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A B S T R A K 

^ro^fc-pollmerlsasi monomer vinil pada pernukaan cation 

black secara peroksida telah dipelajari. oleh beberapa kelompck ahli 

ilmu pengetahuan dan para peneliti pada tahun akhir in i , akan teta-

pi peneHtian tentang Induksl radiasi untuk gra/fc-polimerlsasi dari 

monomer vinil pada permukaan pigmen atau filter terutama pada per-

mukaan carbon black masih sediklt sekali. Dalam laporan ini telah 

dibahas kenungkinan pemakaian induksi radiasi untuk gra/t-polimeri-

sasi dari monomer vinil pada permukaan carbon blaek. 

A B S T R A C T 

Graft-polymerization of vinyl monomers on the surface of 

carbon blacks by peroxide method has been studied by several groups 

of scientist and research workers in recent years, but radiation 

induced graft-polymerization of vinyl monomers on the surface of 

pigments or fillers in particulary on the surface of carbon blacks 

are rarely investigated. In this report some possibilities of the 

use of radiation induced graft-polymerization of vinyl monomers on 

the surface of carbon blacks are reviewed. 
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I . P E N D A H T J L U A N 

A. Penggunaan Carbon-Black 

Carbon-Black (C.B.) merupakan has i l dart proses plroHsa 

karbon dalam suatu industri petrokimia. Pada umumnya c.B. i t u d i 

gunakan sebagai pigment dalam industri t i n t a , cat, kertas dan kar-

tan. serat buatan, pasta dll.nya dan juga digunakan sebagai filler 

dari produk karet dan plast ik. 

Selain sebagai pigmen dan fillery C.B. sangat berguna un

tuk bahan i so las i panas, f i l t e r , bahan reduktor., bahan pentiuat gra-

f i t yang antara lain dipergunakan untuk moderator reaktor nuklir 

dan akhi-akhir in i bahkan dipakai sebagai adsorbent untuk memisah-

kan hasi l -hasi l belahan dan zat-zat korosif yang dihasilkan oleh 

reaksi nuklir dalam suatu reaktor pembiak. 

B. Klasifikasi, s l fa t-s l fat ktala dan fisika dari C.B. 

Kalau dibandingkan dengan carbon yang la in , C.B. mempunyai 

kandungan abu yang sangat keci l . Dipandang dari jenisnya banyak ma-

camnya C.B. i t u . Tetapi dari sekian banyak macamnya dapat dibagi 

menjadi t iga klasifikasi yaitu ; 

1. Channel Black 

2. Furnace Black 

';. Thermal Black. 

Dari t iap-t iap jenis tersebut neirounyai s i fa t -s i fa t kimia dan f i s i -

ka yang sangat berbeda, sehingga penggunaannyapun berbeda-beda pula. 

Secara konvensionil s i fa t -s i fa t kimta dan fisika dari t iap 
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jenis C.B. ditentukan dengan pengukuran : 

1. Ihdeks nigrometri5 

2. Permukaan spesiflk, 

3. Diameter partikel, 

4. iibsorpsi minyak balk dari c.B. yang bertha serbuk 

maupun yang berupa granula, 

5. Kemampuan wamas 

6. Banyaknya kanduiigan zat-zat vo l a t i l , 

7. Keasaman (pH)3 

8. Tahanan l i s t r i k , 

9. Banyaknya kandungan zat-zat yang dapat terekstraksi 

oleh benzen, 

10. Volume mass a dari serbuk atau granula. 

Perlu dikemukakan dis in i bahwa cara penentuan s i fa t -s i fa t klmia dan 

fisika dari C.B. tersebut untuk t iap- t iap industri penghasil mung-

kin dapat berlainan. 

C. Kondensat senyawa-senyawa aromatik dan radikal bebas yang terda-

pat dipermukaan C.B. 

Aldiir-akhir i n i s i fa t - s i fa t klmia dan fisika C.B. i t u di~ 

tentukan pula berdasarkan atas banyaknya dan macamnya kondensat se-

nyawa--senyawa aromatik yang terdapat dipernukaan k is i -k is i k r i s t a l 

dan banyaknya elektron-elektron tak berpasangan atau radikal bebas 

yang terdapat diujung-ujung k i s i k r i s t a l dari C.B. tersebut. 

Dengan makin meluasnya peranan dan pemakaian C.B. i t u t e r -

nyata banyaknya dan macamnya kondensat senyawa-senyawa aromatik dan 
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radikal bebas yang terdapat dipermukaannya I tu ternyata leblh pen-

t ing dari pada penentuan KLasifikasi C.B. secara konvensionil t e r -

sebut diatas, 

D. Tujuan penelltian untuk merobuat modlflkasi C.B. berdasarkan si~ 

fat penambahan gugusan fungsionil pada permukaan C.B. dengan ca-

ra graft -pollmerisasi radlasl 

Dari has i l pengamatan dan penelltian untuk menpelajari pro

ses mekanisme dan klnetlka terjadinya radikal bebas dan peiribentukan 

jenbatan pada jaringan sllang (cvosslinking) dalam proses polimeri» 

sasi dan vulkanisasi, merangsang suatu kelnglnan untuk menibuat mo-

difikasi dari c,B. dengan tujuan untuk menlngkatkan mutu dari C.B. 

yang sarnpai sekarang terssdia dipasarans terutama mulai dihasilkan-

nya C.B. oleh industrl minyak bum! di Indonesia. 

Selain untuk tujuan dia tas , perlu juga dipikirkan untuk 

membuat modifikesi C.B. untuk keprluan adsorbent guna pemisahan ha-

s i l belahan dan zat-zat korosif sebagal produk dari reaksi nuklir 

dari suatu reaktors terutama sekali untuk reaktor peirbiak. 

Untuk tujuan penggunaan terakhir i tu , diperlukan suatu mo-

diflkasi C.B. yang lebih balk lagi yang mengandung banyak gugusan 

fungsionil dan pula dapat menjadikan partikel C.B. laryfcan dispers 

b i la dlmasukkan dalam a i r . Gfugusan fungsionil perlu dlpi l ih sedemi-

kian rupa sehingga dapat menibentuk senyawa kompleks dengan kation-

kation unsur-unsur hasi l belahan dan zat~zat korosif. Larutan d i s 

pers dapat diperoleh bi la keasaman dari C.B. dinaikkan. 
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Dlkenal ada beberapa cara untuk mentoentuk gugusan fung-

s icn i l dan keasaman permukaan C,B. Ralau yang dimaksud adalah untuk 

menambah banyaknya bksigen dalam bentuk gugusan fungsionils dapat 

dilakulcan dengan jalan oksidasi. Akan te tapi b i l a yang dikehendaJd. 

adalah untuk menambah gugusan fungsianil dari inakromolekul yang l a -

ins salah satu Jalan yang dapat ditempuh ialah dengan cara pencang-

kokan (grafting). 

Dalam tulisan in i akan ditinjau beberapa aspek dari pada 

cara penibuatan reodifikasi C.B, s yaitu balk dengan cara oksidasi ma~ 

upun dengan pencangkokan. Cara yang terakhir Ini biasanya dilakukan 

dengan menggunakan peroksida-peroksida., sedangkan cara terbaru d i -

kenal dengan gm/t-poliinerisasi radiasi . 



I I . CABBOB-BLACK 

A. Tinjauan umum mengenai hasi l -hasi l penelitian C.B* 

Seperti te lah diutarakan dalam pendahuluan» C,B. adalah 

merupakan produk pirol iasa hidrokarbon dari gas alam dan minyak bu

nd. Dari tingkat pembakaran yang tidak sempuma dari proses piro-

l i sa i t u diperoleh produk Channel Black s Furnace Black dan fhermal 

Black. Penelitian s i fa t -s i fa t klmia dan fisika permukaan C.B. seca-

ra kwalitatip dan kwantitatip terhadap kondensat-kondensat aronatik 

antara lain telah dilakukan dengan baik oleh W.J. Bruin dan Th. Van 

der Plas [16], sedangkan penelitian elektron-elektron tak berpasang-

an atau radikal bebas yang terdapat pada ujung-ujung k i s i k r i s t a l 

dilakukan oleh J.B. Donnet et al [ 1 , 11], D.J.E. Inggram [9] , K. 

Otsubo dan K. Araki [10]. 

Dari bas i l penelitian diatas dapat diketahui bahwa channel 

Black mempunyai sifat keasaman (pH. 3-5), hanya beberapa saja yang 

dalam bentuk grairila beroifat neira l . Oleh karona i tu Channel Black 

dapat mengadsorpsi a lka l i , Sifat keasaman in i menunjukan banyaknya. 

kandungan zat-zat vo la t i l yang terdapat pada permukaan (sampai 16%) 

dan temyata merupakan kondensat ararcatik dari asam-asam organik. 

Selain dari pada l t u s karena mudahnya Channel Black dioksidasi de

ngan oksigen udara pada suhu ca. 400° C untuk membentuk gugusan 

ftingsionil yang mengandung oksigen 5 oleh de Kadt [16] dinamakan L-

Carbon. Furnace Black dan Thermal Black pada umumnya bersifat basa. 

Oleh karena i tu mudah mengadsorpsi asam„ Kandungan zat-zat vola t i l 

pada permukaannya sangat kecil (13%), hanya Mogul L dan Begat 400i? 

5 
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saja yang sedikit besar (235 - 5%). 

Usaha untuk membentuk kandungan oksigen pada kondensat d i -

permukaannya membutunkan suhu cukup tinggi (800-1000° C). Oleh Ka

rena i t u Jenis C.B. in l dimasukkan dalam golongan H~Carbon. Ditin-

jau dari banyaknya elektron-elektron tak berpasangan atau radikal 

bebas s Channel Black mempunyai radikal bebas sangat banyak, yaltu 
20 7, 42.10 per gram untuk Carbolac J . Furnace Black mengandung r a -

20 dikal bebas 0566.10 per gram untuk Vulkan 6 dan Thermal Black 
20 

yang paling sedikit yaitu 0,24.10 per gram untuk Sterling MT. Da

r i s i fa t-s i fat keasaman dan basaan, dapat dinyatakan bahwa L-

Carbon dapat membentuk larutan dispers dalam a i r , sedangkan H-Car

bon tidakj sehingga dapat membentuk suspensi. 

Sifat in i penting sekali bila L-Carbon tersebut digunakan 

sebagai adsorbent e lektrol l t yang ter larut dalam a i r atau sebagai 

kolloid s tab i l , sehingga dapat terhindar dari proses flokulasi. 

B. Peranan kondensat senyawa-senyawa aromatik 

Peranan kondensat aromatik yang mengandung gugusan fung-

sioni l dipermukaan C.B. sangat penting. Dalam proses Chemisorpsi, 

gugusan fungsionil in i sebagian dapat membentuk senyawa kompleks de

ngan katlon3 misalnya gugusan quinon atau phenol dapat roentoentuk 

kompleks senyawa sepit (chelat). Sedang dalam proses pencangkckan 

baik dengan jalan pemakaian peroksida., termasuk peroksida organiks 

maupun dengan radiasi* dapat membentuk radikal bebas, Olek karena 

i t u C.B. yang digunakan sebagai pigment atau filler mempunyai sifat 

mernperkuat sistem polimer atau vulkanisat, dan menyebabkan bahan 



polimer tersebut tahan terhadap degradasi karena pereaksi dan pula 

tahan terhadap sinar U.V. dan sinar pengicn. 

C. Struktur k r i s t a l 

C.B. mempunyai bentuk struktur k r i s t a l seperti graf i t , ya-

i t u tersusun dalam bentuk cincin heksagonal, Diameter dari part ikel 

primer antara 200-500 A yang terikat satu sama lain dalam aggvegat 

sohingga membentuk kr i s ta l -kr i s ta l keci l . Susunan k r i s t a l in i mem

bentuk beberapa bidang. Pada bidang kis i -k is i k r i s ta l terdapat ba-

nyak i n t i - i n t i molekul aromatik sarnpai mencapai 50-100 cincin. Pada 

ujung-ujung l<ristal berkumpul gugusan-gugusan fungsionil disatu 

pihakj dan yang lain terdapat elektron-elektron tak berpasangan 

yang ireirberikan sif at radikal bebas. 

Dengan pengukuran indeks nigrometri dari dispersi C.B. da-

pat diketahui banyaknya refleksi diffus dari sinar yang dipantulkan 

oleh bidang k is i -k is i k r i s t a l . Channel Black mempunyai indeks ni--

groiretri minimum 58, sedang Thermal Black maksimum mencapai 110. 

Ini berart i k r i s t a l Thermal Black jauh lebih besar dengan k is i -k is i 

lebih banyak sehingga refleksi diffus sinar lebih besar. 

Dari permukaan spesifik dapat dinyatakan pula bahwa Chan

nel Black jauh lebih halus dari pada Thermal Black. Permukaan spe-
2 

sifik Channel Black mencapai 1000 m per grams sedangkan Thermal 
2 

Black hanya 13 m per gram. 

Dengan pengukuran diameter part ikel dengan mikroskcp elek-

tron dapat dinyatakan pula bahwa Channel Black lebih halus (9 my) 

dari pada Thermal Black (250 my). 



I I I . PENENTUM SIFAT-SIFAT C. B. 

SECAm KCNVENSIONIL. 

A. Standart ukuran C. B.menurut Godfrey L. Cabot Inc. 

Dalara perdagangan utnumnya s ifat-s i fat jenis C. B. dari Chan

nel Blacky Furnace Blacky dan Thermal Black dinyatakan dalam spesifi--

kasi tertentu. -c 

Biasanya dalam perda.gangan dikenal beberapa produk C. B. yang 

terbesar dlhasilkan oleh finra Godfrey L. Cabot Tnc.3 Boston U.S.A.3 

dari firma Phillips Chemical Co. dan lain-lainnya. 

Pemberian nama dari jenis C. B. tersebut berdasarkan firma 

masing-masing yang mernproduksi. Jadi tidak ada keseragaman dalara hal 

in i . Dasar standart pengukuran dari s i fa t -s i fa t jenis C. B. dari firma 

yang berada mungkin berlainan, 

Karena Godfrey L, Cabot Inc. menghasilkan C. B. dalara jumlah 

besar dan bermacam-macam, roaka biasanya spesifikasi Cabot dipakai se~ 

bagai dasar standart. 

Dibawah in i akan diterangkan penentuan ukuran s i fa t -s i fa t j e 

nis berdasarkan Cabot. 

B. Indeks nigrornetri. 

Indeks nigrometri Cabot merupakan hasil pengukuran relatip 

refleksi diffus dari sinar yang dipancarkan kesuatu dispersi C.B. Ma-

kin intensif suatu C.B.} makin lemah refleksi diffus., artinya makin 

kecil indeks nigrometrinya. 

8 



C. Diameter partikel. 

Diameter partikel biasanya diukur dengan mikroskop elektron 

(M.E.), yaitu merupakan harga rata-rata dari diameter partikel yang 

diukur pada pelat fotografi dari hasil pemotretan dengan M.E. 

Cara lain dapat diperoleh secara teori dengan menghitung ber-

dasarkan permukaan spesifik yang ditentukan dengan adsorpsi nitrogen. 

Pengukuran ini tidak menghasilkan harga yang sama dengan pengukuran 

secara M.E. 

Perbedaan ini dimungkinkan karena adanya perbedaan aktivitas 

pennukaan dan derajad porousitas dari partikel c. B, 

D. Permukaan Spesifik 

Permukaan spesifik ditentukan dengan adsorpsi nitrogen berda-

saltan metoda Brunauer,, Emmet dan Teller (B. E. T.).. 

E. Adsorpsi minyak 

Adsorpsi^minyak ditentukan dengan absorpslometer (Cabot) ter~ 

hadap dibutil-pktalat (DBP). Harga in i dapat menberikan Indikasi urnum 

tentang keadaan struktur C.B, antara lain tentang viskositas dan ke> 

mampuan percampuran terhadap pelarut atau cairan. 

P. Kemampuan warna 

Kemampuan wama merupakan ukuran re la t ip dari kemampuan Mogul 

A sebagai standar untuk manghitamkan Jgigmen putih yang berbentuk 

pasta5 dihitung dalam persen (%). Kemampuan warna Mogul A diambil 100$, 

.G. Banyaknya kandungan zat-zat volat i l 

Banyaknya kandungan zat-zat vola t i l ditentukan oleh banyaknya 



cksigen yang terdapat dipennukaan C.B. Banyaknya oksigen dan hldrogen 

dari dekomposisi kondensat yang dibebaskan diperoleh dengan pemasangan 

C.B. pada suhu 950°C. 

H. Keasaman (pH) 

Keasaman (pH) dari C.B.ditentukan dengan pH meter dalatn l a -

rutan C.B. (dalam a i r ) , atau dalam luluk C. B. Keasaman tersebut 

menentukan banyaknya gugusan karbcksil* phenol atau quinon pada per-

mukaan C.B. Dengan perkataan lain menentukan pula banyaknya oksi

gen pada kcndensat. 

I . Tahanan l i s t r i k 

Tahanan l i s t r i k in i menunjukkan hanya suatu perkiraan uraum 

tentang keadaan C.B. dalam keadaan kering. Paktor lain dar ief fek t e r 

sebut menunjukkan bahwa arus l i s t r i k yang mengalir melalui C. B. ke

ring i tu dapat menentukan derajat kedispersiannya. 

J . Banyaknya kandungan zat-zat yang dapat torekstraksi oleh benzen 

Dalam hal in i rnenunjukkan bahwa makin banyak atau mudah ter- • 

ekstraksinya zat-zat terdapat dipermukaan C.B. ..mekin kurang penngunaan 

praktis dari C.B. tersebut. 

K. Voluma massa dari serbuk atau granula 

Voluma massa merupakan ukuran berat C.B. baik yang berupa 

serbuk maupun granula pada suatu satuan voluma (Kg/m ) . 



IV. MALISA GUGUSM-GUGtM FUNGSIONIL 

A. Dasar metoda analisa gugusan-gugusan fungsionll 

Analisa gugusan-gugusan fungsionil yang terdapat dipermukaan 

C. 5. telah banyal< menarik perhatian para pene l i t i . 

W.J. de Bruin dan Th: Van dev Plas [16] telah mengadakan ana -

l i s a dengan metoda yang baik dan memperoleh hasi l yang baik pula. Be-

berapa metoda telah digunakan untuk menentukan oksigen yang terkandung 

dalam gugusan fungsionil dari bermacam-roacam C. B. Garis besar metoda 

yang digunakan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 

1. ffetoda analisa dengan dasar proses pertukaranj 

2. Fetoda analisa dengan dasar prosedur derivat. 

B. Pfetoda analisa dengan dasar proses riertukaran 

Metoda analisa dengan dasar proses pertukaran yang digunakan 

untuk menentukan gugusan fungsionil antara lain yaitu: 

1. Pertukaran dengan ion-Ca dari Halsium•• asetat dan ion--Na 

dari Natrium-bikarbonat untuk menentukfin asam karboksilat. 

2. Pertukaran ion-ion Ma, K atau Ba dari 1 n KOH yang jenuh 

dengan a i r bar i t 3 1 n KOH dalam metanol, 1 n larutan Na-

e t i l a t dan 0S4 n Na metilat dalam piridin--metanol untuk me

nentukan keasaman to ta l . 

3. Pertukaran dengan T (H ) dari a i r yang mengandung T (TLO 

atau HTO) untulc menentukan atom hidrogen yang mudah ber-

pindah (mobil). 

11 



4. Pertukaran elektron dengan ion--Tt (HI) untuk menentukan 

kapasaltas oksidasi. 

C. Mstoda analisa dengan dasar prosedur derivat 

Mstoda analisa dengan dasar prosedur derivat lebih menyerupai 

raetoda penentuan gugusan fungsionil dalam analisa organik kwantita-

tip. Dengan mereaksikan C. B. dengan pereaksi tertentu yang berle-

bihan, gugusan-gugusan ftmgsionil akan diubah menjadi suatu deri

vat. Setelah itu C.B. kemudian diraumikan dan dipisahkan. Gugusan ~ 

gugusan yang telah diubah roenjadi derivat kenudian ditentukan de

ngan metoda tertentu. Prosedur tersebut yang digunakan adalah: 

1. Asetilasi untuk menentukan gugusan OH. 

2. Metilasi dengan diazometan untuk menentukan atom H yang 

mudah berpindah (mobil), dan setelah hidrolisa dapat digu

nakan untuk menentukan gugusan karbokr.il dan phenol. 

3. Peaks! dengan hidroksilamin untuk menentukan gupusan kar-

bonil. 

k, Feaksi dengan NH_ dalam metanol atau HRr dalam asam asetat 

glasitl untuk menentukan gugusan lakton. 



V . PENENTUAN BANYAKNYA EIEKTROM TAK BEFPAJSANGAN 

ATAU HAMKAIr-PADIKAL EEBAS 

A. Feranan radikal bebas dan cara menentukannya 

Sifat penguat dari C.B. yang dipakai sebagai filler dalam 

elastomer atau karet dapat diterang^an secara adsorpsl f is lk pada 

penmikaan partikel berdasarkan pendekatan ikatan f is ik [17]3 atau 

berdasarkan pendekatan ikatan kimia [17] dengan angjrapan adanya 

peranan radikal bebas yang terdapat pada permukaan C,B. Untuk me~ 

nentukan banyaknya radikal jebas pada peraiukaan C. B, i tu dapat di--

tempuh dengan cara ldmia atau dengan inengukur spin elektron yang 

tak berpasangan dengan roinpergunakan Resonansi Paramaprietis Elek--

tron (E.P.P.). 

B. Penentuan radikal bebas secara kirola 

Penentuan radikal bebas atau valensi bebas yang disebabkan 

karena adanya elektron talc berpasangan pada. permukaan C.B.3 telah 

dilakukan oleh J.B. Donnet et at [2. 3S 7] secara Jdmia dengan mem-

pergunakan pereaksi; 

1. 2 - 2 ' azobisisobutironitril ; 

CH-
\ 

C ~ 
CHX^ CM 

N = n -

CH~ 
/ J C — C H , 

\ 3 

CN 

2. 2 - 4 benzoil dichloroperoksida : 

. c l 
> = 

6 
.. o • o ... c • 

ii 

0 
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3. Lauroil peroksida : 

cuH23-fr 0- ° i - °n H 23 
o o 

C. Penentuan radikal bebas dengan E. P. R. (E. S. R.) 

Cara terbaru untuk menentukan radikal bebas ialah dengan mera-

pergunakan E.P.R, atau E.S.R. 

D.J.E. Ingvam [9] telah mempelajari spektra E.S.R. partikel 

C.B. dengan disertal penyelesaian teoritis, K. Otsubo dan K. Araki 

[10] mempelajari pengaruh pemanasan terhadap spektra E.S.R, darl 

Channel Blacky Furnace Black, dan Thermal Black, pada waktu mere • 

ka mempelajari meksnisme daya penguat C.B. dalam produk karet. Me-

reka juga mempelajari pengaruh radiasi slnar gamma dari Co-60 ter

hadap perubahan struktur permukaan C.B. Dari hasil percbbaannya da-

pat dinyatakan banyaknya radikal-radial bebas dari C.B. yang belum 

diproses, dan menyatakan bahwa ada perubahan dan perbedaan dari C. 

B. yang telah dipanaskan dalam vakum dan yang telah diradiasi. Dari 

tiap jenis C.B. jumlah radikal bebas yang terdapat dipermukaannya 

berlalnan. Jumlah radikal bebas yang ditentukan dengan E.S.R. ter 

nyata menurun dalam order : 

Channel Black > Thermal Black > Furnace Black . 

Spektra dari Thermal Black dan Furnace Black menunjukkan ha-

nya sedikit perubahan bila dipanaskan dalam vakum, akan tetapi 

spektra Channel Black bertambah menjadi menyempit, meruncing, dan 

tidak simetris. 

C.B. yang diradiasi 5 yang dimaksudkan untuk menambah jumlah 
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radikal bebas 3 temyata tidak raeiriberikan hasi l seperti yang diha-

rapkan. Uhtuk membedakan ketiga Jenis C.B. dapat dil ihat dari ben-

tuk kurva spekfcra E.S.P.. Ifotuk Channel Black bentuk kurvan3ra 

adalah runcing., untuk Furnace Black lebar sedans untuk Thermal 

Black sedikit lebih lebar dari pada Furnace Black. Channel Black 
20 msmpunyai kerapaten spin sangat t inegi (6.3 x 10 spin per gran) . 
20 Thermal Black kurans: lebih setenpahnya (2 J x 10 spin t>er gram) . 

-j O 

sedangkan Furnace Black kira- kira seperseratusnya (10 spin per 

gram) * 



v i . KEvrrsoRPSi PADA PERMUKAAN CB. 

. Anomall gaya adsorpsi Van der Vaals 

Sifat kemisorpsl pada permukaan C.B. telah dipelajari oleh Th. 

Van der Bias dalam thesis doktornya [16] dengan menperbandingkannya 

kemisorpsi pada permukaan kwarsa dan AniberUt IBC-50. Adsorpsi yang 

ter jadi pada peimukaan C.B. ternyata lebih besar dari pada fenomena 

gaya adsorpsi Van der Waals pada umurmya. Anomali in i disebabkan 

karena ternyata gaya adsorpsi dari C.B. i t u sangat dipengaruhi oleh 

pH dari keasaman kondensat cincin aromatis yang terdapat dipermu--

kaannya. Karena banyaknya jenis C.B. i t u , maka dengan sendirinya 

kemungkinan variasi daya adsorpsinya juga bermacam macam. 

. Pengaruh pH kondensat pada daya adsorpsi C.B. 

Dari percdbaan Van der Plas tersebut di etas dapat diketahui 

bahwa pada daerah pH yang luas} yaitu antara pH 1 - lH daya adsorp

s i C.B. terhadap Eu (III) temyata lebih tinggi dari pada kwarsa 

dan juga ra ta-ra ta lebih tinggi dari pada Amberlit IRC-SO. 

Daya adsorpsi channel Black {Mogul A) jauh lebih tinggi pada 

pH 1,5 dari pada dalam daerah pH tinggi. Pada daerah pH rendah 

daya adsorpsi dinding ampul atau tabung pereaksi terhadap C.B. sa--

ngat kecil dan dapat diabaikan. Tidak seperti jenis H-Carbon yang 

biasanya bersifat basa (pH 11) 3 daya adsorpsi dinding dapat mcmca-

pai 20JS. Dari has i l percobaan tersebut dapat diperoleh gaatoarnn 

bahwa : 

1. Adsorpsi pada daerah pH rendah disebabkan karena adarya 

gugusan oksigen pada parmukaan C. B. te tapi hal i n i 

16 
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tidak terdapat pada daerah pH t inggi . 

2. Pertukaran gugusan oksigen kellhatannya irienunjukkan sda-

nya asam yang lebih kuat dari pada gugusan karboksil, ka~ 

rena odsorpsi yang t inggi terdapat pada pH yang lebili ren-

dan kalau dibandlngkan dengan Ambevlit IEC-50 sebagai pe-

nukar ion yang raengandung pugusan karboksil. 

Disini tidak mudah untuk menerangkan bahwa gugusan karboksil dari C. 

B. sama kuat kalau dibandingkan dengan gugusan karboksil pada penu

kar-ion. Padahal kalau dil ihat sebagai perbandingan dari kurva t i -

t r a s i 3 bahwa penukar-ion i tu mengandung gugusan-gugusan yang kuat 

dan dalam jumlah yang banyak. 

C. Konflgurasi gugusan COOH., CO dan OH 

At as dasar seperti dinyatakan diatas tad i 3 kemungkinan gugus-

san karboksil dari C.B. yang mempunyai affinitas yang kuat terhadap 

ion-ion golongan Lantanida i t u disebabkan karena' adanya kemampuan 

pembentukan kompleks sepit dari hasi l konfigurasi gugusan O00H5 035 

dan OH. 

Eentuk konfigurasi penibentukan kompleks i tu dapat dinyatakan 

adanya fenomena sebagai berikut: 

E* H 

+0 0+ i r 



V H . OKSIDASI IERMDKMN C.B. 

A. Mbdiflkasi C.B. yang diperoleh dengan jalan dksidasi 

Ihformasi mengenai proses oksidasi permukaan C.B. tidak ba-

nyak. J.B. Bonnet dan J. Ldfiaye [12] menyatakan bahwa karbon-diok-

sida dapat dihasilkan b i la Philblack 0 dioksidasi dengan asaro n i 

t ra t . Dari has i l pengamataimya dikatakan bahwa reaksi dksidasi t e r 

sebut terjadi pada pennukaan C.B. dan bukan dari has i l degradasi 

antara. Mekanismenya sangat berlainan dari pada b i la dksidasi kar-

bon dilakukan dalam larutan. 

Selain i tu J.B. Darmet dan G. Henriah [11] telah mempelajari 

pula pengaruh dksidasi pada fiksasi radikal bebas pada pennukaan 

Philblack 0. Banyaknya gugusan COOH yang terbentuk pada permukaan 

Philblack 0 tersebut di at as tergantung dari pada konsentrasi l a 

rutan asam n i t r a t . Sedangkan dengan F.M. Lang [13] dinyatakan bahwa 

dari black-graphite mengalami perubahan bi la black-graphite ( Ster

ling FT atau Graphon) dioksidasi dengan udara kering (H20 < 5 ppm ) 

pada suhu 620°C, Bilamana hasi l oksidasi tersebut diatas dipanaskan 

sanpai 900°C dengan aliran gas argons temyata hasi l CO dan 002 l e -

bih kecil dari pada graflt nuklir. 

B. Modifikasl C.B, untuk nemperoleh bahan grafit nulclir 

J. Rappeneau et at [14] menpelajari pengaruh pemanasan pada 

suhu t inggi , 2700°C dan 3000oCs beberapa jenis C.B. (Thermax, Ster

ling M.T. P 33 dan Regal R) dengan metoda oksidasi-cairan. 

18 



19 

Kinetika. dari proses d<sldasi--cairan sangat sensitip terhadap 

kerusakan struktur dalam. Effek darl persamaan t inggi dapat mengu-

bah struktur C.B. menjadi struktur graf i t . 

Okslgen yang- dipakal adalah campuran sulfochromat (H-SOn + 

4ggGr20_) berdasarkan w. Oberlin dan J. mring [16], P'etoda terse- • 

but dimaksudkan untuk msndapatkan modifikasi struktur karbon yaitu 

untuk menpelajarl trans formasi karbon grafit yang sangat penting 

dalam Industri grafit nuklir dengan bahan baku dari bermacam -macara 

C.B. 

C. Oksldasi dengan oksigen untuk mendapatkan modifikasi struktur dalam 

dan permukaan c.B. 

Fengaruh oksidasi udara terhadap C.B, dapat memberikan peru-

bahan pada susunan struktur dalam dan juga dapat mengubah susunan 

permukaan C.B. 

J.B. Bonnet dan J.C. Bouland [2] mengadakan oksidasi udara 

terhadap Thermal Black. {Sterling FT dan Muke Gosel) 'pada suhu an-

tara 450° - 750°C. lytereka memilih Thermal Black* karena menurut in-

dikasi susunan struktur dalaimya lebih tinggi dari pada Furnace a-

tau channel Black? kalau dlbandinpkan dengan struktur dalam dari 

grafit yang parallel i t u . Tujuan dari penelitian in i juga diper--

untukkan mandapatkan grafit nuklir . 

Penulis di C.E.N. Saclay dl Perancis [17] mengadakan perco-

baan untuk mendapatkan modlfikasi permukaan C.B. ( philblack 0., 

Spheron 10003 Carbolac 46 dan Monarch 71 ) dengan jalan oksidasi 

dengan aliran oksigen (30 I t /jam) pada suhu 100°-500°C dan dengan 
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jalan oksidasi oksigan d l bavrah tekanan (10 Kg/cm ) pada suhu 250°C 

dan 500°C. Hasil darl percobaan in i adalah penarribahan gugasan COOH 

pada permukaan C.B. TJhtuk inenentukan banyaknya COCH yang teibentuk 

dan kenaikan keasaman pennukaan dipergunakan metoda Lxdtke dan Blom 

(151 . Kalau dil ihat dari kurva kecepatan kinetika penibentukkan gu

gusan O0OH, dapat dinyatakan bahwa rnaldn banyak kondensat aromatlk 

pada pennukaan C.B. menunjukkan adanya gejala inhlbitasi terhadap 

prases oksidasi. Bila banyaknya kondensat aronatik dinyatakan de-

ngan Q dan kecepatan oksidasi V, maka dari kurva kinetika dapat d i 

nyatakan : 

\caxbolao-46) > %Jon<xr>6h ?l) > ^(Spheron 1000) 

sedangkan ; 

V(Carbolac 46) > Y (Monarch 71) > Y(Spheron 2000) 

Bila A adalah keasaman dari peimukaan C.B. maka *-

Hcatbolac 46) > A(Mcnaz>di 71) > Hsplieron 2000) 

Dengan pembentukan gugusan CDOH pada permukaan C.B. i n i memungkin-

kan untuk rceiribuat modifikasi C.B. sebagai adsoaiattt has i l belahan 

dan zat-zat korosif yang diftasilkan oleh reaksi nuklir dalam r ea l 

t o r dan menambah derajat dispersi dari C.B. tersebut. 

Selain i t u juga dapat metrtoerikan keraungkinan pentoonfcukan • 

gugusan fungsionil lebih lanjut yang diperlukan untuk dapat rnemben-

tuk senyavra konpleks dengan bermacanwnacam kation dengan jal&n in -

duksi radiasi dalam ora/fc-polimerisasi dengan monomeiMnonomer yang 

mengandung gugusan fungsionil yang diperlukan f misalnya gugusan 

epoksida. 



VIII. GRAFT-POLBERISASI RADIASI 

A. Graft kopolimoriaasi 

Suatu cara untuk mendapatkan modifikasi dari suatu polimer 

yaitu dapat ditempuh dengan dua jalanj pert ana secara graft kopo-

liinerisasi dan kedua dengan block kopolimerisasi. Dengan jalan ter-

sebut dimaksudkan untuk memperbaiki sifat suatu polimer menjadi ko-

pollrner yang mempenyai sifat lain dari pada sifat polimer semula. 

Pada uraumnya graft kopolimerisasi lebih menunjukkan perubah-

an sifat dari polimer „ karena disini dapat dimungkinkan untuk me~ 

nambahkan suatu monomer yang mengandung gugusan fungsionil dalam 

bentuk cabang. Graft kopolimerisasi hanya dapat dilangsungkan bila 

ada inisiator untuk melakukan pencangkokan itu dengan suatu monomer 

pada polimer sebagai tulang punggung. Dasar reaksinya adalah reaksi 

''chain transfer''. Dengan inisiator tersebuts monomer akan diubah 

menjadi radikal bebas dan pada rantai polimer yang ada ikatan rang-

kapnya atau pada kedudukan atom- atom H pada posisi alfa akan ter~ 

bentuk pusat-pusat elektron tak berpasangan. Selanjutnya dalam ke-

adaan itu berlangsunglah proses pencangkokan. 

Pereaksi yang dipergunakan sebagai inisiator adalah berbagai 

macam peroksida (K2Cr2Cy -HpSO., K ^ O g , NaJSgO^ HgO., 0 dan lain-

lain) s peroksida organik (benzoil peroksida;, lauroil peroksida), a-

2+ k+ 
zobisisobu-tironitril5 Fe , Ce , BF_3 SnClj. dan lain-lainnya. 

Kelemahan metoda in i bahwa inis ia tor tersebut sukar untuk 

dipisahkan kemball dari sistem kopollmer i t u . 

21 



B. Graft kopoliraerisasi radiasi 

Graft kopolimerisasi radiasi sering disingkat graft-poll-

merisasi radiasi, Eedanya dengan graft polimerisasi bahwa disini 

tidak diperlukan pereaksi sebpj?ai inisiator karena dengan jfalan ra

diasi reaksi inisiasi akan berlangsung dengan sendirinva. 

Jadi dengan graft- polimerisasi r?diasi akan dineroleh kopo-

limer yang numi, sehingga pada saat ini merupakan teknik sintesa 

kopolimer yang paling populer dan banyak sekali publikasi dan paten 

dalam bidang ini. 

Metoda pencangkokan dengan radiasi pada dasarnya dapat di-

langsungkan dengan cara : 

1. Irradiasi langsung atau silih ganti (mutual) dari suatu 

polimer dan monomer dengan tiadanva udara. 

2. Preirradiasi dari suatu polimer dalam udara untuk memben-

tulc peroksida atau gugusan peroksida kemudian dicampurkan 

monomer dengan tiadanya udara. 

3. Preirradiasi suatu polimer dalam vakum untuk membentuk 

perangkap radikal, kemudian dipanaskan bersama monomer 

dalam keadaan bebas udara. 

4. Irradiasi dua macam polimer yang tercampur dengan balk 

dalam keadaan bebas udara. 

5- Irradiasi pollmer kristal yang telah gembung dengan mono

mer dalam udara. 



C. grfl/ft-polimerisasi monomer^oncaner y i n i l pada •percrgkaan 

(Srajt-polimerisasi monomer-monomer v i n i l pada pernrukaan C.B. 

dengan in i s iaxor peroksida telal i dilakukan oleh beberapa penelixx 

[ 1 - 7 ] • -Akan t e t a p i secara graft-polimer r a d i a s i masih s e d i k i t se 

k a l i dilakukan. Penulis mencoba metoda i n i d i C.E.A.SaoZay d i Per an 

c i s , ya i tu melalcukan graft-~pdl±ner r a d i a s i Carbolac 46, Monarch 71 

dan Philblack dengan asam akrilcvfc, asam metakr i la t dan g l i s i d i l - n e -

t a k r i l a t , dalam keadaan vakum [17, 18] . 

Pada dasarnya metoda yang dipergunakan adalah i r r a d i a s i 

langsung nap monomer dan C.B. dalain keadaan vakum dan pada suhu 

yang terxentu agar terjadinya kondensasi kapi le r da r i xiap monomer-"" 

dapat dihindarkan. 

Hasi l yang dapat diperoleh dengan car a i n i dapat mencapai 

deraja t pencakokan 10-70$ kalau terjadinya homopolimerisasi dapat 

diabaikan. Dan selanjutnya produk modifikasi C.B. i n i berdasarkan 

gugusan fungsionil yang terkandung dalam monomer yang dicangkokkan 

akan memberikan s i f a t baru seauai dengan penggunaan seterusnya. 

Di Indonesia yang kaya akan minyak bumi dan gas alam pada 

waktu. sekarang t e l ah menghasilkan C.B. akan t e t a p i sejauh mana be-

lum dapat diketahui spesif ikasinya dan untuk i t u perlu diadakan pe 

n e l i t i a n sebaik-baiknya, karena pentingnya dan luasnya penggunaan 

C.B, dalam perkembangan i n d u s t r i d i Indonesia s end i r i . Demikian pu-

l a merupakan bahan baku yang tak t e r n i l a i dalam perkembangan tenaga 

atom, baik dapat dipakai sebagai bahan baku g r a f i t nuklir maupun 

sebagai adsorben h a s i l - h a s i l belahan dan sebagainya. 



H . K E S I H P U I A N 

A. Eerdasarkan -uraian diatas dapat di tar ik kesimpulan bahwa penelitian 

C.B. perlu dUcembangkan., Demikian pula kalau diingat Indonesia ka-

ya akan bahan baku tersebut., selain untuk keperluan bermacam-macam 

industri juga sangat penting artinya untuk bahan moderator netron 

dalam reaktor nuklir dan sebagai adsorben hasi l -basi l belahan dan 

zat--zat korosif yang lain yang ter jadi dari bas i l reaksi nuklir. 

B. Penelitian lebih lanjut untuk membuat modiftkasi dan konfigurasi C. 

B. baik secara oksidasi pada ternperatur rendah dan t inggi , maupun 

dengan cara grafi-polimerisasi radiasi perlu dikeirbangkan seawal 

mungkln, mengingat kemajuan yang pesat dalam bidang i n i . 

C. Dari hasi l -hasi l penelitian dapat diketahui perspektif mas a depan 

penggunaan C.B. secara mongunturgkan dan harganyapun sangat rendah. 

Sebagai bahan baku grafit nuklir^ C.B. mempunyai kandungan abu sa

ngat kecil j dan sebagai adsorben untuk memisahkan hasl l belahan 

terutama golongan Lanthanida temyata lebih unggul dari kwarsa dan 

Aniberlite IRC- 50. 

D. Sebagai pigmen dan filler, C.B. yang telah dicangkok dengan monomer 

tertentu akan menantoah ketahanan elastomer terhadap pereaksi dan 

radiasi sinar-sinar pengion. 
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