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ABSTRAK

PENENTUAN KONDISI OPTIMAL PENGGERUSAN BIJIH R!RANG DENGAN BALL MILL PADA BIJIH
URANIUM RIRAOO. Percobaan penggerusan bijih uranium Rirang telah dilakukan dengan tujuan mencari kondisi
optima penggerusan bijih secara basah menggunakan ball mill untuk menghasilkan ukuran butir bijih -325; -200 daln -
100 mesh yang akan dgunakan untuk umpan dekcrnposisi. Percobaan dlakukan dengan mengamati varii3si
perbandingan berat bijih dengan berat bola dan variasi waktu penggerusan. Hasil percobaan menunjukkan bahwa
produk penggerusan -325 mesh dcapai pada kondisi optimal perbandingan berat bijih : berat bola = 1: 3, waktu
penggerusan selama 150 moot, persen sclid 60 dan kecepatan putar ball mill 60 rpm, rekoveri penggerusan sebe~;ar
93,51 % Iolos ayak8n 325 mesh. Produk penggerusan -200 mesh dicapai pada kondisi perbandingan berat bijih : berat
bola = 1: 2, waktu penggerusan selama 60 meni~ dlakukan penggerusan berulang untuk fraksi +200 mesh, rekoveri

penggerusan sebesar 46,82 % berada pada fraksi (-200-:-250) mesh, 5,75 % berada pada fraksi (-250+325) mesh dan
47,43 % I%s ayakan 325 mesh. Produk penggerusan -100 mesh dicapai pada kondisi perbandingan berat bijih : berat
bola = 1: 2, waktu penggerusan 30 menit, dilakukan penggerusan berulang dengan mortar grinder untuk fraksi + 100

mesh selcma 5 meni~ rekoveri penggerusan sebesar 30,10 % berada pada fraksi (-100+150) mesh, 12,28 % pada
fraksi (-1ri>+200), 15,92 % pada fraksi (-200+250) mesh, 12,44 % pada fraksi (-250+325) mesh dan 29,26 % Iolos
ayakan 325 mesh. Pengukuran berat jenis yang dilakukan terhadap bijih uranium Rirang menghasilkan berat jellis
antara 4154,55 g/cm3

ABSTRACT

OPTIMUM CONDITION DETERMINATION OF RlRANG URANIUM ORES GRINDING USING BALL MILL The
grindng experiment on Rirang Uranium ore has been carried out with the aim is to find out the optimum condtion of viet
grioong using ball mill to produce particle size -325, -200 and -100 mesh. This will be used for decomposition feed the
test was <X>ne by examine the parameters comparison of ore's weight against balrs weight and time of grinding. The tt~t
shown that the product of particle size -325 meshes vias achieved optimum condition at the comparison ore's weight:
ball = 1:3, grindng time 150 minutes, % solid 60, speed rotation of ball mill 60 rpm and recovery of grindng was 93.51 %

of -325 mesh. The product of particle size -200 mesh was achieved optimum condition at comparison ore's weight: tall
= 1 :2, time of grinding 60 minutes, the fraction of + 200 mesh was regrind, the recovery of grindng 6.82 % at partil~le

size of (-200+250) mesh, 5.75 % at (-250+325)m mesh and 47.93 % -325 mesh. The product of particle size -100
mesh was achieved the optimum condition at comparison ore's weight: ball = 1 :2, time of grindng at 30 minutes partil~le

size + 100 lTlI"...sh regrinding using mortar grinder, recovery of grindng 30.10 % at particle size (-100+ 150) m, 12.28 %
at (-1ri>+200) mesh, 15.92 % at (-200+250 ) mesh, 12.44 % at (-250+325 mesh and 29.26 % -325 mesh, The
deiermination of specific gravity of Rirang uranium ore vias berNeen 4.15 -4.55 g/cm3

PENDAHULUAN

Latar bel*ang

Pengoiahan bijih uranium Rirang melalui beberapa

tahap proses, yaitu preparasi bijih, dekomposisi,

pemisci1an dan pengendapan. Pada proses dekomposisi

dipenukan suatu kondisi ukuran butir tertentu sebagai

salah satu parameter untuk mencapai kondisi

optimanya.
Pemasalahan muncul karena ukuran butJr yang

diperiukan untuk dekomposisi ada!ah ukuran butir -325

mesh (>00 %). -200 mesh, dengan ukuran butir dominan
bera<m pada traksi (-200+250) me~ sebesar 5O_~dan -

100 mesh, dominan berada pada traksi (-100+200)

sebesar 50 %. Untuk memperoleh hasil seperti tersebut

di atas maka dilakukan penelitian ini.

Ukuran butir bijih aperoleh melalui suatu

penggerusan dengan ball mill. Untuk mencapai ukuran

butir seperti yang dnginkan per1u acari parameter waktu

pengerusan dan perbandingan berat bijih (ump.'3n)

dengan berat bola (meqa penggerus), sehingga kondisi

optimal penggerusan bijih dengan baii mili bisa

diperoleh.
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Teori
Preparasi bijih merupakan tahap awal dari proses

pengolahan bijih uranium der;gan kegiatan meliputi

sortir.g, crushing, grindng, sizing, mixing dan sampling.

Kegiatan preparasi bijih termasuk dalam kegiatan proses

yang terdiri dari dua macam yaitu :

1. Proses pelepasan dan pemisahan ikatan dari

bagian-bagian mineral dalam bahan baku

2. Proses pengolahan secara fisik

Pelepasan dalam preparasi bijih bisa dlaksanakan

dengan pemecahan dan penggerusan, langkah tersebut

liapat dianggap sebagai persiapan awal pengolahan.

Mineral-mineral baik yang mempunyai nilai ekonomis

aan pengotomya terikat secara fisika dan kimia dalam

bongkah bahan baku. [1,21

tertinggi, sebab pro$eS ini dpengaruhi oIeh kekerasan

dan kerapuhan contoh yang akan dgerus. Apabila

contoh tersebut keras (sukar digerus) relatif

membutuhkan lebih banyak energi dbandingkan dengan

contoh yang rapuh. Peralatan yang bisa digunakan

dalam penggerusan adalah mortar grinder dan

penggiling berputar seperti ball mill/rod mill yang

mempunyai meda grindng bisa terdiri dati bola-bola

baja, besi tuang atau batangan baja.

Ball mill mempunyai kekhususan yaitu dameter

dalamnya hampir sarna dengan panjang dalamnya dan

dimuati oIeh bola-bola yang terbuat dati logam keras dati

berbagai ukuran yang mempunyai kecenderungan

terpisah-pisah dibagian yang berbeda-beda

diametemya. Pada ball mill grindng te~adi secara

teoritis karena berimpitnya satu titik antara bola-bola

atau antara bola dengan dindng ball mill [2,3]

Tahapan PreparOlsi Bijih

1) Pemilihan contoh (sorting). Sorting adalah

pemilihan contoh berdasarkan radioaktivitas. Sorting

dilakukan pada awal kegiatan preparasi bijih, dengan

tujuan mengelompokkan bahan menjadi kelompok-

kelompok sesuai dengan yang dikehendaki dan

memisahkan bagian-bagian yang tidak diinginkan berada

dalam bahan yang akan dike~akan.

3) Sizing (pengayakan).

Pemecahan dan penggerusan adalah peke~aan

pemecahan atau penghancuran dan penggerusan untuk

mendapatkan bahan dengan ukuran yang sesuai dengan

ma!<sud dan tujuan percobaan pengolahan. Pemecahan

dan penggerusan ini dilakukan secara bertahap untuk

mendapatkan ukuran yang dikehendaki. Untuk primary

crushing dilakukan dengan Jaw Crusher, sedangkan

untuk secondary crushing biasa digunakan cone crusher

dan dish mill, yang bisa menghasilkan bahan dengan

ukuran :fang cocok untuk penggerusan (grinding).

Proses per,ggerusan (grinding) merupakan peke~aan

yang paling banyak membutuhkan energi dan

merupakan proses preparasi bijih dengan ongkos
PROSIDIKG -ISBN 979 -8769 -II -2

2) Pemecahan din penggerusan (crushing din

grinding).

Pengayakan adalah pemisahan atau pengelompokan

untuk memperoleh suatu ukuran butir sesuai dengan

maksud dan tujuan percobaan/pengolahan. Dengan

pengayakan dapat dbagi sejumlah beret contoh yang

mewakili populasi ke dalam beberapa fraksi ukuran butir

menurut ukuran ayakan yang digunakan dan dapat

dihitung bagian yang tinggal atau Iolos dari masing-

masing fraksi ayakan.

4} Pencampuran (mi:dng). Mixing adalah suatu

kegiatan melakukan pencampuran guna mendapatkan

kehomogenan dari bahan yang telah digrindng/digerus

untuk pekeijaan pengolahan secara kimia atau

percobaan proses pengolahan secara fisiko

5} Pengambilan contoh (sampling). Sampling

adalah proses pengamtXlan contoh dengan massa kecil

dari suatu massa yang besar dan cukup representatif

serta merata. Contoh adalah sebagian kecil dari

sejumlah bahan terdiri dari semua komponen yang ada

di dalam bahan asalnya. oIeh sebab itu di dalam

\6\
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me!aksanakan pengambilan contoh harus diusahakan

agar contoh yang dambil dapat menggambarl<an atau

rnemberikan infoffilasi dari bahan tersebut. (1,2)

Jaw crusher, Dish mill, B811 mill der;gan dam ~ter

16 cm dan panjang 16 crn, dsngan bola berdiameter 37;

27; 22 dan 17,5 mm dengan beret bola masing-ma:~ing

225,7; 94,7; 54,9 dan 28,1 gram.

Seperangkat ayakan dengan ukuran 8; 35, 48; 65;

100; 150; 200; 250 dan 325 mes, seperangkat bas~OO1

aluminium, pengering (oven) Memert dan alat stlive

shaker.

Tata Kerja.

Bijih Uranium Rirang

Bijih uranium Rirang, dklasifikasikan menjadi dua

tipe yaitu tipe monasit dan turmalin. ripe monasit

dengan kandungan monasit antara 40-90 %, uranium

0,1-2 % dan 20-30 % PzOs, sedangkan tipe turmalin

mengandung 5 % monasi~ 65-80 % turmalin;

0,5-4,5 % uranium dan 3,21 % PzOs,

Kedua tipe bijih tersebut dapat dibedakan dengan

mudah berdasari<an kandungan monasit dan perbedaan

densiti, sedangkan kandungan mineral-mineral lainnya

relatif sarna yaitu uraninit/pitchblende, molibdeni~ piri~

ilmenit dan elrnano rutil [4).

Untuk memisahkan unsur berharga seperti

uranium, unsur tanah jarang dan fosfat, dlakukan

melalui proses kimia setelah preparasi bijih dengan

tahapan dekomposisi, peiarutan dan pengendapan.

Preparasi bijih Rirang dilakukan untuk memperoleh

urnpan bijih untuk dekomposisi dengan kehalusan

ukuran butir -325, -200 dan -100 mesh. Untuk itu

percobaan dilakukan melalui penggerusan secara basah

dengan ball mill, penentuan berat jenis dan pemisahan

ukuran butir. Metode penggerusan adalah cara basah

menggunakan persen solid 60 dengan parameter

perbandingan berat bola dengan urnpan bijih dan waktu

penggerusan.

A. Pemecahan dan penggerusan bijih urani lIm

Rirang.

Bongkah bijih Rirang Atas, Bawah dan T en\ lah

masing-masing sebanyak lebih kurang 75 kg dpec:ah

dengan Jaw crusher dengan jarak bukaan gigi crushe r 1

cm. Produk jaw crusher diayak dengan ayakan 4 dal1 8

mesh. Produk ayakan +4 mesh dimasukkan ke dal3m

jaw crusher dengan bukaan 0,5 cm dan dayak den\lan

ayakan 4 dan 8 mesh, sisanya dimasukkan ke dal3m

dish mill dgerus sampai ukuran -35 mesh.

Produk jaw crusher -4+8 dan -8 mesh serta pro< luk

disc mill masing masing dicarnpur secara man Jal

kemudian dilakukan kuartering. Setengah bagian un:uk

penggerusan -325 mesh untuk umpan percobc an

dekomposisi, 114 bagian untuk umpan percobcan

penggerusan dan 114 bagian untuk arsip contoh. Skena

pemecahan bijih dapat dil1hat pada Larnpiran 2.

Produk-produk hasil kuartering kemudlan

dicampurkan untuk umpan percobaan penggerus an

secara basah dengan ball mill dengan sasalan

kehalusan butir -325; -200 dan -100 mesh.

B. Penggerusan bijih secara basah dengan ball mill.

a) Penentuan perbandingan berat bijih dengan

berat bola. Contoh bijih dengan ukuran -4+8 dan -8

mesh ditimbang sebanyak 2 kg, kemudan dmasukkan

ke dalam b911 mill yang telah berisi bola den\; an

perbarldingan berat bijih : bola = 1: 1. Pe.-sen solid 60 %.

dan kecepatan putar Ball mill 60 rpm, mengacu pada

BAHAN DAN TAT A KERJA

Bahan: Bahan yang dgunakan dalam penggerusan ini

adalah bijih Rirang tipe monasit yang dambil dati

Lembah Rirang Atas, T engah dan Bawah yang

merupakan lokasi yang danggap bisa mewakili ~ulasi

(representatif) contoh. Peta pengambilan contoh dapat

dilihat pada Lampiran 1 , sedangkan peralatan yang

digunakan adalah:
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel1. Pengaruh perbandingan berat bijih dengan
berat bola

Persen berat
fraksi -325 mesh

(%)

Berat bijih
bola

Berat

fraksi -325
mesh (gram~

~-.:!!9 1656,20

1870,6

1370

~~
~
68.50

kondisi optimal penggerusan bijih monasit [5]. Waktu

penggerusan ditentukan selama 2,5 jam. Slurry

penggerusan dituangkan ke dalam ayakan 250 dan 325

mesh, dtamplJng dengan baskom, kemudian slurry

dicuci dengan air, slurry tidak Iolos ayakan 250 dan 325

mesh dikeringkan kemudan dtimbang. Slurry 10105

ayakan 325 didekantasi selama 1 hari, cairan

dipisahkan, kemudan slurry ditempatkan pada baskom

aluminium, untuk cikeringkan di dalam oven, kemudian

ditimbang. Percobaan selanjutnya dilakukan dengan

perbandingan beret bola : bijih 1: 2; 1: 3 dan 1: 4.

Komposisi banyaknya bola yang diperlukan untuk
perbindinaan :
Per ~umbola Jum.bOfa
berat a 37,5 as. 27,0
bijih : mm, mm, beret
bola berat 94,7 9

2225
1: 1 '2 1 I ~2 4

~:3 8

tlerat
lotal
(9)

~

9 2007,1
36 3009,2
60 6005,0
59 80044

5
~
13

1: 4 f 10

Kelerangan: ~erm. blJlh = 2 kg, W~U penggerusan 150 menit

") Waktu penggerusan dilakukan hanya 60 menit, motor
penggerus panas doo kecepatan putar ball mill turun, karena
beban terialu ber~.

Pada T abel 1, hasil penggerusan optimal dcapai

pada perbandingan berat bijih dengan bola sebesar 1 :

3, hal ini dtunjukkan dengan angka persentase lolos

ayakan 325 mesh sebesar 93,51 %. Angka tersebut

sudah mencapai sasaran peroobaan penggerusan

dengan ball mill yaitu 90 % Iolos ayakan 325 mesh.

Pada Tabel 2, ditampilkan dstribusi ukuran butir

dari semua fraksi produk penggerusan dan terlihat

bahwa jumlah total produk penggerusan <2000 gram.

Kehilangan berat tersebut te~adi pada fraksi ukuran butir

-325 mesh, karena pernisahan padatan dan cairan

dilakukan secara dekantasi, sehingga ada partikel

sangat halus yang terbawa pada saat cairan dipisahkan.

Tabel 2. Pengaruh perbandingan berat bijih :bola
terhad~p ukuran butir biiih Rirang

L,U 130,9
0,2 2,5

~ '9 70.7

22,6 88,6

15,9 11,3 135,6
290,6 I 102,7 198,8

1008,3 I 1~,2 ~ 1370
1900 1991 1996,8 1997,1

Keterangan : ljerii. bijih 2 kg, waau penggerusan 150 menit

Pada perbandingan berat bijih:bola =1 :4,

penggerusan hanya dilakukan selama 60 menit, karena

putaran ball mill menurun dati 60 rpm dan ada

kehawatiran motor ball mill akan terbakar jika diteruskan

-~

d~ngan ketentuan berat bola untuk dicrneter terlentu beratnya
kurang lebih sama dengan berat bola yang berdiameter
berbeda.

b) Penentuan waktu penggerusan : Contoh bijih

ditimbang sebanyak 2 kg, kemucian cimasukkan ke

dalam ball mill yang telah berisi bola dengan berat

optimum hasil percobaan a) dengan waktu penggerusan

ditentukan salama 30 manit Percobaan selanjutnya

dilakukan dengan variasi waktu penggerusan salama 60;

90; 120; 150 dan 180 manit.

C. Penentuan Berat Jenis Bijih Uranium Rirang

Contoh hasil sampling dari produk penggerusan

ditimbang sebanyak 5 gram, kemudian dimasukkan ke

calam galas ukur volume 10 cc yang telah beris! air

sebanyak 5 cc, dikocok agar partikel-partikel ha/us

mengenap, dibiarkan sall1pai cairan agak jemih,

kemudian kenaikan volum pada galas ukur dibaca

dengan teliti.

Berat jenis contoh bisa dihitung dengan rum us

sedemana, yaitu :

Berat jeni~ (g/c.m3)=(Berat contoh) : (Volum contoh)



sampai 2,5 jam. Menurunnya putaran ball mill dduga

akibat beratnya beban yang ada pada ball mill, sehingga

energi tumbukan antara bola dengan bijih menurun pula

yang menyebabkan ukuran butir pada tiap traksi

terutama traksi (-8+48) mesh lebih besar dbandingkan

dengan perbandingan berat bijih : bola = 1 : 3,

sedangkan untuk traksi -325 mesh beratnya lebih kecil.

Pada Gambar 1, (T erlampir) ditampilkan distribusi

ukuran butir daTi variasi perbandingan berat bijih : bola

dan terlihat pada perbandingan berat 1 : 3 (seri 3) traksi

ukuran butir sudah tidak mengandung traksi ukuran butir

+150 mesh.

Tabel 3. Pengaruh waktu terhadap penggerusan bijih
Riranq denQan ball mill

Keterangan :Berat bijih = 2 kg, perbandingan berat bijih
berat bola = 1: 3
Tabel 4. Pengaruh waktu penggerusan terhadap
ukuran I lutir biiih Riranq

Fraksi
ukuran

I butir(

mesh)

Beral fraksi ( 9 ) pada waklu penggerusan ( menil)

150 +
200

60,2

325

I ~~mla.~

penggerusan selama 120 menit menghasilkan frak:;i -

325 mesh sebesar 91 % dan peningkatan waktu sampai

180 menit tidak memberikan kenaikan yang tinggi.

Namun pada penggerusan selama 120 menit ada bagian

traksi butir yang masih kasar, sedangkan p;tda

penggerusan 150 dan 180 menit hampir semua frnksi

kasar sudah tergerus. Untuk efisiensi, waktu optirnal

penggerusan yang dipilih adalah 150 menit den~lan

produk penggerusan 93 % Iolos ayakan -325 mesh

Pada Tabel 4, ditampilkan dstribusi ukuran blrur

dari semua produk penggerusan dengan variasi wa du

dan terlihat ada kehilangan beret seperti halnya pc da

variasi beret bijih : beret bola, kehilangan beret te~ 3di

pada fraksi minus 325 mesh, karena ada partikel y~ng

terbawa pada saat pemisahan cairan.Pada Gambar 2,

(Terlarnpir) ditampilkan dstribusi ukuran butir cari

masing-masing waktu penggerusan dan terlihat bah'fla

waktu penggerusan mempengaruhi distribusi ukul an

butir hal ini dtunjukkan pada penggerusan < 120 mellit

meskipun sasaran penggerusan telah dicapai (91 ~, -

325 mesh), namun masih ada fraksi ukuran butir ( -~I +

150) mesh meskipun tidak banyak.

Kondisi optimal penggerusan bijih Rirang dengan

ba11 mill untuk memproduksi ukuran butir -325 adalall :

perbandingan beret bijih : bola = 1 : 3 dengan wal[u

peilggerusan selarna 150 merlil Distribusi ukuran blmr

produk penggerusan -325 mesh untuk ump an

dekomposisi dicantumkan dalam Gambar 3 (Terlam~lir)

Percobaan penggerusan untuk produksi ukuran buti. -

100 mesh dan -200 mesh, dilakukan dengan

menggunakan data penggerusan untuk produk -325

mesh, namun umpan digerus terlebih dahulu dengan

dish mill sampai ukuran -35 mesh. Hasil percoba 3n

tercantum pada T abel 5.

Pada Tabel 5, kondisi optimal untuk produk

penggerusan -100 dan -200 mesh tidaK bisa dcapai,

karena sasaran produk -100 mesh yang diinginkan un1uk

digesti adalah 50 % berada pada ukuran butir (-

Keterangan : Bera! bgih 2 kg, perbandingan bera! bijih : bera!
bola = 1:3

Sasaran penggerJsan dengan ball mill adalah 90%

lolos ayakan 325 mesh. Pada Tabel 3, hasil



Pemilihan perbandingan berat bijih : bola = 1: 2

berdasarkan produk penggerusan pada fraksi ukuran

butir (-100+150) mesh (Tabel 5) lebih besar (602,1 g)

dibandingkan dengan produk pads pemandingan 1: 1

(597,7 g), dstribusi ukuran butir untuk produk -100 mesh

dicantumkan dalam Gambar 5.

Pada Gambar 5, (T er1ampir) ter1ihat bahwa produk

penggerusan -100 mesh terdiri dati fraksi (-100+150)

mesh sebesar 30,10 %, fraksi (-150+200) mesh sebesar

12,28 %, fraksi (-200+250) mesh sebesar 15,92 %, fraksi

(-250 + 325) mesh sebesar 12,44 % dan fraksi -325

mesh sebesar 29,26 %. Pengukuran berat jenis bijih

Rirang dilakukan terhadap bijih yang berasal dati Rirang

Atas, Bawah dan T engah serta bijih campuran.

Pada Tabel 6 ter1ihat bahwa hasil pengukuran

berat jenis bijih Uranium Rirang Atas dan T engah relatif

tidak jauh berbeda, karena bijih berasal dati .host

rock/insitu' dati tipe monasit, sedangkan bijih Rirang

Bawah merupakan bijih yang berasal dati Rirang

Atas/Tengah, sehingga bijih tipe monasitnya lebih

terseleksi dan mumi, sehingga berat jenisnya lebih besar

dibandingkan dengan berat jenis dati Rirang

Atas/T engah

Tabel 6. Berat jen!s bijih Rirang



KESIMPULAN 6. Produk penggerusan -200 mesh cicapai deng,in

kondisi perbandingan berat bijih dan berat bola = 1: 2,

persen solid 60 , putaran ball mill 60 rpm, wa~tu

penggerusan 60 menit dan dilakukan berulang k 31i

penggerusan untuk prClduk +200 mesh. Rekovj!ri

penggerusan : 46,82 % pada ukuran fraksi (-200+250)

mesh, 5,75 % pada ukuran fraksi (-250 +325) mesh dim

47,43 % (-325) mesh. Produk penggerusan sOOanY,3k

5kg.

7. Produk penggerusan -100 mesh cicapai dengim

kondisi perbandingan berat bijih dan berat bola = 1: 2,

peresen solid 60, putaran ball mill 60 rpm, waktu

penggerusan 30 meni~ dilanjutkan dengan penggerusc m

menggunakan mortar grinder selama 5 menit dim

dilakukan berulang untuk produk +100 mesh. RekOVElri

penggerusan : 30,10 % pada ukuran fraksi (-100+150)

mesh, 12,28 % pada fraksi (-150+ 200) mesh, 15,92 *'

pada fraksi (-200+ 250) mesh, 12,44 % pada fraksi (-2!iO

+325) mesh dan 29,26 % (-325) mesh. Prodllk

penggerusan sebanyak 5 kg

8. Berat jenis bijih uranium Rirang berkisar anta iO

4,15-4,55 glcm3

Penentuan kondsi optimal penggerusan dengan

ball mill pada bijih Rirang, dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Produk penggerusan -325 mesh dicapai dengan

kondisi peroandingan berat bijih dan berat bola = 1: 3,

persen solid 60, putaran ball mill 60 rpm dan waktu

penggerusan selama 150 menit Rekoveri penggerusan

93,51 % ukuran butir berada pada traksi -325 mesh.

Produk penggerusan sebanyak 15 kg.

2. Produk penggerusan -200 mesh dcapai dengan

kondisi peroandingan berat bijih dan berat bola = 1: 2,

persen solid 60 , putaran ball mill 60 rpm, waktu

penggerusan 60 menit dan dilakukan berulang kali

penggerusan untuk produk +200 mesh. Rekoveri

penggerJsan 46,82% ukuran butir berada pada traksi

(-200+250) mesh, 5,75% berada pada ukuran butir

-250+325 mesh dan 47,43 % -325 mesh. Produk

penggerusan sebanyak 5 kg.

3. Produk penggerusan -100 mesh dicapai dengan

kondisi perbandingan berat bijih dan berat bola = 1: 2,

peresen solid 60, putaran ball mill 60 rpm, waktu

penggerusan 30 meni~ dilanjutkan dengan penggerusan

menggunakan mortar grinder selama 5 menit dan

dilakukan berulang untuk produk +100 mesh. Rekoveri

penggerusan : 30,10% pada ukuran traksi (-100+150)

mesh, 12,28 %, traksi (-150+200) mesh, 15,92 % traksi

(-200+250) mesh, 12,44 %, traksi (-250+325) mesh dan

29,26 % (-325) mesh. Produk penggerusan sebanyak

5kg

4. Berat jenis bijih Rirang berkisar antara 4,15 -4, 55

g/cm3

5. Produk penggerusan -325 mesh dcapai dengan

kondisi perbandingan berat bijih dan berat bola = 1: 3,

persen solid 60, putaran ball mill 60 rpm dan waktu

penggerusan seiama 15'3 merut. Rekoveri penggervsan

93,51% ukuran butir berada pada fraksi -325 mesh.

Produk penggarusan sebanyak 15 kg.
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Gambar 1. Pengaruh berat bola terhadap ukuran butir
Keteranqan
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Gambar 2. Pengaruh waktu terhadap distribusi ukuran butir bijih Rirang
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Gambar 3. Distribusi ukuran butir, produk penggerusan -325 mesh
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Gambar 5. Distribusi ukiuran butir, produk penggerusan -100 mesh
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PUSAT PENGEHBANGAN BAHAN GALIAN DAN GEOLOGI NUKLIR -BATAN 2 HE12002

Diskusi :

Bambarlg PuIVJanto (P2BGGN -BAT AN)

a. Kenapa tidak dilakukan parameter penggerusan

putaran (!pm) yang akan mempercepat waktu

penggerusan.

Kenapa tidak dilakukan test kekerasan batuan yang

mempunyai peran temadap penggerusan.

Kosim Affand:

(I. Parameter variasi kecepatan putar ball mill (!pm)

tidak dlakukan karena alat yang dgunakan sudah

tua sehingga pengatur kecepatan putar sudah tidak

beriungsi.

Test kekerasan batuan tidak dilakukan, karena peralatan

untuk test kekerasan t:dak ada di P2BGGN, yang ada

test kekerasan untuk mineral (skala Mohs), sedangkan

batuan terdiri dati bermacam mineral sehingga tidak

mungkin untuk test kekerasan batuan.

b.
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Lampiran 2

Biiih Rirana Atasffenaahl Bawah

opening jaw 1 cm

~~=::J
11

Sieve Shaker
( ayakan )

opening jaw 0,5 cm
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Skema pemecahan I penggerusan bijih


