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STUDI PENGGUNAAN SENYAWA EKSTRAK GAMBIR DAN
TDMACMKR SEBAGAI INHIBITOR PEMBENTUKAN KERAK

KALSIUM SULFAT (CaSO4) DENGAN METODE UNSEEDED
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Pembentukan kerak  merupakan masalah yang cukup kompleks dan selalu terjadi
diladang-ladang  minyak dan pipa-pipa industri. Kerak didefinisikan sebagai suatu
deposit dari senyawa-senyawa anorganik yang terendapkan dan membentuk
timbunan kristal pada permukaan suatu subtansi. Salah satu endapan kerak yang
banyak dijumpai adalah kerak kalsium sulfat (CaSO4). Kerak kalsium sulfat yang
terbentuk pada pipa-pipa akan memperkecil diameter dan menghambat aliran
fluida pada sistem pipa tersebut. Terganggunya aliran fluida menyebabkan suhu
semakin naik dan tekanan semakin tinggi maka kemungkinan pipa akan pecah dan
rusak. Salah satu metode efektif yang digunakan untuk menghambat laju
pertumbuhan kerak CaSO4 pada penelitian ini adalah dengan menambahkan scale
inhibitor menggunakan ekstrak gambir dan senyawa 5,11,17,23-
Tetra(dimetilamino)metal-4,6,10,12,16,18,22,24-oktahidroksi-2,8,14,20-
tetrametilkaliks[4]arena (TDMACMKR) dengan konsentrasi 0, 25, 50, 75 dan
150 ppm dan konsentrasi larutan pertumbuhan kalsium sulfat 6.800; 13.600; dan
20.400 ppm.  Pertumbuhan kerak kalsium sulfat pada konsentrasi larutan
pertumbuhan yang bervariasi diamati dari grafik pertumbuhan yang diperoleh dari
waktu pengamatan selama 60 menit dan berdasarkan grafik tersebut diperoleh laju
pertumbuhan dari kerak kalsium sulfat.  Nilai % efektifitas inhibitor dihitung
berdasarkan laju pertumbuhan kalsium sulfat.  Secara kualitatif keefektifan
inhibitor diamati melalui morfologi kalsium sulfat menggunakan Scanning
Electron Microscope (SEM), serta melalui distribusi ukuran partikel yang diamati
menggunakan Particle Size Analyzer (PSA). Hasil penelitian menunjukkan nilai
% efektifitas tertinggi ada pada larutan pertumbuhan 6.800 ppm dan pada
konsentrasi ekstrak gambir dan senyawa TDMACMKR inhibitor 150 ppm yakni
sebesar 88,43% dan 61,66 %.  Hasil analisis SEM menunjukkan bahwa morfologi
permukaan kalsium sulfat tanpa inhibitor lebih kokoh dan lebih padat
dibandingkan dengan penggunaan kedua inhibitor.  Dan hasil analisis
menggunakan particle size analyzer menunjukan bahwa pada diameter partikel
yang sama pada penambahan kedua inhibitor persentase volume yang dihasilkan
lebih kecil dari pada sebelum penambahan kedua inhibitor.


