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Peledakan adalah salah satu aktifitas pekerjaan penambansan untuk pentbongkaran bahan 
galianhatuan untuk mencapai kualitas dan kuantitas sesuai sasaran Bang diharapkan. 

Bahan Peledak mempunyai sifat kepekaan (sensitifitas) terhadap benturan, gesekan, panas, 
dan lain-lain, sehingga mengandung resiko ballaya dala~n pelaksanaan pekerjaancya, maka 
aktifitas ini biasanya dilakukan dengan peninibangan apabila peralatan mekanis (alat-alat 
gali) tidzk mampu lagi atau kurang effektifleffisien bila dibandingkan dengan peledakan. 
Untuk dapat melaksanakan kegiatan peledakan jug:, dibutui~kan beberapa perleiigkapan 
(komponen) yang biasa disebut dengan alar bantu peledakan seperti : 

- sumber api 
- penghantar api 
- penggalak awal (detonator, stimbu ledak) 
- penggalak utama (primzr/booster). 

Penggunaan detonator biasa dengan surnbu api pada peledakan kegiatan penambangan 
umum mengandung resiko bahaya, oleh karena itu penanganannya perlu distandarkan. 
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Latar Belakang 

Penyiapan sayatan tipis baruan dan mineral rnerupakan langkah avial dsri analisis 
pefrograti dan bersifat kritis Penyiapan yang lidat sempurna akan berpengaruh pada 
kualitas sayatan tipis yang dihasilkan dar: akhrnya pada kesahihan hasil analisis. Maka 
dari itu penyiapn sayatan tipis batban da07 mineial perl" dibakukan. 

Standar SPU 18 - 1394 disusun ur,tuk acuar, kesrragaman dalam penylapan sayatan tipis 
bafuan dan mineral unfuk analisis petrografi di bidang geologi dan pertarnbangan serta 
bidang lain yang berkepentingan. 

Standar ini mengacu kepada: 

1 Hagni. R.D. 1966. '7he preparation of Thin Sections of Fragmec:al Materials Using 
Epoxy Resin". American Mineralogist. v.51. h. 1237 - 1242. 

' 

2 Hutch:son. C.S. 1974. Laboratory Handbook of Petrographic Techniques. New York : 
John Wiley 8 Sons. h. i - 14. 

3 Kerr. P.F. 1956. Optical Mineralogy. Edisi ketiga. New Ycrk : McGraw-Hill. h. 3 - 9. 

4 Phillips. W.R. 1971. Mineral Optics, Principles and techniques. San Francisco : V4.H. 
Freeman and Contpany. h. 231 - 236. 



PENYIAPAN SAYATAN TIPIS C O N T O H  PECAHAN BATUAN 
DAN t4lNERAL UNTUK ANALISIS PETROGRAFI 

1. RUANG LINGKUP 

Standar ini meiiph prinsip, peralatan, bahan dan pereaksi, dan prosedur penviepan 
sayatan tipis batuan dan mineral untuk analisis petrograli. khususnya untuk 
pemeriksaan dengan mikroskop pdarisasi sinar tembus. Standar rnencakup teknik 
penyiapan untuk contoh pecahan batuan dan mineral seperti pasir, keratan bor (drill 
cunings) dan produk pengolahan mineral. 

Wafer adalah hasi pecahan batuan dengan resin yang berbentuk lempengan pipih. 

Pecahan batuan dan mineral dibuat menjadi wafer dengan cara mengikat materiai 
iersebut dengan resin epoksi. Sayatan tipis dibuat dengan mengasah wafer dengan 
bahan abrasif di atas pelat logam danlatau pelat kaca sampai mendapatkan ketebalan 
baku. Ketebalan baku diukur berdasarkan sifat optik kristd mineral terlentu yang~ 
nampak di rnikroskop po la r i~s i  sinar tembus. 

4. PERALATAN 

Peralatan ini terdiri atas : 
1: mesin gergaji potong bermata intan (diamond cut-off saw); 
2) mesin gergaji sayat mesin gergaji sayat (diamond trim saw); 
3) bak pembersih ultrasonik; 
4) oven pengering: 
5) pelat pemanas yang dapat diatur suhunya: 
6) mesin pengasah berupa piringan berputar (rotating laps); 
7) mikroskop polarisasi sinar tembus; dan 
8) penjepit @insei) 

5. BAHAN DAN PEAEAKSI 

Bahan dan pereaksi terdiri atas : 
1) kaca objek (glass slide) ?5 mm x 76 mnl x 1 mm atau 26 mrn x 50 mm x 1 mm 
2) kaca penutup (cw~ersli,~) 25 mm x 25 m n  x 0.13 mrn 
3) kaca adoji (waich glass) 
4) kertas aluminium 
5) abrasif: karborundum (Sic) grit nomor 220. 600.600. 1000 
6) plat kaca 400 mm x 400 mm x 3 mm 
7) bahan pengika; perekat: balsam Kanada, resin epoksi 
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10) Bersihkan lernping wafer yang telah diasah satu sisinya ke dalarn bak pernbersih 
. ulrrasonik, kemudian keringkan dalam oven pengering. 

11) Arnbil sebuah kaca obyek yang bersih (tidak rnengandung debu. jamur atau 
gwesan), kernudian asah szlah satu pernukaannya dengan campuran air-abrasif 
grit nornor 600 di atas pelat kaca slama beber~pa m a i t  sampai permukaan kaca 
obyek menjadi kasar alau tarnpak buram. 

12) Goreskan nomor contoh pada sisi kaca obyek yang tidak diasah dengan pena 
pernotong kaca yang berujung intan. 

13) Letakkan cuplikan dan kaca obyek yang telah dicuci bersih dengan bagian yang 
telah diisah menghadap ke atas, di atas pelat pemanas pada suhu 95' - 120°C. 

14) Teleskan resin yang telah disiapkan sebelumny (langkah 3) pada ctipiikan aan 
kaca obyek masing- masing dua tetes. kemudiin ratakan dengsn sudip kayu. 

15) Angkat kaca obyek dengan penjepit. kemudian balikkan dan letakkan dengan 
pdan-pelan ke atas cuplikan membentuk sudut kurang lebih 45'. Ke!uarkan segera 
gelernbung udara yang tejebak dengan menggeser bagian belzkang kaca obyek 
dengan lii dan sejenisnya atau batang korek api. Balikkan cuplikan, biarkan 
beberapa saat sampai resin rnengeras. 

16) Pindahkan cuplikan yang telah terpasang ke ternpat yang dingin. Setelah dingin. 
kerik sisa-sisa resin yang rnenempel pa& kaca obyek dengan silet secara 
hati-hati. Cuplikan siap untuk disayat ulang dan diasah. 

17) Tipiskan cuplikan yang telah dipasang pada kaca obyek menjadi setebal kira-kira 
0.1 rnm - 0.05 mrn dengan tangan atau disayat ulang dengan rnesin gergaji sayat. 
Penipisan dengan tangan dilaksa~kan dengan mengasah cuplikaii dengan 
carnpuran abrzsif grii nomoi 220 dengan air pada pelet kaca sarnpai sayatan 
menjadi ternbus cahaya. 

18) bnjutkan penipisan cuplikan dengan langan pada pelat kaca dengan carnDuran 
air-abrasif grit 400. Jaga agar ketebalan cuplikan seragarn. Periksa ketebalan 
cuplikan sekali-sekali dengan rnelihatnya di bawah rnikroskop pdarisasi pada 
posisi nikd bersilang. Sebagai pedornan. @a ketebalan 0.04 mm kristal kuarsa 
akan menarnpakkan warna bias-ganda order pertarna kuning sarnpai jicgga. 

19) Lakukan pengasahan tahap akhir dengan campuran air-abrasif grit nornor 600 
kernudian grit nornor 1000 untuk rnendapatkan ketebalan baku 0.03 mm yang 
dicirikan oleh warna bias-rangkap putih keabu-abuan dari krislal kuarsa atau 
felspar. 

20) Cuci bersih sayatan yang ketebalannya tdah me3enl~hi syarat ke dalam bak 
pembersih ultrasonik,kemudian letakkan di a!as pelat pernanas yang telah 
dipanaskan kira-kira 140 OC. Letakkan juga kaca penutup yang bersih di atas pelat 
Dernanas tersebut. 
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PENYUhIIlUAh' DETOXATOR I31ASA 
PADA KEGIATAN PERTARIUAA'GAN UhIUhI 

1. RUAA'G LINGKUP 

Standar ini rneliputi definisi, Alat Pelindung Diri, peralatan yang digunakan peturljuk 
urnurn dan tata penanganan peledakan yans bertujvan untuk rnendapatkan keberhasilan 
dan keamanan dalarn peledakan. 

Detonator biasa adalah penggalak awal yang dipergunakan untuk meledakan bahan 
peledak yang sistirn penyalaannya dengan surnbu bakar. 
Surnbu bakar adalah sumbu yang berisi bahan peledak berkekuatan lernah, dibungkus 
dengan baEan tekstil, dilapisi dengan bahan kedap air dan digunakan sebagai 
penghantar api kedetonator biasa. 

3. A L A T  PELINDUNG DIRI 

Alat Pelindung Diri yang.digunakan yang memenuhi persyaratan standar Keselarnatan 
rneliputi topi pengarnan, pakaian kerja dan sepatu pengarnan. 

4. PERALATAN YANG DIGUNAKAN 

4.1. Tang khusus (crimper) 
4.2. Pisau kuningan 

5. PETUXJUK UMUhI 

5.1. Kanu lzin Meledakan (KIM) harus dimiliki oleh setiap petugas yang 
rnelaksanakan peledakan. 

5.2. SPU.075 dan SPU.077 tentang pengangkutan dan penanganan bshan peledak. 
5.3. Petugas dilarang membawa korek api, menyalakan apilrnerokok pada saat 

menangani bahan peledak. 
5.4. Setibanya bahan peledak dilokasi peledakan segera didistribusikan kedekat 

lubang ledak. 


