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ABSTRAK
Pada kondisi penurunan harga batubara seperti saat ini, menuntut untuk dilakukanya
optminasi di area penambangan batubara. Salah satunya adalah penurunan Stripping Ratio (SR). Hal
ini menjadi tantangan karena area bernilai SR kecil berada di cekungan tambang atau sump, yang
masih terdapat genangan air dan lumpur. Lumpur sump merupakan kumpulan material sedimen hasil
pengendapan di area sump selama proses penambangan berlangsung. Pengangkutan lumpur dalam
operasional penambangan batubara diperlukan jika area sump akan dioptimalkan kembali. Hal ini
bagi kontraktor pertambangan merupakan tantangan tersendiri, karena selain bekerja di area lumpur
merupakan kegiatan yang beresiko tinggi, pengangkutan lumpur juga merupakan kegiatan yang
membutuhkan biaya operasional yang cukup besar. Pengangkutan lumpur juga wajib dilakukan
dengan sekuen penambangan yang tertukur dengan baik dan waktu yang tepat. Studi kasus
pengangkutan lumpur ini berada di Pit C1 konsesi area PT. Berau Coal, site Binungan blok 8, di area
kerja PT. Pamapersada Nusantara. Dimana di semester 2 tahun 2020 ini terdapat target pengambilan
lumpur sump dengan estimasi lumpur sebanyak 179.531 m3 agar batubara dibawah lumpur sump
tersebut dapat diambil. Penggunaan metode konvensional dengan truck and shovel telah dilakukan,
namun dengan productivy angkut hanya sekitar 400-500 m3/jam dan perlu adanyanya tambahan
material overburden sebagai pencampur lumpur dengan perbandingan 1:1 secara berlanjut. Hal ini
menyebabkan waktu yang diperlukan akan terlalu lama dan tidak efisien. Selain itu juga jalan
tambang menjadi rusak dan tidak aman karena tumpahan lumpur yang diangkut.
Melihat kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penelitian dan perbaikan agar lumpur dapat
segera diangkut keluar pit dengan cepat, efisien dan aman. Oleh karena itu, dilakukanlah kajian
mengenai metode pengangkutan lumpur menggunakan slurry pump. Dengan produksi yang dapat
mencapai 6237 m3 perhari dan tidak memerlukan material overburden (OB) pencampur, maka
metode ini dapat menjadi pilihan dalam pengangkutan lumpur sump di Pit C1 site Binungan blok 8.
Kata Kunci : Lumpur, sump, truck and shovel, slurry pump, Binungan.
ABSTRACT
Coal prices is slowing down, the optimization in coal mining is a must. One of them is a decrease in
the Stripping Ratio (SR). This is a challenge because the area of small SR value is in the mine basin
or sump, which still has puddles of water and mud. Mud of Sump is a bunch of sedimentary material
which is resulting from deposition in the sump area during the mining process. Mud handling in coal
mining operations is required, if the sump area needs to be re-optimized. For mining contractors this
is a challenge, because apart from being a high-risk working activity in the mud area, sludge
transportation requires a fairly large operational cost. Mud handling must be carried out with a
well-measured mining sequence in the right time. The case study for hauling the mud is located in
Pit C1 in site Binungan Block 8 PT. Berau Coal, in the operational area of PT. Pamapersada
Nusantara. In 2nd semester of 2020, estimated target of taking sump sludge with mud is 179.531 m³,
so the coal under mud on the sump mud can be taken. The conventional methods with truck and
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shovels has been carried out, but with a productive transport of only about 400-500 m³/hour and it
also needs overburden (OB) for additional mud mixing material with a ratio of 1: 1 continuously.
Therefore the time required will be too long, inefficient and also, the mine road was damaged and
unsafe due to the mud spill.
Due to this condition, it is necessary to conduct research and improvement, so the sludge can be
immediately transported out of the pit quickly, efficiently and safely. Therefore, a study was
conducted on the slurry pump method for sludge transportation plans. Because of the production of
slurry pump is up to 6237 m³ per day and no need overburden (OB) suplly for mixing material, this
method can be the option in transporting sludge of sump at Pit C1 site Binungan Blok 8.
Keywords: sludge, sump, truck and shovel, slurry pump, Binungan
A. PENDAHULUAN
PT. Pamapersada Nusantara merupakan suatu perusahaan yang kegiatan utamanya bergerak dibidang
kontraktor pertambangan batubara. Pada tahun 2020 ini, PT. Pamapersada Nusantara mempunyai 14
lokasi operasional pertambangan. Salah lokasi operasionalnya berada di konsesi area PT. Berau Coal.
Pada saat ini terdapat 2 area operasional PT. Pamapersada Nusantara di konsesi area PT. Berau Coal
yaitu Blok Binungan dan Blok Gurimbang. Blok Binungan merupakan blok dengan sistem
pertambangan batubara secara terbuka mengikuti arah perlapisan batubara (Open Stip Mine Pit)
(Gambar 1).

Gambar 1. Desain open pit blok 8 Binungan
Dalam sistem pertambangan batubara terdapat area-area dengan nilai stripping ratio berbeda. Hal itu
ditunjukan dari gambar tersebut, dimana desain model open pit yang berundak-undak. Stripping ratio
(SR) merupakan perbandingan antara volume total batuan penutup (waste) dengan volume cadangan
yang diambil (Hartman, 1992). Pada perkembanganya sistem pertambangan terbuka akan
membentuk penurunan elevasi dan mengerucut kebawah sampai pada elevasi terendah yang
direncanakan (bottom pit). Bottom pit sering dimanfaatkan sebagai tempat untuk menampung aliran
air permukaan dan aliran air bawah permukaan yang disebut dengan cekungan tambang atau sump.
Secara perhitungan cadangan batubara pada desain tambang terbuka, jika bottom pit belum selesai
ditambang atau mine out, maka area teresebut mempunyai nilai SR yang kecil.
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Ditengah kondisi harga batubara yang turun pertengahan tahun 2020 ini, maka PT. Berau Coal perlu
menekan biaya operasional. Salah satunya adalah dengan menjaga nilai SR operasional. SR sendiri
mempunyai porsi yang cukup tinggi dalam biaya operasional pertambangan, dimana biaya
pengupasan batuan penutup berbanding terbalik dengan keuntungan dari volume cadangan yang
didapatkan (Maturana, 1983). Untuk menjaga agar nilai SR tetap sesuai dengan batas anggaran yang
ditetapkan, maka perlu dilakukan optimasi area-area dengan nilai SR yang rendah. Di area kerja Pit
C1 blok 8 Binungan sendiri terdapat nilai SR kecil dengan cadangan batubara yang cukup tinggi
sekitar 600.000 ton yang berada di area sump Pit C1. Hal ini menjadi tantangan yang cukup besar
untuk PT. Pamapersada Nusantara selaku pihak yang menjalankan operasional pertambangan, karena
area sump tersebut masih terdapat genangan air dan lumpur hasil pengendapan material sedimen
dengan volume yang cukup besar sebanyak 179.531 m3. Jika hanya dengan menggunakan metode
konvensional dengan truck and shovel, maka lumpur tersebut tidak dapat diangkut dan dikeluarkan
dari Pit dengan tepat waktu. Selain itu metode truck and shovel ini merupakan kegiatan yang
beresiko sangat tinggi, karena operasional frekuensi pengerjaanya yang berkaitan erat dengan
lumpur. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dan perbaikan agar lumpur tersebut dapat
dikeluarkan dengan cepat dan tepat, serta aman dengan meminimalisir banyaknya orang yang bekerja
dekat lumpur. Mengacu pada hal tersebut, maka akan dilakukan kajian mengenai penggunakan
pompa lumpur atau slurry pump untuk mengangkut lumpur keluar dari pit dengan metode skema
pemompaan lumpur. Slurry pump merupakan pompa yang digunakan untuk memompakan lumpur
dengan ketentalan lumpur atau specify grafity (SG) ≥ 1.15 dengan bantuan pendorong (impeller)
berputar (Warman handbook, 2000). Skema pemompaan lumpur ini diharapkan dapat mempercepat
pengangkutan lumpur tanpa perlu melalui skema pencampuran material overburden (blending) pada
lumpur dan juga tidak terbatas oleh produktivitas alat hauling seperti pada metode truck and shovel.
B. METODOLOGI PENELITIAN
Dalam melakukan pengangkutan lumpur dengan menggunakan skema pemompaan ini, maka terlebih
dahulu diperlukan perencanaan teknis dan operasional dari area kerja yang akan dilakukan, serta
analisis terhadap operasional slurry pump yang digunakan. Kedua hal ini sangat diperlukan agar
selama pengerjaan pemasangan slurry pump dan penggunaanya dapat dilakukan dengan baik. Selain
itu karena berkaitan dengan bekerja di dekat air atau lumpur (high risk), maka perlu dilakukan juga
kajian secara safety yang tercantum jelas dalam hazard identification and risk assessment (HIRA),
agar operasional penggunaan slurry pump dapat dikerjakan secara aman
Perencanaan teknis dan operasional bertujuan untuk memetakan tata letak slurry pump, jalur pipa
serta letak rencana tampungan akhir lumpur. Dari perencanaan ini, maka dapat dilakukan
perhitungan jumlah pompa dan panjang pipa yang dibutuhkan. Jenis pompa yang digunakan untuk
mengangkut lumpur menggunakan pompa tipe Dragflow HY 85/160. Pembuatan perencanaan teknis
dan operasional ini juga tidak dapat dipisahkan dari dasar teoritis spesifikasi kemampuan pompa
untuk menentukan besarnya head total yang dihasilkan, dan pada akhirnya dapat dihitung jangka
waktu rencana pemompaan lumpur berdasarkan debit yang direncanakan.
Analisis operasional dilakukan dengan mengambil data-data lapangan terkait penurunan elevasi
lumpur untuk menghitung volume sisa lumpur, debit aktual yang dihasilkan dari pompa dan
melakukan komparasi dengan debit rencana, serta kondisi ketentalan lumpur atau specify grafity (SG)
dari lumpur yang terangkut. Dari analisis ini dapat dilakukan evaluasi performa pemompaan, dan
kemudian dapat menjadi bahan evaluasi terhadap time frame waktu pemompaan yang telah
ditargetkan.

283

PROSIDING TPT XXIX PERHAPI 2020

C. PERENCANAAN DAN PENGOPERASIAN SLURRY PUMP DI PIT C1
Operasional penggunanaan slurry pump untuk mengangkut lumpur sump di Pit C1 secara garis besar
dilakukan dari tahapan perencanaan teknis dan operasional, kajian keamanan (safety) pengoperasian
slurry pump, dan analisis operasional.
C.1. Perencanaan Teknis dan Operasional
Lokasi endapan lumpur di Pit C1 berada di elevasi -44 m dibawah muka air laut sedangkan lokasi
buangan lumpur berada di elevasi +88 m diatas muka air laut (Gambar 2), dan jarak antara sump
dengan lokasi buangan ditarik secara garis lurus sepanjang 2500 m. Dengan beda tinggi antara
rencana inlet dan outlet pompa sekitar 132 m dan jarak buang yang cukup jauh, maka diperlukan
perencanaan jalur pipa yang baik agar tidak mengganggu operasional penampangan di pit, dan untuk
menentukan perhitungan skema pemompaan serta jumlah pompa dan Panjang pipa yang akan
dipakai. Dari penentuan jalur pipa, didapatkan total panjang pipa yaitu 3775 m (Gambar 2).

Gambar 2. Lokasi lumpur dan rencana jalur pipa menuju lokasi pembuangan.
Jenis slurry pump yang digunakan oleh PT. Pamapersada Nusantara adalah tipe Dragflow HY85/160
dengan head maksimal di 20-30 m. Oleh karena itu, dari perhitungan sederhada dari perbandingan
head maksimal kemampuan pompa dibandingakan dengan beda tinggi / statis head rencana elevasi
nlet dan outlet yang ada, maka akan menggunakan skema pemompaan yang lebih dari satu pompa
(multi stage). Pompa yang dipakai untuk skema ini menggunakan 2 tipe yaitu Dragflow HY 85/160
sebagai pompa primer untuk menyedot lumpur dan pompa Warman 8/6AH sebagai pompa booster.
Sedangkan pipa yang digunakan menggunakan pipa HDPE tipe pn 16. Dengan spesifikasi pompa
yang ada (Gambar 3) dan beda tinggi / head statis lumpur yang akan di pompa yaitu 132 m, maka
dapat dihitung total kebutuhan pompa yaitu skema skema pemompaan multi stage dengan 1 pompa
primer dan 4 pompa booster (Gambar 4).
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Gambar 3. (Kiri) Spesifikasi slurry pump tipe Dragflow HY85/160, (Kanan) Spesifikasi pompa
booster tipe Warman 8/6AH (Handbook of Dragflow & Warman).

Gambar 4. Pemompaan multi stage dengan 4 pompa booster berdasarkan perhitungan total head.
Perhitungan total head yang menjadi dasar dalam penentuan kebutuhan jumlah pompa didapat dari
persamaan sebagai berikut :
𝐻 = ℎ𝑠 + ∆ℎ𝑝 + ℎ𝑓 + ℎ𝑠𝑣

(1)

Pada persamaan diatas menunjukan bahwa H adalah total head (m) yang dihasilkan dari penjumlahan
antara head statis (hs), head tekan (∆hp), head gesekan (hf), dan head belokan (hsv). Head statis adalah
beda tinggi yang dihasilkan antara elevasi outlet dan inlet pipa.
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Gambar 5. Lokasi area titik pompa primer dan lokasi pompa booster.
Dari gambar 4 dan 5 menunjukan terdapat rangkaian tambahan antara jalur pompa primer dengan
pompa booster 1. Tambahan rangkaian unit ini disebut dengan Grezzly. Fungsi utama Grezzly ini
adalah untuk melakukan penyaringan / flushing lumpur yang diangkut oleh pompa primer agar
ukuran material (max solid handling) yang diangkut oleh pompa primer dapat disesuaikan dengan
spesifikasi dari pompa booster. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya penyumbatan saat
lumpur sudah dipompa oleh booster. Untuk melakukan penyaringan / flushing, Grezzly memerlukan
suplai air yang dipompakan secara continue.
Terkait dalam aktivitas pemompaan lumpur di sump diperlukan perbedaan elevasi air (SG 1-1,2) dan
lumpur (SG ≥1.2) setinggi 2 meter untuk kemudahan mobilisasi pompa primer dari titik di area 1 ke
area lainya (Gambar 5). Dikarenakan densitas lumpur yang lebih besar dari densitas air, maka
semakin kebawah SG lumpur akan semakin besar. Dari data elevasi lumpur sump di -45 dan data
elevasi dasar topografi yang terukur sebelum tertutup lumpur, maka dapat dihitung volume lumpur
dan asumsi SG yang dikelompokan perelevasi dua meter (Table 1).
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Tabel 1. Volume lumpur perelevasi dan asumsi SG

Dari table 1 tersebut, diasumsikan SG pada elevasi dibawah -50 sudah > 1.2, maka pada saat
pemompaan sudah menyentuh elevasi tersebut diperlukan supplai air untuk menurunkan SG agar
memudahkan mobilisasi dan operasional pompa. Oleh karena itu,untuk memenuhi suplai air tersebut
diperlukan perhitungan water balance sederhana agar SG lumpur menjadi 1.2 di tiap elevasi teratas
penurunanya. Pengukuran SG secara sederhana dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut :
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑙𝑢𝑚𝑝𝑢𝑟−𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑔𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑢𝑘𝑢𝑟

𝑆𝐺 = 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑖𝑟 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ−𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑔𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑢𝑘𝑢𝑟

(2)

Sebagai contoh berat gelas ukur 300 ml, berat lumpur 1450 ml, dan berat air bersih 1300 ml. Dari
data tersebut didapatkan SG sebagai berikut :
1450 𝑚𝑙 −300 𝑚𝑙

𝑆𝐺 = 1300 𝑚𝑙 −300 𝑚𝑙

= 1.15

Dari persamaan tersebut, maka dapat dibuat water balance untuk mengatahui kebutuhan suplai air
(table 2) sesuai dengan asumsi pengelompokan SG di table 1. Setelah diketahui kebutuhan suplai air,
maka didapatkan volume total lumpur (slurge) yang akan dipompa oleh slurry pump nantinya.
Tabel 2. Water balance dan total lumpur yang akan terpompa

Dengan asumsi Physical Ability (PA) pompa 90%, dan Used of Availability (UA) di 77% (karena
tidak terganggu waktu hujan dan slippery), maka dengan volume total lumpur di 248.233 m3 dan
kapasitas pompa primer di 375 m3/jam diperlukan waktu selama 40 hari atau 5-6 minggu (Tabel 3).
Jika dibandingkan dengan metode konvensional menggunakan truck and shovel, dengan asumsi PA
90% dan UA 60% (karena aktivitas terganggu hujan dan slippery), dan productivy rerata di 450
bcm/jam serta perlu adanya tambahan material overburden dengan campuran sebanyak 1:1, maka
dapat dibandingkan perbedaan waktu pengerjaan yang cukup signifikan selama 3 minggu (Tabel 4)
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Tabel 3. Time frame rencana pemompaan slurry pump

Tabel 4. Komparasi durasi pengangkitan lumpur dengan metode slurry pump dan truck & shovel

C.2. Kajian keamanan (safety) pengoperasian slurry pump
Kegiatan yang berkaitan dengan lumpur dan bekerja dekat air di area sump merupakan kegiatan yang
mempunyai nilai resiko dan bahaya yang sangat tinggi (high risk activity). Oleh karena itu,
diperlukan kajian keamanan yang menyeluruh agar semua potensi bahaya dapat dikendalikan dengan
tepat. Semua penilaian resiko didapatkan dari aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan, mulai dari
tahap persiapan, pengoperasian, sampai pada rencana tanggap darurat (emergency plan). Hal ini
dicantumkan secara detail dalam hazard identification and risk assessment (HIRA) (Tabel 5).
Tabel 5. Contoh HIRA dalam pengoperasian slurry pump.

Dari table 1 tersebut dapat dijelaskan secara detail mengenai aktivitas yang akan dikerjakan, potensi
bahaya dan resiko sampai pada tipe pengendalian yang dapat dilakukan. Dari table HIRA tersebut
kemudian dapat dibentuk instruksi kerja (IK) dan standar prosedur pengoperasian (SOP) untuk
pengoperasian slurry pump di area yang dinilai high risk. Tak kalah penting juga yaitu terkait dengan
rencana lay out posisi pengoperasian pompa di area sump, serta posisi dari titik kumpul (muster
poin) jika keadaan darurat terjadi. Hal ini dibutuhkan agar terdapat acuan yang jelas untuk
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mendukung kemudahan dan keamanan selama pengoperasian slurry pump. Dari lay out tersebut
(Gambar 6) dapat menjelaskan dimana posisi pengawas berada, lokasi parkir unit, akses crew
menuju pompa, arah reposisi pompa yang pergerakanya dibantu dengan tali yang dipancangkan di
tanah asli / original yang kuat, dan jalur evakuasi menuju titik kumpul (muster poin).

Gambar 6. Lay out penataan posisi slurry pump dan lokasi muster poin.
C.3. Analisis operasional pemompaan
Awal proses percobaan pengoperasian slurry pump masih terdapat beberapa kendala, baik terkait
dengan lokasi area lumpur yang akan diangkut, dimana terganggu sekuen pergerakan alat loading,
maupun used of availability (UA) terkait pemenuhan operator Dragflow HY85/160 untuk
operasional selama 2 shift dan percobaan aktivitas baru di area high risk yang hanya diizinkan
dilakukan di shift 1. Proses percobaan dilakukan selama 5 hari dan hanya beroperasi di shift 1 saja
dengan lokasi penempatan Dragflow HY85/160 berada di kolam lumpur sump area A (Gambar 7).
Dimana selama percobaan, lumpur di area A tersebut juga diangkut bersamaan dengan metode truck
and shovel. Selama percobaan, dilakukan pengukuran volume lumpur menggunakan progres topo,
dan menghitung debit aktual pada outlet pipa menggunakan flow bar, serta jam kerja operasional
pompa / working hour (WH) untuk mengetahui produksi aktual slurry pump tersebut (Tabel 6).

Gambar 6. Boundary pembagian lumpur sump yang telah dilakukan penyekatan.
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Tabel 6. Data percobaan operasional slurry pump di kolam area A

Dari data table 6 tersebut dapat dikomparasi antara selisih perubahan volume lumpur hasil
perhitungan progress topo dan volume produksi lumpur dari pemompaan slurry pump. Terlihat pada
hari pertama percobaan, selisih antara volume dengan perhitungan progres topo di angka 2.221 m3
dengan volume produksi slurry pump di angka 2511 m3 tidaklah terlalu besar. Namun dihari ke-2
dan seterusnya selisih volumenya tidak dapat dikomparasi dengan baik. Hal ini dapat disebabkan
karena adanya faktor gangguan dari luar terhadap lumpur di area A berupa aktifitas pendesakan
lumpur, dan juga pencampuran lumpur karena bersamaan dengan aktivitas truck and shovel. Aktifitas
tersebut secara langsung akan merubah luasan area sump A menjadi lebih sempit dan menggangu
perubahan pola elevasi permukaan lumpur sebagai data perhitungan volume lumpur dengan progress
topo.
Setelah 5 hari dilakukan percobaan, kemudian posisi pompa primer diletakan di kolam lumpur sump
area B yang tidak terganggu oleh aktivitas truck and shovel. Pada percobaan di kolam area B kegiatan
operasional slurry pump sudah dapat dilakukan 2 shift (Table 7).
Tabel 7. Data percobaan operasional slurry pump di kolam area B

Dari hasil pengukuran di kolam area B tersebut terlihat jika dilakukan dengan efektif, maka jam
kerja operasional slurry pump bahkan dapat menyentuh 21 jam operasi dalam 2 shift dan produksi
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lumpur yang dipompakan dapat mencapai 12.731 m3 pada tanggal 4 Oktober 2020. Dari percobaan
opersional slurry pump tersebut, dihasilkan pengukuran debit outlet dapat mencapai hingga 800
m3/jam. Jika dibandingkan dengan kita hitung secara matematis menggunakan kurva SRC (system
performance curve) (Gambar 7) dari performa pompa booster 4 sebagai pompa terakhir dengan head
total 60 m memang dapat menyentuh debit maksimal di 225 l/dt atau 810 m3/jam.

Gambar 7. Kurva SRC dari pompa booster 4.
Namun, ini bertentangan dengan kapasitas debit maksimal dari pompa primer yang hanya mampu
memompa dengan debit sebesar 375-400 m3/jam. Secara normal, jika debit pompa primer lebih kecil
dari pompa booster, maka akan terjadi kekosongan / vacuum fluida pada pompa booster. Kondisi
seperti itu sangat berbahaya karena impeller pada pompa akan panas dan berhenti berputar / jam yang
menyebabkan pompa akan mengalami kerusakan. Akan tetapi selama percobaab operasional slurry
pump tidak pernah mengalami jam. Hal ini mungkin dapat disebabkan oleh pengaruh penambahan
suplai air secara continue pada Grezzly untuk bahan penyaring lumpur. Suplai air ini secara tidak
langsung juga berperan sebagai pompa primer tambahan yang masuk kedalam pompa booster.
Sehingga menambah jumlah debit air yang masuk ke pompa bosster. Debit yang dihasilkan juga
secara tidak langsung diperngaruhi oleh SG yang dipompakan. Meskipun tidak terlalu linier (Gambar
8), namun masih terdapat korelasi berbanding terbalik dimana semakin besar SG mempengaruhi
besar debit yang dikeluarkan.

Gambar 8. Kurva kaitan antara debit pompa dengan SG lumpur
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Melihat data-data hasil percobaan yang telah dilakukan, maka secara time frame pengerjaan
pengangkutan lumpur sump Pit C1 berpeluang dapat dilakukan lebih cepat dari time frame yang telah
ditentukan sebelumnya.
D. KESIMPULAN
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian penggunaan slurry pump ini antara lain:
1.
2.

3.

Jika kondisi ideal, operasional pengangkutan lumpur slurry pump pernah dapat dikerjakan
dengan working hour selama 21 jam dengan UA dari 77% menjadi 97%.
Dengan adanya tambahan suplai air yang dipompakan ke dalam Grezzly secara continue
sebagai bahan flushing, maka debit maksimal yang terukur pada outlet slurry pump dapat
mencapai 810 m3/jam dari plan 375m3/jam.
Besar kecilnya ketentalan lumpur atau specify grafity (SG) mempunyai korelasi berbanding
terbalik dengan besar kecilnya debit pompa yang dikeluarkan. Semakin besar nilai SG, maka
debit yang dihaslikan semakin kecil.
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