
admixtures 
 
Admixtures adalah bahan lain selain air, agregat, semen hidrolik, dan serat yang 
ditambahkan ke beton segera sebelum atau selama proses pencampuran. Suatu 
penggunaan yang tepat dari admixtures menawarkan efek menguntungkan tertentu 
untuk beton, termasuk peningkatan mutu, percepatan atau memperlambat setting time, 
dan meningkatkan ketahanan terhadap serangan sulfat, mengontrol peningkatan 
kekuatan, meningkatkan workability finishability. Diperkirakan bahwa 80% dari beton 
yang diproduksi di Amerika Utara saat ini mengandung satu atau lebih jenis admixtures. 
Menurut sebuah survey oleh National Association Ready Mix Beton, 39% dari semua 
produsen beton menggunakan campuran fly ash, dan setidaknya 70% dari beton yang 
dihasilkan berisi a water-reducer admixture. 
 
Admixtures sangat bervariasi dalam komposisi kimia, dan banyak memiliki fungsi. Dua 
tipe dasar admixtures yang tersedia yaitu kimia (chemical admixtures) dan mineral ( mineral 
admixtures). Semua admixtures yg digunakan dalam konstruksi beton harus memenuhi 
spesifikasi; Pengujian harus dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana admixtures 
akan mempengaruhi sifat beton shg memenuhi persyaratan  
 
Mineral admixtures  
Mineral admixtures (fly ash, silica fume [SF], dan slags) biasanya ditambahkan dalam 
campuran beton dalam jumlah yang lebih besar untuk meningkatkan workability beton 
segar, meningkatkan ketahanan beton terhadap retak termal, ekspansi alkali-agregat, dan 
serangan sulfat; dan untuk mengaktifkan pengurangan isi semen. 
 
Fly Ash 
Fly Ash berasal dari abu terbang yang halus yang terpisah yang dihasilkan dari sisa 
pembakaran tanah atau batubara. Fly ash umumnya lebih halus dari semen dan terutama 
terdiri dari partikel-bola kaca serta residu dari hematit dan magnetit, char, dan beberapa 
fase kristal terbentuk pada saat pendinginan. Penggunaan abu terbang dalam beton 
dimulai di Amerika Serikat pada awal 1930-an. Penelitian komprehensif pertama yang 
dilakukan pada tahun 1937, oleh RE Davis di University of California (Kobubu, 1968; 
Davis et al., 1937). Terobosan besar dalam menggunakan fly ash pada beton adalah 
konstruksi Hungry Horse Dam pada tahun 1948, 120.000 ton metrik memanfaatkan abu 
terbang. Keputusan ini oleh Biro Reklamasi AS membuka peluang bagi penggunaan fly 
ash pada konstruksi beton di masa selanjutnya. 
 
Selain manfaat ekonomi dan ekologi, penggunaan fly ash pada beton meningkatkan 
workability beton, mengurangi segregasi, bleeding, evolusi panas dan permeabilitas, 
menghambat reaksi alkali-agregat, dan meningkatkan ketahanan sulfat. Meskipun 
penggunaan fly ash pada beton telah meningkat dalam 20 tahun terakhir, kurang dari 
20% dari abu terbang yang dikumpulkan digunakan dalam industri semen dan beton 
(Helmuth 1987).  
 
Salah satu bidang yang paling penting dari aplikasi fly ash di konstruksi adalah 
perkerasan PCC, yaitu suatu pekerjaan dimana beton digunakan dalam jumlah besar dan 
ekonomi merupakan faktor penting dalam konstruksi perkerasan beton. FHWA telah 
mendorong penggunaan fly ash pada beton. Saat harga beton dengan abu terbang lebih 



murah dibanding harga dari beton normal maka pihak FHWA menghimbau 
menggunakan fly ash untuk pekerjaan konstruksi (Adams 1988).  
 
Klasifikasi dan Spesifikasi Fly Ash 
Dua kelompok utama dari abu terbang yang ditentukan dalam ASTM C 618 berdasarkan 
komposisi kimia dari hasil jenis batubara dibakar; ini ditujukan Kelas F dan Kelas C. 
Kelas F fly ash biasanya dihasilkan dari pembakaran atau batubara antrasit bituminous, 
dan Kelas C biasanya dihasilkan dari pembakaran batubara dan lignit subbituminous 
(seperti yang ditemukan di beberapa negara bagian barat Amerika Serikat) (Halstead 
1986). Kelas C biasanya fly ash memiliki sifat semen di samping sifat pozzolanat karena 
bebas kapur, F Kelas sedangkan jarang semen ketika dicampur dengan air saja. abu 
terbang Semua digunakan di Amerika Serikat sebelum 1975 itu Kelas F (Halstead, 1986: 
226 Comm ACI 1987c)..  
 
Fly ash yang dihasilkan di pangkalan dimuat pembangkit listrik biasanya sangat 
seragam. Base load tanaman adalah mereka tanaman yang beroperasi terus menerus. 
Satu-satunya pengecualian untuk keseragaman dalam start-up dan shut-down dari 
tanaman ini. Pencemaran dapat terjadi dari menggunakan bahan bakar lain untuk 
memulai pabrik, dan inkonsistensi dalam kandungan karbon terjadi sampai tanaman 
mencapai efisiensi operasi penuh. abu yang dihasilkan dari start-up dan shut-down 
harus dipisahkan dari apa yang dihasilkan ketika tanaman sedang berjalan efisien. Selain 
itu, ketika sumber batubara yang diubah, perlu untuk memisahkan dua jenis abu 
terbang. pembangkit beban puncak yang mengalami banyak start-up dan siklus shut-
down. Karena itu, tanaman ini tidak mungkin menghasilkan abu terbang lebih seragam.  
 
Spesifikasi yang paling sering digunakan untuk fly ash adalah ASTM C 618 dan 
AASHTO M 295. Meskipun ada beberapa perbedaan, kedua spesifikasi pada dasarnya 
setara. transportasi Beberapa badan-badan negara memiliki spesifikasi yang berbeda dari 
standar (admixtures dan Ground Terak 1990). Klasifikasi umum abu terbang oleh jenis 
batubara yang dibakar tidak cukup menentukan jenis perilaku yang diharapkan ketika 
bahan yang digunakan dalam beton.  
 
Ada juga perbedaan luas dalam karakteristik dalam setiap kelas. Meskipun referensi 
dalam ASTM C 618 untuk kelas batubara dari yang kelas F dan Kelas C berasal abu 
terbang, tidak ada persyaratan bahwa suatu kelas tertentu abu terbang harus berasal dari 
jenis batubara tertentu. Misalnya, Kelas abu F dapat dihasilkan dari batubara yang tidak 
beraspal. aspal dan batubara dapat menghasilkan abu yang tidak Kelas F (Halstead 1986). 
Perlu dicatat bahwa standar saat ini berisi persyaratan fisik dan kimia banyak yang tidak 
melayani tujuan yang bermanfaat. Sedangkan beberapa persyaratan yang dibutuhkan 
untuk memastikan keseragaman batch-to-batch, banyak yang tidak perlu (RILEM 1988).  
Mix Desain  
 
Tingkat substitusi abu layang untuk semen portland akan bervariasi tergantung pada 
komposisi kimia dari kedua fly ash dan semen portland. Tingkat substitusi biasanya 
ditentukan adalah minimum 1 sampai 1 ½ pon abu terbang ke 1 pound semen. Perlu 
dicatat bahwa jumlah agregat halus harus dikurangi untuk mengakomodasi volume 
tambahan abu terbang. Hal ini disebabkan abu terbang yang lebih ringan dari semen.  
 
Jumlah substitusi juga tergantung pada komposisi kimia dari fly ash dan semen portland. 
Saat ini, Amerika memungkinkan substitusi maksimum dalam kisaran 15 sampai 25 



persen.  
 
Pengaruh fly ash, terutama F Kelas, pada sifat beton segar dan mengeras telah banyak 
dipelajari oleh banyak peneliti di laboratorium yang berbeda, termasuk US Army Corps 
of Engineers, PCA, dan Tennessee Valley Authority. Kedua sifat abu terbang yang 
perhatian sebagian besar kandungan karbon dan kehalusan tersebut. Kedua sifat ini akan 
mempengaruhi isi udara dan kebutuhan air dari beton.  
 
 
The material halus semakin tinggi kebutuhan air karena peningkatan luas permukaan. 
Bahan lebih halus membutuhkan lebih-udara entraining agen sampai lima campuran isi 
udara yang diinginkan. Hal penting untuk diingat adalah keseragaman. Jika abu terbang 
adalah seragam dalam ukuran, desain campuran dapat disesuaikan untuk memberikan 
campuran yang seragam baik.  
 
 
Kandungan karbon, yang ditandai dengan hilangnya kontak, juga mempengaruhi udara 
entraining agen dan mengurangi udara entrained dengan jumlah tertentu agen-
entraining udara. Jumlah tambahan agen-entraining udara perlu ditambahkan untuk 
mendapatkan konten udara yang diinginkan. Kandungan karbon juga akan 
mempengaruhi permintaan air sejak karbon akan menyerap air. Sekali lagi keseragaman 
ini penting karena perbedaan dari beton non-fly ash dapat disesuaikan dalam desain 
campuran.  
 
Beton Segar dikerjakan. Penggunaan fly ash meningkatkan volume absolut dari bahan 
semen (semen ditambah fly ash) dibandingkan non-fly ash-beton, sehingga volume pasta 
meningkat, menyebabkan pengurangan gangguan partikel agregat dan peningkatan 
dikerjakan beton. Bentuk bulat partikel abu terbang juga berpartisipasi dalam 
meningkatkan workability dari beton abu terbang karena bantalan "bola apa yang 
disebut" efek (admixtures dan Ground Beton Terak 1990; ACI 226 Comm 1987c).. Telah 
ditemukan bahwa kedua kelas fly ash meningkatkan workability beton.  
 
 
Pendarahan. Menggunakan fly ash dalam campuran beton udara-entrained dan non-
udara-entrained biasanya mengurangi perdarahan dengan menyediakan volume yang 
lebih besar denda dan rendah kadar air untuk pengerjaan yang diberikan (ACI Comm 
226, 1987c;. Idorn dan Henrisken, 1984). Meskipun kehalusan meningkat biasanya 
meningkatkan kebutuhan air, partikel bentuk bulat dari fly ash menurunkan gesekan 
partikel dan offset efek seperti itu. Beton dengan kadar fly ash relatif tinggi akan 
membutuhkan air kurang dari non-fly ash-nyata merosot sama (admixtures dan tanah 
untuk beton terak, 1990).  

 
 
Waktu Setting. Semua F Kelas dan paling Kelas C terbang abu meningkatkan pengaturan 
waktu beton (admixtures dan tanah terak 1990; ACI Comm. 226, 1987c). Sisa dari 
pengaturan beton fly ash dipengaruhi oleh karakteristik dan jumlah fly ash digunakan 
dalam beton. Untuk konstruksi jalan raya, perubahan waktu setting beton abu terbang 
dari non-fly ash-beton dengan menggunakan bahan semacam itu tidak akan biasanya 
memperkenalkan suatu kebutuhan untuk perubahan dalam teknik konstruksi; 



penundaan yang terjadi dapat dianggap menguntungkan (Halstead 1986).  
 
Kekuatan dan Tingkat Kekuatan Beton Hardened. Kekuatan beton abu terbang 
dipengaruhi oleh jenis semen, kualitas fly ash, dan temperatur curing dibandingkan 
dengan beton non-fly-ash proporsional untuk kuat tekan setara dengan 28-hari. Beton 
yang mengandung fly ash Kelas F khas dapat mengembangkan kekuatan yang lebih 
rendah di 3 atau 7 hari usia saat diuji pada suhu kamar (admixtures dan tanah untuk 
beton terak, 1990; ACI Comm. 226 1987c). Namun, abu terbang beton biasanya memiliki 
kekuatan utama lebih tinggi bila benar sembuh. Keuntungan lambat kekuatan adalah 
hasil dari reaksi pozzolanat relatif lambat abu terbang. Dalam cuaca dingin, keuntungan 
kekuatan beton abu terbang dapat lebih terpengaruh daripada memperoleh kekuatan 
non-abu layang-beton. Oleh karena itu, tindakan pencegahan harus diambil saat fly ash 
digunakan dalam cuaca dingin (admixtures dan tanah terak 1990).  
 
Freeze-thaw Durabilitas Beton Hardened. Berdasarkan sebuah penelitian eksperimental 
komparatif dari daya tahan beku-thaw konvensional dan beton fly ash (Soroushian 1990; 
Virtanen 1983; Lane dan Terbaik 1982), telah diamati bahwa penambahan fly ash tidak 
berpengaruh besar pada beku- mencair ketahanan beton jika kekuatan dan konten udara 
dipertahankan konstan. Penambahan fly ash mungkin memiliki efek negatif terhadap 
ketahanan freeze-thaw beton ketika sebuah bagian utama dari semen diganti dengan itu. 
Penggunaan fly ash pada beton udara-entrained umumnya akan memerlukan 
peningkatan dalam tingkat dosis dari campuran udara-entraining untuk menjaga udara 
konstan. Air-entraining dosis campuran tergantung pada kandungan karbon, kehilangan 
pengapian, kehalusan, dan jumlah bahan organik dalam abu terbang (ACI Comm 226, 
1987c)..  

 
Karbon konten abu terbang, yang berkaitan dengan batubara dibakar oleh utilitas 
memproduksi jenis dan kondisi tungku dalam proses produksi abu terbang, 
mempengaruhi perilaku admixtures dalam beton. Telah ditemukan bahwa abu terbang 
tinggi karbon-konten mengurangi efektivitas admixtures seperti agen-entraining udara 
(Joshi, Langan, dan Ward 1987: Hines 1985).  

 
Reaksi alkali-silika Beton Hardened. Salah satu alasan penting untuk menggunakan fly 
ash dalam konstruksi jalan raya adalah untuk menghambat ekspansi yang dihasilkan 
dari ASR. Telah ditemukan bahwa 1) yang dirilis oleh alkalies preferentially 
menggabungkan semen dengan silika reaktif dalam abu terbang bukan secara agregat, 
dan 2) alkalies terikat di gel kalsium-alkali-silika nonexpansive. Dengan demikian sisa 
ion hidroksil dalam larutan tidak cukup untuk bereaksi dengan bahan di bagian dalam 
partikel yang lebih besar agregat reaktif dan kekuatan osmotik dihasilkan tidak 
mengganggu (Halstead 1986; Olek, Tikalsky, dan Carrasquillo 1986; Farbiarz dan 
Carrasquillo 1986).  

 
Dalam sebuah makalah yang dipresentasikan pada Konferensi Internasional 8 pada 
reaktivitas alkali-agregat diadakan di Jepang pada tahun 1989, Swamy dan Al-Asali 
menunjukkan bahwa ekspansi ASR umumnya tidak sebanding dengan persentase 
penggantian semen oleh abu terbang. Tingkat reaktivitas, tingkat penggantian, 
penggantian metode, dan lingkungan hidup semua memiliki pengaruh besar pada 



perlindungan terhadap ASR diberikan oleh fly ash. Beberapa peneliti (Mehta, 1980; 
Diamond, 1981; Hobbs, 1982) telah menyatakan bahwa ekspansi ASR berkorelasi lebih 
baik dengan kandungan alkali-silika yang larut dalam air dibandingkan dengan konten 
total alkali. Penambahan beberapa fly ash mengandung kalsium tinggi dalam jumlah 
besar alkali sulfat larut bisa meningkatkan daripada menurunkan reaktivitas alkali-
agregat (Mehta, 1983). Efektivitas abu terbang yang berbeda dalam mengurangi ekspansi 
jangka panjang bervariasi; untuk setiap abu terbang, ini mungkin tergantung pada 
konten alkali atau kehalusan (Soroushian, 1990).  

 
Blended Semen  

 
Berikut akan dibahas pada "Tipe IP", "P" dan "Aku (PM)" semen. Spesifikasi semen ini 
dalam AASHTO M-240 dan ASTM C-595. campuran semen dapat diproduksi oleh salah 
satu campuran semen portland intim dan pozzolan atau intergrinding dari pozzolan 
dengan klinker semen di tungku pembakaran. Ketik "Aku (PM)" (pozzolan diubah 
semen) memungkinkan hingga 15 persen penggantian semen dengan abu terbang. The 
semen portland Ketik "IP" dan Ketik "P" adalah pozzolan-diubah yang memungkinkan 
15-40 persen penggantian dengan pozzolans. Perbedaan dalam dua jenis semen adalah 
kekuatan utama dan tingkat keuntungan kekuatan beton. Kebanyakan negara 
menetapkan batasan pada konten pozzolanat pada Tipe semen "" IP. Batasan ini antara 15 
dan 25 persen.  
Restraints Penggunaan Beton Fly Ash di Highway Konstruksi  

 
 
Hal ini dikenal sekarang yang kedua kelas fly ash meningkatkan sifat beton, tetapi 
beberapa faktor dan memperingatkan harus dipertimbangkan ketika menggunakan abu 
terbang terutama di bidang konstruksi jalan raya, di mana abu terbang adalah sering 
digunakan. Dalam sebuah laporan yang dibuat oleh Highway Virginia dan Transportasi 
Research Council (VHTRC) dan diringkas oleh Halstead (1986), beberapa pembatasan 
yang berkaitan dengan penggunaan fly ash beton untuk pembangunan jalan raya dan 
struktur jalan raya lainnya dibahas. Hambatan ini meliputi: 1) pencegahan khusus 
mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa jumlah yang tepat dari udara entrained 
hadir; 2) tidak semua abu terbang memiliki aktivitas pozzolanat cukup untuk 
memberikan hasil yang baik pada beton; 3) abu terbang tidak selalu cocok biaya yang 
tersedia dekat lokasi konstruksi, dan transportasi dapat meniadakan setiap keuntungan 
biaya, dan 4) proporsi campuran mungkin harus diubah untuk setiap kesempatan dalam 
komposisi fly ash.  

Karena reaksi semen-fly ash dipengaruhi oleh sifat semen, adalah penting bagi agen 
transportasi tidak hanya untuk menguji dan menyetujui tiap sumber fly ash tetapi juga 
untuk menyelidiki sifat-sifat kombinasi abu-semen terbang khusus yang akan digunakan 
untuk setiap proyek (Halstead 1986).  
Rekomendasi  

1. Standar spesifikasi untuk abu terbang (ASTM C-618 atau AASHTO M-295) harus 
digunakan. Termasuk spesifikasi opsional untuk keseragaman seperti yang 
dijelaskan di bawah ini juga harus diperlukan. Hal ini menyangkut variasi dalam 
jumlah udara entraining agen untuk mempertahankan 18 persen konten udara di 



adukan semen. Variasi maksimal dalam jumlah udara entraining agen sebesar 20 
persen ditetapkan.  

2. Badan-badan jalan raya Negara harus mengembangkan program sertifikasi serupa 
dengan yang ada selama semen portland. Program ini harus mencakup pengujian 
oleh pemasok dengan tes memeriksa sampel yang diambil ambil oleh badan 
tersebut. Rencana tersebut juga harus mensyaratkan bahwa laboratorium pemasok 
berpartisipasi dalam Semen dan Beton Referensi Laboratorium (CCRL) program 
yang meliputi inspeksi terhadap fasilitas dan pengujian sampel komparatif. 
Sampai program sertifikasi di tempat, disarankan bahwa Amerika tes fly ash dan 
penggunaan silo disegel dan transportasi. Lima tes per silo harus dijalankan untuk 
memastikan keseragaman dari abu terbang. Setelah keseragaman sumber 
didirikan, sampling dapat dikurangi menjadi satu per 400 ton seperti yang 
ditentukan dalam ASTM C-311. Disarankan bahwa 10.000 ton abu terbang akan 
diuji sebelum mengurangi frekuensi pengujian.  

3. Isi udara setiap beban beton harus dipantau setidaknya pada awal produksi. Hal 
ini secara tidak langsung akan memonitor keseragaman abu terbang.  

4. Spesifikasi harus berisi persyaratan kuat dengan rasio substitusi minimum dan 
maksimum penggantian. Hal ini akan memungkinkan substitusi maksimum tanpa 
mengorbankan kekuatan. Rasio semen air harus didasarkan pada bahan 
cementious total, yaitu semen portland abu terbang ditambah diganti. 

5. Pergantian pada rasio minimum 1 ke 1 pada secara massal dengan substitusi 
maksimum harus ditetapkan. Tingkat substitusi 15 sampai 25 persen maksimum 
saat ini sedang ditentukan untuk produksi beton khas. Nilai-nilai ini harus 
ditetapkan berdasarkan abu terbang yang sebenarnya dan semen portland yang 
tersedia.  

6. Mix desain harus dilakukan oleh negara pada setiap kombinasi bahan, atau oleh 
kontraktor dengan persyaratan untuk menyediakan data tes kepada Negara untuk 
verifikasi dengan batch sidang.  
 
Karena komposisi kimia abu terbang dan semen portland sangat bervariasi, dapat 
mengakibatkan masalah besar jika tingkat bunga tetap dan persentase substitusi 
digunakan untuk semua kombinasi abu terbang dan semen.  
 
Pengecualian  
 
Pedoman EPA pada substitusi abu terbang membutuhkan lembaga Negara jalan 
raya untuk mendokumentasikan alasan untuk tidak mengijinkan substitusi semen 
fly ash jika merasa bahwa secara teknis tidak tepat. Dua kasus berikut tidak akan 
membutuhkan dokumentasi.  
 
   1. Fly ash tidak boleh menggantikan sebagian Ketik "IP", Type "I" (PM) atau Ketik 
"P".  
   2. Pergantian tidak harus ditentukan untuk beton mutu tinggi lebih awal. Dalam 
hal ini, beton yang mengandung fly ash kekuatan keuntungan lebih lambat 
sehingga tidak akan mampu memiliki kekuatan awal yang tinggi.  
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SILICA FUME 
 
Silica fume, juga dikenal sebagai microsilica, adalah hasil dari pengurangan kuarsa 
kemurnian tinggi dengan batubara di tanur listrik dalam produksi silikon dan paduan 
ferrosilicon. Silica Fume juga dikumpulkan sebagai produk sampingan dalam produksi 
silikon paduan lain seperti ferrochromium, ferromanganese, ferromagnesium, dan 
kalsium silikon (ACI Comm 226 1987b).. Sebelum pertengahan 1970-an, hampir semua 
Silica Fume yang dibuang ke atmosfer. Setelah masalah lingkungan mengharuskan 
pengumpulan dan pembuangan akhir dari Silica Fume, menjadi ekonomis dibenarkan 
untuk menggunakan Silica Fume dalam berbagai aplikasi.  
 
Silica Fume terdiri dari partikel yang sangat halus vitrous dengan luas permukaan 
berkisar antara 60.000 hingga 150.000 ft ^ 2/lb atau 13.000 hingga 30.000 m ^ 2/kg ketika 
diukur dengan teknik serapan nitrogen, dengan partikel sekitar 100 kali lebih kecil 
daripada rata-rata partikel semen. Karena kehalusan ekstrim dan konten silika tinggi, 
Silica Fume merupakan bahan pozzolanat sangat efektif (ACI Comm 226 1987b;. Luther 
1990). Silica Fume digunakan dalam beton untuk memperbaiki sifat-sifatnya. Telah 
ditemukan bahwa Silica Fume meningkatkan kuat tekan, kekuatan ikatan, dan ketahanan 
abrasi, mengurangi permeabilitas, dan karena itu membantu dalam melindungi tulangan 
baja dari korosi.  
Spesifikasi  
 
Standar nasional pertama untuk penggunaan Silica Fume ("microsilica") dalam beton 
diadopsi oleh AASHTO di 1990 (AASHTO Yth M 307-90). AASHTO dan ASTM C 1240 



meliputi microsilica untuk digunakan sebagai bahan tambahan mineral di PCC dan 
mortir untuk mengisi rongga kecil dan dalam kasus-kasus di mana tindakan pozzolanat 
diinginkan. Ini memberikan persyaratan kimia dan fisik, tes penerimaan spesifik, dan 
kemasan dan menandai paket.  
Mix Desain  
 
Silica Fume telah digunakan sebagai tambahan untuk beton hingga 15 persen dari berat 
semen, meskipun proporsi normal adalah 7 sampai 10 persen. Dengan penambahan 15 
persen, potensi yang ada untuk sangat kuat, beton rapuh. Hal ini meningkatkan 
kebutuhan air dalam campuran beton, namun tingkat dosis kurang dari 5 persen tidak 
akan biasanya memerlukan peredam air. tingkat penggantian yang tinggi akan 
memerlukan penggunaan air peredam kisaran tinggi.  
 
Efek di Air Entrainment dan Air-void Sistem Beton Segar. Dosis agen entraining udara 
yang diperlukan untuk mempertahankan isi udara diperlukan bila menggunakan Silica 
Fume sedikit lebih tinggi daripada untuk beton konvensional karena luas permukaan 
yang tinggi dan adanya karbon. Dosis ini akan meningkat dengan meningkatnya jumlah 
konten Silica Fume dalam beton (admixtures dan tanah terak 1990; Carette dan Malhotra 
1983).  
 
Efek pada Persyaratan Air Beton Segar. Silica Fume ditambahkan dalam campuran beton 
dengan sendirinya meningkatkan kebutuhan air, sering membutuhkan tambahan satu 
pon air untuk setiap pon ditambahkan Silica Fume. Masalah ini dapat dengan mudah 
dikompensasikan dengan menggunakan HRWR (admixtures dan tanah terak 1990).  
 
Efek pada Konsistensi dan Bleeding Beton Segar. Beton menggabungkan lebih dari 10% 
Silica Fume menjadi lengket, dalam rangka meningkatkan kinerja pengerjaan, 
kemerosotan awal harus ditingkatkan. Telah ditemukan bahwa Silica Fume mengurangi 
perdarahan karena efeknya pada sifat rheologic (Luther 1989).  
 
Efek pada Kekuatan Beton Hardened. Silica Fume telah berhasil digunakan untuk 
menghasilkan kekuatan yang sangat tinggi, permeabilitas rendah, dan kimia tahan beton 
(Wolseifer 1984). Penambahan Silica Fume dengan sendirinya, dengan faktor lainnya 
konstan, meningkatkan kekuatan beton.  
 
Pendirian Silica Fume menjadi campuran dengan HRWR juga memungkinkan 
penggunaan yang lebih rendah rasio air-semen-bahan dari mungkin telah mungkin 
dinyatakan (Luther 1990). Modulus pecahnya beton Silica Fume biasanya baik tentang 
sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan beton konvensional pada tingkat yang sama 
kuat tekan (Carette dan Malhotra 1983; Luther dan Hansen 1989).  
 
Efek pada Freeze-thaw Durabilitas Beton Hardened. Air-void stabilitas beton 
menggabungkan Silica Fume dipelajari oleh Pigeon, Aitcin, dan LaPlante (1987) dan 
Pigeon dan Plante (1989). Hasil pengujian mereka menunjukkan bahwa penggunaan 
Silica Fume tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap produksi dan stabilitas sistem 
udara-void. Freeze-thaw pengujian (ASTM C 666) pada beton Silica Fume menunjukkan 
hasil yang diterima; faktor durabilitas rata-rata lebih besar dari 99% (Luther dan Hansen 
1989; Ozyildirim 1986).  
 
Efek pada Permeabilitas Beton Hardened. Telah ditunjukkan oleh beberapa peneliti 



bahwa penambahan Silica Fume untuk mengurangi permeabilitas beton nya (admixtures 
dan tanah terak 1990; ACI 226 Comm 1987b).. Rapid klorida pengujian permeabilitas 
(AASHTO 277) dilakukan pada beton Silica Fume menunjukkan bahwa penambahan 
Silica Fume (8% Silica Fume) secara signifikan mengurangi permeabilitas klorida. 
Penurunan ini terutama hasil dari peningkatan kepadatan matriks karena kehadiran 
Silica Fume (Ozyildirim 1986; Plante dan Bilodeau 1989).  
 
Efek pada ASR Beton Hardened. Silica Fume, seperti pozzolans lain, dapat mengurangi 
dan mencegah perluasan ASR deletrious karena ASR (Tenoutasse dan Marion 1987).  
Ketersediaan dan Penanganan  
 
Silica Fume tersedia dalam dua kondisi: kering dan basah. Silika kering dapat diberikan 
sebagai diproduksi atau dipadatkan dengan atau tanpa admixtures kering dan dapat 
disimpan dalam silo dan hopper. Silica Fume lumpur dengan dosis rendah atau tinggi 
admixtures kimia yang tersedia. produk Slurried disimpan dalam tangki dengan 
kapasitas mulai dari beberapa ribu menjadi 400.000 galon (1.510 m3) (admixtures dan 
tanah terak 1990; Holland 1988). 
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Ground Granulated Blast-Furnace Slag 
Meskipun portland blast furnace slag semen, yang dibuat oleh intergrinding yang terak 
butiran dengan klinker semen portland (campuran semen), telah digunakan selama lebih 
dari 60 tahun, penggunaan tanah secara terpisah terak digabungkan dengan semen 
portland di mixer sebagai bahan tambahan mineral tidak mulai sampai akhir 1970-an 
(Lewis 1981). Ground pasir terak ledakan-tungku adalah bahan granular terbentuk ketika 
ledakan terak besi tanur cair dengan cepat dingin (dipadamkan) oleh perendaman dalam 
air. Ini merupakan produk dengan pembentukan kristal granular yang sangat terbatas, 
sangat semen di alam dan, tanah untuk kehalusan semen, seperti semen portland hidrat 
(admixtures dan tanah terak 1990; Lewis 1981; ACI Comm. 226 1987a).  
 
Spesifikasi  
 
ASTM C 989-82 dan AASHTO M 302 telah dibangun untuk menutupi tanah pasir blast 



furnace slag untuk digunakan dalam beton dan mortar. Tiga kelas adalah 80, 100, dan 
120.  
 
Mix Desain  
 
Penggunaan terak ledakan kelas 80 tungku tanah pasir harus dihindari kecuali 
diperlukan dalam keadaan khusus. Nilai tanah yang pasir terak tanur tinggi didasarkan 
pada indeks kegiatannya, yang merupakan rasio kekuatan tekan kubus mortar yang 
dibuat dengan 50 persen tanah pasir terak tanur tinggi-campuran semen dengan sebuah 
kubus mortar yang dibuat dengan referensi semen. Untuk campuran yang diberikan, 
penggantian tanah 120 grade pasir blast furnace slag hingga 50 persen semen umumnya 
akan menghasilkan kekuatan tekan pada 7 hari dan seterusnya setara dengan atau lebih 
besar dari beton yang sama dibuat tanpa tanah pasir blast furnace terak. Pergantian kelas 
terak butiran 100 ledakan tungku tanah umumnya akan menghasilkan suatu kekuatan 
setara atau lebih besar pada 28 hari. Namun, beton dibuat dengan tingkat terak butiran 
80 ledakan tungku tanah akan memiliki kekuatan tekan yang lebih rendah di segala usia. 
Untuk menyediakan produk setara atau lebih dengan kekuatan tekan, nilai hanya 100 
dan 120 tanah ledakan terak butiran tungku harus digunakan. Namun, dalam beton 
massa, panas hidrasi dapat menjadi faktor utama, dan penggunaan kelas 80 terak 
mungkin sesuai.  
 
Ground ledakan terak tanur butiran adalah bahan semen dan dapat menggantikan semen 
secara 1:1. Dengan tidak adanya situasi khusus atau campuran data tertentu, substitusi 
ledakan tanah pasir terak tanur harus dibatasi sampai 50 persen untuk wilayah yang 
tidak terkena deicing garam dan 25 persen untuk beton yang akan terkena deicing 
garam. Sementara substitusi tanah pasir blast furnace slag hingga 70 persen pada 
campuran semen portland telah digunakan, tampaknya ada persentase substitusi optimal 
yang menghasilkan kekuatan terbesar 28 hari. Hal ini biasanya 50 persen dari total bahan 
semen tapi tergantung pada kelas tanah pasir blast furnace slag digunakan. Selain itu, 
penelitian telah menunjukkan bahwa ketahanan skala beton berkurang dengan tanah 
pasir blast furnace slag tingkat substitusi yang lebih besar dari 25 persen.  
 
Pedoman ini di tanah pasir blast furnace slag tingkat substitusi dimaksudkan untuk 
memberikan titik awal untuk desainer dengan sedikit atau tanpa pengalaman dalam 
penggunaan semen dan beton yang mengandung tanah pasir terak tanur tinggi. Jika data 
lokal menunjukkan kinerja yang baik pada persentase yang lebih besar, informasi ini 
dapat digunakan sebagai pengganti pedoman yang direkomendasikan. 4.2.3.2 Bagian 
dari ACI 318-89, "Building Code Persyaratan untuk Beton Bertulang," menunjukkan 
bahwa tingkat substitusi hingga 50 persen dapat diterima untuk beton deicing terkena 
bahan kimia. Selain itu, dalam operasi massa concreting, panas hidrasi dapat menjadi 
faktor utama dan tingkat substitusi yang lebih besar dari 50 persen mungkin sesuai.  
 
Pengaruh Slags Terhadap Sifat Beton Segar. Penggunaan semen terak terak atau biasanya 
meningkatkan kinerja pengerjaan dan menurunkan permintaan air akibat kenaikan 
volume pasta disebabkan oleh kepadatan relatif lebih rendah dari terak (Hinczak 1990). 
Potensi kekuatan yang lebih tinggi dari Grade 120 terak memungkinkan untuk 
pengurangan total bahan semen. Dalam kasus tersebut, pengurangan lebih lanjut dalam 
kebutuhan air dapat dibuat (admixtures dan tanah terak 1990).  
 
Setting kali beton mengandung terak meningkat dengan meningkatnya konten terak. 



Peningkatan dari terak konten 35-65% oleh massa dapat memperpanjang waktu 
pengaturan sebanyak 60 menit. Keterlambatan ini dapat bermanfaat, terutama dalam 
menuangkan besar dan dalam kondisi cuaca panas di mana properti ini mencegah 
pembentukan "sendi dingin" dalam menuangkan berturut-turut.  
 
Tingkat dan kuantitas pendarahan di terak mengandung beton atau semen terak 
biasanya kurang dari yang di beton tidak mengandung terak karena kehalusan yang 
relatif lebih tinggi dari terak. The kehalusan yang lebih tinggi dari terak juga 
meningkatkan agen-entraining udara yang dibutuhkan, dibandingkan dengan beton 
konvensional. Namun, tidak seperti fly ash terak tidak mengandung karbon, yang dapat 
menybabkan ketidakstabilan dan kehilangan udara dalam beton.  
 
Efek pada Kekuatan Beton Hardened. Pengembangan kuat tekan beton terak terutama 
tergantung pada jenis, kehalusan, indeks aktivitas, dan proporsi dari terak digunakan 
dalam campuran beton (Malhotra 1987). Secara umum, perkembangan slags 
menggabungkan kekuatan beton lambat 1-5 hari dibandingkan dengan beton kontrol. 
Antara 7 dan 28 hari, kekuatan pendekatan yang beton kontrol; luar periode ini, 
kekuatan beton terak melebihi kekuatan kontrol beton (admixtures dan tanah terak 1990). 
Kekuatan lentur biasanya ditingkatkan dengan penggunaan terak semen, yang 
membuatnya paving bermanfaat untuk beton kekuatan lentur aplikasi tempat penting. 
Hal ini diyakini bahwa peningkatan kekuatan lentur adalah hasil dari obligasi kuat 
dalam sistem-terak semen-agregat karena bentuk dan tekstur permukaan partikel terak.  
 
Masalah terjadi ketika beton terak digunakan dalam aplikasi cuaca dingin. Pada 
temperatur rendah, kekuatan secara substansial dikurangi hingga 14 hari, dan persentase 
dari terak biasanya dikurangi menjadi 25-30% dari tingkat penggantian; ketika melihat 
pemotongan sendi diperlukan, penggunaan terak dihentikan (admixtures dan tanah 
terak 1990).  
 
Efek pada Permeabilitas Beton Hardened. Pendirian slags pasir dalam pasta semen 
membantu dalam transformasi dari pori-pori besar di paste ke pori-pori yang lebih kecil, 
yang mengakibatkan penurunan permeabilitas matriks dan beton (Malhotra 1987). Rose 
(1987) menunjukkan bahwa penurunan yang signifikan dalam permeabilitas dicapai 
sebagai tingkat penggantian terak meningkat 40-65% dari bahan semen total oleh massa. 
Karena pengurangan permeabilitas, beton berisi pasir terak mungkin memerlukan 
kedalaman kurang dari selimut beton konvensional daripada mengharuskan untuk 
melindungi baja tulangan.  
 
Efek pada-Freeze Thaw Durabilitas Beton Hardened. Freeze-thaw durabilitas beton terak 
telah dipelajari oleh banyak peneliti. Telah dilaporkan bahwa resistansi dari beton udara-
entrained menggabungkan Ground butiran terak tanur tinggi adalah sebanding dengan 
beton konvensional (Malhotra 1987). Malhotra (1983) melaporkan hasil tes freeze-thaw 
pada beton terak menggabungkan 25-65%. Hasil tes menunjukkan bahwa tanpa air-
untuk-(semen + terak) rasio, spesimen beton terak entrained udara dilakukan dengan 
sangat baik dalam tes freeze-thaw, dengan faktor daya tahan relatif lebih besar dari 91%.  
 
Efek pada ASR Beton Hardened. Efektivitas dari terak dalam mencegah kerusakan 
karena ASR adalah disebabkan oleh pengurangan total alkalies dalam campuran semen 
terak, permeabilitas rendah dari sistem, dan mengikat dari alkalies dalam proses hidrasi. 
Ada banyak studi tentang terak tanur ledakan Ground pasir yang telah digunakan 



sebagai pengganti sebagian semen portland dalam beton untuk mengurangi ekspansi 
yang disebabkan oleh reaksi alkali-agregat (Yamamoto dan Makita 1986; Moir dan 
Lumley 1989; Mullick, Wason, dan Rajkumar 1989 ).  
 
Penanganan, Penyimpanan, dan Batching  
 
Ground ledakan terak butiran tungku harus disimpan dalam silo kedap air terpisah 
(seperti yang digunakan untuk semen) dan harus dengan jelas ditandai untuk 
menghindari kebingungan dengan semen. Dalam memodifikasi, direkomendasikan 
bahwa semen portland ditimbang terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan terak. 
Terak seperti semen di katup normal cukup untuk menghentikan aliran material.  
 
Pengobatan  
 
Perawatan harus diambil untuk memastikan bahwa pengobatan yang layak 
dipertahankan untuk beton dimana tanah pasir terak tanur tinggi telah menggantikan 
sebagian dari semen Portland. Mengurangi panas hidrasi dan tingkat keuntungan 
mengurangi kekuatan di usia dini ditunjukkan oleh tanah pasir blast furnace slag diubah 
beton memperkuat kebutuhan untuk pengobatan yang tepat pada campuran. Dengan 
peningkatan waktu menetapkan dan mengurangi tingkat keuntungan kekuatan, beton 
mengandung tanah pasir terak tanur tinggi mungkin lebih rentan terhadap retak yang 
disebabkan oleh pengeringan penyusutan. Selain itu, keterbelakangan ditetapkan 
ledakan disebabkan oleh tanah pasir terak tanur suhu sensitif dan menjadi lebih jelas 
pada suhu yang lebih rendah. Selama concreting cuaca dingin, temperatur curing 
menguntungkan harus dipelihara sampai beton telah mencapai kekuatan yang cukup 
untuk melawan efek dari temperatur dingin dan memungkinkan penghapusan bentuk 
yang aman. Penggunaan curing cocok atau pengujian non-destruktif dapat digunakan 
untuk menentukan di tempat kekuatan beton untuk penentuan penghapusan 
perlindungan cuaca dingin dan penghapusan bentuk yang aman.  
 
Rekomendasi  
 
   1.  
 
      Dengan tidak adanya keadaan khusus, penggunaan tanah pasir terak tanur tinggi 
sebagai pengganti semen harus dibatasi untuk kelas 100 dan 120 tanah pasir terak tanur 
tinggi.  
   2.  
 
      Dengan tidak adanya situasi khusus atau campuran data tertentu, substitusi ledakan 
tanah pasir terak tanur harus dibatasi sampai 50 persen untuk wilayah yang tidak 
terkena deicing garam dan 25 persen untuk beton yang akan terkena deicing garam.  
   3.  
 
      Kebutuhan pemeraman yang tepat harus ditekankan dengan penggunaan tanah 
ledakan pasir terak tanur. 
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Chemical Admixtures 
admixtures kimia yang ditambahkan dalam campuran beton dalam jumlah yang sangat 
kecil terutama untuk entrainment udara, pengurangan air atau kadar semen, 
plasticization campuran beton segar, atau kontrol pengaturan waktu. 
 
Tujuh jenis admixtures kimia yang ditentukan dalam ASTM C 494, dan AASHTO M 194, 
tergantung pada tujuan mereka atau tujuan di PCC. admixtures udara entraining 
ditentukan dalam ASTM C 260 dan AASHTO M 154. Umum dan persyaratan fisik untuk 
setiap jenis campuran termasuk dalam spesifikasi. 
Air-Entrainment 
Air entrainment adalah proses dimana banyak gelembung udara kecil yang dimasukkan 
ke dalam beton dan menjadi bagian dari matriks yang mengikat agregat bersama di 
beton mengeras. Ini gelembung udara yang tersebar di seluruh pasta semen mengeras 
tetapi tidak, menurut definisi, bagian dari pasta (Dolch 1984). entrainment Air kini 
menjadi kenyataan diterima dalam teknologi beton selama lebih dari 45 tahun. Meskipun 
referensi sejarah menunjukkan bahwa beberapa kuno dan awal abad ke-20 beton 
memang sengaja udara entrained, New York State Departemen Pekerjaan Umum dan 
Universal Atlas Semen Perusahaan merupakan yang pertama untuk mengakui bahwa 
penambahan dikendalikan tertentu yang terjadi secara alami bahan organik berasal dari 
hewan material kayu dan produk samping dapat meningkatkan ketahanan beton di 
jalan-jalan untuk menyerang dibawa oleh ulang siklus beku-cair dan penerapan agen 
deicing (Whiting 1983; ACI Comm 212 1963;. Rixom dan Mailvaganam 1986).  
 
Luas laboratorium pengujian dan investigasi lapangan menyimpulkan bahwa 
pembentukan gelembung udara menit tersebar merata melalui pasta semen 
meningkatkan ketahanan freeze-thaw beton. formasi ini dapat dicapai melalui 
penggunaan aditif organik, yang memungkinkan gelembung akan stabil atau entrained 
dalam beton segar (Whiting 1983, ACI 212 Comm 1963.). Aditif ini disebut udara-
entraining agen.  
 
Selain peningkatan freeze-thaw dan resistensi scaling, beton-entrained udara lebih dapat 
dilaksanakan dari beton non-entrained. Penggunaan udara-entraining agen juga 
mengurangi perdarahan dan pemisahan beton segar (Whiting 1983; ACI Comm 212 
1963;. Rixom dan Mailvaganam 1986).  
 
Bahan dan Spesifikasi. , Surfaktan kimia yang paling umum digunakan dapat 
dikategorikan ke dalam empat kelompok: 1) garam dari resin kayu, 2) deterjen sintetik, 3) 
garam asam minyak bumi, dan 4) lemak dan asam resin dan garamnya (Dolch 1984; 
Whiting 1983).  
 
Sampai awal 1980-an, mayoritas entrainers udara beton hanya didasarkan pada garam 
dari resin kayu atau resin dinetralkan Vinsol (Edmeades dan Hewlett 1986), dan sebagian 
besar struktur beton trotoar jalan raya dan udara yang entrained dengan resin Vinsol. 
Hari ini, berbagai udara yang lebih luas-entraining agen tersedia dan bersaing dengan 
resin Vinsol.  
 
Persyaratan dan spesifikasi entraining udara-agen yang akan digunakan dalam beton 
akan dibahas dalam ASTM C 260 dan AASHTO M 154. Menurut spesifikasi ini, 
campuran masing-masing untuk digunakan sebagai agen-entraining udara harus 
menyebabkan peningkatan substansial dalam daya tahan dan tidak ada sifat penting 



beton harus serius terganggu. Ini menyediakan sarana untuk mengevaluasi entraining 
admixtures udara berdasarkan kinerja.  
 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Entrainment Air. Sistem udara-void dibuat dengan 
menggunakan udara-entraining agen di beton juga dipengaruhi oleh bahan konstruksi 
beton dan praktek. bahan beton seperti semen, pasir, agregat, dan admixtures lainnya 
memainkan peran penting dalam mempertahankan sistem udara-rongga dalam beton. 
Telah ditemukan bahwa konten udara akan meningkat dengan tingkat peningkatan 
semen alkali (Pomeroy 1989; Whiting 1983) dan menurun kehalusan semen meningkat 
secara signifikan (ACI Comm 212 1963)..  
 
agregat Fine berfungsi sebagai layar tiga dimensi dan perangkap udara; pasir lebih 
median ada di total agregat, semakin besar konten udara beton akan (Dolch 1984). 
Gradasi memiliki pengaruh lebih ramping campuran. Median pasir mulai dari saringan 
30 No ke Nomor 100 yang paling efektif di entraining udara. denda yang berlebihan, No 
bahan 100 minus, menyebabkan penurunan entrainment udara.  
 
Karena penggunaan bahan kimia dan mineral admixtures selain udara-entraining agen 
telah menjadi praktek umum, pengguna beton selalu khawatir tentang dampak dari 
admixtures pada sistem udara kosong dan daya tahan beton. Pengaruh reduksi air, 
retarder, dan akselerator diselidiki secara luas oleh banyak peneliti. Dalam hal konten 
udara kotor yang diperoleh ketika air-mengurangi dan memperlambat admixtures 
digunakan dalam beton, banyak penelitian telah menunjukkan bahwa untuk sebagian 
besar bahan, kurang udara-entraining agen diperlukan untuk mencapai kadar udara 
yang diberikan ditentukan (Whiting 1983). Kimia admixtures harus ditambahkan secara 
terpisah dari udara entraining aditif.  
 
Ketika reduksi air lignosulfonat digunakan, agen-entraining kurang udara diperlukan 
karena lignosulfonat memiliki kapasitas udara-entraining moderat, meskipun sendirian, 
sehingga mereka tidak bereaksi sebagai agen-entraining udara (Dolch 1984; Rixom dan 
Mailvaganam 1986). Untuk jumlah tetap sebesar agen-entraining udara, efek kalsium 
klorida ditambahkan adalah untuk sedikit meningkatkan kandungan udara (Edmeades 
dan Hewlett 1986). Efeknya akan lebih parah sebagai nilai lebih besar dari 1% dari berat 
semen yang digunakan. Beberapa HRWR (superplasticizers) berinteraksi dengan semen 
dan udara-entraining agen, mengakibatkan penurunan permukaan spesifik dan 
peningkatan faktor jarak udara-void (Whiting 1983; Whiting dan Stark 1983; Whiting dan 
Dziedzic 1990).  
 
Mineral admixtures seperti fly ash dan silica fume juga mempengaruhi pembentukan 
sistem void pada beton. Gebler dan Klieger (1983) menunjukkan, dalam penelitian 
mereka tentang pengaruh fly ash pada stabilitas udara kosong dari beton, bahwa beton 
yang mengandung fly ash yang dihasilkan relatif stabil sistem udara-void. Namun, 
volume udara ditahan dipengaruhi oleh jenis abu terbang. Dalam campuran 
mengandung abu terbang, jumlah agen-entraining udara diperlukan untuk 
menghasilkan persentase tertentu entrained udara lebih tinggi, dan kadang-kadang jauh 
lebih tinggi, daripada di dibandingkan tanpa campuran fly ash (Gebler dan Klieger 1983). 
Dalam serangkaian kertas, peneliti mempresentasikan hasil penelitian pada faktor-faktor 
yang mempengaruhi stabilitas udara-rongga dalam beton (Pigeon, Aitcin, dan LaPlante 
1987; Pigeon dan Plante 1989). Mereka menemukan bahwa silica fume tidak memiliki 
pengaruh signifikan terhadap produksi dan stabilitas sistem udara-void selama 



admixtures dan pengadukan. Bunke (1988) juga menunjukkan bahwa silica fume tidak 
memiliki efek yang merugikan pada sistem udara-void.  
 
Temperatur juga dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap entrainment udara. 
Air entrainment berbanding terbalik dengan suhu. Campuran yang sama akan naik 
kereta api lebih banyak udara pada 50 ° F (10 ° C) dari pada 100 ° F (38 ° C).  
 
Air Content Control. Pengukuran kandungan udara merupakan pemeriksaan penting 
"sensor" bagi pengguna beton untuk mengetahui apakah beton akan menolak kerusakan 
freeze-thaw. Karena rata-rata jarak void mengecil dengan meningkatkan konten udara, 
sebuah "optimal" udara konten di mana spasi kosong akan mencegah perkembangan 
tekanan yang berlebihan akibat pembekuan dan pencairan akan ada.  
 
Hal ini penting untuk memeriksa isi beton segar udara secara teratur untuk tujuan 
kontrol. Air isi harus diuji tidak hanya di mixer tapi juga pada titik pembuangan ke 
dalam bentuk, karena kerugian konten udara karena penanganan dan transportasi.  
Rekomendasi  
 
   1. admixtures udara entraining harus ditentukan ketika beton akan terkena untuk 
membekukan / kondisi mencair, deicing aplikasi garam atau serangan sulfat.  
   2. Meskipun udara entraining admixtures yang kompatibel dengan admixtures lainnya 
kebanyakan, perawatan harus dilakukan untuk mencegah mereka masuk kontak selama 
proses admixtures. 
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Water-Reducing 
Air-mengurangi admixtures adalah kelompok produk yang ditambahkan untuk beton 
untuk mencapai kinerja pengerjaan tertentu (slump) di w rendah / c daripada beton 
kontrol (Rixom dan Mailvaganam 1986). Mengurangi admixtures air digunakan untuk 
meningkatkan kualitas beton dan untuk mendapatkan kekuatan khusus pada kadar 
semen yang lebih rendah. Mereka juga meningkatkan sifat beton yang mengandung 
agregat marjinal-atau berkualitas rendah dan membantu dalam menempatkan beton 
dalam kondisi yang sulit (ACI Comm 212 1963).. reduksi Air telah digunakan terutama di 
dek jembatan, beton slump rendah overlay, dan beton patch.  
 
Komposisi. Air-mengurangi admixtures dapat dikategorikan menurut bahan aktif 
mereka. Ada berikut:  
 
   1. garam dan modifikasi asam karboksilat hydroxylized (HC jenis);  
   2. garam dan modifikasi asam lignosulfonic (lignins); dan  
   3. bahan polimer (jenis PS).  
 
Peran dasar dari reduksi air adalah untuk deflocculate diaglomerasi semen partikel 
bersama-sama dan melepaskan air diikat dalam aglomerasi, memproduksi pasta lebih 
cair pada kadar air rendah.  
 
Pengaruh Air-mengurangi admixtures pada Beton. Penggunaan reduksi air biasanya 
mengurangi kebutuhan air 7-10%. Sebuah dosis yang lebih tinggi admixtures mengarah 
ke pengurangan lebih, namun, keterbelakangan kelebihan mungkin ditemui (admixtures 
dan tanah terak 1990). Banyak air cenderung mengurangi admixtures juga untuk 
menunda penetapan waktu beton. Efek ini counteracted dalam admixtures Tipe A dan 
Tipe E kimia dengan menambahkan bahan kimia percepatan lainnya seperti kalsium 
klorida (admixtures dan tanah terak 1990) atau trietanolamin (TEA). admixtures HC 
cenderung meningkatkan perdarahan dan harus digunakan dengan hati-hati dalam 
tinggi-slump beton. admixtures lignosulfonat berbasis kinerja yang lebih baik dalam hal 
ini karena mereka naik kereta api udara; dosis normal dari admixtures lignin dapat 
menambahkan 1-2% dari udara entrained ke beton. Semua beton air biasanya 
mengurangi kehilangan merosot lebih cepat daripada beton setara tanpa admixtures. 
Namun, kehilangan ini biasanya tidak menimbulkan masalah ketika reduksi air 



konvensional (HC, PC, dan jenis lignins) digunakan (admixtures dan tanah terak 1990; 
Previte 1977; Collepardi 1984).  
 
Hal ini dikenal sekarang yang menggunakan air-mengurangi admixtures meningkatkan 
kekuatan beton. Peningkatan kuat tekan adalah sebanyak 25% lebih besar daripada yang 
diantisipasi dari penurunan w / c (Mindess dan Young 1981). Untuk kekuatan lentur, 
meningkat sebesar 10% untuk beton pada 7 hari untuk 1 tahun telah dilaporkan untuk 
admixtures lignosulfonat dan hydroxycarboxylic (Collepardi 1984). Freeze-thaw 
resistensi dan aspek ketahanan lainnya juga dapat diperbaiki saat air mengurangi 
admixtures yang benar digunakan dalam beton.  
 
Meskipun admixtures menggunakan dalam beton memperbaiki sifat beton's, 
menyalahgunakan apapun admixtures negatif akan mempengaruhi sifat ini. Karena itu 
penting untuk mengikuti rekomendasi pabrikan digunakan setiap kali admixtures.  
Rekomendasi  
 
   1. tes Verifikasi harus dilakukan pada admixtures cair untuk mengkonfirmasi bahwa 
materi adalah sama dengan yang telah disetujui. Tes mengidentifikasi termasuk klorida 
dan konten padatan, ph dan spektrometri inframerah.  
   2. reduksi Air dan retarder dapat digunakan di lantai jembatan beton untuk 
memperpanjang waktu ditetapkan. Hal ini sangat penting ketika panjang penempatan 
dapat menyebabkan retak lentur yang dibuat oleh defleksi beban mati selama 
penempatan.  
   3. Peningkatan perhatian perlu ditempatkan pada curing dan perlindungan karena 
potensi retak susut dan pendarahan saat reduksi air digunakan. 
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Set-Retarding 
 
Retarding admixtures (retarder) yang dikenal untuk menunda hidrasi semen tanpa 
mempengaruhi sifat mekanik jangka panjang. Mereka digunakan dalam beton untuk 
mengimbangi efek dari suhu tinggi, yang penurunan kali pengaturan, atau untuk 
menghindari komplikasi ketika keterlambatan tidak dapat dihindari antara admixtures 
dan menempatkan terjadi (Mindess dan Young 1981). Penggunaan retarder ditetapkan 
dalam konstruksi perkerasan beton 1) memungkinkan lebih jauh pengangkutan, 
sehingga menghilangkan biaya relokasi pabrik admixtures pusat; 2) memungkinkan 
lebih banyak waktu untuk texturing atau plastik grooving dari perkerasan beton; 3) 
memungkinkan lebih banyak waktu untuk tangan finishing sekitar header pada awal 
dan akhir hari produksi, dan 4) membantu menghilangkan sendi dingin dalam dua-
kursus paving dan dalam hal terjadi kerusakan peralatan (Amer. Beton Perkerasan Assoc 
1975).. Retarder juga dapat digunakan untuk melawan retak karena bentuk defleksi yang 
dapat terjadi ketika lempeng horizontal ditempatkan dalam bagian (Mindess dan Young 
1981). Karena keunggulan ini, retarder mengatur dianggap sebagai admixtures kedua 
yang paling umum digunakan dalam industri jalan tol, terutama dalam pembangunan 
jembatan dek (US Dept Trans 1990)..  
 
Komposisi dan Mekanisme penghambatan. Banyak reduksi air memiliki kecenderungan 
perlambatan. Oleh karena itu, beberapa bahan dalam air reduksi, seperti asam 
lignosulfate dan asam hydroxycarboxylic, juga merupakan dasar untuk admixtures set-
retarding. Penting lainnya yang digunakan dalam memproduksi bahan retarder set 
adalah gula dan turunannya.  
 
Mekanisme keterbelakangan ditetapkan dipelajari oleh banyak peneliti. Beberapa teori 
telah ditawarkan untuk menjelaskan mekanisme ini. Peninjauan teori ini disajikan oleh 
Young (1972). Peran admixtures retarding dapat dijelaskan secara sederhana: admixtures 
bentuk film di sekitar senyawa semen (misalnya, dengan penyerapan), sehingga 
mencegah atau memperlambat reaksi dengan air. Ketebalan film ini akan menentukan 
berapa banyak tingkat hidrasi yang terbelakang. Setelah beberapa saat, film ini rusak, 
dan hasil hidrasi normal (Fattohi 1958). Namun, dalam beberapa kasus ketika dosis 
admixtures melebihi titik kritis tertentu, senyawa hidrasi semen tidak akan berlanjut 
melampaui tahap tertentu, dan pasta semen tidak akan ditetapkan. Dengan demikian, 
penting untuk menghindari overdosis beton dengan bahan tambahan penghambat.  
 
Faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat keterbelakangan termasuk w / c, kadar 
semen, C3A dan isi alkali dalam semen, jenis dan dosis campuran, dan tahap di mana 
halangan tersebut akan ditambahkan ke campuran. Efektivitas halangan meningkat jika 
Selain terhadap beton segar ditunda selama beberapa menit.  
 
Pengaruh pada Sifat Beton dan Aplikasi. Selain peran mereka dalam mengendalikan 
pengaturan waktu, pelambat-seperti yang lain admixtures-mempengaruhi sifat beton 
segar dan mengeras. Air entrainment beton dipengaruhi dan lebih sedikit udara-
entraining agen perlu digunakan karena beberapa retarder entrain udara (lihat reduksi 
air). Slump rugi bisa meningkatkan bahkan ketika perilaku pengaturan abnormal tidak 
terjadi.  
 
Karena tindakan memperlambat, kekuatan 1-hari beton berkurang. Namun, kekuatan 
utama dilaporkan ditingkatkan dengan menggunakan admixtures set-mengendalikan. 



Harga susut pengeringan dan creep dapat meningkatkan dengan menggunakan retarder, 
tapi nilai akhirnya belum dapat meningkatkan.  
 
Salah satu aplikasi yang paling penting dari perlambatan admixtures cuaca panas-
concreting, ketika penundaan antara admixtures dan menempatkan operasi, dapat 
mengakibatkan kekakuan awal (Fattuhi 1958). Aplikasi lain yang penting adalah dalam 
beton pratekan, di mana retarder mencegah beton yang berhubungan dengan untai dari 
pengaturan sebelum bergetar operasi selesai. Set retarder juga memungkinkan 
penggunaan suhu pemeraman tinggi dalam produksi beton pratekan tanpa 
mempengaruhi kekuatan akhir beton.  
 
Rekomendasi  
 
   1.  
 
      tes Verifikasi harus dilakukan pada admixtures cair untuk mengkonfirmasi bahwa 
materi adalah sama dengan yang telah disetujui. Tes mengidentifikasi termasuk klorida 
dan konten padatan, ph dan spektrometri inframerah.  
   2.  
 
      reduksi Air dan retarder dapat digunakan di lantai jembatan beton untuk 
memperpanjang waktu ditetapkan. Hal ini sangat penting ketika panjang penempatan 
dapat menyebabkan retak lentur yang dibuat oleh defleksi beban mati selama 
penempatan.  
   3.  
 
      Peningkatan perhatian perlu ditempatkan pada curing dan perlindungan karena 
potensi retak susut dan pendarahan saat reduksi air digunakan. 
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Accelerating 
Mempercepat admixtures ditambahkan ke beton baik untuk meningkatkan laju 
pembangunan kekuatan awal atau untuk mempersingkat waktu pengaturan, atau 
keduanya. Komposisi kimia akselerator termasuk beberapa senyawa anorganik seperti 
klorida larut, karbonat, silikat, fluosilicates, dan beberapa senyawa organik seperti 
trietanolamin.  
 
Di antara semua bahan mempercepat, kalsium klorida adalah akselerator yang paling 
umum digunakan dalam beton. Sebagian besar literatur yang tersedia memperlakukan 
klorida kalsium sebagai akselerator utama dan membahas tentang jenis lainnya 
akselerator. Namun, bunga yang tumbuh di menggunakan "klorida-bebas" akselerator 
sebagai pengganti kalsium klorida telah diamati. Hal ini karena kalsium klorida dalam 
beton bertulang dapat mempromosikan aktivitas korosi tulangan baja, terutama di 
lingkungan lembab. Namun, penggunaan praktek-praktek yang baik, proporsi yang 
tepat yaitu, konsolidasi yang tepat, dan ketebalan penutup yang memadai secara 
signifikan dapat mengurangi atau menghilangkan masalah-masalah yang berkaitan 
dengan korosi.  
 
Kalsium Klorida. Kalsium klorida (CaCl2) adalah hasil dari proses Solvay untuk 
pembuatan natrium karbonat.  
CaCO3 + Na2CO3 + CaCI2 2NaCI  
larutan air garam kapur  
 
Kalsium klorida tersedia dalam dua bentuk. Regular kalsium klorida serpihan (ASTM D 
98 Tipe 1) berisi minimal 77% CaCl2; serpihan terkonsentrasi, pelet, atau kalsium klorida 
granular (ASTM D 98 Tipe 2) berisi minimal 94% CaCl2 (ACI Comm 212 1963).. Solusi 
29% dari CaCl2 adalah bentuk yang paling sering produk cair tersedia secara komersial. 
Dalam bentuk padat atau cair, produk harus memenuhi persyaratan untuk ASTM C 494 
Tipe C dan ASTM D 98 (admixtures dan tanah terak 1990).  
 
Kalsium klorida telah digunakan dalam beton sejak 1885 (Rixom dan Mailvaganam 1986) 
dan menemukan aplikasi terutama dalam cuaca dingin, bila memungkinkan 
mendapatkan kekuatan untuk pendekatan yang disembuhkan dari beton di bawah 
temperatur normal curing (Rixom dan Mailvaganam 1986). Dalam kondisi normal, 
kalsium klorida digunakan untuk mempercepat pengaturan dan pengerasan awal proses 
finishing atau turnaround cetakan.  
 
Pengaruh kalsium klorida terhadap sifat beton juga banyak dipelajari dan diukur. Selain 
mempengaruhi pengaturan waktu, klorida kalsium memiliki efek kecil pada sifat beton 
segar. Telah diamati bahwa penambahan CaCl2 sedikit meningkatkan kinerja pengerjaan 
dan mengurangi air yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu kemerosotan yang 
diberikan (Ramachandran 1984) dan mengurangi perdarahan. kali pengaturan awal dan 
akhir beton secara signifikan dikurangi dengan menggunakan kalsium klorida. Pengaruh 
kalsium klorida tentang pengaturan awal dan akhir dari pasta semen ditunjukkan pada 
Gambar 2.4 (Ramachandran 1984). Efek total penambahan kalsium klorida tergantung 
pada dosis, jenis semen yang digunakan, dan suhu campuran.  
 
kekuatan tekan dan lentur beton secara substansial telah ditingkatkan sejak dini dengan 



menggunakan kalsium klorida. Uji laboratorium telah menunjukkan bahwa sebagian 
besar peningkatan kuat tekan beton yang dihasilkan dari penggunaan 2% klorida 
kalsium dari berat semen berkisar dari 400 sampai 1.000 psi (2,8-6,9 MPa) pada 1 sampai 
7 hari, selama 70 ° F (21 ° C) pemeraman (ACI Comm 212 1963).. kekuatan jangka panjang 
biasanya tidak terpengaruh dan kadang-kadang dikurangi, terutama pada suhu tinggi 
(admixtures dan tanah terak 1990).  
 
Ada bukti bahwa susut pengeringan mortar atau beton meningkat dengan menggunakan 
kalsium klorida, terutama pada usia dini. Penyusutan yang besar pada periode awal 
mungkin disebabkan terutama untuk hidrasi lebih. Beberapa pekerjaan telah 
menunjukkan bahwa adalah mungkin untuk mengurangi susut pengeringan dengan 
penambahan natrium sulfat (Ramachandran 1984). Pada usia awal beton dengan CaCl2 
2% menunjukkan resistensi yang lebih tinggi untuk pembekuan dan thawing 
dibandingkan tanpa pedal gas, tapi resistensi ini menurun dengan waktu. Telah 
ditemukan, bagaimanapun, bahwa penambahan CaCl2 hingga 2% tidak mengurangi 
efektivitas entrainment udara (Ramachandran 1984).  
 
Karena potensial korosi nya, kalsium klorida-terutama di beton pratekan-benar telah 
dibatasi penggunaannya. Komite ACI 222 (1988) telah menetapkan bahwa ion klorida 
total tidak boleh melebihi 0,08% oleh massa dari semen di beton pratekan. British 
Standard CP.110 sangat menganjurkan bahwa kalsium klorida tidak boleh ditambahkan 
dalam campuran beton yang mengandung logam tertanam.  
 
Nonchloride Accelerators Meskipun kalsium klorida adalah akselerator efektif dan 
ekonomis, masalah yang terkait dengan korosi terbatas penggunaan dan insinyur 
terpaksa mencari opsi lain, terutama nonchloride mempercepat admixtures. Sejumlah 
senyawa-termasuk sulfat, formates, nitrat, dan trietanolamin-telah diselidiki. Bahan-
bahan ini telah diteliti dan berhasil digunakan dalam beton. Trietanolamina (N 
(C2H4OH) 3) adalah cair, berminyak air-larut dengan bau amis dan diproduksi oleh 
reaksi antara amonia dan etilen oksida. Hal ini biasanya digunakan sebagai komponen 
dalam formulasi bahan tambahan lainnya dan jarang, jika pernah, sebagai bahan tunggal 
(Rixom dan Ramachandran 1986).  
 
formate Kalsium adalah jenis lain dari akselerator nonchloride digunakan untuk 
mempercepat setting time beton. Pada konsentrasi yang sama, formate kalsium (Ca 
[OOOCH] 2) kurang efektif dalam mempercepat hidrasi C3S dari kalsium klorida dan 
dosis yang lebih tinggi diperlukan untuk memberikan tingkat percepatan yang sama 
seperti yang disampaikan oleh CaCl2 (Ramachandran 1984). Sebuah studi evaluasi 
formate kalsium sebagai campuran percepatan dilakukan oleh Gebler (1983) 
menunjukkan bahwa komposisi semen, gips tertentu (SO3) konten, memiliki pengaruh 
besar terhadap perkembangan kuat tekan beton yang mengandung kalsium formate. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio C3A untuk SO3 harus lebih besar dari 4 
untuk formate kalsium menjadi campuran percepatan efektif, dan bahwa jumlah 
optimum formate kalsium untuk mempercepat kuat tekan beton tampak 2-3% dari berat 
semen ( Gebler 1983). Kalsium nitrat dan tiosulfat kalsium juga dianggap akselerator.  
 
nitrit Kalsium mempercepat hidrasi semen, seperti ditunjukkan oleh jumlah yang lebih 
besar panas dikembangkan dalam kehadirannya. nitrit dan kalsium Kalsium tiosulfat 
biasanya meningkatkan pengembangan kekuatan beton pada usia dini (Ramachandran 
1984).  



Rekomendasi  
 
   1. tes Verifikasi harus dilakukan pada admixtures cair untuk mengkonfirmasi bahwa 
materi adalah sama dengan yang telah disetujui. Tes mengidentifikasi termasuk klorida 
dan konten padatan, ph dan spektrometri inframerah.  
   2. Kalsium klorida tidak boleh digunakan di mana baja tulangan hadir.  
   3. Kalsium klorida tidak boleh digunakan dalam kondisi cuaca panas, beton pratekan 
atau uap disembuhkan beton.  
   4. Dalam aplikasi yang menggunakan kalsium klorida, laju dosis harus dibatasi sampai 
2 persen dari berat semen.  
   5. Perawatan harus diambil dalam memilih akselerator non-kalsium klorida sejak 
beberapa mungkin garam larut yang juga dapat memperburuk corrision. 
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Superplasticizers  
Penggunaan superplasticizers (kisaran peredam air tinggi) telah menjadi sebuah praktek 
yang cukup umum. Ini kelas reduksi air pada awalnya dikembangkan di Jepang dan 
Jerman pada awal tahun 1960an, mereka diperkenalkan di Amerika Serikat pada 
pertengahan 1970-an.  
 
Superplasticizers adalah polimer linier kelompok yang mengandung asam sulfonat yang 



melekat pada tulang punggung polimer secara teratur (Verbeck 1968). Sebagian besar 
formulasi komersial milik salah satu dari empat keluarga:  
 
    * Tersulfonasi melamin-formaldehida kondensat (SMF)  
    * Sulfonasi naftalena-formaldehida kondensat (SNF)  
    * Dimodifikasi lignosulfonat (MLS)  
    * Polycarboxylate derivatif  
 
Kelompok-kelompok asam sulfonat bertanggung jawab untuk menetralisir beban 
permukaan pada semen dan menyebabkan partikel dispersi, sehingga melepaskan air 
diikat di aglomerasi partikel semen dan selanjutnya mengurangi viskositas pasta dan 
beton (Mindess dan Young 1981).  
 
ASTM C 494 sudah dimodifikasi untuk menyertakan tinggi-range air-mengurangi 
admixtures dalam edisi diterbitkan pada bulan Juli 1980. Para admixtures yang ditunjuk 
F air Jenis-mengurangi, admixtures rentang tinggi dan Tipe G-mengurangi air, tinggi 
jangkauan, dan admixtures retarding (Mielenz 1984).  
 
Pengaruh Superplasticizers pada Sifat Beton. Tujuan utama penggunaan 
superplasticizers adalah untuk menghasilkan mengalir beton dengan penurunan yang 
sangat tinggi di kisaran 7-9 inci (175-225 mm) untuk digunakan dalam struktur sangat 
diperkuat dan dalam penempatan mana konsolidasi memadai getaran tidak dapat segera 
tercapai. Aplikasi utama lainnya adalah produksi tinggi kekuatan beton di w / c's 
berkisar 0,3-0,4 (Ramachandran dan Malhotra 1984).  
 
Kemampuan superplasticizers untuk meningkatkan slump beton tergantung pada faktor-
faktor seperti jenis, dosis, dan waktu penambahan superplasticizer; w / c; dan sifat atau 
jumlah semen. Telah ditemukan bahwa sebagian besar jenis semen, superplasticizer 
meningkatkan workability beton. Misalnya, penggabungan SMF 1,5% ke beton yang 
mengandung Tipe I, II dan semen V meningkatkan slump awal 3 inci (76 mm) sampai 
dengan 8,7, 8,5, dan 9 inci (222, 216, dan 229 mm), masing-masing.  
 
Kemampuan superplasticizers untuk mengurangi kebutuhan air 12-25% tanpa 
mempengaruhi kinerja pengerjaan yang menyebabkan produksi tinggi beton dan 
permeabilitas rendah. kekuatan tekan yang lebih besar dari 14.000 psi (96,5 MPa) pada 28 
hari telah tercapai (admixtures dan tanah terak 1990). Penggunaan superplasticizers 
dalam beton udara-entrained dapat menghasilkan kasar dari normal sistem udara-void. 
jarak maksimum yang disarankan untuk beton udara faktor-entrained untuk melawan 
pembekuan dan thawing adalah 0,008 inci (0,2 mm). Dalam beton superplasticized, faktor 
jarak dalam banyak kasus melebihi batas ini (Malhotra 1989; Philleo 1986). Meskipun 
faktor jarak relatif tinggi, faktor durabilitas yang di atas 90 setelah 300 siklus beku-thaw 
untuk kasus-kasus yang sama (Malhotra 1989). Sebuah studi yang dilakukan oleh Siebel 
(1987) menunjukkan bahwa kinerja pengerjaan beton tinggi mengandung 
superplasticizer dapat dibuat dengan tahanan freeze-thaw tinggi, tapi konten udara 
harus ditingkatkan relatif terhadap beton tanpa superplasticizer. Penelitian ini juga 
menunjukkan bahwa jenis superplasticizer hampir tidak berpengaruh pada sistem udara-
void.  
 
Satu masalah yang terkait dengan menggunakan berbagai peredam air yang tinggi pada 
beton adalah hilangnya merosot. Dalam sebuah studi tentang perilaku beton segar 



mengandung air reduksi konvensional dan berbagai peredam air tinggi, Whiting dan 
Dziedzic (1989) menemukan bahwa penurunan kerugian dengan waktu yang sangat 
cepat meskipun fakta bahwa generasi kedua rentang peredam air yang tinggi tidak 
diklaim menderita karena banyak dari fenomena kemerosotan kerugian sebagai reduksi 
generasi pertama air konvensional lakukan. Namun, slump beton mengalir hilangnya 
ditemukan kurang parah, terutama untuk admixtures yang baru dikembangkan 
berdasarkan formulasi copolymeric.  
 
Masalah kemerosotan kerugian dapat diatasi dengan menambahkan bahan tambahan 
untuk beton sebelum beton ditempatkan. Namun, ada kelemahan untuk prosedur 
tersebut. Kontrol dosis, misalnya, mungkin tidak memadai, dan memerlukan peralatan 
tambahan seperti truk-mount tank campuran dan dispenser. Menambahkan admixtures 
di pabrik batch, di samping peningkatan dosis kontrol, mengurangi keausan mixer truk 
dan mengurangi kecenderungan untuk menambahkan penukaran air (Wallace 1985). 
admixtures Baru sekarang sedang dipasarkan dapat ditambahkan di pabrik batch dan 
dapat terus merosot di atas 8 inci (204 mm) selama lebih dari 2 jam.  
Rekomendasi  
 
   1. tes Verifikasi harus dilakukan pada admixtures cair untuk mengkonfirmasi bahwa 
materi adalah sama dengan yang telah disetujui. Tes mengidentifikasi termasuk klorida 
dan konten padatan, ph dan spektrometri inframerah.  
   2. Jika transit truk campuran yang digunakan untuk campuran beton slump tinggi, 
direkomendasikan bahwa kemerosotan beton 75 mm digunakan pada kapasitas penuh 
untuk memastikan admixtures sifat beton yang seragam.  
   3. Jika transit truk campuran yang digunakan untuk campuran rendah w / c beton 
rasio, direkomendasikan bahwa jumlah beban dikurangi menjadi ½ sampai 2 / 3 dari 
kapasitas admixtures untuk memastikan sifat beton yang seragam.  
   4. Jika freeze-thaw pengujian seperti yang dijelaskan oleh ASTM C 666 menunjukkan 
bahwa ini menjadi masalah, direkomendasikan bahwa kandungan udara ditambah 1 ½ 
persen. 
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