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Momen Sekunder Kolom Bergoyang (sway)

Pada kenyataannya elemen kolom yang mengalami gaya lateral  (gempa,angin) akan mengalami
pembesaran momen akibat defleksi lateral. Besarnya momen tambahan merupakan funsi dari beban
gravitasi (P) dan defleksi lateral (Δ), perilaku struktural tersebut biasa disebut dengan P-delta efek
(P-Δ) yang merupakan pengaruh global portal kolom. Besarnya defleksi lateral dilakukan secara
bertahap dan berulang/iterasi, nilai perbandingan defleksi lateral awal (Δ1) dengan defleksi lateral
akhir (Δn) harus lebih kecil dari 2,5 untuk menghindari ketidak stabilan kolom portal akibat beban
gravitasi.

Tinjau kolom tunggal diatas, data teknis sebagai berikut
Material beton, f'c = 20 MPa 

E c=4700 f ' c = 21019.04 MPa
Kolom 30/30, Ak = 30*30 = 900 cm2

Ik = (1/12)*30*30^3 = 67500 cm4 = 0.000675 m4 (abaikan reduksi)
Tinggi, l = H = 6.0 m
Pgravitasi = 300 kN
Flateral =   20 kN
Beban terpusat kritis kolom (k = 2)

P c=
2 E c I k

k⋅l 2
= 972.42 kN

check, Gaya aksial Pu (300 kN) < 0.75 Pc (729.32 kN) ok

Besarnya defleksi lateral

= P⋅l3

3⋅EI
= 0.10 m 

Tinjau kesetimbangan momen Σ M = 0
P . Δ = V . l

sehingga besarnya V =P⋅

L

= 5.00 kN

Momen sekunder, Msek = P . Δ  = 300*0.1 = 30 kN.m
                     atau, Msek = V . l = 5*6 = 30 kN.m 
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Dalam memperhtungkan momen sekunder tersebut, gaya geser konversi (V) tersebut ditambahkan
terhadap gaya Flateral sehingga:

Flat,tot = Flateral + Vn

kemudian, Mtot = Flat,tot . H
atau,  Mtot = Mlat + Msek

 
Iterasi

(n)
Defleksi
(Δn, m)

Gaya Lateral
(Vn, kN)

Momen Sekunder
(Msek, kN.m)

Momen Total
(Mtot, kN.m)

0 0.0000 0.0000 0.00 120.00
1 0.1015 5.0748 30.45 150.45
2 0.1272 6.3624 38.17 158.17
3 0.1338 6.6892 40.13 160.13
4 0.1354 6.7721 40.63 160.63
5 0.1359 6.7931 40.76 160.76

Kontrol kestabilan kolom
0

n
2.5

0.1359/0.1015 = 1.34 < 2.5 (ok, memenuhi)

Besarnya koefisen pembesaran momen δsway = 1.34 

Besarnya selisih konvergensi defleksi, K d=1−
n

n1
% = 1-(0.1354/0.1359) %

= 0.368 % < 0.5% (ok)

Besarnya selisih konvergensi gaya V, K v=1−
V n1

V n
% = 1-(6.7721/6.7931) %

= 0.309 % < 0.5% (ok)
dapat diketahui bahwa kriteria konvergensi akan dicapai pada defleksi terlebih dahulu dibandingkan
gaya lateral.

Kesimpulan
Faktor pembesaran momen kolom tunggal bergoyang dapat dihitung secara langsung berdasarkan
defleksi  lateral  yang  terjadi.  Pada  elemen  kolom  yang merupakan  bagian  dari  struktur  portal
keseluruhan, jenis struktur tersebut adalah statis tak tentu sehingga defleksi lateral yang terjadi tidak
dapat  dihitung  langsung  dengan  rumus  defleksi  baku  seperti  diatas.  Perhitungan  gaya  lateral
tambahan (V) untuk kolom portal berdasarkan defleksi lantai hasil program analisa struktur, namun
untuk  banyak  program  analisa  struktur  komersil  yang banyak  beredar  saat  ini  sudah  tersedia
kemampuan langsung perhitungan P-delta  sehingga pengguna cukup dengan menentukan beban
gravitasi yang dipkai dalam analisa orde kedua, pengaruh lokal/elemen P-delta ditinjau terpisah.

Dari perhitungan iterasi diatas dapat dilihat bahwa untuk kolom struktural gedung pada umumnya
hanya perlu dilakukan beberapa iterasi perhitungan saja, sehingga program analisa struktur dengan
matrik kekakuan standar dan analisa linear orde pertama dapat digunakan untuk merepresentasikan
keadaan  pembesaran  momen  tersebut.  Gaya lateral  tambahan  dimasukkan  secara  manual  yang
ditambahkan terhadap gaya lateral akibat gempa/angin.
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