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Desain Bundwull Untuk Menahan perpindahan
Material Pada Lereng Tambang
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II KATEGORIBESARPERPINDAHAN
Unfuk trenenfukan bahwa suatu perpindahan dapat
mengakibatkan bahaya aXau tidak terhadap kestabilan
lereng, maka ditentukan kategori besar pepindahan.
Beberapa tambaag telah mengaplikasikan kategori
berdasarkan pada kondisi massa batuan di lokasi
rnasing-masing, sehingga kategori tiap tambang dapat
berbeda. Salah satu contoh kategori berkaitan dengan
status lereng dapat dilihat padaTabel 1.

I PENDAHULUAN
Perpindahan material pada lereng penambangan pasti
akan terjadi dalarn skala teftentu. perpindahan
(displacement) dapat masuk dalarn kategoii besar,
sedang atau kecil. Beberapa tambang sudah membuat
kategori besar perpindahan untuk menentukan status
lereng tersebut.
Makalah ini akan menganalisis pembuatan bundwall
untuk menahan perpindahan yang terjadi pada lereng.
Beberapa desattr bundwall dapat dibuat berdasarkan
pada kebutuhan dan ketersediaan material sebagai
tubth bundwal/ tersebut. Kekuatan dan kemampuan
bundwall dalam menahan perpindahan material, selain
tergantung pada dimensi bundwall juga tergantung
pada karakteristik material tablh bundwall.
Ada dua desain bundwall yang akan dianalisis
kemampua"nnya dalam menahan perpindahan material
pada lereng. Perpindahan yaxg terjadi pada lereng ini
diakibatkan adanya beban yang berada di atas lereng.
Analisis dilakukan dengan menggunakan metode finite
element dengan bantuan sofhuare phase2. Hasil dari
model analisis adalah parameter faktor kekuatan
(s tre ngth fac tor) dm besar perpindahan.

III DESAIN BUNDII/ALL
Pada suatu lokasi penambangan batubarA dengan
adanya beban disposal (dumping area) akan
mengakibatkan material original di bawah disposal
menjadi bergerak menuju ke arah lereng highwall
penambangan batubara. Lokasi disposal berada pada
sekitar 600 m dati crest lereng highwall pada suatu pit.
Untuk menahan perpindahan rnaterial lereng maka
perlu dibuat bundwall yang ditetakkan pada lokasi

Tabel 1. Kategori besar perpindahan
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