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LATAR BELAICANG 

Gas Karbon Monoksida (CO) adalah salah satu gas yang berbahaya terdapat pada kegiatan 
penambangan batubara bawah tanah Gas CO sangat berbahaya bagi pernapasan manusia 
bila terisap walaupun dalam persentase yang kecil yang akan menyebabkan gangguan 
keseimbangan tubuh, oleh sebab itu perlu dilakukan tala pengukuran gas CO dan perlu 
dibakukan. 

Pengukuran ini mengacu kepada standar Mine Safety and Health Of America (MSHA) 
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TATA PENGUKURAN GAS KARBON MONOKSIDA 
PADA TAhlBANG BAIVAH TANAH 

1. RUANG LWGKUP 

Standar ini meliputi 'detinisi, alat pelindung diri, perlatan yang digunakan dan tata 
pengukuran yang digunakan untuk mengukur kadar gas CO dalam udara dengan aman 
dan benar. 

2. DEFINISI 

Tata pengukuran adalah petunjuk yang berupa aturan-aturan yang hams dilakukan 
dalam melakukan pengukuran dengan benar. 

Gas karbon monoksida (CO) adalah salah satu gas yang berbahaya yang terdapat pada 
kegiatan penambangan batubara bawah tanah. Gas CO sangat berbahaya bagi 
pernapasan bila terhisap, oleh karena itu perlu dilakukan pengukuran gas CO untuk 
mengetahui konsentrasi CO yang ada pada lokasi keja.  

3. ALAT PELIXDUNG DIRI 

Alat Pelindung Diri yang memenuhi syarat standar keselamatan meliputi masker gas, 
topi pengaman, sepatu pengaman, pakaian k e j a  dan alat penyelamat diri (self rescuer). 

4. RIETODE DAN PERALATAN YAKG DIGUNAKAN 

4.1. Metode absorbsi CO yang menggunakan tabung detektor. 
4.2. hletode absorbsi CO yang menggunakan monitor gas CO. 

5. TATA PEKGUKURAN 

5.1. Lokasi PengukuranPengambilan Percontoh. 
Pengukuradpengambilan percontoh gas karbon monoksida (khususnya pada 
tambang batubara bawah tanah) yang dilakukan pada : 

5.1.1. Setiap permuka kerja dari tempat penggalian. 
5.1.2. Setiap penggalian lubang maju. 
5.1.3. Tempat yang jaraknya b r a n g  dari 30 cm kearah ambrukan bahan 

penggalian atau pada sisi jalan udara kotor keluar. 

Pengukuradpengambilan percontoh gas karbon monoksida (khususnya pada 
tembang bawah tanah lainnya) yang dilakukan pada : 

1 dari  2 



5.1.4. Persimpangan jalan aliran udara dimana udara kotor keluar dari lokasi 
ke ja.  

5.2. Pengukuran. 

5.2.1 Metode absorbsi C O  yang menggunakan tabung detektor adalah sebagai 
berikut ; 

Pergunakan tabung detektor dan pompa yang masih baik. 
Potong kedua uju'ng tabung dengan alat pernotong tabung. 
Masukkan tabung kedalam pompa. 

- Isap udara dengan cara menekan pompa. 
- Baca d m  catat perubahan warna pada skala. 
- Peke j a m  selesai, rapihkan peralatan. 

5.2.2. Metode absorbsi CO yang menggunakan alat monitor gas CO digital. 

- Kalibrasikan dulu alat monitor gas CO. 
- Tempatkan alat ukur pada daerah yang akan diukur. 
- Hidupkan alat monitor gas C O  digital sampai pembacaan pada alat stabil. 
- Baca dan catat hasil pengukuran. 
- Pekejaan selesai, rapihkan peralatan. 


