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Abstrak — Penelitian ini merupakan proses
pemurnian lanjut tembaga matte dari smelting blast furnace
pada metode pirometalurgi. Converting pada penelitian ini
merupakan proses oksidasi tembaga matte dan logam
tembaga yang masih memiliki pengotor dengan peniupan
oksigen dan penambahan flux. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh penambahan flux dolomite
terhadap kemurnian tembaga blister dan slagnya.
Penambahan flux dilakukan dengan variasi rasio CaO:Fe
(jumlah penambahan kapur) yaitu sebesar 1:8 (34,33g), 1:5
(54,94g), 1:3 (116,7g), dan tanpa penambahan kapur
sebagai pembanding. Proses converting dilakukan dengan
debit udara 9 liter/menit selama 10 menit. Produk tembaga
blister dan slag diuji XRF dan XRD untuk mengetahui
kadar komposisi Cu, Fe, S dan senyawa yang terbentuk.
Hasil dari penelitian didapatkan kadar Cu yang paling baik
adalah dengan penambahan kapur hingga memiliki rasio
1:3. Kadar Cu pada slag memiliki komposisi paling rendah
dengan rasio 1:3.
Kata kunci : converting, flux dolomite, tembaga matte,
tembaga blister
I. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara dengan potensi sumber
daya alam yang besar. Salah satu contohnya adalah kandungan
bijih yang terdapat ini Indonesia seperti besi, tembaga, emas,
nikel, timah, batu bara dan sebagainya. Potensi ini merupakan
keuntungan Indonesia di bidang teknologi maupun ekonomi
baik secara langsung maupun tidak langsung. Bijih-bijih
tersebut dapat diolah sehingga mempunyai nilai daya jual
yang lebih tinggi dibandingkan bijih yang belum diolah.
Menurut data USGS (United State Geological Survey)
pada Mineral Year book Indonesia 2013, Indonesia
merupakan penghasil tembaga terbesar di dunia. Indonesia
menghasilkan 542.700 metrik ton (tanpa proses smelting).
Data ini menempatkan Indonesia pada urutan ke enam
produksi tembaga di dunia. Tetapi menurut data USGS pada
Mineral Year Book Indonesia 2013 [1], produksi tembaga
setelah proses smelting di Indonesia menghasilkan 276.200
metrik ton. Hal ini menandakan Indonesia kurang dalam hal
pengolahan mineral tembaga ke tahap lebih lanjut. Hal ini
menjadi salah satu pertimbangan pemerintah pada
perundungan-undangan baru, yaitu Peraturan Menteri ESDM
Nomor 07 Tahun 2012 dan UU MINERBA No 4. Tahun 2009
tentang peningkatan nilai tambah mineral dan batu bara
melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral dan batu
bara ekspor raw material akan dilarang pada tahun 2014.
Dengan fakta di atas, Indonesia membutuhkan teknologi
pengolahan mineral tembaga yang mampu mengolah mineral

tembaga nasional. Teknologi pada pengolahan tembaga juga
melalui beberapa tahap yaitu roasting, smelting, converting
dan refinering. Setiap proses ini banyak aspek yang ditinjau
untuk mencapai hasil yang optimal pada produksi tembaga
murni baik secara kualitas maupun kuantitas. Pada proses
converting yang bertujuan untuk mendapatkan tembaga
(blister) dengan kemurnian yang lebih tinggi. Proses ini
dengan memanaskan tembaga matte dan mengalirkan udara
atau oksigen sehingga terjadi proses oksidasi. Hasil akhir dari
proses converting ini adalah tembaga blister.
Pada proses converting, banyak aspek yang ditinjau
seperti waktu pemanasan dan holding, jumlah udara yang
digunakan, maupun fluks yang digunakan untuk
mengoptimalkan pemisahan matte dengan slag. Fluks yang
umum digunakan pada proses converting yaitu silika dan batu
kapur. Batu kapur mengandung unsur kalsium yang
merupakan unsur yang reaktif terhadap sulfida. Pada proses
converting dibutuhkan proses desulfurisasi pada matte dan
oksidasi untuk memisahkan pengotor menjadi slag. Di
Indonesia juga merupakan salah satu penghasil tambang batu
kapur yang besar sehingga pemanfaatan batu kapur merupakan
hal yang memungkinkan untuk dilakukan pada proses
converting. Berdasarkan hal itu, maka disusunlah tugas akhir
dengan judul “Pengaruh Penambahan flux dolomite pada
Proses Converting pada Tembaga Matte menjadi Blister”.
II. METODOLOGI PENELITIAN
Pada penelitian ini proses converting menggunakan
tembaga matte hasil smelting blast furnace dan logam
tembaga yang masih memiliki unsur banyak unsur pengotor.
Tembaga matte yang digunakan memiliki komposisi
presentase Cu, Fe dan S masing-masing sebesar 41,01%;
10,39%; dan 9,89%. Sedangkan pada logam tembaga memiliki
komposisi Cu, Fe, dan S masing-masing sebesar 73,65%;
12,37%; dan 5,16%. Pada percobaan ini unsur Ca juga
ditinjau. Unsur Ca terdapat pada tembaga matte yaitu sebesar
1,6%. Pada penelitian ini, menggunakan 1000 gram bahan
dengan 483,1 gram tembaga matte dan 516,9 gram logam
tembaga. Proses converting dilakukan dengan Muffle Furnace.
Proses dilakukan dengan pemanasan bahan hingga menjadi
lelehan pada temperatur 1250oC, lalu penambahan fluks
dolomite sesuai dengan variasi yang ditentukan dan
penginjeksian oksigen sebanyak 9,22 liter/menit selama 10
menit. Variasi penambahan kapur yang dilakukan pada
penelitian ini adalah sebesar 34,33 gram, 54,96 gram, 116,7
gram dan tanpa penambahan kapur dilakukan pada penelitian
ini sebagai pembanding. Penelitian ini melihat pengaruh
penambahan kapur pada kadar kemurnian Cu dan
pembentukan slag.
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III. HASIL DAN DISKUSI
Converting dengan penambahan fluks dolomite terjadi
beberapa reaksi yaitu oksidasi, desulfurisasi, dan pembentukan
slag. Oksidasi dan desulfurisasi berkaitan dengan reaksi
pembentukan tembaga dan reaksi pembentukan slag. Berikut
ini adalah hasil dari pengaruh penambahan dolomite terhadap
kadar kemurnian tembaga blister yang ditunjukkan pada tabel
1.
Tabel 1. Hasil uji XRF unsur Cu, Fe, dan S dengan variasi
komposisi penambahan dolomite pada tembaga blister (1 =
1:10, 2 = 1:8, 3 = 1:5, 4 = 1:3)
Rasio
Nama
%Cu
%Fe
%S
CaO:Fe
Blister 1
1:10
85,15
6,53
4,17
Blister 2
1:8
92,23
0,13
3,82
Blister 3
1:5
94,39
0,075
0,83
Blister 4
1:3
97,37
0,83
3,94
Dari data pada tabel 1 dapat diketahui bahwa kadar Cu
meningkat sesuai dengan penambahan kapur. Peningkatan
kadar Cu dapat dicapai hingga 7,08-12,22%, hal ini tergantung
pada komposisi penambahan kapur. Dari data pada tabel 1,
peningkatan kadar Cu dapat dilihat pada gambar 1 di bawah
ini.
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terjadi dan dapat dibuktikan oleh nilai energi bebas Gibbs
masing-masing reaksi. Energi Gibbs pada masing-masing
reaksi bernilai negatif. Hal ini menandakan reaksi
pembentukan Cu bersifat spontan. Nilai energi bebas Gibbs
akan lebih mudah terjadi jika nilai energinya semakin negatif.
Energi bebas Gibbs berguna untuk mengukur suatu reaksi
akan terjadi spontan atau tidak. Nilai negatif ∆Go
mengindikasikan reaksi akan terjadi spontan, sedangkan nilai
positif mengindikasikan reaksi tidak akan terjadi. [2]. Jika
dilihat dari nilai energi bebas Gibbs, oksidasi CuS dengan O2
lebih mudah terjadi dibandingkan desulfurisasi. Namun, jika
reaksi desulfurisasi CuS telah terjadi, senyawa CuO dapat
mudah bereaksi dengan CuS sehingga membentuk logam
murni Cu.
CaCO3 → CaO + CO2
∆G1573 = -291,41 kJ/mol................................................(1)
CuS + O2 → Cu + SO2
∆G1573 = -486,23 kJ/mol................................................(2)
CuS + CaO → CuO + CaS
∆G1573 = -66.8 kJ/mol....................................................(3)
CuS + 2CuO → 3Cu + SO2
∆G1573 = -595 kJ/mol.....................................................(4)
Dilihat pada tabel 1, kadar Fe dan S mengalami
penurunan tetapi pada tembaga blister 4 kadar Fe dan S
meningkat, hal ini mungkin terjadi karena CaO yang bereaksi
dengan CuS lebih banyak dibandingkan dengan FeS. Sulfur
pada FeS juga dioksidasi oleh oksigen. Hal ini dapat
dibuktikan dengan perbandingan nilai energi bebas Gibbs pada
reaksi desulfurisasi.
FeS + O2 → FeO + SO2
∆G1573 = -488.76 kJ/mol...................................................(5)
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Gambar 1. Grafik peningkatan kadar %Cu pada tembaga
blister
Pada gambar 1 dapat dilihat bahwa terjadinya
peningkatan kadar Cu sebanding dengan penambahan kapur.
Dari keempat variabel penambahan kapur pada proses
converting, terjadi peningkatan yang cukup tinggi yaitu
sebesar 12,22%Cu. Hal ini dapat terjadi karena pada
penambahan kapur terjadi proses desulfurisasi dan pengikatan
slag. Proses desulfurisasi terjadi dikarenakan oleh senyawa
CaO yang bereaksi dengan CuS sehingga menjadi CuO dan
CaS. CaO didapatkan dari dekomposisi CaCO3. Penurunan
viskositas slag dapat mengakibatkan difusi sulfur yang baik
(Babich, 2008). Pada penambahan kapur, CaO akan
menurunkan viskositas dari slag, sehingga sulfur dalam matte
akan berdifusi menuju slag. Lalu CuO dapat bereaksi dengan
CuS yang masih terdapat pada matte, reaksi ini membentuk
Cu. Selain penambahan peniupan oksigen juga dilakukan
sehingga Sulfur pada CuS teroksidasi oleh O2 sehingga
membentuk logam murni Cu dan gas SO2. Reaksi ini dapat

FeS + CaO → FeO + CaS
∆G1573 = -47.25 kJ/mol..................................................(6)
CuS + CaO → CuO + CaS
∆G1573 = -66.8 kJ/mol...................................................(7)
Dari perbandingan nilai energi bebas Gibbs, dapat dilihat
bahwa reaksi desulfurisasi dari CuS dapat lebih mudah terjadi
dibandingkan dengan FeS. Nilai energi bebas Gibbs dari CuS
lebih negatif dibandingkan dengan FeS. CuS yang telah
beraksi dengan CaO akan menjadi CuO dan akan bereaksi
dengan CuS sehingga membentuk logam murni Cu. Sehingga
nilai kadar Cu lebih tinggi dibandingkan dengan tembaga
blister lainnya. Untuk mengetahui fasa yang terjadi pada
logam tembaga blister diperlukan pengujian XRD. Setiap
logam tembaga diuji XRD dan dapat dilihat perbandingan di
gambar 2.
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Gambar 2. Hasil Uji XRD Logam Tembaga Blister (1 = 1:10,
2 = 1:8, 3 = 1:5, 4 = 1:3)

Slag
Gambar 3. Grafik penurunan kadar %Cu pada Slag

Pada hasil uji XRD, logam tembaga blister mengandung
fasa tunggal Cu (PDF Card 03-065-9743) yang ditunjukkan
pada posisi peak yang hampir sama yaitu pada posisi 2theta
43,29; 50,51; dan 74,09. Logam tembaga blister 1 (tanpa
penambahan kapur) masih memiliki peak Fe (PDF Card 01087-0722) yang ditunjukkan pada gambar 4.6. Peak Fe
memiliki posisi peak yang bernilai sebesar 46,86. Tembaga
blister 2, 3 dan 4 memiliki sedikit peak Fe yang posisinya
sama dengan tembaga blister 1, tetapi tidak terlalu menonjol.
Hal ini menandakan bahwa Fe pada tembaga blister 2, 3, dan 4
memiliki struktur kristal yang tidak teratur.

Dapat dilihat pada gambar 3, penurunan kadar Cu
terjadi sebanding dengan jumlah flux dolomite yang
ditambahkan pada proses converting. Penurunan cukup
signifikan pada slag 1 menuju slag 2, dan slag 2 menuju slag
3. Namun pada slag 3 menuju slag 4 kadar Cu tidak menurun
secara signifikan. Penurunan kadar Cu dalam slag ini
diakibatkan oleh jumlah CaO yang telah bereaksi dengan CuS
dengan reaksi desulfurisasi. Semakin banyak kapur yang
ditambahkan, semakin banyak CaO yang bereaksi dengan CuS
hingga membentuk CuO, dan CuO akan bereaksi kembali
dengan CuS sehingga membentuk logam Cu dan sisa gas SO2.
Reaksi ini dapat terjadi karena energi bebas Gibbs yang
bernilai negatif yang ditunjukkan pada persamaan reaksi CuO
dengan CuS (4.4). Penurunan pada slag 4 merupakan batas
reaksi yang terjadi antara CuO dan CuS sehingga penurunan
kadar Cu ini tidak begitu signifikan. Davenport dalam
bukunya Extractive Metallurgy of Copper [3] mengatakan
tembaga dalam slag dapat diturunkan jumlahnya dengan
beberapa cara, yaitu salah satunya menurunkan viskositas slag.
Menurunkan viskositas slag yaitu salah satunya dengan cara
menghindari keberadaan Fe3O4 pada slag. Magnetit bersama
dengan silika akan meningkatkan viskositas dari slag yang
menyebabkan tembaga dalam slag akan meningkat walaupun
silika umum digunakan sebagai flux pada proses converting.
Dengan berdasarkan kedua sumber di atas, tembaga dalam
slag akan menurunkan dikarenakan viskositas slag pada sistem
slag kalsium memiliki viskositas yang relatif rendah
dibandingkan dengan sistem slag silika.
Berbeda dengan kadar Cu, kadar Fe terjadi peningkatan
pada setiap peningkatan jumlah kapur. Kadar Fe pada slag 1
memiliki nilai sebesar 20,24%. Dilihat pada gambar 4, fase
yang terbentuk pada slag 1 merupakan slag ferrite silicate
(Fe2SiO4). Slag ini memiliki ikatan senyawa antara besi yang
berbentuk senyawa FeO dengan silika SiO2 yang ada pada
slag. Lalu, pada slag 2 memiliki nilai kadar Fe sebesar
27,64%. Fase yang terbentuk pada slag 2 adalah magnetit
(Fe3O4) dan Hematit (Fe2O3). Kedua fasa ini umumnya terjadi
pada slag. Tetapi fasa hematit akan lebih mudah terbentuk
pada slag dikarenakan oleh penambahan kapur. Pada hasil uji
XRF pada tabel 2, slag 2 terdapat kadar Ca yaitu sebesar
4,7%, hal ini menandakan bahwa Ca yang berada pada slag
berbentuk CaO yang akan mengikat slag Fe3O4 dan akan stabil
dengan sistem slag Calcium Ferrite Slag (FeO∙Fe2O3∙CaO).

Tabel 2. Daftar fase yang terbentuk pada slag
No Penambahan Dolomite
Fasa yang Terbentuk
1
Tanpa Penambahan
Fe2SiO4
Fe2O3
2
34,33 g
Fe3O4
Fe2O3
3
54,94 g
Fe3O4
Fe2O3
4
116,7 g
Fe3O4
Pada proses converting juga terdapat reaksi oksidasi
unsur pengotor pada matte dan tembaga, desulfurisasi dan
pembentukan sistem slag. Berikut ini adalah hasil dari
pengaruh penambahan CaCO3 terhadap slag yang ditunjukkan
pada tabel 2.
Tabel 3. Hasil uji XRF unsur Cu, Fe, dan Ca dengan variasi
komposisi penambahan dolomite pada slag (1 = 1:10, 2 = 1:8,
3 = 1:5, 4 = 1:3)
Rasio
Nama
%Cu
%Fe
%Ca
CaO:Fe
Slag 1
1:10
85,15
6,53
Slag 2
1:8
92,23
0,13
4,7
Slag 3
1:5
94,39
0,075
4,83
Slag 4
1:3
97,37
0,83
8,84
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Penurunan kadar Fe tembaga blister dapat ditandai dengan
peningkatan kadar Fe dalam slag. Hal ini terjadi karena reaksi
desulfurisasi, oksidasi, dan pembentukan slag sehingga Fe
yang ada pada logam tembaga dan matte dapat bereaksi
membentuk slag. Slag Fe yang dapat membentuk FeO maupun
Fe3O4 dapat diikat oleh senyawa CaO yang didapatkan dari
dekomposisi kapur. Hal ini dapat dibuktikan oleh nilai energi
bebas Gibbs pada masing-masing reaksi tersebut yang
ditunjukkan sebagai berikut.
FeS + O2 → FeO + SO2
∆G1573 = -488.76 kJ/mol................................................(8)

Gambar 4. Grafik hasil uji XRD slag (1 = 1:10, 2 = 1:8, 3 =
1:5, 4 = 1:3)
Slag 3 memiliki kadar Fe sebesar 27,76%. Kadar Ca
pada slag 3 sebanyak 4,83%. Pada hasil uji XRD, slag 3
terbentuk fasa magnetit dan hematit yang seimbang, hal ini
dapat dilihat pada gambar 4. Pada gambar 4 peak yang
menonjol menandakan banyaknya fase hematit dan magnetit
yang terjadi pada slag 3. Hal ini menandakan bahwa
penambahan kapur akan meningkatkan banyaknya jumlah fase
hematit. Jika dibandingkan dengan slag 2 yang masih
memiliki banyak fase magnetit pada posisi peak 2theta pada
26,6. Pada slag 4, kadar Fe memiliki nilai sebesar 30,55%.
Slag ini memiliki kadar Fe yang paling tinggi. Kadar Ca dalam
slag 4 adalah 8,84%. Pada slag 4, fase yang terbentuk sama
seperti slag 3, yaitu hematit dan magnetit. Namun, perbedaan
slag 4 dengan slag 3 adalah banyaknya fase hematit yang
terjadi. Hal ini dapat dibuktikan dengan peak yang terlihat
pada gambar 4 dengan. Peak hematit berjumlah lebih banyak
dibandingkan dengan magnetit. Perbedaan slag 4 dengan slag
3 adalah peak hematit memiliki posisi pada 2theta sebesar
29,84 dan 50,58.
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Gambar 5. Peningkatan kadar Fe dalam slag
Hasil uji XRF dan XRD pada slag menandakan bahwa
peningkatan kadar Ca pada slag mempengaruhi pembentukan
sistem slag kalsium dengan susunan FeO∙Fe2O3∙CaO. Kadar
Fe pada slag 1 hingga slag 4 mengalami peningkatan yang
dapat dilihat pada gambar 5. Peningkatan kadar Fe dalam slag
berhubungan pada penurunan kadar Fe pada tembaga blister.

FeS + CaO → FeO + CaS
∆G1573 = -47.25 kJ/mol..................................................(9)
3FeS + 5O2 → Fe3O4 + 3SO2
∆G1573 = -1151.01 kJ/mol............................................(10)
CaO + Fe3O4 → FeO∙Fe2O3∙CaO
∆G1573 = -1545.04 kJ/mol............................................(11)
Seluruh reaksi pembentukan slag mempunyai nilai energi
bebas Gibbs yang negatif. Hal ini menandakan bahwa pada
temperatur 1300oC (1573K) reaksi ini dapat terjadi secara
spontan. FeS yang dioksidasi oleh oksigen akan membentuk
slag FeO dan gas buang SO2. FeS juga akan terdesulfurisasi
dengan CaO sehingga membentuk slag FeO dan CaS. Pada
jumlah oksigen tertentu, proses okidasi FeS akan
menghasilkan magnetit. Dengan tingkat energi sesuai
perhitungan, Fe3O4 akan lebih mudah terbentuk karena
memiliki nilai energi bebas Gibbs yang lebih negatif. Setelah
fase magnetit (Fe3O4) terbentuk, CaO akan bereaksi dengan
magnetit sehingga membentuk sistem slag kalsium
(FeO∙Fe2O3∙CaO). Pengikatan CaO dengan magnetit mudah
terjadi karena memiliki energi bebas Gibbs yang relatif lebih
negatif dibandingkan dengan reaksi lainnya. Maka pada
penelitian ini, slag yang terbentuk pada proses converting
adalah sistem slag kalsium.
IV. KESIMPULAN/RINGKASAN
Penambahan flux dolomite dapat meningkatkan kadar
kemurnian tembaga blister hasil converting. Semakin banyak
kapur yang ditambahkan pada proses converting, semakin
murni kadar Cu yang didapat. Penambahan flux yang terbaik
adalah perbandingan rasio CaO:Fe sebesar 1:3 (penambahan
116,7 gram kapur) karena rasio tersebut menghasilkan kadar
kemurnian Cu sebesar 97,37%
Penambahan flux dolomite berpengaruh terhadap kadar
Cu dalam slag dan sistem slag yang terjadi. Dengan
penambahan kapur pada proses converting, kadar Cu dalam
slag akan semakin berkurang. Dengan penambahan flux
dolomite dengan rasio CaO:Fe terbesar, 1:3, kadar Cu dalam
slag menurun hingga 3,99%.
Slag yang terbentuk pada penelitian ini adalah sistem
slag kalsium. Di mana CaO akan mengikat magnetit pada slag
sehingga membentuk slag calcium-ferrite.
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