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� Secara praktis, bahan peledak (BP) adalah 
kumpulan bahan kimia yang mampu mengurai 
dengan cepat dan menghasilkan ledakan. 

� Penguraian ini menghasilkan gas dengan 
temperatur dan tekanan tinggi sehingga dapat 
melakukan kerja mekanis ke sekelilingnya. 

� Agar dapat dipakai dengan aman, BP harus 
mempunyai stabilitas kimia yang baik pada 
berbagai kondisi seperti, gesekan, impak, atau 
panas.

BATASAN



� Secara umum BP dapat didefinisikan 
sebagai kumpulan dari unsur padat, cair, 
atau gas yang berkondisi metastabil dan 
dapat melakukan rekasi kimia dengan 
cepat tanpa ada unsur lainnya seperti 
oksigen atmosfir. 

� Reaksinya dapat dipicu secara mekanis 
kejut atau panas. 

� Ketahanan untuk melakukan reaksi 
mencerminkan sensitivitas bahan peledak.



SEGITIGA DETONASI

Bahan & Komposisi



Rangkaian bahan peledak



KLASIFIKASI BAHAN PELEDAK

Menurut JJ. Manon, 1978



Menurut R. L. Ash (1967) bahan peledak 
kimia dibagi menjadi :

a. Bahan peledak kuat (high explosive), 
yang memiliki sifat detonation dengan 
kecepatan detonasi 5.000 - 24.000 feet 
per second (fps). 

b. Bahan peledak  lemah (low explosive), 
yang memiliki sifat deflagration dengan 
kecepatan reaksi < 5.000 fps.



Menurut Anon (1977) bahan peledak kimia 
diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu:

a. bahan peledak kuat (high explosives) 
b. bahan peledak lemah (low explosives) 
c. blasting agents

Menurut Mike Smith (Mining Magazine, Feb. 1988) 
bahan peledak dibagi menjadi:

a. bahan peledak kuat (high explosives)
b. blasting agents
c. speciality explosives 
d. explosive substitutes



Menurut Mike Smith, 1988



Bahan Peledak Kimia

� Bahan peledak kimia adalah senyawa kimia 
atau campuran senyawa kimia yang apabila 
dikenakan panas, benturan, gesekan atau 
kejutan (shock) secara cepat dengan sendirinya 
akan bereaksi dan terurai (exothermic 
decomposition).

� Penguraian ini menghasilkan produk yang lebih 
stabil, umumnya berupa gas-gas bertekanan 
tinggi, karena gas-gas tersebut mengembang 
pada suhu tinggi akibat panas yang dihasilkan 
dari reaksi eksotermis.



Ada dua macam istilah untuk reaksi yang terjadi pada 
bahan peledak kimia:

1. Detonation menunjukkan reaksi kimia yang terjadi pada 
bahan peledak dengan kecepatan > kecepatan suara 
dan menyebabkan shattering effects

2. Deflagaration menunjukkan reaksi kimia dengan 
kecepatan < kecepatan suara dan menyebabkan 
heaving effect.

Klasifikasi Bahan Peledak

MACAM REAKSI CONTOH

Low explosives Deflagrate (terbakar) Black powder

High explosives Detonate (meledak) Nitro Glycerin (NG), dynamite

Blasting agent Detonate (meledak) AN-F0, slurry



Ciri � ciri:
- Reaksi peledakan relatif lebih lambat, < 5.000 fps
- Tekanan yang dihasilkan rendah, < 50.000 psi
- Tidak seluruh bahan peledak berubah dari fase 

padat menjadi fase gas
- Sifat reaksi deflagrasi, yaitu tidak menghasilkan 

gelombang kejut (shock wave) sehingga efek 
yang ditimbulkan hanya efek pengangkatan 
(heaving effect)

Contoh : Black powder

Bahan Peledak Lemah



Bahan Peledak Lemah
Bahan peledak lemah adalah campuran dari potasium nitrat atau 

sodium nitrat, sulphur, dan charcoal yang biasa disebut black 
powder.

Black powder diproduksi dalam dua bentuk yaitu :
a. Granular atau black blasting powder yang berbentuk butiran kecil; 

biasanya dikemas dalam tong seberat 25 pound
b. Pelleted atau pellet powder yang berbentuk silinder. 

Ada dua macam black blasting powder yaitu :
(i) Grade A adalah black blasting powder yang mengandung saltpeter

atau potasium nitrat, charcoal dan sulfur (75% : 15% : 10%). 
(ii) Grade B adalah black blasting powder yang mengandung sodium 

nitrate, charcoal dan sulfur (72% : 16% : 12%).

Kecepatan pembakaran (burning speed) dari black blasting powder 
dikontrol oleh ukuran butir. Semakin kecil ukuran butirannya akan 
semakin cepat pembakaran atau reaksi kimianya.



Ciri � Ciri:
- Reaksi peledakan berlangsung cepat, 5.000 � 24.000 fps
- Tekanan yang dihasilkan > 50.000 psi
- Seluruh bahan peledak berubah dari fase padat menjadi 

fase gas
- Menghasilkan proses propagasi, yaitu membangkitkan 

gelombang kejut (shock wave) sehingga dapat 
menghasilkan efek penghancuran (shattering effect)

Contoh: Blasting gelatine, Dynamite, Blasting agent, 
Straight dynamite, Amonium dynamite, dll.

Bahan Peledak Kuat



Berdasarkan fungsinya bahan-bahan (ingredients) yang 
dipergunakan untuk membuat bahan peledak kuat 
diklasifikasikan sebagai berikut :

a. bahan peledak dasar (explosives bases) 
b. bahan bakar (combustibles)
c. pembawa oksigen (oxygen carriers) 
d. antacids
e. penyerap (absorbents)

� Bahan peledak dasar adalah bahan yang berbentuk padat 
atau cairan yang apabila dikenakan panas yang tinggi atau 
kejutan (shock) akan terurai menjadi produk yang berupa gas-
gas disertai pelepasan atau pembebasan energi panas yang 
besar.

Bahan Peledak Kuat



� Combustibles dan oxygen carriers ditambahkan 
dalam suatu bahan peledak untuk mendapatkan 
oxygen balance yang baik atau menghindari 
terbentuknya N02 (nitrogen oxide) atau CO
(carbon monoxide).

� Antacid ditambahkan dalam campuran suatu 
bahan peledak untuk menambah stabilitas pada 
waktu penyimpanan

� Absorbent digunakan apabila diperlukan untuk 
menyerap bahan peledak dasar yang berbentuk 
cairan.



Bahan-bahan untuk campuran bahan peledak



Permissible explosive

Khusus untuk tambang batubara bawah tanah. Untuk 
menghindari ledakan dari gas metan (CH4) dan debu akibat 
aktifitas peledakan

Ciri-Ciri:
- Temperatur peledakan rendah
- Volume gas sedikit dan tidak beracun
- Penyalaan singkat

Contoh: Nitroglyserin, Straight dynamite, Amonium 
dynamite



Komposisi Kimia Bahan Peledak
Bahan peledak kuat yang diperdagangkan diharapkan: 
- menghasilkan panas peledakan (heat of explosion) setinggi mungkin,
- memberikan energi yang maksimum, 
- menghindari terbentuknya gas-gas beracun (fumes). 

Bahan peledak komersial merupakan campuran bahanbahan 
sedemikian rupa sehingga dicapai keadaan oxygen balance (sedapat 
mungkin mendekati zero oxygen balance).

Umumnya produk yang dikehendaki dari suatu peledakan adalah uap 
air (steam, H20), carbon dioxide (C02), gas nitrogen (free molecular 
nitrogen, N2), dan oksida padat (solid oxides) yang semuanya adalah 
relatif lembam (inert) dan tidak beracun.

Contoh :

3 NH4N03 + CH2 --> 7 H20 + C02 + 3 N2
2 AI + 6 NH4N03 + CH2 --> 13 H20 + C02 + 6 N2 + AI203



KLASIFIKASI BAHAN PELEDAK 

� Keppres No. 5/1988 juga SK Menhankam 
No. SKEP/974/VI/1988 membagi bahan 
peledak (explosives) menjadi dua 
golongan besar yaitu :

� Bahan Peledak Industri (Komersial)
� Bahan Peledak Militer.



HANDAK INDUSTRI
 Bahan peledak (handak) industri dibedakan ke dalam dua kelompok sesuai 

dengan kecepatan gelombang kejutnya (Jimeno dkk., 1995), yaitu :
a) Bahan peledak cepat (rapid and detonating explosives), memiliki kecepatan 
2000 � 7000 m/detik, dan dibedakan lagi menjadi dua yaitu primer (energinya 
tinggi dan sensitif, untuk isian detonator dan primer cetak, seperti mercury 
fulminate, PETN, Pentolite), dan sekunder yang kurang sensitif, dipakai untuk 
isian lubang ledak.
b) Bahan peledak lambat (slow and deflagrating explosives), memiliki 
kecepatan di bawah 2000 m/detik; contoh : gunpowder senyawa piroteknik dan 
senyawa propulsif untuk artilleri.

 Ahli bahan peledak lain (Manon, 197?) membedakan bahan peledak industri 
menjadi dua kelompok juga yaitu :
a)  Bahan peledak kuat (high explosives), mempunyai kecepatan detonasi 1600-
7500 m/detik, sifat reaksinya detonasi (propagasi gelombang kejut) dan 
menghasilkan efek menghancurkan (shattering effect)
b)  Bahan peledak lemah (low explosives), kecepatan reaksinya kurang dari 
1600 m/detik, sifat reaksinya deflagarasi (reaksi kimia yang sangat cepat, dan 
menimbulkan efek pengangkatan (heaving effect)



JENIS HANDAK INDUSTRI

Berdasarkan komposisinya, bahan peledak industri 
dapat juga dibedakan menjadi empat jenis yaitu :
1) Black powder 
Black powder termasuk bahan peledak lemah, terbuat 

dari campuran arang, belerang, dan Potasium nitrat, 
dan jika meledak akan bereaksi sbb :

 8C + 3 S + 10KNO3 3K2SO4 + 2K2CO3
+ CO2 + 5N2

Black powder peka terhadap panas, tidak tahan 
terhadap air.

Sekarang black powder sudah tidak banyak digunakan 
orang, kecuali untuk isian sumbu api (safety fuse).



2) Dinamit :
Dinamit adalah jenis bahan peledak kuat, dengan 

nitrogliserin (NG) sebagai bahan dasarnya (explosive 
base). Jenis dinamit :

Straight dynamite, yaitu dinamit dengan komposisi NG 
(20-57%) dan NaNO3 sebagai pembawa oksigen (59-
23%). Ini jenis dinamit paling peka. 

Gelatine dynamite , yaitu dinamit dengan komposisi 
blasting gelatine (NG dan nitrocellulose) ditambah NaNO3
atau KNO3. Jenis ini lebih tahan terhadap air. 

Ammonium gelatine dynamite,  yaitu dinamit dengan 
komposisi blasting gelatine ditambah NH4NO3. Jenis ini 
memberikan energi yang lebih besar, tetapi kurang tahan 
terhadap air.

Contoh komposisi dinamit :
 11 NH4NO3 + 2 C3H5(NO3)3 + C6H10O5 12 CO2+32H2O + 14N2
 (58,8% AN)     (30,4% NG)   (10,8%SG pulp) (Smoke)



3) Permissible explosives 
 Permissible explosives adalah jenis bahan peledak kuat yang 

telah melalui pengujian tertentu sehingga diizinkan untuk 
pemakaian di tambang bawah tanah khususnya batubara. 
Komposisinya yaitu Ammonium gelatine dynamite ditambah 
flame depressant misalnya NaCl untuk memperoleh temperatur 
peledakan rendah, volume gas sedikit, dan penyalaan sesingkat 
mungkin. Ini bertujuan mencegah kemungkinan ledakan/eksplosi 
sekunder dari gas methane dan atau debu batubara.

4) Blasting Agent :
 Yaitu terdiri dari campuran yang tidak mengandung bahan yang 

dapat digolongkan sebagai bahan peledak, seperti ANFO, 
ALANFO, Slurry/Watergel/Emulsions, Heavy ANFO.





Sifat � Sifat Bahan Peledak

Sifat Fisik Sifat Detonasi

Bobot isi (density) Kecepatan detonasi

Sensitifitas Tekanan detonasi

Ketahanan terhadap air Tekanan lubang tembak

Stabilitas kimia Energi/kekuatan

Karakteristik gas 
peledakan

Karakteristik 
keselamatan



� Bobot isi berhubungan dengan massa BP yang 
menempati ruangan lubang tembak.

� Energi peledakan yang disuplai oleh BP merupakan 
fungsi dari jumlah massanya, semakin tinggi BI (bobot isi) 
semakin besar energi peledakannya. 

� Untuk peledakan di tempat yang kondisinya sukar atau 
peledakan yang diharapkan dapat menghasilkan fragmen-
tasi berukuran kecil diperlukan BP dengan bobot isi tinggi

Bobot isi (Density)

Bahan Peledak Bobot Isi (gr/cc) Bahan Peledak Bobot Isi (gr/cc)

ANFO lepas 0,75 - 0,85 Emulsi 1,1 - 1,3

ANFO pneumatik 0,80 - 1,10 Campuran Emulsi 1,0 - 1,35

ANFO BI rendah 0,20 - 0,75 Water gels & Sluries 1,0 - 1,3





Density bahan peledak dapat dinyatakan dalam tiga 
istilah:

1. Spesific gravity (SG) = perbandingan density bahan 
peledak dengan density air pada kondisi standar

2. Stick count (SC) = jumlah dodol yang berukuran 
standar 1,25� x 8� yang ada dalam satu packed
seberat 50 lb

3. Loading density (de) = berat bahan peledak yang ada 
dalam 1 ft panjang isian. 

Buktikan:   de = 48(De)2/SC 
de = 0,34(De)2(SG)
SG = 141/SC

De = diameter lubang tembak



Sensitivitas

� Sensitivitas adalah ukuran kemudahan BP untuk 
diinisiasi, atau energi minimum untuk meledakkan suatu 
BP dan sering dinyatakan dalam cap sensitivity. 

� Uji sensitivitas blasting cap No. 8 adalah uji standar yang 
sering dipakai oleh industri BP. Blasting cap No. 8 ini 
termasuk kategori yang terlemah dan mempunyai 
kandungan 2 gram campuran yang terdiri 80% mercury 
fulminate dan 20% potassium chlorate. Sedangkan 
blasting cap yang lebih kuat adalah yang berisi PETN.



Ketahanan terhadap air

� Ketahanan BP terhadap air adalah ukuran dari 
kemampuan suatu BP berada dalam air dengan 
tidak merusak atau mengubah/mengurangi 
kepekaannya (sensitivity).

� Apabila terdapat air dalam lubang tembak dan 
waktu antara memuat dan meledakkan agak 
singkat, dapat menggunakan BP dengan nilai 
ketahanan air baik (good). 

� Jika waktu BP berada dalam lubang tembak 
agak lama perlu dipakai BP dengan nilai 
ketahanan air yang sangat baik atau 
memuaskan (excellent).



Perubahan ingredients, sifat-sifat                        

dan ketahanan terhadap air



Karakteristik gas peledakan

� Diharapkan BP komersial menghasilkan uap air (H2O), 
karbon-dioksida (CO2), dan nitrogen (N2), walaupun 
kadang-kadang terdapat juga hasil tambahan yang tidak 
diharapkan, yaitu gas-gas beracun seperti karbon 
monoksida (CO akibat dari negatif neraca oksigen) dan 
nitrogen oksida (NO2 akibat dari positif neraca oksigen). 

� Gas-gas beracun ini disebut fumes dan fumes class dari 
suatu BP menyatakan sifat dan jumlah dari gas-gas 
beracun yang terbentuk di dalam proses peledakan. 

� Untuk kegiatan peledakan di tambang terbuka faktor gas 
racun tidak begitu penting. Namun untuk pekerjaan 
tambang bawah tanah atau pekerjaan dalam ruang 
tertutup atau terkurung, nilai gas racun dari suatu BP 
yang dipakai merupakan faktor penting yang harus 
dipertimbangkan. 



Klasifikasi fumes dari bahan peledak

  Bureau of mines for permissible 

Class A - 0 to 53 litres toxious gases /1.5 lb explosive 

Class B - 53 to 106 litres toxious gases /1.5 lb explosive 

Institute of maker of explosives for non permissible 

Class 1 0.00 - 0.16 cuft toxious gas 

Class 2 0.16 - 0.33 cuft toxious gas 

Class 3 0.33 - 0.67 cuft toxious gas 

 



Karakteristik keselamatan

� BP komersial dalam penggunaannya harus 
memiliki sifat-sifat yang dapat menjamin 
keselamatan kerja. 
� Oleh karena itu sebelum BP dapat dipakai 
secara komersial beberapa uji perlu 
dilakukan seperti : jatuh impak, batang 
luncur, projektil, analisa panas differensial, 
bakar, dan elektrik statik.



Kecepatan Detonasi (VOD)

� Kecepatan detonasi terkurung (confined 
detonation velocity) adalah ukuran dari 
kecepatan gelombang detonasi (detonation 
wave) yang merambat melalui kolom BP di 
dalam lubang tembak atau ruang terkurung 
lainnya. 

� Sedangkan kecepatan detonasi tidak terkurung 
(unconfined detonation velocity) menunjukkan 
kecepatan detonasi BP apabila BP diledakkan 
dalam keadaan terbuka atau tidak terkurung



� Kecepatan detonasi tidak terkurung umumnya 
antara 70 � 80 % kecepatan detonasi terkurung

� Kecepatan detonasi BP komersial bervariasi 
antara 5.000 � 25.000 fps

� Untuk peledakan pada batuan keras dipakai BP 
dengan VOD yang tinggi, untuk batuan lemah 
digunakan BP dengan VOD rendah

� Beberapa BP, umumnya blasting agents sangat 
peka terhadap perubahan diameter muatan. Jika 
diameter dikurangi sampai batas tertentu akan 
terjadi misfire, diameter ini disebut sebagai 
diameter kritis dimana perambatan tidak dapat 
berlangsung



Tekanan detonasi

� Adalah fungsi dari VOD dan density BP, 
merupakan ukuran tekanan di dalam gelombang 
detonasi (detonation wave)

P = tekanan detonasi, kBar
D = Spesific gravity
C = kecepatan detonasi, fps

)80,01(

1018.4 27

D

DCx
P








Tekanan Lubang Tembak

� Tekanan yang berada di muka detonasi menghasilkan 
tekanan lubang tembak sekitar 50% tekanan detonasi 
dan ini adalah hasil ekspansi gas-gas.

� Tekanan lubang tembak menunjukkan adanya energi 
gas dari BP dan nilainya bergantung kepada:
- pengukungan
- jumlah gas yang dibangkitkan
- temperatur produk reaksi kimia BP

� Tekanan lubang tembak diakibatkan dari ekspansi gas-
gas reaksi kimia BP, oleh karenanya tidak mungkin 
diukur karena tekanan kejutnya sangat besar di muka 
detonasi yang dapat merusak semua peralatan ukur. 



Kekuatan (Srength)

� Kekuatan (strength) suatu bahan peledak adalah ukuran 
yang dipergunakan untuk mengukur energi yang 
terkandung pada bahan peledak dan kerja yang dapat 
dilakukan oleh bahan peledak. 

� Tes yang digunakan untuk mengukur kekuatan adalah 
Ballistic Mortar Test. 

� Kekuatan bahan peledak dinyatakan dalam persen (%) 
terhadapStraight Nitroglycerin Dynamite sebagai bahan 
peledak standar yang mempunyai SG = 1,6 dan VOD = 
7.700 m/det. 

� Pada umumnya semakin besar bobot isi dan kecepatan 
detonasi suatu bahan peledak maka kekuatannya juga 
akan semakin besar.



Kepmen Pertambangan & Energi Nomor
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