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ABSTRAK 
 

RANCANG BANGUN    BALL MILL DARI BAJA DIAMETER 20 CM UNTUK 

PENGHANCUR MINERAL CHALCOPYRITE SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN 

PENGOLAHAN AWAL URANIUM. Dalam proses pengolahan awal uranium dari tambang sampai dalam 

proses kimia, batuan hasil dibutuhkan proses secara fisika, yaitu reduksi dimensi batuan menjadi serbuk ukuran 
40 mesh. Dalam pembuatan ball mill, dengan diameter tabung 20 cm, didapatkan kecepatan operasi alat dan 

loading charge sehingga dapat diketahui interval operasi. Hasil dari penelitian ini diperoleh ball mill diameter 

tabung 20 cm dengan ukuran kerangka panjang 50 cm, lebar 50cm, tinggi 70 cm dan berat alat 30 kg, dengan 
kecepatan 90 rpm, loading charge 100 gram dan interval operasi 10 menit menghasilkan serbuk seberat 77,71 

gram ukuran 40 mesh. 

 
Kata kunci: prototipe ball mill, screening, grinding, tambang, proses mineral, uranium. 

 
 
 

ABSTRACT 
 

BUILDING BALL MILL DESIGN FROM 20 CM DIAMETER STEEL FOR CHALCOPYRITE 

MINERAL DESTRUCTION AS A LEARNING PROCESSING MEDIA OF URANIUM PROCESSING. 
In the process of initial processing of uranium from the mine to the chemical process, the resulting rock is 

needed in a physical process, namely the reduction of the dimensions of the rock into a powder size of 40 mesh. 

In making ball mill, with a tube diameter of 20 cm, the operating speed of the tool and loading charge are 

obtained so that the operating interval can be known. The results of this study obtained ball mill diameter of 

20 cm with a frame size of 50 cm long, 50 cm wide, 70 cm high and 30 kg tool weight, with a speed of 90 rpm, 

loading charge of 100 grams and 10 minutes operating interval to produce 77.71 powder gram size 40 mesh.. 

 
Key words: ball mill prototipe design, screening, grinding, mining, mineral process, uranium 

 

 
 

PENDAHULUAN 
 

Pemanfaatan energi nuklir di dunia saat 

ini mempunyai peranan yang sangat signifikan. 

Pemanfaatan energi nuklir untuk sumber energi 
listrik menjadi salah satu alternatif yang sangat 

menjanjikan di dunia. Saat ini banyak negara- 

negara maju bahkan negara berkembang yang 
mulai berlomba-lomba untuk membangun 

pembangkit listrik tenaga nuklir[1] 

Pengolahan mineral Uranium 

memerlukan  teknologi  khusus.  Hal  tersebut 

terkait dengan kecilnya konsentrasi Uranium 

yang berkisar antara 0,3-3,8 ppm memerlukan 

teknologi  proses  dengan  efisiensi  yang 

memadai untuk mengolah bahan galian 
nuklir[2]. Dalam pengolahan mineral uranium, 

salah satu rekayasa yang dapat dilakukan adalah 

pada tahap pemisahan secara fisika yang 

meliputi proses sizzing. Pada tahap sizzing, 
batuan yang berukuran besar dipecah 

menggunakan crusser menjadi ukuran yang 

lebih kecil, setelah dari unit crusser batuan akan 
dihaluskan  menjadi  ukuran  yang  lebih  kecil 
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pada unit ballmill dan selanjutnya masuk ke unit 
screening untuk di pisahkan antara material 
yang ukurannya sudah memenuhi spesifikasi 

untuk proses leaching. 

Pada penelitian yang akan dilakukan, 

rekayasa    unit    proses    dilakukan    dengan 
menggabungkan   unit   ballmill   dengan   unit 
screening. Penggabungan ini diharapkan dapat 

meningkatkan efisiensi proses pada tahap 
pemisahan secara fisika. 

Rekayasa dilakukan dengan mendesain 

dan     membuat     prototipe     ballmill     yang 

menggunakan screen. Dari desain baru yang 
dibuat, diharapkan output produk dari unit ball 

mill    memenuhi    spesifikasi    untuk    proses 
leaching tanpa melalui unit screening. 

 

 

Bahan Galian Uranium 

Uranium adalah salah satu mineral logam 

yang  bersifat  radioaktif  dan  terbentuk  akibat 
peristiwa  alam  dan  proses  geologi.  Untuk 

mendapatkan mineral ini, harus melalui proses 

penggalian      dalam      tambang,      sehingga 
uranium dikenal  juga   sebagai   bahan   galian 
nuklir. Mineral uranium terdapat dalam kerak 

bumi pada hampir semua jenis batuan, terutama 

batuan asam seperti granit dengan kadar 3-4 
gram dalam satu ton batuan. Di alam dapat 

ditemukan lebih dari 100 jenis mineral uranium, 

antara lain uraninite, pitchblende, coffinite, 

brannerite, carnatite dan tyuyamunite. 

Kandungan uranium dalam mineral dan 

banyaknya  cadangan  batuan  uranium  sangat 
menentukan  nilai  ekonomi  mineral  tersebut. 
Ada tiga jenis isotop uranium yang diperoleh 

dari  hasil  penambangan, yaitu   U235    dengan 

kadar 0,715%, U238 dengan kadar 99,825% dan 

U234 dengan kadar yang sangat kecil. Dari ketiga 

isotop uranium tersebut, hanya U235 yang dapat 
digunakan sebagai bahan bakar fisi. 

 

Pengolahan Bijih Uranium 
 

Ada beberapa tahapan yang harus dilalui 

untuk mendapatkan bahan bakar uranium, dari 

kegiatan penambangan sampai dengan proses 
pembakarannya di dalam teras reaktor nuklir 

hingga ke pengelolaan limbah radioaktif. Proses 

pada masing-masing tahapan cukup komplek, 

rumit dan beberapa di antaranya memerlukan 
teknologi tinggi. Daur bahan bakar nuklir 

mencakup semua proses baik fisika maupun 

kimia yang dilalui oleh bahan galian nuklir agar 
dapat  dimanfaatkan  sebagai  bahan  bakar  di 

reaktor nuklir. Kadar uranium dalam bijih 
umumnya sangat rendah, yaitu berkisar antara 

0,1 – 0,3 % atau 1-3 kg uranium tiap ton bijih. 
Untuk mempermudah dan menekan biaya 

transportasi, maka uranium dalam bijih ini perlu 

diolah terlebih dahulu. Tujuan utama dari 
pengolahan  adalah  untuk  pemekatan  dengan 

cara mengurangi sebanyak mungkin bahan lain 

yang    ada    dalam    bijih    sehingga    dapat 

menyederhanakan proses transportasi ke tempat 
pemrosesan berikutnya. Pengolahan bijih 

uranium     dapat     dilakukan     dengan     cara 

penggerusan,   pelindihan   maupun   ekstraksi 
kimia dan pengendapan. Hasil akhir dari proses 

pengolahan uranium ini adalah diperolehnya 

endapan kering berwarna kuning yang disebut 
pekatan (konsentrat) berkadar uranium sekitar 

70 %. Karena berwarna kuning maka endapan 
ini disebut juga yellowcake. Dari 1000 ton bijih 

rata-rata dapat dihasilkan 1,5 ton yellowcake [3] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODE 

Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk 
mendapatkan landasan teori dalam perancangan 

dan pembuatan sistem serta membantu dalam 

penulisan laporan. Penulis mendapat informasi 
dari pakar, jurnal dan website yang mendukung 

dalam ball mill. 
 

Penentuan spesifikasi 
 

Perancangan awal untuk membuat  ball 
mill antara lain menentukan kapasitas ball mill, 

dimensi alat, pemilihan motor penggerak dan 
pemilihan material 

Data awal spesifikasi dengan ukuran 
diameter tabung 20 cm dan panjang tabung 30 

cm, diameter terkecil ball mill adalah 182 cm 

jadi skala prototipe yang dibuat adalah 1: 10. 

Sedangkan untuk ukuran screen 40 mesh 
ditentukan dari standar pengolahan bahan galian 

nuklir pada proses resin in pulp adalah 25-35 

mesh [4]. 
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Desain dan Perhitungan  𝑛  1  
= 

 𝑑 2                                  
𝑛2

 

𝑑1
 

dengan : 
n1= putaran pulley 1 (rpm) 
n2= putaran pulley 2 (rpm) 
d2= diameter pulley 2 (cm) 

d1= diameter pulley 1 (cm) 
 

 

Machining Process 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar. 1.     Desain alat 
 

      Critical Speed 

Kecepatan kritis adalah kecepatan 

optimum  agar  ball  mill  dapat  menghaluskan 
batuan, perhitungan kecepatan kritis dituliskan 

dalam Persamaan 3.1 berikut [5]: 
 

                                   

                𝑟𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑆𝑝 = 
 76 . 63 

              
√

 
                                   



dengan : 

D = diameter tabung (feet) 

 Menghitung Ukuran Bola Penghancur (size 

mill) 
Untuk menentukan diameter bola 

penghancur dapat dihitung dengan 
menggunakan Persamaan 3.2 berikut [6]: 

        𝑊𝑖  
 

Pada bagian machining, beberapa bagian 

alat diproses antara lain tabung, poros dan 

kerangka.   Untuk membuat tabung digunakan 
plat baja tebal 7 mm dengan ukuran 63 cm × 30 

cm sebagai selimut tabung dan untuk kedua alas 

tabung dengan plat tebal 7 mm dibuat lingkaran 

20  cm.  Untuk  poros  dengan  panjang  15  cm 

sebanyak dua buah, salah satu sisi poros dilas 
dengan     plat     diameter     10     cm     untuk 
disambungkan ke tabung. 
 

Perakitan Alat 
 

Tahap perakitan dilakukan dengan 

memasang poros yang telah disambungkan 

dengan tabung pada bearing yang sebelumnya 

telah terpasang pada kerangka. Kemudian salah 
satu poros dipasang pulley untuk dihubungkan 

ke motor dengan belt. Selanjutnya kerangka 

ditutup dengan bahan plastik polycarbonate 
sebagai casing, dibuat dua buah pintu sebagai 

pintu masuk dan keluar bahan. 
 

Pengujian 
 

Pengujian dilakukan dengan   melihat 

efisiensi   produk   keluaran   yang   dihasilkan. 
 𝑃 𝑥   𝑆 

𝑏  = √ 
1,102311 𝑥√                                    Produk  hasil  keluaran  yang  melewati  screen 

 𝑥  𝑉𝑐                                        √ dengan : 
Db  = diameter bola (cm) 

𝑃𝑓            = ukuran produk
 

C     = 200 untuk ball mills dan 300 untuk rod 
mills 

Wi  = indeks kerja 
Vcr = persentase kecepatan kritis (%) 

Sgs = specific gravity of feed 
D    = diameter dalam (cm) 

 
      Menentukan Perbandingan Transmisi 

Dari    kecepatan    kritis    maka    dapat 

menetukan, kisaran rpm yang akan digunakan 
menggunakan Persamaan 3.3 berikut:[7] 

diharapkan  lebih  besar  dari  50%  dari  100% 

produk yang masuk proses grinding. Bahan 

yang akan diuji adalah batuan kalkopirit dengan 
tingkat kekerasan 3.5 – 4 skala Mohs 

Untuk    memastikan    batuan    dapat 

dihancurkan    oleh    bola    maka    dilakukan 
pengujian   kekerasan   bola   baja.   Dari   hasil 
pengujian kekerasan bola baja adalah 780 VHN 
atau setara 6 skala Mohs. Selanjutnya batuan 

kalkopirit yang akan diuji dihaluskan hingga 
ukurannya menjadi sekitar 2-4 cm. Selanjutnya 

masuk dalam proses ball milling. 

Setelah dilakukan penghancuran batuan 
kalkopirit dibagi dalam 7 sampel, dimana berat 

tiap sampel ditimbang sebanyak 100 gram tiap 
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pengaruh kecepatan pada waktu yang 

 

dihasilkan. 

No 
Kecepata 
n motor 

Berat 
awal Lolos             

Tidak         n tidak 

screenin           
lolos          masuk 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

(rpm) 
batua 
n (gr) g (gr)          

screenin       tampu
 

g (gr)           ngan 
                              (gr)   

 

Hasil                                                                             
1
 

 

90 
 

100 
 

77,71             13,91            8,38 

 
 

100 
 

100 
 

63,18              28,9             7,92 
 

alat    penggerus    batuan    ball    mill    yang 
3             120               100            50,58             46,07            3,35 

ditunjukkan pada Gambar 2. berikut ini :       
 
 

4 140 100 49,29 47,01 3,7 

 

 

 

5 
 

150 
 

100 
 

30,66 
 

66,25 
 

3,09 

 

 

 

sampel. Tujuannya untuk melihat berapa berat 
sebelum dan sesudah proses ball milling. 

 

Pengambilan Data 
 

Pengambilan data dilakukan apabila alat 

dapat  berfungsi|.  Data  yang  diambil  adalah 
 

ditentukan terhadap hasil proses grinding. 
 

Penulisan Laporan 

Berat tabung                                          8 kg 

Kapasitas 

Skala                                                 1:10 

Kecepatan minimum                                80 rpm 

 
 

Pengujian dilakukan dengan melakukan 
grinding batuan kalkopirit sebanyak 5 sampel 

dengan masing-masing berat 100 gram selama 
10 menit dengan hasil pengujian seperti Tabel 

2. dibawah: 

Pembuatan  laporan  membahas  tentang                Tabel. 2.           H asil Data Pengujian 
proses    pembuatan    alat    serta    data    yang 

 
 
Batua 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hasil dari penelitian ini adalah sebuah          
2

 

 
 
 
 

 
Gambar. 2.     Mesin ball mill 

 

Ball mill digerakkan dengan motor AC 1 
fasa dengan daya 0,5 HP dimana dalam 

tabungnya terdapat bola baja berjumlah 40 buah 

dengan diameter 20 mm dan sistem transmisi 

daya menggunakan pulley dan belt. Modifikasi 
ball mill ini terletak pada inlet/outlet tabung 

yang dipasang screen berukuran 40 mesh. 

Spesifikasi dari mesin ball mill dapat 
dilihat pada Tabel 1. berikut: 

 

Tabel. 1.            Spesifikasi Mesin Ball Mill 
Data Spesifikasi 

 
Penggerak                     Motor AC 1 fasa , 0,5 HP, 1400 

rpm 

Kecepatan Kritis                                   100 rpm 

 
Dimensi tabung                  Diameter 20 cm, panjang 30 

cm 
Jumlah bola baja                   40 buah, diameter 20 mm 

 

Ukuran screen                                     40 mesh 
 

Tebal tabung                                         6 mm 
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Pembahasa 
 

100 

Batuan yang hilang terdapat pada proses 

grinding yang lebih berat. Hal ini disebabkan 
karena  sisa  batuan  yang  tidak  hancur  telah 

80       77,71 
63,18 

60 
 

40 
 

20 
 

0 

 

 
50,58          49,29 

 
 
 

 
30,66 

menjadi serbuk namun tidak lolos dari screen 
yang   berukuran   40   mesh.   Karena   hasil 

screening  serbuknya  halus,  ada  serbuk  yang 
tidak  masuk  ke  dalam  tampungan  sehingga 
 
yang ditunjukkan pada Gambar 5 dibawah ini: 

90              110             130             150             170 

kecepatan motor (rpm) 

Gambar. 3.     Kecepatan Motor dan Berat 

batuan lolos screening 
 

Dari Gambar 3. hasil lolos screening 

paling besar nilai timbangannya pada saat 

kecepatan motor 90 rpm. Semakin tinggi 
kecepatan   motor   maka   semakin   menurun 

jumlah   berat batuan yang lolos screening 

menjadi serbuk. Hal ini dipengaruhi oleh 
kecepatan kritis dari desain tabung. Dalam 

perhitungan menggunakan Persamaan (1) 

didapatkan kecepatan kritisnya adalah 95 rpm 

dengan  diameter tabung 20 cm.  Pada  proses 
machining, pembuatan tabung diroll sehingga 

tidak  bisa  tepat  20  cm  dan  diameter  tabung 
 

 
bertambah sekitar 2-3 cm. Kecepatan optimal 
untuk proses grinding ada pada kecepatan 70 % 
dan 95 % dari kecepatan kritis [8]. Dalam 

pengujian, pengaturan variasi kecepatan motor 
menggunakan modul rangkaian SCR Voltage 

Regulator AC 220 V 4000 W. Rangkaian ini 
bekerja dengan mengatur tegangan untuk 

memvariasi pengaturan kecepatan motor AC 1 
fasa. Kelemahan komponen ini mengakibatkan 

sebagian torsinya bekurang, sehingga ball mill 
hanya  bisa  stabil  pada  kecepatan  90  rpm. 

Bentuk serbuk yang keluar dari mesh dapat 
dilihat pada Gambar 4. : 

Gambar. 4.     Serbuk hasil grinding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar. 5.     Sisa batuan yang tidak masuk 

tampungan 
 

Gambar 6. dibawah ini adalah grafik 

antara berat batuan rejection dan kecepatan 

motor,  semakin  sedikit  jumlah  batuan  yang 

lolos dari screening maka semakin sedikit 
jumlah batuan yang hilang karena batuan nya 

belum hancur menjadi serbuk sehingga tidak 

lolos dari screen serta tidak menempel ke casing 
dan rangka. 

 
10 

 

88,38  7,92 

 

6 
 

4 
 

2 
 

0 

90               110              130              150              170 

kecepatan motor (rpm) 
 

Gambar. 6.     Grafik kecepatan dan berat 

batuan tidak lolos screening 
 

Hasil batuan yang tidak lolos screening 

berbanding lurus dengan kecepatan motor. 

Semakin cepat atau semakin tinggi dari nilai 

kecepatan kritis maka batuan semakin banyak 
yang tidak lolos. Saat kecepatan motor pada rpm 

rendah tabung berputar pelan sehingga bola baja 

bergerak pelan  dan  meggerus  batuan  dengan 
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tekanan dari bola baja tersebut. Gambar 4.7. 
berikut  ini  menunjukkan  grafik  antara 
kecepatan motor dan batuan yang tidak lolos 

screening. Gambar 4.8 berikut ini menunjukkan 
gambar batuan yang tidak lolos screening 

 
70 

60 

50 

40 

30  
2 

20 
13,91 

10 

0 

90              110             130             150             170 

kecepatan motor (rpm) 
 

Gambar. 7.     Grafik kecepatan dan berat 
batuan tidak lolos screening 

 
KESIMPULAN (JFN-HEADING1) 

 
Berdasarkan  dari  perancangan, 

pembuatan dan pengujian dapat ditarik 

kesimpulan bahwa telah dibuat sebuah alat 
untuk proses grinding batuan uranium mesin 

ball milling dengan skala 1:10, kapasitas 24,64 

kg serta dilengkapi screen dan casing. 

Mesin ball mill bekerja optimal pada 

kecepatan 90% dari kecepatan kritis yaitu 90 
rpm  dengan  persentase  hasil  screening  yang 
lolos adalah 70% dengan waktu pengujian 
selama 10 menit. Mesin ball mill  memenuhi 

efisiensi alat karena mampu menghasilkan 
serbuk batuan yang lolos screening lebih dari 

50%. 
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