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Abstrak
Arang dari hasil karbonisasi biomasa merupakan bahan karbon yang memiliki

pori-pori yang terletak diantara susunan kristalit karbon. Struktur pori-pori dan struktur
mikro karbon yang dipengaruhi oleh kondisi karbonisasi, sangat menentukan
karakteristik dan tujuan aplikasi pemanfaatan arang. Penelitian ini mendiskusikan
pembentukan struktur pori-pori dan struktur mikro dalam limbah arang cangkang
kelapa sawit karena perlakuan panas cepat yang dianalisis dengan Raman
spektroskopi dan difraksi sinar-X sudut kecil. Perlakuan panas cepat membentuk
mikropori dengan ukuran diameter pori yang sempit antara 0,49 – 0,56 nm yang
disebabkan timbulnya kerusakan/cacat yang terjadi pada kristalit karbon selama
perlakuan panas cepat seiring tumbuhnya kristalit karbon dalam arang.

PENDAHULUAN

Arang kayu dan arang biomasa lainnya merupakan bahan karbon yang porus
dengan struktur mikro turbostratik yang ditandai dengan kristalit karbon yang tersusun
tidak beraturan atau random. Pori-pori dalam arang kayu/biomasa merupakan celah di
antara karbon-karbon kristalit (Rodriguez-Reinoso dan Molina-Sabio, 1992). Informasi
struktur mikro dan pori-pori dalam arang kayu atau biomasa sangat penting karena
berbagai penggunaan arang kayu/biomasa atau komposit karbon dari arang
kayu/biomasa dipengaruhi keduanya, seperti penggunaan untuk adsorpsi logam berat
dari larutan (Pulido dkk, 1998), untuk rekayasa material keramik silikon karbida yang
digunakan sebagai katalis pada proses bioengineering (Greil, 2001), pelindung
elektromagnetik (Wang dan Hung, 2003), elemen fuel cell (Kercher dan Nagle, 2002),
manajemen termal (Sulistyo dkk, 2009) dan sebagainya.

Perkembangan struktur mikro karbon dan pembentukan pori-pori dalam arang
kayu atau biomasa ditentukan kondisi karbonisasi atau perlakuan panas seperti suhu,
waktu reaksi dan kecepatan pemanasan. Pemanasan pada suhu antara 300 – 1400 °C
menyebabkan tumbuhnya karbon kristalit dan meningkatkan keberaturan struktur mikro
karbon dalam arang kayu (Paris dkk, 2005). Untuk struktur pori, mikropori dengan
volume yang substansial terbentuk pada suhu 500 °C dan meningkat dalam jumlah
seiring pemberian suhu lebih lanjut hingga suhu 900 °C (Mackay dan Roberts, 1981).
Hanya saja mekanisme pembentukan struktur mikro karbon dan pori-pori dalam arang
kayu atau biomasa belum diketahui secara jelas. Penentuan kondisi optimum
pembuatan arang kayu atau biomasa sebagai sumber material karbon bagi rekayasa
teknik, memerlukan kejelasan hubungan antara pembentukan struktur mikro karbon
dan struktur pori-pori.

Proses karbonisasi pada suhu 800 °C dengan kecepatan pemanasan 6000
°C/min menghasilkan arang dengan struktur makropori (Kurosaki dkk, 2007). Proses



256

tersebut berbeda dengan karbonisasi dengan kecepatan pemanasan 10 °C/min
sampai suhu 800 °C yang menghasilkan struktur pori dari mikropori hingga makropori
(Gomez-Serano dkk, 1993). Perlakuan panas lambat menyebabkan proses dehidrasi
untuk memutuskan rantai ikatan C-O, C=O dan C-C dan diikuti proses repolimerisasi
terjadi secara berurutan, sementara itu pada perlakuan panas cepat (PPC), proses-
proses tersebut terjadi secara bersamaan atau simultan. Namun mekanisme hubungan
pembentukan struktur mikro dan pori-pori pada karbonisasi menggunakan PPC belum
diketahui secara jelas. Perlakuan panas cepat potensial untuk menyiapkan arang kayu
atau biomasa sebagai sumber material karbon bagi rekayasa teknik karena waktu
reaksinya yang singkat dan biaya produksinya yang rendah.

Penelitian ini mempelajari perkembangan struktur mikro karbon dan
pembentukan pori-pori pada limbah cangkang kelapa sawit (CKS) diberi PPC sampai
dicapai suhu 700 °C. Material CKS menyerupai arang itu merupakan limbah padat dari
pembuatan asap cair. Asap cair dibuat dengan menggunakan perlakuan panas pada
suhu 300 °C. Limbah CKS itu hanya memiliki struktur pori-pori yang terbatas dan
derajat keberaturan struktur mikro karbon yang rendah yang berpengaruh terhadap
terbatasnya penggunaan lebih lanjut. Perlakuan panas cepat sampai dicapai suhu 700
°C diharapkan dapat menghilangkan zat volatil serta memperbaiki struktur mikro
karbon berupa peningkatan derajat keberaturan susunan karbon kristalit, dan
membentuk pori-pori yang baru dalam arang CKS. Pembentukan pori-pori dan
pengembangan struktur mikro karbon dalam arang CKS hasil PPC diteliti dengan
menggunakan difraksi sinar X sudut kecil (small angle X-ray Scattering (SAXS)) dan
Raman spektroskopi. Pengaruh kecepatan pemanasan pada limbah CKS diberi PPC
dipelajari dalam penelitian ini.

BAHAN DAN METODE
Perlakuan Panas

Cangkang kelapa sawit dalam kondisi kering udara dengan karakteristik seperti
tercantum dalam Tabel 1 diberi perlakuan panas dengan kecepatan pemanasan 10
oC/min dan hingga mencapai suhu 300 oC yang diberikan selama 180 menit dalam
reaktor karbonisasi listrik. Reaktor karbonisasi itu dihubungkan dengan sebuah
pendingin air tegak untuk mendistilasi larutan melalui pendinginan gas yang keluar dari
reaktor. Material padat menyerupai arang limbah dari perlakuan pemanasan pada 300
oC disimbolkan sebagai PP1. Setelah perlakuan pemanasan, arang PP1 dikecilkan
ukurannya dengan menggunakan hammer-mill dan disaring pada ukuran antara
63 150 μm. Sebagian material PP1 dipanaskan pada 600 oC dengan kecepatan 10
oC/min dengan lama pemanasan selama 60 menit menggunakan muffle furnace. Arang
yang dipanaskan pada suhu 300 oC dan diikuti pada 600 oC disimbolkan sebagai PP2.

Perlakuan Panas Cepat
Arang PP1 atau PP2 dengan berat kering 0,2 g dimasukan ke dalam graphite

die berdiameter lubang 10 mm yang ditutup dengan 2 graphite punches yang
berukuran panjang 25 dan 22 mm. Arang dalam graphite die diletakan dalam aparatus
pulse current sintering (VCSP-II, SS-Alloy Co. Ltd., Hiroshima) seperti terlihat dalam
Gambar 1. Sampel arang PP1 dan PP2 dipanaskan sampai 700 ºC dengan kecepatan
75, 250, 1000 dan 2000 ºC/min dan suhu itu dijaga selama 15 min dengan dialiri gas
N2 berkecepatan alir 100 mL/min. Sampel PP1 dan PP2 diberi PPC dengan kecepatan
75, 250, 1000 dan 2000 ºC/min disimbolkan berturut-turut PP1-75; PP1-250; PP1-1000
dan PP1-2000 serta PP2-75; PP2-250; PP2-1000 dan PP2-2000. Tekanan 12 MPa
diberikan pada graphite die selama perlakuan panas dan dilepas setelah pendinginan.
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Gambar 1. Skema dari pulse current sintering. 1, graphite die; 2, graphite punch; 3,
sampel arang; 4, graphite bar; 5, graphite plate; 6, copper plate; 7, ruang
reaksi; 8, pyrometer sinar infra merah; 9, pompa vacum.

Analisis Komposisi Kimia
Analisis proksimat yang meliputi kadar air, kadar abu dan kadar bahan volatil

dilakukan sesuai ASTM D 2867-70, D 2866-70 dan D 1762-64. Kadar karbon terikat
diketahui dari pengurangan. Analisis ultimat dilakukan menggunakan elemental
analyzer (Perkin Elmer 2400, US). Komposisi kimia pada CKS, arang PP1 dan PP2
tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Analisis proksimat dan ultimat pada CKS, PP1 dan PP2.
Analisis proksimat dan ultimat (% berat kering)

Sampel Bahan
volatile

Karbon
terikat

Abu C H N O

CKS 73,08 13,30 2,37 49,64 6,76 0,20 41,03
PP1 22,31 36,52 5,69 77,95 2,05 0,22 14,09
PP2 10,81 69,73 6,45 89,39 2,44 0,16  1,56

Analisis Distribusi Pori dan Struktur Mikro
Ukuran dan distribusi pori dianalisis dengan sistem optik 3 celah yang

dilengkapi dengan sebuah sistem fokus garis pada SAXS (Rigaku Corporation, Japan).
Generator sinar X dioperasikan pada 50 kV dan 200 mA. Intensitasnya diukur dengan
sebuah scintillation counter. Intensitas hamburan (scattering) sinar X dicatat sebagai
fungsi vektor gelombang hamburan,

2
sin4 



q ,       (1)

Keterangan:  adalah panjang gelombang sinar X dan 2θ adalah sudut hamburan.
Distribusi ukuran pori dianalisis dengan NANO-Solver Versi 3.4 (Rigaku

Corporation, Japan). Program software ini melakukan profile fitting pada keseluruhan
kisaran pengukuran untuk memperbaiki reproducibility dari analisis. Metode least-
square digunakan untuk mengoptimasi parameter fitting untuk spherical model yang
mengasumsikan arang merupakan sphere yang terdispersi. Spherical model dicocokan
dengan data dan digunakan untuk menghitung intensitas hamburan yang tergantung
pada faktor bentuk dan struktur dengan formula sebagai berikut,

)()()( 2 qSqFqI  ,       (2)
Keterangan: F(q) adalah faktor bentuk dari pori berbentuk sphere dengan radius R dan
S(q) adalah struktur faktor.

Raman spetroskop ((inVia, Renishaw, UK) dilengkapi dengan detektor CCD
berpendingin udara digunakan untuk menganalisis struktur mikro karbon dalam arang.
Laser argon (514.5 nm) digunakan sebagai sumber eksitasi. Sinar laser mempunyai
tenaga kurang lebih 1 mW untuk menghindari degradasi akibat panas pada sampel
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dan difokuskan pada sebuah titik berdiameter 1 μm pada permukaan arang. Spektra
diukur pada kisaran 1.000 – 1.800 cm 1. Sejumlah enam spektra dengan akumulasi 10
detik memberikan rasio sinyal dan noise yang cukup. Pengolahan spektra dilakukan
dengan menggunakan software WiRE 2.

PEMBAHASAN

Komposisi kimia
Bahan mentah CKS yang memiliki karakteristik komposisi kimia yang meliputi

karbon terikat, abu, C, H, N dan O seperti tercantum dalam Tabel 1 mendekati
karakteristik pada kayu rockrose (Gomez-Serrano dkk, 1993). Perlakuan pemanasan
pada CKS pada suhu 300 ºC yang digunakan dalam produksi asap cair memberikan
arang PP1 peningkatan kadar karbon terikat, serta nilai C, H, N dan O yang
menunjukan karakteristik yang lebih bagus jika dibandingkan kayu rockrose
dipanaskan pada suhu 300 ºC. Perlakuan panas lebih lanjut pada arang PP1 pada
suhu 600 ºC menghasilkan arang PP2 dengan karakteristik komposisi kimia yang lebih
bagus jika dibandingkan CKS atau arang PP1.

Komposisi kimia arang PP1 dan PP2 diberi PPC pada kecepatan 75, 250, 1000
dan 2000 ºC/min dapat dilihat dalam Tabel 2. Perlakuan pemanasan cepat pada arang
PP1 dapat meningkatkan nilai C dan menurunkan nilai H dan N. Hasil analisis ultimat
ini menunjukan bahwa PPC dapat melepaskan bahan volatil dari dalam arang yang
ditandai dengan peningkatan nilai C. Perbedaan kecepatan pemanasan dari 75 sampai
1000 ºC/min tidak memberikan perbedaan nilai C, H dan N. Nilai C dapat meningkat
sedikit dengan kecepatan pemanasan 2000 ºC/min. Namun arang PP2 yang telah
mengalami pemanasan pada suhu 600 ºC nampak tidak mengalami perubahan nilai C,
H dan N karena PPC sampai suhu 700 ºC.

Tabel 2. Rendemen dan analisis ultimat arang PP1 dan PP2 diberi PPC
pada berbagai kecepatan pemanasan.
Sampel Rendemen Analisis Ultimat (%)

(% berat) C H N O

PP1-75 45 85.56 1.99 0.13 -
PP1-250 45 85.60 1.55 0.06 -
PP1-1000 45 85.73 1.47 0.21 -
PP1-2000 44 88.59 1.36 0.15 -

PP2-75 45 85.88 1.78 0.21 -
PP2-250 45 85.50 1.71 0.15 -
PP2-1000 43 82.97 1.09 0.02 -
PP2-2000 44 87.87 1.05 0.07 -

Distribusi Pori-Pori
Gambar 2 menunjukan profil SAXS dari arang PP1-75 sampai PP1-2000

(sebelah kiri) dan arang PP2-1000 serta PP2-2000 (sebelah kanan). Intensitas
scattering pada daerah sudut rendah dan tinggi dari 2θ terkait dengan inter dan intra
partikel yang tidak beraturan, yang terkait dengan berturut-turut mesopori dan
mikropori. Analisis fitting kurva menunjukan bahwa ukuran pori dan distribusinya dari
arang PP1-75, PP1-250, PP1-1000 dan PP1-2000 berturut-turut adalah 0,56 nm –
79%; 0,52 nm – 50%; 0,49 nm – 81% dan 0,50 nm – 63%. Tampak bahwa ukuran pori
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relatif seragam, namun kecepatan pemanasan 1000 dan 2000 ºC/min memberikan
ukuran pori yang lebih kecil dibandingkan kecepatan pemanasan yang lebih lambat.
Distribusi pori menunjukan tidak adanya kecenderungan seiring kenaikan kecepatan
penas. Arang PP1 menunjukan ukuran pori dan distribusinya sebesar 0,38 nm – 40%.
Tampak bahwa PPC sampai suhu 700 ºC telah membuka pori-pori baru seiring
peningkatan distribusi pori, dengan ukuran pori yang lebih besar dari pada arang PP1.
Arang PP2-1000 dan PP2-2000 menunjukan ukuran pori dan distribusi yaitu 0,50 nm –
95% dan 0,45 nm – 91%. Sementara itu arang PP2 memiliki ukuran pori dan distribusi
sebesar 0,92 nm – 30%. Perlakuan pemanasan cepat menunjukan mampu
membentuk pori-pori baru dengan ukuran yang lebih kecil pada arang PP2.
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Gambar 2. SAXS profile dari arang PP1 dan PP2 diberi PPC pada berbagai kecepatan
pemanasan.

Struktur Mikro Karbon
Posisi dari spektra Raman, full width at half maximum (FWHM) G band dan D

band, serta rasio intensitas dari G dan D (Id/Ig) merupakan parameter Raman dalam
menentukan struktur material karbon (Ishimaru dkk., 2007). Spektra Raman arang PP1
dan PP2 menunjukan D band yang terkait dengan struktur karbon turbostratik dan G
band yang berhubungan dengan vibrasi kristalin (Paris dkk., 2005) seperti yang
ditunjukan pada Gambar 3. Arang PP1 yang diberi perlakuan pada 300 ºC pada
produksi asap cair menunjukan D band dan G band dengan posisi pada 1377 dan
1603 cm-1; yang lebar dengan FWHM berturut-turut 279 dan 125 cm-1 dan rasio Id/Ig
sebesar 0,71 yang berhubungan dengan material karbon berstruktur tidak beraturan
atau turbostratik. Arang PP2 yang merupakan limbah CKS (PP1) diberi perlakuan
panas pada 700 ºC menunjukan posisi D band dan G band dengan posisi pada
bergeser ke 1362 dan 1601 cm 1 yang lebih sempit dengan FWHM 206 dan 82 cm 1

dan rasio Id/Ig sebesar 0,63 yang mengindikasikan struktur karbon dengan peningkatan
derajat keberaturan dan tumbuhnya kristalit karbon. Nilai FWHM D-band dari PP1 dan
PP2 lebih lebar dibandingkan pada arang kayu yang dilaporkan oleh Yamauchi dan
Kurimoto (2003).
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Gambar 3. Spektra Raman antara 1100 – 1800 cm-1 dari arang PP1 dan PP2.

Tabel 3. Parameter Raman dari arang PP1 dan PP2 diberi PPC pada berbagai
kecepatan pemanasan.

Sampel
Posisi

G band
(cm-1)

Posisi
D band
(cm-1)

G
FWHM
(cm-1)

D
FWHM
(cm-1)

Id/Ig

PP1-75 1601 1349 70 197 0.76
PP1-250 1600 1348 73 198 0.78
PP1-
1000 1601 1349 74 201 0.78

PP1-
2000 1600 1349 78 218 0.77

PP2-75 1600 1351 75 176 0.83
PP2-250 1598 1350 78 180 0.83
PP2-
1000 1600 1354 78 180 0.86

PP2-
2000 1600 1351 78 191 0.79

Tabel 3 menunjukan parameter Raman pada arang PP1 dan PP2. Spektra
Raman dari arang PP1-75 sampai PP1-2000 diberi PPC dengan kecepatan 75 hingga
2000 ºC/min menunjukan bahwa posisi G band dan D band bergeser ke sekitar 1600
dan 1348 – 1352 cm-1; FWHM D band dan G band yang lebih sempit; dan namun
dengan rasio Id/Ig yang lebih besar dibandingkan arang PP1. Hasil ini mengindikasikan
adanya perkembangan derajat keberaturan struktur kristalit karbon dan tumbuhnya
kristalit karbon, disertai munculnya kerusakan/cacat pada kristalit yang ditandai
peningkatan rasio Id/Ig. Peningkatan kecepatan panas dari 75 ke 2000 ºC/min
memberikan FWHM D band dan G band yang semakin lebar, yang mengindikasikan
penurunan derajat keberaturan struktur kristalit karbon, seiring peningkatan kecepatan
perlakuan panas. Arang PP2-75 sampai PP2-2000 menunjukan sedikit penurunan nilai
FWHM D band dan G band dan disertai peningkatan rasio Id/Ig yang semakin besar
yang menggambarkan struktur kristalit kristalit karbon yang cenderung sedikit tidak
beraturan dibandingkan arang PP2. Hasil ini mengindikasikan bahwa PPC kurang
berpengaruh terhadap arang PP2 yang telah diberi perlakuan pada suhu 700 ºC.
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KESIMPULAN

Perlakuan panas cepat pada limbah arang cangkang kelapa sawit menunjukan
dapat mempengaruhi pembentukan pori-pori baru dengan ukuran yang antara 0,49 –
0,56 nm dengan distribusi antara 50 – 81% dari material limbah arang yang memiliki
pori berukuran dan terdistribusi 0,38 nm – 40%. Saat bersamaan perlakuan panas
cepat memberikan perkembangan derajat keberaturan pada struktur kristalit karbon
dan tumbuhnya kristalit karbon, disertai munculnya cacat pada kristalit karbon.
Kecepatan pemanasan berpengaruh terhadap derajat keberaturan pada struktur
kristalit karbon dan ukuran pori-pori yang terbentuk pada arangnya. Perlakuan panas
cepat juga mampu membentuk pori-pori baru dengan ukuran antara 0,45 – 0,50 nm
dengan distribusi antara 91 – 95%, meskipun relatif kurang berpengaruh terhadap
struktur mikro karbonnya pada limbah arang cangkang kelapa sawit yang sebelumnya
telah diberi perlakuan panas pada 700 ºC.
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