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ABSTRACT

STUDY OF LIQUID SMOKE AS A CALSIUM
CARBONATE (CaCO3) SCALE INHIBITOR USING

SEEDED EXPERIMENT METHOD

By

Eka Setiososari

The formation of scale is a serious problem and often inflicted in industrial world
such as oil and gas industry. One of the most commonly encountered scale is calcium
carbonate (CaCO3). Therefore, in this study used scale inhibitor that can prevent the
formation scale in a long period and it was cost of a relatively affordable. This
research was conducted by using seeded experiment method at temperature 90 oC
with concentration of CaCO3 growth solution of 0.050; 0.075; 0.100; and 0.125 M
and inhibitor concentration variations added of 50, 150, 250 and 350 ppm. The
highest percent of inhibitor effectiveness at the growth solution concentration of 350
ppm and inhibitor concentration of 0.050 M is growth 277.6%. Based on qualitative
analysis using Scanning Electron Microscopy (SEM) showed that the surface of
CaCO3 without inhibitor is bigger and solid compared with the addition of inhibitor.
In the other hand, the quantitative analysis using Particle Size Analyzer (PSA)
showed that the particle size distribution of CaCO3 scale became smaller with the
addition of inhibitor from 5.146 μm to 2.897 μm. Structural identification of CaCO3

crystal using X-Ray Raction (XRD) shows there was no change significantly before
or after addition of the inhibitor.

Keywords: CaCO3, inhibitor, liquid smoke, scale.



ABSTRAK

STUDI PENGGUNAAN ASAP CAIR SEBAGAI INHIBITOR KERAK
KALSIUM KARBONAT (CaCO3) MENGGUNAKAN

METODE SEEDED EXPERIMENT

Oleh

Eka Setiososari

Terbentuknya kerak merupakan masalah yang cukup serius dan sering ditimbulkan
dalam dunia industri diantaranya industri minyak dan gas. Salah satu kerak yang
sering dijumpai adalah kalsium karbonat (CaCO3). Oleh karena itu, dalam penelitian
ini digunakan inhibitor kerak yang dapat mencegah terbentuknya kerak dalam periode
lama serta biayanya yang relatif terjangakau. Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan metode penambahan bibit kristal (seeded experiment) pada suhu 90oC
dengan konsentrasi larutan pertumbuhan CaCO3 sebesar 0,050; 0,075; 0,100; dan
0,125 M serta variasi inhibitor dari 50, 150, 250 dan 350 ppm. Persen efektifitas
inhibitor tertinggi pada konsentrasi larutan pertumbuhan 350 ppm serta konsentrasi
inhibitor 0,050 M yaitu sebesar 277,6%. Berdasarkan analisis kualitatif menggunakan
Scanning Electron Microscopy (SEM) menunjukan bahwa permukaan kerak CaCO3

tanpa inhibitor lebih besar dan padat dibandingkan dengan penambahan inhibitor.
Sedangkan analisis kuantitatif menggunakan Particle Size Analyzer (PSA)
menunjukan bahwa distribusi ukuran partikel kerak CaCO3 menjadi lebih kecil
dengan adanya penambahan inhibitor yaitu dari 5,146 µm menjadi 2,897µm.
Identifikasi struktur kristal CaCO3 menggunakan X-Ray Diffarction (XRD)
menunjukan puncak difraktogram yang tidak mengalami perubahan secara signifikan
sebelum maupun sesudah penambahan inhibitor.

Kata kunci : Asap cair, CaCO3, inhibitor, kerak.
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1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terbentuknya kerak (scaling) merupakan masalah yang cukup serius dan sering

ditimbulkan dalam dunia industri. Proses terbentuknya kerak umumnya terjadi

pada peralatan-peralatan industri, seperti: industri yang melibatkan proses

destilasi, industri yang menggunakan ketel, dan industri kimia, gas, serta minyak,

(Badr and Yassin, 2007; Lestari dkk., 2004; Suharso et al., 2009; Suharso and

Buhani, 2011, Suharso et al, 2013).

Kerak yang terbentuk pada pipa-pipa peralatan industri ini sangat mengganggu

dan menghambat proses produksi. Bahkan mengakibatkan inefisiensi waktu dan

dana, karena sebagian besar biaya perawatan alat ditujukan untuk mengganti atau

memperbaiki komponen yang rusak akibat penumpukan kerak. Salah satu contoh

adalah perusahaan minyak Indonesia (Pertamina, Tbk) menghabiskan 6-7 juta

dolar untuk mengganti setiap pipa pada bagian geotermal setiap 10 tahun dalam

mengatasi masalah kerak (Suharso et al., 2010; Suharso et al., 2014; Suharso et

al., 2017; Suharso et al., 2017a).

Kerak (scale) merupakan deposit keras dari senyawa-senyawa anorganik yang

terjadi pada permukaan peralatan penukar panas dan disebabkan oleh
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pengendapan partikel mineral dalam air dengan jumlah yang melebihi

kelarutannya pada keadaan kesetimbangan, sehingga terbentuklah kristal

(Asnawati, 2001). Prinsip pembentukan kerak terjadi dalam suatu aliran yang

bersifat garam, jika mengalami penurunan tekanan dan temperatur secara tiba-tiba

maka aliran tersebut akan menjadi lewat jenuh dan menyebabkan penumpukan

endapan garam pada dinding-dinding peralatan industri. Salah satu endapan

garam yang terbentuk yaitu kalsium karbonat (Amjad, 1995). Endapan garam

tersebut akan mengendap sehingga terbentuklah kerak. Akibatnya pembentukan

kerak pada pipa-pipa peralatan industri akan memperkecil diameter serta

menghambat aliran fluida pada sistem pipa tersebut.  Sehingga aliran fluida akan

terganggu dan menyebabkan semakin tinggi naiknya suhu dan tekanan, oleh sebab

itu kemungkinan pipa akan pecah juga semakin tinggi (Asnawati, 2001).

Metode yang dapat digunakan untuk mengontrol pembentukan kerak antara lain

dengan cara pembebasan mineral air (Lestari, 2008), akan tetapi penggunaan air

bebas mineral dalam industri-industri besar membutuhkan biaya yang cukup

mahal (Nunn, 1997). Oleh sebab itu sebagian besar biaya ditujukan untuk

menyediakan air bebas mineral.

Metode lain yang dapat dilakukan yaitu dengan cara pengendalian pH (Suharso

and Buhani, 2012).  Pengendalian pH dilakukan dengan menginjeksikan asam

(asam sulfat atau asam klorida). Menghilangkan kerak menggunakan asam

dengan konsentrasi tinggi juga tidak efektif karena dapat meningkatkan laju

korosi dan konduktivitas, serta mempunyai tingkat bahaya yang cukup tinggi

dalam penanganannya (Lestari, 2008).
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Berdasarkan kelemahan pada beberapa metode diatas, maka perlu dikembangkan

metode efektif yang dapat digunakan untuk mengurangi laju pertumbuhan kerak

yaitu dengan penggunaan inhibitor kerak (Suharso et al., 2007). Inhibitor kerak

sendiri merupakan suatu zat yang dapat menghentikan atau mencegah

terbentuknya kerak (Halimatuddahliana, 2003). Metode inhibitor ini merupakan

metode yang menarik untuk dikembangkan lebih lanjut, karena inhibitor ini

memiliki efektifitas yang tinggi (Asnawati, 2001), dapat mencegah terbentuknya

kerak dalam periode yang lama (Cowan and Weinttritt, 1976), serta biayanya

relatif murah jika dibandingkan dengan metode lainnya. Salah satu prinsip kerja

dari inhibitor kerak tersebut adalah pembentukan senyawa penjebakan (kelat)

antara inhibitor kerak baru dengan unsur-unsur pembentuk kerak.  Apabila

senyawa penjebakan yang terbentuk larut dalam air maka memungkinkan

pertumbuhan kristal akan besar (Patton, 1981).

Adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan inhibitor

kerak adalah keefektifan, kestabilan, kecocokan, serta biaya. Sifat dari inhibitor

kerak yang sangat diharapkan yaitu stabil dalam air, dapat digunakan dalam

jangka waktu panjang, serta dapat digunakan pada temperatur tinggi (Cowan and

Weinttritt, 1976). Oleh sebab itu perlu adanya inhibitor kerak yang sesuai untuk

mengatasi permasalahan tersebut.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki areal perkebunan

terluas didunia dengan potensi sumber daya alamnya yaitu perkebunan kelapa.

Adanya potensi sumber daya alam yang luas ini hendaknya dapat dimanfaatkan

dan dikembangkan, seperti pemanfaatan hasil samping buah kelapa yaitu
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tempurung kelapa.  Pemanfaatan tempurung kelapa dengan menjadikannya arang

atau arang aktif belum optimal, karena hasil samping berupa asap yang

ditimbulkan berdampak negatif bagi lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan

lingkungan tersebut, dibutuhkan pengolahan lebih lanjut.  Salah satu pengolahan

tempurung kelapa yang memiliki potensi tinggi yaitu pembuatan asap cair.  Asap

cair ini dihasilkan dari kondensasi asap yang ditimbulkan selama proses pirolisi

atau pembakaran yang dilakukan selama kurang lebih 6-8 jam. Asap cair yang

diperoleh, dianalisis menggunakan GC-MS. Analisis ini bertujuan untuk

mengetahui profil persenyawaan atau komponen penyusun yang terdapat dalam

asap cair. Persenyawaan tersebut ditunjukan dari kromatogram hasil analisis.

Terdapat kurang lebih 42 persenyawaan yang terdapat dalam asap cair, meliputi

golongan senyawa-senyawa asam (asam asetat, propionat, butirat dan valerat),

senyawa fenol, senyawa karbonil, senyawa hidrokarbon polisiklis aromatis, dan

senyawa benzo α-pirena. Kandungan asap cair berdasarkan penelitian yang

dilaporkan (Darmadji, 1996) yang menyatakan bahwa pirolisis tempurung kelapa

menghasilkan asap cair dengan kandungan utama yaitu senyawa fenol sebesar

4,13; karbonil 11,3; dan asam 10,2 %. Selain itu, (Fatimah, 1998) menyatakan

bahwa golongan senyawa penyusun asap cair adalah air 11-92; fenol 0,2-2,9;

asam 2,8-9,5; karbonil 2,6-4,0; dan tar 1 -7 %.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut untuk

mengetahui keefektifan inhibitor kerak jika digunakan pada konsentrasi rendah

serta dalam temperatur tinggi untuk menanggulangi terbentuknya kerak pada pipa-

pipa peralatan industri. Metode seeded experiment merupakan metode yang akan

digunakan untuk mengetahui keefektifan inhibitor asap cair dalam menghambat



5

pembentukan kerak kalsium karbonat (CaCO3).  Dilakukan analisis gugus fungsi

menggunakan spektrofotometer IR, analisis distribusi ukuran kristal menggunakan

Particle Size Analyzer (PSA), analisis morfologi permukaan kerak menggunakan

Scanning Electron Microscopy (SEM), serta identifikasi struktur kristal

menggunakan X-Ray Diffraction (XRD).

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui keefektifan asap cair sebagai inhibitor kerak kalsium karbonat

(CaCO3) menggunakan metode seeded experiment melalui analisis data,

serta karakterisasi menggunakan spektrofotometer IR, SEM, PSA dan

XRD.

2. Mengetahui perbedaan pertumbuhan kerak kalsium karbonat (CaCO3)

pada konsentrasi larutan pertumbuhan dan konsentrasi inhibitor asap cair

yang berbeda.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah memberi informasi mengenai

kemampuan asap cair sebagai inhibitor dalam menghambat pertumbuhan kerak

kalsium karbonat (CaCO3).  Selanjutnya dapat dikembangkan sebagai inhibitor

kerak yang lebih efektif dan dapat mencegah pertumbuhan kerak pada peralatan

industri sehingga mengurangi dampak negatif dari pembentukan kerak serta

memberikan nilai guna pada tempurung kelapa.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Proses Pengendapan Senyawa Anorganik Pada Peralatan Industri

Proses pengendapan senyawa-senyawa anorganik biasa terjadi pada peralatan-

peralatan industri yang melibatkan air garam, seperti: industri minyak, industri

gas, industri yang melibatkan proses destilasi dan industri yang menggunakan

ketel serta industri kimia (Badr and Yassin, 2007; Lestari dkk., 2004). Hal ini

disebabkan karena terdapatnya unsur-unsur anorganik pembentuk kerak salah

satunya logam Ca dalam jumlah yang melebihi kelarutannya pada keadaan

kesetimbangan.  Terakumulasinya endapan-endapan dari senyawa anorganik

tersebut dapat menimbulkan masalah seperti kerak (Weijnen et al., 1983; Maley,

1999).

Secara luas air digunakan sebagai cairan pendingin untuk menghilangkan panas

yang tidak diinginkan dari permukaan perpindahan panas seperti pada alat

penukar panas, kondensor, evaporator, cooling tower, dan pipe walls.  Untuk

proses pendinginan, air dipompa di seluruh tabung penukar panas logam yang

terkena proses panas.  Air panas yang dihasilkan menjadi dingin dalam cooling

tower melalui proses penguapan, yang akan digunaan kembali sehingga proses

pendinginan dapat diulangi, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 (Kragh et
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al., 1981). Pendinginan uap tersebut memungkinkan sistem air menjadi lewat

jenuh, dengan adanya mineral terlarut yang dipengaruhi oleh karbonat, sulfat,

fosfat, logam silikat/silika, besi, dan lain-lain yang menghasilkan depot dan

pembentukan kerak.  Pada supersaturasi, pembentukan kerak dapat terjadi

dikarenakan fluktuasi suhu yang mendadak pada permukaan perpindahan panas

ketika air menyentuh permukaan tersebut.

Gambar 1. Representasi skematik proses pertukaran panas (Kragh et al., 1981).

B. Kerak

Kerak didefinisikan sebagai suatu deposit dari senyawa-senyawa anorganik yang

terendapkan dan membentuk timbunan kristal pada permukaan suatu substansi

(Kemmer, 1979). Kristal-kristal yang terbentuk mempunyai muatan ion lebih

rendah dan cenderung untuk menggumpal sehingga terbentuklah kerak (Lestari,

2008; Hasson and Semiat, 2005). Pada prinsipnya, pembentukan kerak terjadi

dalam suatu aliran yang bersifat garam jika mengalami penurunan tekanan secara

tiba-tiba, maka aliran tersebut menjadi lewat jenuh dan menyebabkan

terbentuknya endapan garam yang menumpuk pada dinding-dinding peralatan

proses industri (Amjad, 1995).
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Pembentukan kerak pada pipa-pipa di industri maupun rumah tangga

menimbulkan banyak permasalahan teknis dan ekonomis.  Hal ini disebabkan

karena kerak dapat menutupi atau menyumbat air yang mengalir dalam pipa dan

sekaligus menghambat proses perpindahan panas pada peralatan penukar panas.

Sehingga, kerak yang terbentuk pada pipa-pipa akan memperkecil diameter dan

menghambat aliran fluida pada sistem pipa tersebut seperti yang ditunjukan pada

Gambar 2.  Terganggunya aliran fluida menyebabkan suhu semakin naik dan

tekanan semakin tinggi sehingga kemungkinan pipa akan pecah dan rusak

semakin tinggi (Patton, 1981).

Gambar 2. Endapan kerak kalsium karbonat dalam pipa (Raharjjo, 2016).

Salah satu penyebab terbentuknya kerak adalah kesadahan air.  Kesadahan

merupakan sifat air yang disebabkan oleh adanya ion-ion atau kation logam.

Salah satu penyebab kesadahan adalah ion Ca2+.  Kalsium dalam air inilah yang

cenderung membentuk garam dengan karbonat atau bikarbonat.  Bila di didihkan

bikarbonat akan berubah menjadi karbonat yang lebih kecil nilai kelarutanya.

Oleh sebab itu kelebihan ion kalsium dapat mengakibatkan pembentukan kerak

pada pipa yang disebabkan oleh endapan kalsium karbonat (CaCO3).
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Selain kalsium karbonat (CaCO3) komponen-komponen kerak yang sering

dijumpai pada peralatan industri yaitu seng fosfat, kalsium fosfat, silika dengan

konsentrasi tinggi dan magnesium silikat (Lestari dkk., 2004), kalsium sulfat

(CaSO4), besi dioksida (senyawa yang disebabkan oleh kurangnya kontrol korosi

atau alami berasal dari besi yang teroksidasi), besi fosfat (senyawa yang

disebabkan karena pembentukan lapisan film dari inhibitor fosfat), mangan

dioksida (mangan teroksidasi tingkat tinggi), dan magnesium pada konsentrasi

tinggi dengan pH tinggi, magnesium karbonat, magnesium dengan konsentrasi

tinggi dan pH tinggi serta CO2 tinggi (Lestari, 2008; Nunn, 1997).

Kerak juga dapat terbentuk karena campuran air yang digunakan tidak sesuai.

Contoh tipe air yang tidak sesuai adalah air laut dengan konsentrasi SO4
2- tinggi

dan konsentrasi Ca2+ rendah dan air formasi dengan konsentrasi SO4
2- sangat

rendah dan konsentrasi Ca2+ tinggi. Campuran air ini menyebabkan terbentuknya

endapan CaSO4 (Badr and Yassin, 2007).

C. Mekanisme Pembentukan Kerak

Faktor utama yang berpengaruh terhadap pembentukan, pertumbuhan serta

pengendapan kerak antara lain perubahan tekanan, laju alir, temperatur,

percampuran dua jenis air yang mempunyai susunan mineral tidak sesuai, adanya

supersaturasi, penguapan akibat dari perubahan konsentrasi, pengadukan (agitasi,

pengaruh dari turbulensi), waktu kontak antara padatan dengan permukaan media

pengendapan serta perubahan pH air (Antony and Low, 2011).
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Pertumbuhan kerak merupakan proses yang terdiri dari beberapa tahap dan berasal

dari suatu larutan.  Pertumbuhan awal dalam pembentukan kerak mineral yaitu

terbentuknya gugus atom yang tidak stabil di dalam cairan lewat jenuh oleh

nukleasi homogen seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.

Gambar 3. Nukleasi homogen (Crabtree et al., 1999).

Gugus atom yang tidak stabil menghasilkan benih kristal kecil di dalam larutan

lewat jenuh.  Akibatnya ukuran benih kristal tersebut tumbuh, dengan menyerap

ion ke dalam permukaan kristal yang tidak sempurna maka ukuran kristal menjadi

semakin lebih besar.  Energi saat kristal tumbuh menjadi lebih besar diperoleh

dari reduksi pada permukaan energi bebas kristal.  Selain itu, dengan cepat

direduksi saat peningkatan radius mencapai radius kritis.  Hal ini menunjukan

bahwa kristal yang berukuran besar mendukung agar kristal dapat terus tumbuh,

sedangkan benih kristal berukuran kecil dapat kembali larut. Jadi, benih kristal

merupakan suatu katalisator pembentukan kerak yang dapat mendorong
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pertumbuhan tumpukan kerak. Pada nukleasi heterogen, pertumbuhan kristal

dimulai pada permukaan batas larutan yang sudah ada sebelumnya di dalam pipa

pertukaran panas.  Nukleasi heterogen yang ada pada permukaan, bekerja jauh

lebih baik daripada nukleasi homogen.  Tempat nukleasi heterogen mencakup

permukaan tak sempurna seperti kekasaran permukaan pipa atau perforasi

(Alahmad, 2008) di liners produksi atau bahkan bergabung dan meninggalkan

bekas pada tubing dan pipelines seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4. Alat

penukar panas sistem air pendingin biasanya terbuat dari baja karbon, besi tahan

karat, tembaga, atau paduan tembaga.  Karena permukaan berpengaruh pada

terjadinya nukleasi heterogen, maka perubahan struktur permukaan, penutup

permukaan, dan komposisi bisa memiliki dampak yang signifikan terhadap proses

pembentukan kerak.

Gambar 4. Nukleasi heterogen (Crabtree et al., 1999).

Pembentukan kerak dan deposit terbentuknya endapan pada pipa industri terjadi

karena adanya proses kristalisasi yang kompleks. Kecepatan pembentukan

lapisan awal kerak dan kecepatan pertumbuhan yang ditentukan melalui interaksi

dari beberapa kecepatan proses seperti: nukleasi, difusi, reaksi kimia, dan
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kesesuaian pola geometris molekul-molekul dan atom-atom kristal kerak, dan

lain-lain. Sebagian besar kelarutan mineral pembentuk kerak cenderung menurun

terhadap kenaikan suhu. Oleh karena itu, bila larutan lewat jenuh bersinggungan

dengan permukaan transfer panas, mineral tersebut mengendap menjadi padatan

karena daya larut setimbangnya menurun. Pada saat larutan menjadi lewat jenuh

dan nukleasi terjadi, kondisi ini sangat cocok dan ideal untuk pertumbuhan kristal

partikel kerak. Senyawa-senyawa yang dibawa air seperti kalsium sulfat,

magnesium sulfat, barium sulfat, magnesium karbonat, kalsium karbonat, silikat,

dan lain-lain dapat mengendap dan membentuk kerak. Perubahan-perubahan

tersebut terjadi dalam peralatan-peralatan proses, penukar panas, evaporator,

boiler, cooling tower, dan lain-lain (Salimin and Gunandjar, 2007)

Skema mekanisme pembentukan kerak yang dilengkapi parameter-parameter

penting yang mengontrol setiap tahapan ditunjukkan pada Gambar 5.

Gambar 5. Skema umum mekanisme pembentukan deposit kerak air (Salimin
and Gunandjar, 2007).
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Mekanisme pembentukan endapan kerak berkaitan erat dengan komposisi di

dalam formasi.  Secara umum, air mengandung ion-ion terlarut, baik itu berupa

kation (Na+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, Sr2+ dan Fe3+), maupun anion (Cl-, HCO3 SO4
2- dan

CO3
2- ).  Kation dan anion yang terlarut dalam air akan membentuk senyawa yang

mengakibatkan terjadinya proses kelarutan.  Kelarutan didefinisikan sebagai batas

suatu zat yang dapat dilarutkan dalam formasi yang merupakan fungsi dari

tekanan, temperatur serta waktu kontak antara air dengan media pembentukan

(Ratna, 2011).

Proses terlarutnya ion-ion dalam air formasi, dimana air ini adalah air yang ikut

bersama dengan minyak dan gas.  Biasanya air ini banyak mengandung

bermacam-macam garam dan asam, terutama NaCl yang dapat menyebabkan

terbentuknya kerak.  Air ini biasanya disebut dengan oil field water atau connate

water atau inertial water.  Air mempunyai batas kemampuan dalam menjaga

senyawa ion-ion tersebut tetap dalam larutan, sehingga pada kondisi tekanan dan

temperatur tertentu, dimana harga kelarutan terlampaui, maka senyawa tersebut

tidak akan terlarut lagi, melainkan terpisah dari pelarutnya dalam bentuk padatan

(Ratna, 2011).

Mekanisme pembentukan kerak bersifat kompleks dan dimulai dengan interaksi

elektrostatik antara anion dan kation terlarut untuk membentuk pasangan ion.

Supersaturasi yang tinggi merupakan suatu kekuatan pendorong yang kuat dan

penting untuk memulai nukleasi primer (sub partikel atau gugus ion terdiri dari

sekitar 10 ion kerak individu).  Konsentrasi pasangan ion meningkat pada

supersaturasi yang lebih tinggi dan secara berurutan dapat bertindak sebagai
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building block untuk partikel yang lebih besar.  Selanjutnya, dalam nukleasi

sekunder partikel yang lebih besar atau mikrokristal berada dalam kesetimbangan

dinamis dengan larutan limbah dan disebut sebagai nukleasi homogen.

Mikrokristal yang dihasilkan berkumpul dan mengabsorpsi pada permukaan

(kristal lainnya dan batas-batas cairan dalam industri pengolahan) untuk

membentuk mikrokristal inti, yang akhirnya tumbuh menjadi makrokristal.

Pertumbuhan mikrokristal yang terus menerus ini mengakibatkan timbulnya

lapisan kerak pada permukaan.  Kristalisasi permukaan dimulai dengan interaksi

dalam keadaan larutan lewat jenuh.

Pada prinsipnya, baik dalam nukleasi homogen atau heterogen, kerak terbentuk

dalam tiga tahap:

1. Ion dalam larutan konsentrat melalui supersaturasi.  Ion-ion mulai

bergugus/berkelompok dalam reaksi yang bersifat reversible sebagai

proto-inti yang mencapai hingga 1000 atom.

2. Ketika protonuklei tumbuh, ion mulai menyusun dirinya sendiri dan inti

yang berbentuk reguler berkembang.  Tahap ini juga bersifat reversible

sampai dengan 3 Å, tetapi ketika inti tumbuh, sifat reversible ini menjadi

kurang memungkinkan.

3. Tahap akhir adalah pertumbuhan permanen menjadi kristal mulai dari inti

hingga berukuran 0,3 mm (ukuran kritis yang didorong oleh supersaturasi),

yang juga dapat bertumpuk pada permukaan perpindahan panas dan

disebut sebagai nukleasi heterogen ditunjukan pada Gambar 6.
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Gambar 6. Skema representasi makroskopik pembentukan deposit kerak di
permukaan (Addicott et al., 1987).

D. Kalsium Karbonat (CaCO3)

Kalsium karbonat (CaCO3) merupakan suatu zat padat putih, tak berbau, tak

berasa, terurai pada 825 oC, tak beracun, larut dalam asam dengan melepas CO2,

dan dijumpai di alam sebagai kalsit, napal, aragonit, travertin, marmer, batu

gamping, dan kapur, juga ditemukan bersama mineral dolomit (CaCO3.MgCO3).

Benar-benar tidak larut dalam air (hanya beberapa bagian perjuta), kristalnya

berwujud rombik/rombohedral dan dimanfaatkan sebagai obat penawar asam,

dalam pasta gigi, cat putih, pembersih, bahan pengisi kertas, semen, kaca, plastik,

dan sebagainya.

Kalsium karbonat (CaCO3) dibuat dari reaksi antara CaCl2 + Na2CO3 dalam air,

atau melewatkan CO2 melalui suspensi Ca(OH)2 dalam air yang murni.

Kemudian dihasilkan dengan metode Richard dan Honischmidt dengan cara

larutan Ca(NO3) diasamkan sedikit dengan HNO3. Lantas diperlakukan dengan
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Ca(OH)2 cair murni yang sedikit berlebih untuk mengendapkan sebagian besar

Fe(OH)3 dan Mg(OH)2. Impuritas berupa garam-garam Ba, Sr, dan Mg dapat

dihilangkan dengan cara merekristalisasi nitratnya berulang kali. Amonium

karbonat yang dibutuhkan untuk mengendapkan karbonatnya bisa dimurnikan

lewat destilasi dari air (Arsyad and Natsir, 2001). Kalsium karbonat (CaCO3)

berupa endapan amorf putih terbentuk dari reaksi antara ion kalsium (Ca2+) dalam

bentuk CaCl2 dengan ion karbonat (CO3
2-) dalam bentuk Na2CO3 (Svehla, 1990).

Ca2+ + CO3
2- CaCO3↓

Karbonat dari kalsium tidak larut dalam air dan hasil kali kelarutannya menurun

dengan naiknya ukuran Ca2+ (Cotton and Wilkinson, 1989).

Kelarutan CaCO3 yang sedikit dapat terbentuk jika larutan lewat jenuh dalam

tempat pengolahannya terjadi kesetimbangan kimia dengan lingkungan pada

tekanan dan temperatur yang sebenarnya. Kesetimbangan CaCO3 dapat diganggu

dengan pengurangan gas CO2 dari aliran selama proses produksi berlangsung, hal

ini akan mengakibatkan pengendapan sehingga terbentuk kerak. Pengendapan

CaCO3 dapat dihasilkan dari reaksi sebagai berikut :

CO2 + 2OH- CO3
2- + H2O

Ca(OH)2 Ca2+ + 2OH-

Ca2+ + CO3
2- CaCO3 (Zhang et al., 2002).

Selain reaksi diatas kerak kalsium karbonat juga merupakan endapan senyawa

CaCO3 (kalsit) yang terbentuk dari hasil reaksi antara ion kalsium (Ca2+) dengan

ion bikarbonat (HCO3
-), naiknya pH akibat lepasnya CO2 ke fasa gas akan terjadi

reaksi kesetimbangan pembentukan kerak CaCO3 dengan reaksi sebagai berikut :
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Ca2+ + 2(HCO3
-) CaCO3 + CO2 + H2O

Model kesetimbangan diatas berjalan lambat, atau dikenal sebagai sitem larutan

calco carbonic yang banyak digunakan oleh peneliti untuk memodelkan fenomena

pembentukan kerak pada air sadah.  Adapun model larutan lain yang digunakan

oleh banyak peneliti dalam mengamati pembentukan CaCO3 adalah dengan

mencampurkan larutan Na2CO3 dengan reaksi sebagai berikut:

Na2CO3 2Na+ + CO3
2-

CaCl Ca2+ + 2Cl

Ca2+ + CO3
2- CaCO3↓

Proses pembentukan CaCO3 ini berjalan spontan terutama pada fasa larutan.

Pembentukan CaCO3 dapat terjadi di fasa larutan (homogeneous precipitation)

dan di fasa permukaan (heterogeneous precipitation).  Bahwa pada kesadahan

rendah (Ca2+ < 80 ppm ) pembentukan CaCO3 lebih banyak terjadi di permukaan,

sedangkan kenaikan suhu lebih mendorong terjadinya presipitasi ke fasa larutan.

Tingkat turbulensi yang tinggi juga dapat menjadi faktor penyebab munculnya

tumpukan kerak. Dengan demikian, timbunan kerak dapat terjadi pada posisi

tekanan titik gelembung dalam flowing system.  Kerak dapat berlapis-lapis dan

biasanya ditutupi dengan lilin, lapisan asphaltene. Pitting dan korosi dapat

berkembang di bawah kerak dikarenakan bakteri dan gas asam yang mengurangi

keutuhan baja sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 7.
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Gambar 7. Tumpukan kerak pada pipa (Crabtree et al., 1999).

E. Faktor Pembentuk Kerak

Faktor ataupun kondisi yang mempengaruhi pembentukan kerak kalsium karbonat

antara lain adalah perubahan kondisi reservoir (tekanan dan temperatur),

alkalinitas air, serta kandungan garam terlarut, dimana kecenderungan

terbentuknya kerak kalsium karbonat akan meningkat dengan :

1. meningkatnya temperatur

2. penurunan tekanan parsial CO2

3. peningkatan pH

4. laju alir air

5. penurunan kandungan gas terlarut secara keseluruhan

Selain hal-hal yang telah disebutkan diatas, turbulensi aliran dan lamanya waktu

kontak (contact time) juga berpengaruh terhadap kecepatan pengendapan dan
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tingkat kekerasan kristal yang terbentuk (Antony and Low, 2011). Dari

penjelasan diatas faktor yang mendukung pembentukan, selama pengendapan

kerak yang berpengaruh pada ukuran kristal tergantung terutama pada dua faktor

penting, yaitu laju pembentukkan inti (nukleasi) dan laju pertumbuhan kristal.

a) Pembentukan Inti (Nukleasi)

Laju pembentukkan inti dapat dinyatakan dengan jumlah inti yang

terbentuk dalam satuan waktu jika laju pembentukkan inti tinggi, banyak

sekali kristal yang akan terbentuk yang terdiri dari partikel-partikel kecil.

Laju pembentukkan inti tergantung pada derajat lewat jenuh dari larutan.

Semakin tinggi derajat lewat jenuh maka semakin besar kemungkinan

untuk membentuk inti baru sehingga akan semakin besar laju

pembentukkan inti.

b) Laju Pertumbuhan Kristal

Laju pertumbuhan kristal merupakan faktor penting lainnya yang akan

mempengaruhi ukuran kristal yang terbentuk selama pengendapan

berlangsung. Semakin tinggi laju pertumbuhan maka kristal yang

terbentuk akan semakin besar. Laju pertumbuhan kristal juga tergantung

pada derajat lewat jenuh atau dapat disebut rekristalisasi (Svehla, 1990).

1. Kristalisasi

Kristalisasi merupakan peristiwa pembentukan partikel-partikel zat padat

dalam suatu fase homogen. Kristalisasi dari larutan dapat terjadi jika

padatan terlarut dalam keadaan berlebih (di luar kesetimbangan), maka
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sistem akan mencapai kesetimbangan dengan cara mengkristalkan padatan

terlarut (Dewi and Ali, 2003). Pertumbuhan kristal juga dapat terjadi bila

konsentrasi suatu zat terlarut dalam larutannya melewati kadar kelarutan

lewat jenuhnya pada suhu tertentu. Kondisi kelarutan lewat jenuh dapat

diperoleh dengan jalan pendinginan larutan pekat panas, penguapan

larutan encer, kombinasi proses penguapan dan pendinginan, dan dengan

penambahan zat lain untuk menurunkan kelarutannya.

Kristalisasi senyawa dalam larutan langsung pada permukaan transfer

panas dimana kerak terbentuk memerlukan tiga faktor simultan yaitu

konsentrasi lewat jenuh (supersaturasi), nukleasi (terbentuknya inti kristal)

dan waktu kontak yang memadai.  Pada saat terjadi penguapan, kondisi

jenuh (saturasi) dan kondisi lewat jenuh (supersaturasi) dicapai secara

simultan melalui pemekatan larutan dan penurunan daya larut setimbang

saat kenaikan suhu menjadi suhu penguapan.

Kristalisasi memiliki dua tahap proses, yaitu tahap pembentukkan inti

yang merupakan tahap mulai terbentuknya zat padat baru, dan tahap

pertumbuhan kristal yang merupakan tahap inti zat padat yang baru

terbentuk mengalami pertumbuhan menjadi kristal yang lebih besar.

Dalam keadaan larutan lewat jenuh beberapa molekul akan bergabung

membentuk inti kristal. Inti kristal ini akan terlarut bila ukurannya lebih

kecil dari ukuran partikel kritis (inti kritis), sementara itu kristal-kristal

akan berkembang bila ukurannya lebih besar dari partikel kritis.  Apabila

ukuran inti kristal menjadi lebih besar dari inti kritis, maka akan terjadi
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pertumbuhan kristal.  Laju pertumbuhan kristal ditentukan oleh laju difusi

zat terlarut pada permukaan kristal dan laju pengendapan zat terlarut pada

kristal tersebut. Daya dorong difusi zat-zat terlarut adalah perbedaan

antara konsentrasi zat-zat terlarut pada permukaan kristal dan pada larutan.

Kristal-kristal yang telah terbentuk mempunyai muatan ion lebih rendah

dan cenderung untuk menggumpal sehingga terbentuklah kerak (Lestari,

2008; Hasson and Semiat, 2005). Contoh kasus laju pertumbuhan Kristal

yang mudah diamati terjadi pada pertumbuhan Kristal borak (Suharso,

2003; Suharso, 2004; Suharso, 2007; Suharso, 2009; Suharso, 2009a;

Suharso, 2010; Suharso, 2010a; Suharso, 2010b; Suharso, 2010c; Suharso,

2012; Suharso, 2012a; Suharso et al., 2002; Suharso et al., 2004; Suharso

et al., 2007; Suharso et al, 2007a; Suharso et al., 2008).

Proses pembentukkan kristalisasi ditunjukkan pada Gambar 8 berikut:

Gambar 8. Tahapan kristalisasi (Zeiher et al., 2003).

Pembentukan kerak merupakan proses kristalisasi yang pada umumnya

terdiri dari empat tahap, yaitu :

1. Tercapainya keadaan larutan lewat jenuh (supersaturasi)

Cluster Order Grow
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2. Pembentukan inti kristal (nukleasi)

3. Pertumbuhan pada sekeliling inti

4. Pertumbuhan kristal kecil membentuk kristal dengan ukuran yang lebih

besar (penebalan lapisan kerak) (Hasson and Semiat, 2005).

2. Kelarutan Endapan

Endapan adalah zat yang memisahkan diri sebagai suatu fase padat dari

larutan (Svehla, 1990). Endapan mungkin berupa kristal atau koloid, dan

dapat dikeluarkan dari larutan dengan penyaringan atau pemusingan.

Endapan terbentuk jika larutan menjadi terlalu jenuh dengan zat yang

bersangkutan. Kelarutan (S) suatu endapan, menurut definisi adalah sama

dengan konsentrasi molar dari larutan jenuhnya. Kelarutan tergantung

berbagai kondisi, seperti temperatur, tekanan, konsentrasi, bahan-bahan

lain dalam larutan itu dan pada komposisi pelarutnya.

Kelarutan tergantung juga pada sifat dan konsentrasi zat-zat lain, terutama

ion-ion dalam campuran itu. Ada perbedaan yang besar antara efek dari

ion sejenis dan ion asing. Ion sejenis adalah suatu ion yang juga

merupakan salah satu bahan endapan. Umumnya dapat dikatakan bahwa

suatu endapan berkurang banyak sekali jika salah satu ion sejenis terdapat

dalam jumlah berlebihan, meskipun efek ini mungkin diimbangi dengan

pembentukkan suatu kompleks yang dapat larut dengan ion sejenis yang

berlebihan itu. Dengan adanya ion asing, kelarutan endapan bertambah,

tetapi pertambahan ini umumnya sedikit, kecuali jika terjadi reaksi kimia



23

(seperti pembentukkan kompleks atau reaksi asam-basa) antara endapan

dan ion asing, pertambahan kelarutannya menjadi lebih besar.

Hasil kali kelarutan memungkinkan kita untuk menerangkan dan juga

memperkirakan reaksi-reaksi pengendapan. Hasil kali kelarutan dalam

keadaan sebenarnya merupakan nilai akhir yang dicapai oleh hasil kali ion

ketika kesetimbangan tercapai antara fase padat dari garam yang hanya

sedikit larut dalam larutan itu. Jika hasil kali ion berbeda dengan hasil kali

kelarutan, maka sistem itu akan berusaha menyesuaikan, sehingga hasil

kali ion mencapai nilai hasil kali kelarutan. Jadi, jika hasil kali ion dengan

sengaja dibuat lebih besar dari hasil kali kelarutan, penyesuaian oleh

sistem mengakibatkan mengendapnya garam larutan. Sebaliknya, jika

hasil kali ion dibuat lebih kecil dari hasil kali kelarutan, kesetimbangan

dalam sistem dicapai kembali dengan melarutnya sebagian garam padat ke

dalam larutan. Hasil kali kelarutan menentukan keadaaan kesetimbangan,

tetapi tidak memberikan informasi tentang laju ketika kesetimbangan itu

terjadi. Sesungguhnya, kelebihan zat pengendap yang terlalu banyak dapat

mengakibatkan sebagian endapan melarut kembali, sebagai akibat

bertambahnya efek garam atau akibat pembentukkan ion kompleks.

Dalam hal ini hasil kali kelarutan dari kalsium sulfat pada temperatur

ruang sebesar 2,3 x 10-4 mol/L (Svehla, 1990).

3. Derajat Lewat-Jenuh (Supersaturasi)

Larutan lewat jenuh (Gambar 9) adalah larutan yang mengandung zat

terlarut lebih besar daripada yang dibutuhkan pada sistem kesetimbangan
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Konsentrasi

larutan jenuh. Kondisi kelarutan lewat jenuh dapat diperoleh dengan jalan

pendinginan larutan pekat panas, penguapan larutan encer, kombinasi

proses penguapan dan pendinginan serta dengan penambahan zat lain

untuk menurunkan kelarutannya.

Gambar 9. Diagram temperatur konsentrasi (Wafiroh, 1995).

Garis tebal adalah kelarutan normal untuk zat terlarut dalam pelarut. Garis

putus-putus adalah kurva lewat jenuh, posisinya dalam diagram tergantung

pada zat-zat pengotor. Pada diagram di atas, kondisi kelarutan dibagi

dalam tiga bagian yaitu daerah stabil, metastabil, dan daerah labil. Daerah

stabil adalah daerah larutan yang tidak mengalami kristalisasi. Daerah

yang memungkinkan terjadinya kristalisasi tidak spontan adalah daerah

metastabil, sedangkan daerah labil adalah daerah yang memungkinkan

terjadinya kristalisasi secara spontan.

Pada diagram temperatur konsentrasi, jika suatu larutan yang terletak pada

titik A dan didinginkan tanpa kehilangan volume pelarut (garis ABC),

C B A

D

E

Daerah
metastabil

Daerah labil

Daerah stabil
Temperatur
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maka pembentukkan inti secara spontan tidak akan terjadi sampai kondisi C

tercapai. Larutan lewat jenuh dapat juga tercapai dengan mengurangi

sejumlah volume palarut dari pelarutnya dengan proses penguapan. Hal ini

ditunjukkan dengan garis ADE, yaitu jika larutan pada titik A diuapkan

pada temperatur konstan (Wafiroh, 1995). Menurut (Lestari, 2008) faktor-

faktor yang mempengaruhi timbulnya kerak antara lain yaitu :

1. Kualitas Air

Pembentukkan kerak dipengaruhi oleh konsentrasi komponen-

komponen pembentuk kerak (kesadahan kalsium, konsentrasi fosfat),

pH, dan konsentrasi bahan penghambat kerak dalam air.

2. Temperatur Air

Pada umumnya komponen pembentuk kerak cenderung mengendap

atau menempel sebagai kerak pada temperatur tinggi.  Hal ini

disebabkan karena kelarutannya menurun dengan naiknya temperatur.

Laju pengerakan mulai meningkat pada temperatur air 50 oC atau lebih

dan kadang-kadang kerak terbentuk pada temperatur air diatas 60 oC.

3. Laju Alir Air

Laju pembentukkan kerak akan meningkat dengan turunnya laju alir

sistem.  Dalam kondisi tanpa pemakaian penghambat kerak, pada

sistem dengan laju alir 0,6 m/detik maka laju pembentukkan kerak

hanya seperlima dibanding pada laju alir air 0,2 m /detik.
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Beberapa reaksi yang menunjukkan terbentuknya endapan (deposit) antara

lain (Halimatuddahliana, 2003):

1. CaCl2 +  Na2SO4 CaSO4 +  2 NaCl

kalsium sulfat terdapat dalam air terkontaminasi

2. BaCl2 + Na2SO4 BaSO4 +  2 NaCl

barium sulfat terdapat dalam air terkontaminasi

3. Ca(HCO3)2 CaCO3 +  CO2 +  H2O

kalsium karbonat terdapat dalam air terkontaminasi karena penurunan

tekanan, panas dan agitasi (pengadukan).

Dibawah ini adalah tiga prinsip mekanisme pembentukkan kerak (Badr and

Yassin, 2007) :

1. Campuran dua air garam yang tidak sesuai (umumnya air formasi

mengandung banyak kation seperti kalsium, barium, dan stronsium,

bercampur dengan sulfat yang banyak terdapat dalam air laut,

menghasilkan kerak sulfat seperti CaSO4, SrSO4, dan BaSO4).

Ca2+ +  SO4
2- CaSO4

2. Penurunan tekanan dan kenaikan temperatur air garam, yang akan

menurunkan kelarutan garam (umumnya mineral yang paling banyak

mengendap adalah kerak karbonat seperti CaCO3).

Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 + H2O

3. Penguapan air garam, menghasilkan peningkatan konsentrasi garam

melebihi batas kelarutan dan membentuk endapan garam
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F. Waktu Induksi

Waktu induksi adalah waktu yang dibutuhkan oleh ion dalam larutan untuk

bereaksi sehingga membentuk inti kristal yang pertama kali (Isopecus et al.,

2009). Semakin kecil waktu induksi berarti semakin cepat inti kristal terbentuk,

sebaliknya bila semakin besar berarti semakin lama inti kristal terbentuk. Inti

kristal selanjutnya menjadi pusat-pusat pertumbuhan kerak sehingga semakin

banyak inti yang terjadi akan semakin banyak jumlah kerak yang terbentuk. Ini

berarti bahwa bila waktu induksi kecil maka jumlah kerak yang terbentuk akan

semakin banyak (Ma’mun et al., 2013). Untuk mendapatkan waktu induksi

digunakan pendekatan tertentu agar mudah untuk diamati. Pada umumnya waktu

induksi didekati dengan melihat nilai konduktivitas larutan dimana bila terjadi

penurunan nilai konduktivitas yang signifikan maka hal ini memberikan isyarat

bahwa ion-ion mulai bereaksi membentuk inti kristal. Dari grafik didapatkan

waktu induksi yaitu ditandai dengan perubahan garis yang signifikan (Soediono et

al., 2011).

Sebagaimana waktu induksi yang di definisikan sebagai waktu ketika kristal

pertama kali terdeteksi dalam suatu sistem, lamanya waktu induksi dapat sangat

berbeda tergantung pada teknik yang digunakan. Oleh karena itu, akan lebih

mudah menggantinya dengan mencatat waktu laten dari kristalisasi. Waktu latern

didefinisikan sebagai titik pada suatu perubahan yang berarti dalam sistem itu,

seperti perubahan yang sangat besar dalam laju kristalisasi. Perbedaan waktu

induksi (tind) dan waktu laten (tlp) dapat dilihat pada Gambar 10 dibawah ini.

Waktu induksi yang sebenarnya sangat sulit dideteksi secara pasti, karena itu
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digunakan lamanya waktu laten, karena sangat mudah untuk mendeteksinya dan

mengukurnya.  Waktu induksi dan waktu laten sangat sensitif, faktor seperti

temperatus, goncangan, dan ukuran permukaan bibit, dan area dapat sangat

mempengaruhi lamanya waktu (Mullin, 1993).

Gambar 10.  Kurva penurunan keadaan lewat jenuh menunjukan kenaikan
reaksi kristalisasi (Mullin, 1993).

Keterangan:

tn = waktu pengintian

tind = waktu induksi

tlp = waktu laten

C* = kesetimbangan keadaan lewat jenuh (Mullin, 1993).

G. Metode Pencegahan Terbentuknya Kerak Kalsium Karbonat (CaCO3)

Beberapa metode yang digunakan untuk mencegah terbentuknya kerak kalsium

clorida pada peralatan-peralatan industri adalah sebagai berikut :
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1. Pengendalian pH

Pengendalian pH dengan penginjeksian asam (asam sulfat atau asam klorida)

telah lama diterapkan untuk mencegah pengerakan oleh garam-garam kalsium,

garam logam bivalen dan garam fosfat.  Kelarutan bahan pembentukkan kerak

biasanya meningkat pada pH yang lebih rendah.  Pada pH 6,5 atau kurang,

korosi pada baja karbon, tembaga dan paduan tembaga dengan cepat akan

berlangsung dan pH efektif untuk mencegah pengendapan kerak hanyalah

pada pH 7,0 sampai 7,5.  Oleh karena itu, suatu sistem otomatis penginjeksian

asam diperlukan untuk mengendalikan pH secara tepat.  Lagi pula, asam sulfat

dan asam klorida mempunyai tingkat bahaya yang cukup tinggi dalam

penanganannya.

2. Pelunakan dan Pembebasan Mineral Air

Untuk mencegah terjadinya kerak pada air yang mengandung kesadahan tinggi

(± 250 ppm CaCO3) perlu adanya pelunakan dengan menggunakan kapur dan

soda abu (pengolahan kapur dingin). Masalah kerak tidak akan di jumpai

bilamana dipakai air bebas mineral karena seluruh garam-garam terlarut dapat

dihilangkan.  Oleh karena itu pemakaian air bebas mineral merupakan metoda

yang tepat untuk menghambat kerak di dalam suatu sistem dengan

pembebanan panas tinggi dimana pengolahan konvensional dengan bahan

penghambat kerak tidak berhasil (Lestari dkk., 2004).  Namun penggunaan air

bebas mineral membutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk digunakan dalam

industri skala besar sehingga dapat menurunkan efisiensi kerja.
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3. Penggunaan Inhibitor Kerak

Pada umumnya, inhibitor kerak adalah bahan kimia yang menghentikan atau

mencegah terbentuknya kerak bila ditambahkan pada konsentrasi yang kecil

pada air (Halimatuddahliana, 2003). Penggunaan bahan kimia ini sangat

menarik, karena dengan dosis yang sangat rendah dapat mencukupi untuk

mencegah kerak dalam periode yang lama (Cowan and Weintritt, 1976).

Salah satu prinsip kerja dari scale inhibitor yaitu pembentukkan senyawa

kompleks (kelat) antara inhibitor kerak dengan unsur-unsur pembentuk kerak.

Senyawa kompleks yang terbentuk larut dalam air sehingga menutup

kemungkinan pertumbuhan kristal yang besar (Patton, 1981). Biasanya,

penggunaan bahan kimia tambahan untuk mencegah pembentukkan kerak

didukung dengan penggunaan bola-bola spons untuk membersihkan secara

mekanis permukaan bagian dalam pipa.

Penggunaan inhibitor kerak seperti zat pengompleks dengan biodegradabilitas

tinggi mengandung atom nitrogen, yang mampu berinteraksi dengan ion

logam dan gugus asam karboksilat yang mampu mengkoordinasikan ion

logam melalui oksigen (Kolodynska et al., 2008).  Kebanyakan inhibitor

organik ramah lingkungan mengandung setidaknya satu gugus polar dengan

atom nitrogen, sulfur, atau oksigen, sebagai situs chemisorption.  Kerapatan

elektron yang lebih tinggi dalam struktur inhibitor mampu mendorong

efektivitas inhibitor dalam pencegahan kerak.  Senyawa kimia ramah

lingkungan sebagai inhibitor membentuk selaput adsorpsi pada permukaan

logam dan mencegah timbulnya kerak pada permukaan logam.  Adsorpsi

bersifat subjektif terhadap kepadatan muatan permukaan logam dan juga



31

muatan molekul inhibitor (Ma et al., 2001).  Kemampuan penghambatan

tergantung pada jumlah tempat adsorpsi, kerapatan muatan, ukuran molekul,

berat molekul, dan modus interaksi dengan permukaan logam untuk

membentuk kompleks permukaan logam yang stabil (Wang et al., 2001).

Mekanisme pencegahan dan peleburan kerak oleh polimer ramah lingkungan

ditunjukkan pada Gambar 11.

Gambar 11. Mekanisme pencegahan dan peleburan kerak oleh polimer hijau
(Wang et al., 2001).

Terdapat beberapa syarat-syarat yang harus dimiliki senyawa kimia sebagai

inhibitor kerak yaitu  :

1. Inhibitor kerak harus menunjukkan kestabilan termal yang cukup dan

efektif untuk mencegah terbentuknya air sadah dari pembentukkan

kerak.

2. Inhibitor kerak harus dapat merusak struktur kristal dan padatan

tersuspensi lain yang mungkin akan terbentuk.

3. Inhibitor kerak juga harus memiliki tingkat keamanan yang tinggi

dalam penggunaannya sehingga tidak menimbulkan efek samping yang

berbahaya bagi lingkungan sekitar (Al-Deffeeri, 2006).
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Pada umumnya inhibitor kerak yang digunakan di ladang-ladang minyak atau

pada peralatan industri dibagi menjadi dua macam yaitu inhibitor kerak

anorganik dan inhibitor kerak organik.  Senyawa anorganik fosfat yang umum

digunakan sebagai inhibitor adalah kondesat fosfat dan dehidrat fosfat.  Pada

dasarnya bahan-bahan kimia ini mengandung grup P-O-P dan cenderung

untuk melekat pada permukaan kristal.  Inhibitor kerak organik yang biasa

digunakan adalah organofosfonat organofosfat ester dan polimer-polimer

organik.  Inhibitor kerak yang pernah digunakan yaitu polimer-polimer yang

larut dalam air dan senyawa fosfonat (Asnawati, 2001).

Salah satu inhibitor kerak dari polimer-polimer yang larut dalam air yaitu

polifosfat. Polifosfat merupakan inhibitor kerak yang murah namun

keefektifannya terbatas. Keunggulan polifosfat sebagai inhibitor kerak

kalsium karbonat (CaCO3) antara lain karena kemampuannya untuk menyerap

pada permukaan kristal yang mikroskopik, menghambat pertumbuhan kristal

pada batas konsentrasi rendah dan strukturnya yang mampu merusak padatan

tersuspensi. Hal ini dapat mencegah pertumbuhan kristal lebih lanjut, atau

setidaknya memperlambat proses pertumbuhan kerak. Namun, polifosfat

memiliki kelemahan utama yaitu mudah terhidrolisis pada temperatur di atas

90 °C menghasilkan ortofosfat.

Gambar 12. Reaksi hidrolisis polifosfat (Gill, 1999).

pH, temperatur,
ion-ion lain, dll.
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Reaksi di atas adalah reaksi hidrolisis polifosfat yang merupakan fungsi dari

temperatur, pH, waktu, dan adanya ion-ion lain. Ortofosfat yang dihasilkan

dapat menyebabkan menurunnya kemampuan untuk menghambat

pertumbuhan kerak dan menyebabkan terbentuknya kerak baru dari presipitasi

kalsium fosfat (Gill, 1999), sehingga penggunaan polifosfat sebagai inhibitor

kerak hanya efektif pada temperatur rendah (Al-Deffeeri, 2006).

Fosfonat merupakan inhibitor yang sangat baik bila dibandingkan dengan

polifosfat. Namun fosfonat masih memiliki kelemahan yaitu struktur fosfonat

pH serta temperatur yang monomerik sehingga tidak efektif jika digunakan

sebagai dispersing agent (bahan pembantu untuk mendispersi) (Al-Deffeeri,

2006). Penggunaan senyawa-senyawa anorganik (Zhang and Dawe, 2000),

asam amino (Manoli et al., 2003), polimer-polimer yang larut dalam air

seperti poliaspartat (Donachy and Sikes, 1994), polifosfat dan senyawa-

senyawa lain seperti fosfonat, karboksilat (Al-Deffeeri, 2006), dan sulfonat

telah diketahui sangat efektif sebagai inhibitor endapan kalsium karbonat

(CaCO3) (He et al., 1999).

Mekanisme kerja inhibitor kerak terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Inhibitor kerak dapat teradsorpsi pada permukaan kristal kerak pada

saat mulai terbentuk. Inhibitor merupakan kristal yang besar yang dapat

menutupi kristal yang kecil dan menghalangi pertumbuhan selanjutnya.

2. Dalam banyak hal bahan kimia dapat dengan mudah mencegah
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menempelnya suatu partikel-partikel pada permukaan padatan

(Suharso et al., 2007).

Inhibitor kerak ideal harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1) Kontrol kerak efektif pada konsentrasi inhibitor rendah

2) Kompatibilitas dengan air laut dan air produksi

3) Keseimbang antara sifat adsorpsi-desorpsi

4) Stabilitas termal tinggi

5) Toksisitas rendah dan biodegradabilitas tinggi

6) Biaya rendah

7) Bebas dari fosfor dan logam berat (Duccini et al., 1997).

H. Kandungan Asap Cair

Tempurung kelapa merupakan bagian buah kelapa yang berfungsi sebagai

pelindung inti buah. Tempurung kelapa terletak di bagian dalam kelapa setelah

sabut, dan merupakan lapisan yang keras dengan ketebalan 3-5 mm, termasuk

golongan kayu keras. Komposisi kimia tempurung kelapa dapat dilihat pada

Tabel 1 .

Tabel 1. Komposisi kimia tempurung kelapa

Komponen %

Hemisellulosa 27,7
Sellulosa 26,5
Lignin 29,4
Abu 0,6
Komponen Ekstraktif 4,2
Uronat Anhidrat 3,5
Nitrogen 0,1
Air 8,0

(Suhardiyono, 1988).
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Tempurung kelapa digunakan sebagai salah satu bahan baku penggunaan asap

cair. Komposisi utama yang terdapat dalam tempurung kelapa adalah

hemisellulosa, sellulosa dan lignin. Hemisellulosa adalah jenis polisakarida

dengan berat molekul kecil berantai pendek dibanding dengan sellulosa dan

banyak dijumpai pada kayu lunak. Hemisellulosa disusun oleh pentosan (C5H8O4)

dan heksosan (C6H10O5). Pentosan banyak terdapat pada kayu keras, sedangkan

heksosan terdapat pada kayu lunak (Maga, 1987). Pentosan yang mengalami

pirolisis menghasilkan furfural, furan, dan turunannya serta asam karboksilat.

Heksosan terdiri dari mannan dan galakton dengan unit dasar mannosa dan

galaktosa, apabila mengalami pirolisis menghasilkan asam asetat dan homolognya

(Girard, 1992). Selain hemisellulosa tempurung kelapa juga mengandung

sellulosa dan lignin. Hasil pirolisis sellulosa yang terpenting adalah asam asetat

dan fenol dalam jumlah yang sedikit. Sedangkan pirolisis lignin mengahasilkan

aroma yang berperan dalam produk pengasapan. Senyawa aroma yang dimaksud

adalah fenol dan eterfenolik seperti guaikol (2-metoksi fenol), syringol (1,6-

dimetoksi fenol) dan derivatnya (Girard, 1992).

Komposisi kimia asap cair tempurung kelapa adalah fenol 5,13%; karbonil

13,28%; asam 11,39% (Tranggono et al., 1997). Pada penelitian Tranggono et al.,

(1996) juga menyatakan bahwa asap cair mengandung senyawa fenol 2,10-5,13%

dan dikatakan juga bahwa asap cair tempurung kelapa memiliki 7 macam senyawa

dominan yaitu fenol, 3 -metil-1,2- siklopentadion, 2-metoksifenol, 2-metoksi-

4metilfenol, 2,6-dimetoksifenol, 4 etil-2- metoksifenol dan 2,5-dimetoksi-

benzilalkohol. Fraksi netral dari asap kayu juga mengandung fenol yang juga

dapat berperan sebagai antioksidan seperti guaikol (2-metoksi fenol) dan siringol



36

(1,6- dimetoksi fenol), 24 Senyawa penyusun asap cair dapat dipisahkan

berdasarkan titik didihnya. Titik didih senyawa-senyawa pendukung sifat

fungsional asap cair dalam keadaan murni dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Titik didih senyawa pendukung sifat fungsional asap
cair dalam keadaan murni

Senyawa Titik didih
(oC, 760 mmHg)

Fenol
Guaikol 205
4-metilguaikol 211
Eugenol 244
Siringol 267
Furfural 162
Piroketakol 240
Hidroquinon 285
Isoeugenol 266

Karbonil
Glioksal 51
Metilglioksal 72
Glioksaldehid 97
Diasetil 88
Formaldehid 21

Asam
Asam Asetat 118
Asam Butirat 162
Asam Propionat 141
Asam Isovalerat 176

(Wulandari et al., 1999).

Peran masing-masing komponen dalam asap cair berbeda-beda. Senyawa fenol

disamping memiliki peranan dalam aroma asap juga menunjukkan aktivitas

antioksidan. Senyawa aldehid dan keton mempunyai pengaruh utama dalam

warna (reaksi maillard). Asam-asam pengaruhnya kurang spesifik namun

mempunyai efek umum pada mutu organoleptik secara keseluruhan, sedangkan
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senyawa hidrokarbon aromatik polisiklis seperti 3,4 benzopiren memiliki

pengaruh buruk karena bersifat karsinogenik (Girard, 1992).

Girard (1992) melaporkan bahwa komponen terdeteksi di dalam asap

dikelompokkan menjadi beberapa golongan yaitu: (1). Fenol, 85 macam

diidentifikasi dalam kondensat dan 20 macam dalam produksi asapan. (2).

Karbonol, keton, dan aldehid, 45 macam diidentifikasi dalam kondensat. (3).

Asam-asam 35 macam diidentifikasi dalam kondensat.  (4). Furan, 11 macam.

(5). Alkohol dan ester, 15 macam diidentifikasi dalam kondensat.  (6). Lakton, 13

macam.  (7). Hidrokarbon alifatis 1 macam, diidentifikasi dalam kondensat dan 20

macam dalam produksi asapan.  (8). Poli Aromatik Hidrokarbon (PAH) 47 macam

diidentifikasi dalam kondensat dan 20 macam dalam produksi asapan.

Analisis komponen spesifik asap cair dilakukan menggunakan GC-MS.

Komponen-komponen senyawa dominan dari asap cair dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Senyawa dominan asap cair hasil analisis GC-MS (Rasyid, 2010)

Komponen senyawa
spesifik

Waktu retensi
(menit)

Nilai persen
area (%)

Fenol 10,53 21,55

2-Methoxyphenol (guaiacol), 12,48 4,44

Furfural, 2-
furancarboxaldehid

8,04 3,98

2-methylphenol 11,78 1,73

2-methoxy, 4-methylphenol 14,11 0,89

3-methylphenol 12,10 0,72

2-methoxy benzene ethanol 15,41 0,43
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Hasil analisis GC-MS menunjukkan bahwa senyawa dominan pada asap cair

tempurung kelapa adalah senyawa fenol (C6H6O, BM = 94) hal ini sesuai dengan

penelitian Luditama (2006), dimana asap cair tempurung kelapa dengan luas area

31,93 % untuk suhu pembakaran 500 ºC dan luas area 34,45 % untuk suhu

pembakaran 300 ºC.  Demikian pula berdasarkan penelitian (Tranggono et

al.,1996), bahwa senyawa dominan dari asap cair tempurung kelapa adalah

senyawa fenol dengan luas area sebesar 44,13 %.  Menurut Djatmiko et al.,(1985)

komposisi kimia paling dominan pada tempurung kelapa adalah lignin dengan

konsentrasi sebesar 33,30 %.  Fenol dihasilkan dari dekomposisi lignin pada suhu

300 ºC dan berakhir pada suhu 450 ºC (Girrard, 1992).  Kadar maksimum

senyawa fenol tercapai pada suhu pirolisis 600 ºC (Hamm and Potthast, 1977

dalam Girrard, 1992).  Berdasarkan penelitian Budijanto et al., (2008) hasil

analisis GC-MS menunjukkan terdapat 40 komponen yang teridentifikasi dari

asap cair, dengan 7 komponen dominan asap cair yaitu 2-Methoxyphenol

(guaiacol), 3,4-Dimethoxyphenol, Phenol, 2-methoxy-4-methylphenol, 4-Ethyl-2-

methoxyphenol, 3-Methylphenol, dan 5-Methyl-1,2,3-trimethoxybenzene.

I. Metode Seeded Experiment

Metode seeded experiment merupakan salah satu metode pembentukkan kristal

dengan cara menambahkan bibit kristal ke dalam larutan pertumbuhan.

Penambahan bibit kristal dilakukan untuk mendorong terjadinya proses kristalisasi

dengan lebih cepat. Adanya area permukaan bibit kristal akan mempermudah

pertumbuhan kristal menjadi lebih besar. Semakin cepat terjadinya proses

kristalisasi maka akan semakin cepat laju pertumbuhan inti kristal kalsium sulfat
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untuk membentuk kristal yang lebih besar. Hal ini dilakukan untuk melihat laju

pertumbuhan kerak kalsium karbonat setelah ditambahkan inhibitor dengan

penambahan bibit kristal (seeded experiment).

J. Analisis dan Karakterisasi Kerak Kalsium Karbonat (CaCO3)

Pada penelitian ini akan dilakukan beberapa analisis dan karakterisasi terhadap

kerak CaCO3 yang telah terbentuk. Analisis tersebut meliputi: analisis

menggunakan IR merupakan salah satu metode dalam identifikasi struktur suatu

senyawa untuk mengetahui adanya gugus-gugus fungsional utama dalam suatu

sampel. Karakterisasi XRD bertujuan untuk mengetahui struktur kristal dari kerak

kalsium karbonat (CaCO3). Analisis morfologi permukaan kristal CaCO3

menggunakan SEM, dan analisis distribusi ukuran partikel menggunakan PSA.

Analisis dan karakterisasi ini dilakukan agar dapat mengetahui seberapa efektif

asap cair dalam menghambat pembentukkan kerak CaCO3.

1. Spektrofotometri Inframerah (IR)

Spektrofotometri inframerah merupakan salah satu metode dalam identifikasi

struktur suatu senyawa yaitu dengan mengetahui adanya gugus-gugus fungsional

utama dalam suatu sampel.  Pada spektrofotometri inframerah, setiap gugus fungsi

pada suatu senyawa akan menyerap radiasi inframerah pada panjang gelombang

karakteristik.  Menurut (Sastrohamidjojo, 2002) bila sinar inframerah dilewatkan

melalui cuplikan senyawa organik, maka sejumlah frekuensi diserap sedangkan

frekuensi yang lain diteruskan atau ditransmisikan.  Sinar inframerah mempunyai
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energi yang rendah dengan bilangan gelombang antara 600-4000 cm-1 atau sekitar

(1,7x10-3 cm sampai dengan 2,5x10-4 cm).  Sinar infra merah hanya dapat

menyebabkan vibrasi (getaran) pada ikatan baik berupa rentangan (stretching)

maupun berupa bengkokan (bending) (Sitorus, 2009).  Bila radiasi inframerah

dilewatkan melalui suatu cuplikan, maka molekul-molekulnya dapat menyerap

(mengabsorpsi) energi dan terjadilah transisi diantara tingkat vibrasi dasar

(ground state) dan tingkat energi tereksitasi (exited state) (Hendayana, 1994).

2. Scanning Electron Microscope (SEM)

SEM adalah salah satu jenis mikroskop elektron yang dapat mengamati dan

menganalisis karakteristik struktur mikro dari bahan padat yang konduktif

maupun yang nonkonduktif.  Sistem pencahayaan pada SEM menggunakan

radiasi elektron yang mempunyai λ = 200 – 0,1 Å, daya pisah (resolusi) yang

tinggi sekitar 5 nm sehingga dapat dicapai perbesaran hingga ± 100.000 kali dan

menghasilkan gambar atau citra yang tampak seperti tiga dimensi karena

mempunyai depth of field yang tinggi, sehingga SEM mampu menghasilkan

gambar atau citra yang lebih baik dibandingkan dengan hasil mikroskop optik.

Aplikasi mikroskop elektron ini tidak hanya terbatas pada analisis logam dan

paduan di bidang metalurgi, melainkan dapat diaplikasikan di berbagai bidang

lain, seperti farmasi, pertanian, biologi, kedokteran, dan industri bahan

elektronika, komponen mesin serta pesawat terbang. Pada prinsipnya mikroskop

elektron dapat mengamati morfologi, struktur mikro, komposisi, dan distribusi

unsur.  Untuk menentukan komposisi unsur secara kualitatif dan kuantitatif perlu

dirangkaikan satu perangkat alat EDS (Energy Dispersive X-ray Spectrometer)
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atau WDS (Wavelength Dispersive X-ray Spectrometer) (Handayani and

Sitompul., 1996). Skema bagan SEM ditunjukkan pada Gambar 13.

Gambar 13. Skema bagan SEM (Gabriel, 1985).

Prinsip dasar dari SEM ialah interaksi antara berkas elektron dengan spesimen

padatan, seperti dilukkiskan dalam Gambar 14.

Gambar 14. Skema alat SEM (Handayani and Sitompul., 1996).
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Electron gun adalah suatu sumber elektron dengan energi yang tinggi dipancarkan

dari sebuah filamen seperti tungsten, yang berfungsi sebagai katoda. Hal ini akan

mengakibatkan elektron mengalir menuju anoda.  Dalam prinsip pengukuran SEM

dikenal ada dua jenis elektron, yaitu elektron primer dan elektron sekunder.

Elektron primer merupakan elektron berenergi tinggi yang dipancarkan dari

sebuah katoda (Pt, Ni, W) yang dipanaskan. Katoda yang biasa digunakan adalah

tungsten (W) atau Lanthanum Hexaboride (LaB6). Tungsten digunakan sebagai

katoda karena memiliki titik lebur yang paling tinggi dan tekanan uap yang paling

rendah dari semua logam, sehingga memungkinkannya dipanaskan pada

temperatur tinggi untuk emisi elektron.  Elektron sekunder adalah elektron

berenergi rendah, yang dibebaskan oleh atom pada permukaan, setelah permukaan

dikenai oleh berkas elektron elektron primer.  Elektron sekunder inilah yang akan

ditangkap oleh detektor dan mengubah sinyal tersebut menjadi suatu gambar,

yang dikenal sebagai mikrograf.

Ketika arus mengalir melalui filamen maka terjadi perbedaan potensial antara

katoda dan anoda akibat pancaran elektron (electron beam). Kemudian berkas

elektron difokuskan ke suatu titik pada permukaan sampel dengan menggunakan

cermin pengarah (condenser lens).  Gelombang elektron yang dipancarkan

electron gun terkondensasi di lensa kondensor dan terfokus sebagai titik yang jelas

oleh lensa objektif.  Kumparan pemindai (scanning coil) yang diberi energi

menghasilkan medan magnetik.  Berkas elektron yang mengenai cuplikan

menghasilkan elektron sekunder (secondary electron) dan kemudian dikumpulkan

oleh detektor sekunder atau detektor backscatter.  Mikrograf yang dihasilkan dari

analisis dengan SEM memberikan beberapa informasi yang berkaitan dengan
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morfologi permukaan sampel, yakni ukuran butir, distribusi butir, dan porositas

permukaan.

3. X-Ray Diffarction (XRD)

Karakterisasi X-Ray Diffraction (XRD) ini merupakan teknik umum yang dipakai

untuk mengetahui karakteristik kristalografi suatu material melalui puncak-puncak

intensitas yang muncul. Bertujuan untuk mengidentifikasi struktur kristal, ukuran

kristal serta fasa kristalin suatu sampel (Leofanti, 1997). Pada analisis

menggunakan XRD, kristal memantulkan sinar-X yang dikirimkan dari sumber

dan diterima oleh detektor. Ketika berkas sinar-X berinteraksi dengan lapisan

permukaan kristal, sebagian sinar-X ditransmisikan, diserap, direfleksikan dan

sebagian lagi dihamburkan serta didifraksikan. Skema kerja alat XRD

ditunjukkan pada Gambar 15 berikut.

Gambar 15. Skema kerja alat XRD (Leofanti, 1997).

Sinar-X yang mengenai suatu bahan akan dipantulkan sehingga menghasilkan

spektrum pantulan yang spesifik dan berhubungan langsung dengan kisi kristal

yang dianalisis. Pada penelitian ini, uji difraksi dilakukan untuk mempelajari

struktur dan karakteristik dari kerak kalsium karbonat (CaCO3). Pola difraksi

dikelompokkan berdasarkan intensitas peak yang menyatakan peta parameter kisi
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kristal atau indeks Miller (hkl) sebagai fungsi 2θ, dimana θ menyatakan sudut

difraksi berdasarkan persamaan (Richardson, 1989).  Pada persamaan interpretasi

Hukum Bragg dilakukan berdasarkan asumsi bahwa permukaan dari mana sinar X

dipantulkan adalah datar. Hukum Bragg diturunkan berdasarkan karakteristik

difraksi sinar-X oleh suatu zat, seperti ditunjukkan dalam Gambar 16 di bawah

ini.

Gambar 16. Ilustrasi difraksi sinar-X pada XRD (Callister and Rethwisch, 2009).

Pada persamaan interpretasi Hukum Bragg dilakukan berdasarkan asumsi bahwa

permukaan dari mana sinar X dipantulkan adalah datar.

Dimana d menyatakan jarak antar lapisan atom atau ion yang berdekatan, λ yang

menyatakan panjang gelombang radiasi sinar-X, dan n adalah urutan pantulan.

Kristalinitas dapat juga ditentukan dengan XRD melalui perbandingan intensitas

atau luasan peak sampel dengan intensitas atau luasan peak standar yang

ditunjukkan pada persamaan :

( 1 )

( 2 )
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Lebar peak XRD merupakan fungsi dari ukuran partikel, maka ukuran kristal

(crystallite size) dinyatakan dalam Persamaan Scherrer berikut (Richardson,

1989):

Dimana K = 1.000, B adalah lebar peak untuk jalur difraksi pada sudut 2θ, b

adalah Instrument peak broadening (0,1°), dan λ adalah panjang gelombang pada

0,154 nm (Wolfovich et al., 2004; Richardson, 1989). Suku (B2-b2)1/2 adalah lebar

peak untuk corrected instrumental broadening.

Keberadaan atau terbentuknya kristal dapat diidentifikasi menggunakan difraksi

sinar-X (XRD), karena karakterisasi menggunakan XRD didasarkan pada fakta

bahwa pola difraksi sinar-X untuk masing-masing material kristalin adalah

karakteristik. Dengan demikian, bila pencocokan yang tepat dapat dilakukan

antara pola difraksi sinar-X dari sampel yang tidak diketahui dengan sampel yang

telah diketahui, maka identitas dari sampel yang tidak diketahui itu dapat

diketahui (Skoog and Leary, 1992).

4. Particle Size Analyzer (PSA)

Karakterisasi menggunakan PSA dimaksudkan untuk mengetahui ukuran dan

distribusi partikel dari suatu sampel. Prinsip dasar PSA disajikan dalam Gambar

17.

( 3 )
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Gambar 17. Skema alat PSA (Webb, 2002).

Berkas cahaya laser dalam skema diatas dilewatkan melalui sel berisi sampel.

Sampel dengan ukuran besar ketika terkena cahaya dari laser akan membentuk

berkas cahaya yang dapat dilakukan dengan mendispersikan sampel dengan dua

cara.  Berdasarkan cara ini metode PSA dibedakan menjadi metode basah dan

metode kering. Pada sudut yang kecil dan sebaliknya.  Sudut yang terbentuk akan

diteruskan melewati satu dari dua detektor (backangle detector dan right angle

detector), dan selanjutnya diteruskan ke pengolahan data, menghasilkan kurva

yang menunjukkan distribusi ukuran partikel sampel.

Analisis PSA pada metode basah digunakan pelarut sebagai media pendispersi.

Apabila digunakan sampel yang larut air maka digunakan pelarut organik,

sedangkan untuk sampel yang larut pada pelarut organik, maka bisa digunakan air

sebagai media pendispersinya.  Hal ini dimaksudkan agar partikel tidak saling

menyatu hingga menggumpal.  Dalam metode kering memanfaatkan aliran udara

untuk mendispersikan partikel. Metode ini baik digunakan untuk partikel yang

bobotnya tidak terlalu ringan.

Metode sedigraf digunakan untuk menentukan distribusi ukuran partikel yang

secara luas sudah dipakai dalam berbagai aplikasi sejak tahun 1967.

Instrumentasi ini sudah melalui pembuktian dalam kecepatan, kemampuan
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penanganan sampel, dan reduksi data dan presentasi sejak diperkenalkan. Dasar

metode analisis, pengukuran partikel dengan mengukur kecepatan dan penentuan

fraksinasi massa dengan kerelatifan absorbsi sinar-X pada energi yang rendah.

Sedigraf menggunakan sinar-X sebagai tanda horizontal tipis untuk mengukur

konsentrasi partikel massa secara langsung dalam medium cairan. Cara ini

dilakukan pada pengukuran pertama intensitas massa, Imax dari garis dasar atau

keterangan atau informasi yang ditransmisikan sinar-X yang sudah diproyeksikan

melalui medium cairan sebelum pengenalan sampel. Sebagai sirkulasi cairan

yang berkelanjutan, sampel berupa padatan dimasukkan ke wadah cairan dan

dicampur sampai penyebaran aliran suspensi sampel berupa padatan homogen dan

penyebaran cairan dipompa melalui sel.

Sampel berupa padatan lebih banyak mengabsorbsi sinar-X daripada cairan, oleh

karena itu transmisi sinar-X dikurangi. Sejak pencampuran suspensi yang

homogen,  intensitas diasumsikan sebagai nilai konstan, Imin untuk transmisi sinar-

X dalam skala pengurangan yang penuh. Aliran pencampuran dihentikan dan

penyebaran yang homogen dimulai untuk menyelesaikan pentransmisian

intensitas sinar-X yang dimonitor pada depth-s. Selama proses sedimentasi,

partikel yang besar menempati tempat pertama di bawah zona pengukuran dan

pada akhirnya, semua partikel menempati level ini dan yang tertinggal hanya

cairan yang bersih. Semakin banyak partikel besar yang menempati di bawah

zona pengukuran dan tidak digantikan dengan ukuran partikel yang sama yang

menempati dari atas, maka pelemahan sinar-X berkurang (Webb, 2002).



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Anorganik Fisik Fakultas

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung pada bulan Maret

hingga Juli 2017. Karakterisasi gugus fungsi asap cair menggunakan

Spektrofotometer IR dilakukan di Laboratorium Terpadu Universitas Islam

Indonesia.  Identifikasi struktur kristal CaCO3 menggunakan XRD dilakukan di

Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju (PSTBM)-BATAN. Selain itu, dilakukan

karakterisasi distribusi ukuran kristal CaCO3 menggunakan PSA di Laboratorium

Sentra Universitas Padjajaran. Morfologi permukaan kerak CaCO3 menggunakan

SEM dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu dan Sentra

Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung.

B. Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini, yaitu alat-alat gelas, waterbath,

gelas-gelas plastik, spatula, magnetic stirrer, oven, neraca analitik merek

Airshwoth AA-160, spektrofotometri IR, PSA merek Beckman Coulter LS 13

320, SEM merek Zeiss Evo MA10, serta XRD.
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Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu asap cair, CaCl2, Na2CO3,

akuades, kertas saring, dan pH universal.

C. Prosedur Penelitian

1. Preparasi Bibit Kristal

Bibit kristal dibuat dengan cara mencampurkan CaCl2 1M dan Na2CO3 1M yang

masing-masing telah dilarutkan dalam 500 mL akuades. Campuran tersebut

diaduk hingga mengendap sempurna, kemudian dipisahkan menggunakan kertas

saring. Kristal yang diperoleh dicuci dengan akuades dan dicuci kembali dengan

aseton untuk menghilangkan sisa-sisa cairan induk dan kotoran, lalu dikeringkan

menggunakan oven pada suhu 105 oC. Prosedur ini diulang beberapa kali hingga

diperoleh bibit kristal yang cukup untuk melakukan penelitian. Kristal yang

diperoleh akan digunakan sebagai bibit kristal untuk diamati pertumbuhannya.

(Suharso et al., 2009).

2. Penentuan Laju Pertumbuhan Kerak CaCO3 Tanpa Inhibitor pada
Konsentrasi Larutan Pertumbuhan yang Berbeda Menggunakan Metode
Seeded Experiment

Larutan pertumbuhan dibuat dengan cara mencampurkan CaCl2 0,050 M dan

Na2CO3 0,050 M masing-masing dalam 200 mL akuades. Kemudian, masing-

masing larutan diaduk hingga homogen pada suhu 90 0C selama 15 menit .

Larutan CaCl2 0,050 M dan larutan Na2CO3 0,050 M dicampurkan dan diukur

nilai pH-nya menggunakan pH universal. Campuran tersebut dimasukkan ke

dalam 7 gelas plastik sebanyak 50 mL dan ditambahkan 0,2 g bibit kristal pada
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masing-masing gelas. Setelah itu diletakkan dalam waterbath pada suhu 90 0C

selama 45 menit (15 menit pertama satu gelas diambil, gelas selanjutnya di ambil

setiap selang waktu 5 menit). Kemudian dilakukan penyaringan menggunakan

kertas saring, dikeringkan dalam oven pada suhu 90 oC selama 3 jam. Percobaan

ini diulang pada variasi konsentrasi larutan pertumbuhan 0,075; 0,100 dan 0,125

M.

3. Penentuan Laju Pertumbuhan Kerak CaCO3 dengan Penambahan
Inhibitor pada Konsentrasi Larutan Pertumbuhan dan Konsentrasi
Inhibitor yang Berbeda Menggunakan Metode Seeded Experiment

Larutan pertumbuhan dibuat dengan cara melarutkan CaCl2 0,050 M dan Na2CO3

0,050 M masing-masing dalam 200 mL asap cair 50 ppm. Masing-masing larutan

diaduk hingga homogen pada suhu 90 oC selama 15 menit. Selanjutnya, kedua

larutan tersebut dicampur dan diukur nilai pH-nya menggunakan pH universal.

Kemudian campuran tersebut dimasukkan ke dalam 7 gelas plastik sebanyak 50

mL dan ditambahkan 0,2 g bibit kristal kedalam masing-masing gelas plastik.

Setelah itu diletakkan dalam waterbath pada suhu 90 °C, selama 45 menit (15

menit pertama satu gelas diambil, gelas selanjutnya di ambil setiap selang waktu 5

menit). Selanjutnya larutan dalam gelas tersebut disaring menggunakan kertas

saring, dan dikeringkan menggunakan oven pada suhu 90 °C selama 3 jam.

Padatan yang diperoleh ditimbang untuk mengetahui berat kristal yang terbentuk.

Percobaan ini diulang dengan variasi konsentrasi larutan pertumbuhan 0,075;

0,100 dan 0,125 M serta pada variasi konsentrasi inhibitor 50, 150, 250 dan 350

ppm.
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D. Analisa Data

Data yang diperoleh berupa jumlah endapan terhadap waktu dengan variasi

konsentrasi larutan pertumbuhan dan variasi konsentrasi inhibitor yang berbeda,

masing-masing akan diplot sebagai jumlah endapan terhadap waktu menggunakan

Microsoft Excel. Nilai yang diperoleh dari masing-masing gafik merupakan

pertumbuhan kerak CaCO3. Analisis gugus fungsi dari sampel menggunakan

Spektrofotometri IR, morfologi permukaan sampel dikarakterisasi menggunakan

SEM, distribusi ukuran partikel sampel dikarakterisasi menggunakan PSA, dan

identifikasi struktur kristal menggunakan XRD.



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai

berikut :

1. Persen efektivitas inhibitor tertinggi yaitu pada konsentrasi larutan

pertumbuhan 0,050 M dan pada konsentrasi inhibitor 350 ppm sebesar

277,6%.

2. Analisis morfologi permukaan kerak CaCO3 menggunakan SEM

menunjukan bahwa kristal sebelum penambahan inhibitor terlihat lebih

padat, beraturan, dan lebih besar namun kristal setelah penambahan

inhibitor terlihat tak beraturan dan lebih kecil.

3. Analisis struktur kristal CaCO3 menggunakan XRD menunjukan puncak

difraktogram yang lebih tinggi yaitu pada 2θ = 29,35; 39,36; dan 47,450

tanpa penambahan inhibitor, sedangkan puncak difraktogram  pada

2θ = 26,15; 29,35; dan 45,420 setelah penambahan inhibitor. Sehingga

semakin tinggi puncak yang terbentuk maka laju pertumbuhan kerak

CaCO3 semakin besar serta kristal yang dihasilkan juga semakin besar.
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4. Karakterisasi menggunakan PSA menunjukan bahwa distribusi ukuran

partikel kerak CaCO3 mengalami penurunan setelah ditambahkan inhibitor

asap cair yang terlihat pada nilai rata-rata (mean) yaitu 5,146 µm menjadi

2,897 µm.

B. Saran

Untuk meningkatkan mutu penelitian yang telah dilakukan, maka penulis

memberikan saran perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap

penghambatan kerak CaCO3 dengan menggunakan inhibitor asap cair pada

grade yang berbeda serta variasi waktu dan konsentrasi inhibitor berbeda.

Selain itu perlu dipelajari pula cara penghambatan senyawa organik yang

terdapat pada inhibitor asap cair ini terhadap pertumbuhan kerak CaCO3.
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