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1

Abstrak
2-

Telah dilakukan preparasi dan modifikasi Kaolin Tatakan sebagai adsorben untuk anion Cr 2O7 dalam medium air.
Kaolin dipreparasi dengan pencucian menggunakan hidrogen peroksida, NaOH dan pemanasan pada temperatur 500
o
C selama 5 jam. Modifikasi dilakukan dengan mencampurkan kaolin dan surfaktan kationik cethyltrimethylammoniumbromide (CTAB) selama 24 jam pada temperatur kamar yang disebut sebagai kaolin-CTAB. Karakterisasi padatan hasil
modifikasi dilakukan dengan metode spektrofotometri inframerah (FTIR) dan difraksi sinar-X (XRD). Padatan hasil
2modifikasi digunakan untuk mengadsorp anion Cr2O7 dalam medium air. Kondisi adsorpsi optimal ditentukan pada
berbagai variasi pH, waktu kontak, dan konsentrasi anion. Jumlah anion yang teradsorp dikaji dengan spektroskopi
serapan atom. Pola difraktogram sinar-X menunjukkan puncak karakteristik untuk kaolin yang tidak berubah setelah
proses preparasi dan modifikasi. Hal ini berarti bahwa proses tersebut tidak menyebabkan kerusakan struktur dari
2padatan kaolin. Hasil kajian adsorpsi menunjukkan bahwa adsorpsi optimal anion Cr 2O7 oleh padatan kaolin-CTAB
terjadi pada pH = 1,5-2, dan pada waktu kontak 120 menit dengan konsentrasi anion 100 ppm. Kajian kinetika adsorpsi
2menunjukkan bahwa adsorpsi anion Cr2O7 mengikuti kinetika orde satu dengan harga konstanta laju reaksi sebesar
2-2
-1
3,743 x 10 menit sedangkan kapasitas adsorpsi padatan kaolin-CTAB terhadap anion Cr2O7
sebesar 26,927
mmol/Kg.
2 -

Kata kunci: Modifikasi kaolin, CTAB, kinetika, adsorpsi, Cr2O7 .

modifikasi terhadap adsorben tersebut sehingga

PENDAHULUAN
yang semakin pesat

selektif terhadap adsorbatnya. Berbagai jenis

menyebabkan pencemaran bagi lingkungan yang

adsorben telah diteliti kemampuan adsorpsinya

salah

terhadap anion Cr2O7 ,

Perkembangan industri

satunya

adalah

limbah

logam

berat.

2-

seperti sawdust, As

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi

received CAC [1], multiwalled carbon nanotubes

pencemaran tersebut, salah satunya dengan

[2], dan zeolite-NaX [3], bentonite, EHDDMA

metode adsorpsi. Metode adsorpsi banyak dipilih

ammanded zeolite, dan cetyl amended zeolite [4].

karena pengoperasiannya mudah, hemat energi,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adsorben-

pemeliharaannya sederhana, dan mempunyai

adsorben tersebut memiliki kapasitas adsorpsi

kapasitas besar. Akan tetapi beberapa adsorben

yang kecil, sehingga masih perlu dilakukan

seperti karbon aktif, asam humat, zeolit, clay

penelitian untuk mengkaji kemungkinan adsorben

(lempung), kaolin, dan banyak adsorben lainnya

lain untuk mengadsorp anion dari dalam larutan

hanya mampu menyerap kation dan terbukti tidak

tersebut. Mineral kaolin telah terbukti dapat

selektif untuk anion sehingga perlu dilakukan

dimodifikasi hingga bermuatan positif dengan
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menggunakan surfaktan kationik sehingga dapat

Alat-alat yang Digunakan

selektif terhadap adsorbat berbentuk anion, hal ini

Seperangkat

dikarenakan

negatif

Pengayak 200 Mesh merek Retsch. penyaring

diseluruh lapisan dan situs pertukarannya berada

Buchner, pengaduk magnet, timbangan digital

dipermukaan

model GR-200, pH meter merek Lutron pH 207

kaolin

memiliki

dimana

muatan

molekul

polar

dapat

gelas,

lumpang

porselen,

HA, ultrasonic bath, oven, furnace model FB

teradsorp [5].
Beberapa

alat

peneliti

telah

melaporkan

131OM-33, hot plate, shaker (Marius Instrument),
merek

Sorfall

Biofuge

Primo

keberhasilannya dalam memodifikasi permukaan

centrifuge

mineral

(Laboratorium Kimia Analitik FMIPA UGM). Untuk

dengan

surfaktan

seperti

pada

permukaan klinoptilolit [6,7] dan zeolit-A [8].

penentuan harga KPK

Surfaktan kationik dilaporkan memiliki kapasitas

destilasi di laboratorium Ilmu Tanah Fakultas

adsorpsi yang tinggi dan dapat meningkatkan

Pertanian UGM. Instrumen yang digunakan untuk

kapasitas tukar anion seperti kromat [9], sulfat,

karakterisasi material antara lain difraktometer

fosfat [10] dan arsenat [8]. Dalam penelitian ini,

sinar-X Shimadzu model XRD 6000 (Laboratorium

telah dilakukan modifikasi kaolin melalui proses

Kimia Analitik FMIPA UGM) dan spektrofotometer

pencampuran kaolin dengan surfaktan kationik

Infra

Merah

(IR,

digunakan perangkat

Shimadzu

Prestige-21

(CTAB).

Laboratorium Kimia Organik FMIPA UGM), dan

dalam

untuk penentuan kandungan logam dalam larutan

dengan

digunakan Spektrometer Serapan Atom (AAS)

mempelajari pengaruh pH terhadap adsorpsi,

merek Perkin Elmer 5100 PC (Laboratorium Kimia

kinetika

Analitik FMIPA UGM).

cethyltrimethylammonium-bromide
Kemampuan
mengadsorp

kaolin

2Cr2O7

anion

adsorpsi

termodifikasi

dan

dikaji

penentuan

kapasitas

adsorpsi kaolin termodifikasi, sehingga pada
penelitian ini diharapkan menjadi langkah awal

Preparasi dan modifikasi kaolin

yang

Kaolin

nantinya

dapat

menghasilkan

material

dikeringkan

kemudian

dihaluskan

termodifikasi dari bahan lokal yang mempunyai

menggunakan penggerus porselen dan diayak

peluang

hingga lolos saringan 200 mesh. disebut sebagai

untuk

dikembangkan

sehingga

meningkatkan nilai guna serta nilai ekonomi.

“kaolin alam” . Preparasi kaolin alam dilakukan
dengan merendam 100 g kaolin alam yang dalam

PROSEDUR PERCOBAAN

1L akuades dan diaduk menggunakan pengaduk

Bahan yang Digunakan

magnet selama 4 jam, kemudian sejumlah larutan

Kaolin alam yang berasal dari Tatakan, kabupaten

H2O2 30 % ditambahkan sedikit demi sedikit

Tapin, Kalimantan Selatan, bahan-bahan kimia

kedalam

yang digunakan dari E Merck dengan kualitas

gelembung udara. Campuran diaduk semalam

proanalisis adalah NaOH, HCl 37%, CH3COOH,

dan kemudian dicuci dengan akuades sebanyak 3

AgNO3, H2O2 30%, K2Cr2O7, Ammonium acetat,

kali untuk menghilangkan sisa H2O2, untuk lebih

ethanol 96%, KCl, asam borat, dan BCG-MR

mudah dalam proses pemisahan padatan dalam

(bromocresol green-metyl red). Kertas saring

proses

Whatman 42, larutan buffer 4 dan 7 (Horiba

menggunakan

standar

selanjutnya

solution),

(Cethyltrimethylammonium-bromide),

CTAB
akuabides

buatan Laboratorium Kimia Dasar FMIPA UGM.

campuran

pencucian
alat
adalah

sampai

tidak

terdapat

dilakukan

dengan

sentrifuge.

Langkah

menambahkan

kembali

akuades pada padatan dan diaduk menggunakan
magnetik stirer sambil diatur pH larutan dengan
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menambahkan NaOH hingga pH netral, kemudian

mana terjadi adsorpsi . Beberapa botol sampel ke

gelas beaker berisi campuran dipindahkan ke

dalamnya dimasukkan 20 mL larutan Cr2O7

dalam ultrasonic bath agar kaolin yang ada

tersebut,

terdisagregrasi

menit,

modifikasi berukuran sebanyak 100 mg dan

selanjutya dilakukan proses pencucian hingga di

selanjutnya dikocok menggunakan shaker pada

peroleh campuran agak bening. Padatan yang

waktu yang telah ditetapkan dan disaring dengan

diperoleh

kertas saring whatman 42. Konsentrasi Cr2O7

selama

dipanaskan

sekitar

dengan

15

menggunakan

o

2-

ditambahkan

padatan

kaolin

hasil

2-

furnace pada suhu 500 C selama 5 jam [11,12].

dalam larutan baik sebelum dan setelah adsorpsi

Padatan disebut sebagai “kaolin preparasi”.

diukur dengan AAS.

Sebelum melakukan modifikasi kaolin, ditentukan

Penentuan

kapasitas

dan

energi

adsorpsi.

2Cr2O7

terlebih dahulu nilai Kapasitas Penukar Kation

Disiapkan sederet larutan 20 mL

(KPK) kaolin. Modifikasi kaolin dilakukan dengan

variasi konsentrasi 30, 50, 70, 100, 150, dan 200

mencampur 10 gram kaolin preparasi dengan 250

ppm pada pH optimum. Ke dalam masing-masing

mL larutan CTAB dimana konsentrasi CTAB

larutan tersebut ditambahkan 100 mg kaolin hasil

dibuat dua kali nilai KPK, kemudian distirer

modifikasi dan selanjutnya diaduk selama 24 jam,

selama 24 jam. Campuran disaring, padatan yang

kemudian disaring dengan kertas whatman 42.

diperoleh dicuci dengan aquades hingga bebas

Konsentrasi Cr2O7

dari Br

-

kemudian

yang ditunjukkan dengan uji AgNO3,
dikeringkan

dalam

oven

2-

dalam larutan baik sebelum

dan setelah adsorpsi diukur dengan AAS.

pada

o

temperatur 110-120 C selama 24 jam disebut

HASIL DAN PEMBAHASAN

sebagai “kaolin-CTAB”. Padatan kaolin alam,

Karakterisasi padatan kaolin

kaolin preparasi dan kaolin-CTAB yang diperoleh
dikarakterisasi

menggunakan

dengan

spektrofotometri

inframerah (FTIR), difraktometri sinar –X (XRD).

Spektra IR padatan kaolin ditunjukkan
dalam Gambar 1. Dalam gambar tersebut, terlihat
bahwa pada spektra kaolin alam terdapat serapan
3695 cm

-1

dan 3618 cm

-1

yang dimungkinkan

Kajian adsorpsi anion dalam larutan

pengotor dari senyawa organik yang mungkin

Pengaruh pH medium. Disiapkan sederet larutan

terdapat di dalam kaolin. Serapan ini menghilang

2-

20 mL Cr2O7 100 ppm dengan variasi pH 1, 2, 3,

setelah kaolin dilakukan preparasi menggunakan

4, 5, 6, 7, 8, dan 9 Pada masing-masing larutan

hidrogen peroksida. Hilangnya serapan tersebut

tersebut ditambahkan 100 mg

dapat diamati dari spektra kaolin terpreparasi.

kaolin hasil

modifikasi berukuran 200 mesh kemudian diaduk

Pada senyawa kaolin alam juga teramati serapan

selama 24 jam pada temperatur kamar. Larutan

di daerah 3448 cm yang merupakan vibrasi OH,

selanjutnya disaring dengan kertas whatman 42.

serapan yang berurutan pada 1033 cm dan 786

2-

Konsentrasi Cr2O7
dan

setelah

dalam larutan baik sebelum

adsorpsi
2-

Konsentrasi Cr2O7

diukur

dengan

-1

-1

cm

-1

menunjukkan vibrasi dari Si-O-Si, serapan
-1

AAS.

pada bilangan gelombang 694 cm menunjukkan

yang teradsorp pada kaolin

serapan Al-O [13], sementara serapan pada
-1

hasil modifikasi dihitung berdasarkan perbedaan

daerah 910 cm

antara konsentrasi awal dengan konsentrasi sisa

Al...OH. Pada daerah antara 400-500 cm

dalam larutan.

terdapat banyak puncak yang saling overlap yang

Kinetika adsorpsi. Disiapkan larutan

2Cr2O7

merupakan serapan ulur dari
-1

100

menunjukan banyaknya pengotor pada kaolin.

ppm dengan keasaman diatur pada pH tertentu di

Puncak-puncak tersebut hilang setelah dilakukan
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pencucian dengan hidrogen peroksida dan proses

haloisit (metahaloisit) menghilang. Haloisit yang

pemanasan.

serapan

memiliki ukuran partikel lebih kecil (0,01-1 µm)

berurutan untuk Si-O-Si pada bilangan gelombang

dibandingkan dengan kaolinit (1-10 µm) akan

1056 cm

-1

Terlihat

Si-O-Al

910 cm

bahwa

-1

dan 786 cm semakin tajam, serapan
-1

lebih mudah hilang oleh serangan asam yang

yang merupakan hasil vibrasi ulur

berarti bahwa proses preparasi dengan hidrogen

semakin terlihat jelas, dan serapan pada

peroksida mampu menghilangkan struktur mineral

pada 470 cm
VI

pula

-1

yang merupakan serapan ulur dari

haloisit

tersebut.

Selain

itu

puncak-puncak

Al...OH menghilang sebagaimana ditunjukkan

dengan intensitas rendah juga menghilang yang

pada

berarti

spektra

kaolin

terpreparasi.

serapan pada 910 cm

-1

Hilangnya

disebabkan karena

bahwa

penambahan

proses

hidrogen

preparasi
peroksida,

dengan
pencucian

terjadinya dealuminasi pada kaolin akibat dari

dengan basa dan proses pemanasan mampu

pemanasan yang sangat tinggi.

memurnikan kaolin.

Untuk spektra kaolin-CTAB, muncul puncak pada

Jika dibandingkan puncak yang menunjukkan

-1

-1

yang merupakan

karakter kaolin, terlihat bahwa pola difraktogram

penunjuk untuk vibrasi ulur simetris dan asimetris

kaolin alam, kaolin preparasi dan kaolin-CTAB

gugus -CH2- yang berasal dari surfaktan CTAB

menunjukkan pola yang sama. Hal ini berarti

[14].

perlakukan yang diberikan terhadap kaolin tidak

2924 cm

dan 2854 cm

merusak struktur kristal dari kaolin tersebut.
Interpretasi difraktogram sinar-X

Artinya bahwa kaolinit mempunyai ketahanan

Difraktogram material kaolin dalam penelitian ini

struktur terhadap asam maupun pemanasan.

disajikan pada Gambar 2. Setelah mencermati

Ketahanan

mineral

terhadap

asam

sangat

difaktogram sinar-X dalam penelitian ini dan

dipengaruhi

oleh

kristanilitas

dari

mineral

kemudian

lempung,

dimana

semakin

tinggi

tingkat

dibandingkan

dengan

difraktogram

standard, akan terlihat jelas bahwa puncak utama

keteraturan kristal akan meningkatkan ketahanan

yang terdapat pada difraktogram material dalam

terhadap asam [12]. Akan tetapi semakin kecil

penelitian

ukuran

relatif

sama

dengan

difraktogram

fraksi

dari

mineral

lempung

akan

standard, baik dalam hal sudut difraksi (2θ), jarak

menurunkan ketahanan terhadap asam karena

antar

meningkatnya

bidang

kristal

(d)

maupun

intensitas

kemudahan

disolusi

dari

ion

relatifnya. Kaolin akan menghasilkan puncak

aluminium pada struktur lempung [12]. Hal yang

utama difraktogram sinar-X pada 2θ 12,3 (001),

identik juga terjadi pada mineral quarsa dan

24,7 (002) dan 37,5 (003) [15]. Pada difraktogram

klinoptilolite dimana keberadaannya tidak berubah

kaolin alam, karakter kaolin muncul pada sudut

oleh pengaruh asam.

o

o

o

o

o

o

difraksi 20,0 , 25,0 , 26,7 , 38,3 , 54,9 , dan 60,0 .
2-

-

Selain keenam puncak utama tersebut, terdapat

Adsorpsi Cr2O7 dan MnO4 pada Kaolin

puncak dengan intensitas cukup tinggi pada

Pengaruh pH medium

o

o

daerah 2θ( ) = 12,1 yang merupakan puncak dari
haloisit
padatan

(metahaloisit)
kaolin

[12].

sebelum

Selain
preparasi

itu

pada

terdapat

Keberadaan

CTAB

mempunyai situs aktif

pada
+
RN(CH3)3

Kaolin-CTAB
yang dapat
2-

berinteraksi dengan anion-anion Cr2O7 . Interaksi

banyak puncak lain dengan intensitas rendah.

ini menyebabkan anion-anion tersebut dapat

Pada difraktogram kaolin preparasi, puncak pada

teradsorp pada padatan kaolin. Pengaruh pH

o

o

daerah 2θ( ) = 12,1 yang merupakan puncak dari

terhadap adsorpsi anion-anion tersebut perlu
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2-

dikaji untuk mengetahui pengaruh pH medium

kaolin-CTAB pada anion Cr2O7

terhadap

terhadap

dengan tajam pada menit-menit awal hingga

adsorpsi ditunjukkan pada Gambar 3. Terlihat

mencapai maksimum pada waktu kontak 120

adsorpsi.

bahwa adorpsi

Pengaruh

2Cr2O7

pH

dalam jumlah besar terjadi

meningkat

menit. Pada waktu kontak lebih dari 120 menit

pada pH yang rendah, antara 1,5-2. Kromium

terlihat

dapat berada dalam dua bentuk Cr(VI) dan Cr(III)

teradsorp. Hal ini dimungkinkan oleh adanya

yang kestabilannya sangat dipengaruhi oleh pH

proses desorpsi anion yang sebelumnya telah

sistem. Pada pH < 2, spesies Cr (VI) ada sebagai

terikat pada situs aktif kaolin.

bentuk

HCrO4

dan H2Cr2O7. Seiring dengan

kenaikan pH, spesies Cr (VI) akan berubah
2CrO4

menjadi

2Cr2O7 .

dan

muatannya, anion

2Cr2O7

Jika

dilihat

ada

penurunan

jumlah

anion

yang

Kinetika adsorpsi
2-

dilakukan

persamaan

kinetika

Kajian kinetika adsorpsi anion Cr2O7
dengan

menggunakan

memiliki muatan yang

adsorpsi pseudo orde satu Lagergren (1989) dan

sehingga akan memiliki

kinetika adsorpsi pseudo orde dua Ho et al.

afinitas yang lebih besar terhadap muatan positif

(2000). Persamaan kinetika adsorpsi pseudo orde

dari situs aktif adsorben dan memungkinkannya

satu Lagergren (1989) [17] adalah:

HCrO4

lebih besar dari

untuk teradsorp lebih banyak pada situs aktif
adsorben

tersebut

[16].

Akan

tetapi

pada

kenyataanya, dari Gambar 3 terlihat bahwa
seiring kenaikan pH, adsorpsi yang terjadi justru
semakin kecil. Hal ini disebabkan oleh ukuran ion
2-

Cr2O7

yang

lebih

besar

dari

-

HCrO4

menyebabkan mobilitasnya lebih rendah dan
halangan sterik yang lebih besar. Akibatnya
2-

Cr2O7 lebih sulit berinteraksi dengan situs aktif +

N(CH3)3 pada kaolin-CTAB. Selain itu, pada pH
-

tinggi dimana terjadi jumlah ion OH melimpah,
menyebabkan terjadinya kompetisi antara anion
kromat

dengan

ion

OH

-

tersebut

dalam
+

berinteraksi dengan situs aktif -N(CH3)3 pada
kaolin-CTAB, mengingat ion OH

-

dan anion

kromat yang sama-sama kaya pasangan elektron
bebas dan elektronegatifitasnya besar sehingga
bermuatan parsial negatif [1]. Dengan demikian
cukup beralasan jika adsorpsi maksimum terjadi
pada pH antara 1,5-2. Dalam hal ini spesies
Cr(VI)

yang

teradsorp

pada

kaolin-CTAB

ln (qe - qt ) = ln qe - k1t
Dimana:
qe = jumlah absorbat yang teradsorp pada saat
keseimbangan (mol/g)
qt = jumlah absorbat yang teradsorp pada waktu t
(mol/g)
-1

k1 = konstanta laju adsorpsi orde satu (menit )
t = waktu adsorpsi (menit)
Berdasarkan rumusan kinetika tersebut, diketahui
2-

bahwa jika adsorpsi anion Cr2O7

mengikuti

kinetika pseudo orde satu, maka plot ln(qe-qt)
lawan t akan menghasilkan garis lurus dengan
harga k1 sebagai negatif sloop dan ln qe sebagai
intersepnya. Grafik ln (qe-qt) lawan t pada
adsorpsi

2-

Cr2O7

oleh

kaolin

termodifikasi

ditunjukkan pada Gambar 5.
Untuk mempelajari kinetika orde dua,
digunakan rumusan kinetika adsorpsi pseudo
orde dua Ho et al. (2000) [18] yang mengikuti
persamaan:

1
1
t
= t+
qt qe
k 2 .qe2

-

berbentuk sebagai anion HCrO4 .
Pola adsorpsi
2-

Pengaruh waktu kontak terhadap adsorpsi Cr2O7

Dimana:

oleh kaolin-CTAB ditunjukkan pada Gambar 4.

qe = jumlah absorbat yang teradsorp pada saat

Terlihat bahwa jumlah anion teradsorpsi oleh

keseimbangan (mol/g)
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qt = jumlah absorbat yang teradsorp pada waktu t
(mol/g)
k2 = konstanta laju adsorpsi orde dua (g/mol

Eads = Energi adsorpsi (Joule/mol)
T

= Temperatur (Kelvin)

R

= Konstanta gas ideal (8,314 J K mol )

-1

-1

Persamaan isotermal Langmuir untuk proses

menit)

adsorpsi monolayer dari suatu spesies pada suatu

t = waktu adsorpsi (menit)
2Cr2O7

mengikuti kinetika

adsorben dengan situs aktif yang homogen dan

pseudo orde dua, maka plot t/qt lawan t, akan

tingkat energi yang sama untuk semua situs aktif

menghasilkan garis lurus sehingga harga k 2 dan

yang terlibat pada proses adsorpsi [19]. Plot dari

qe dapat ditentukan. Grafik t/qt lawan t pada

C/m lawan C untuk adsorpsi Cr2O7

Jika adsorpsi anion

2-

adsorpsi Cr2O7

oleh kaolin termodifikasi sesuai

2-

oleh kaolin

termodifikasi surfaktan CTAB pada penelitian ini

rumusan kinetika pseudo orde dua menurut Ho et

ditampilkan

al. (2000) tersebut ditunjukkan pada Gambar 6.

parameter adsorpsi isotermal Langmuir dari grafik

Parameter kinetika Lagergren (1989) dan Ho et al.

pada Gambar 7. ditampilkan pada Tabel 2. Dan

(2000) yang diperoleh dari Gambar 5. dan

terlihat

parameter kinetika Ho et al. (2000) yang diperoleh

isotermal Langmuir, diperoleh kapasitas dan

dari Gambar 6. ditampilkan pada Tabel 1. dan

energi

2

dalam

bahwa

adsorpsi

Gambar

7.,

berdasarkan

anion

CTAB

sementara

model
2-

Cr2O7

adsorpsi

oleh

masing-masing

kaolin

terlihat bahwa harga koefisien korelasi (R )

termodifikasi

sebesar

adsorpsi orde satu lebih baik dibandingkan

26,927 mmol/Kg (5,82 mg/g) dan 18,681 kJ/mol.

dengan koefisien korelasi adsorpsi orde dua. Hal
2-

ini berarti bahwa adsorpsi anion Cr2O7

oleh

KESIMPULAN

kaolin-CTAB mengikuti kinetika orde satu dengan
harga konstanta laju adsorpsi sebesar 3,47 x 10
-1

menit .

-2

Berdasarkan atas hasil penelitian dan
pembahasan

yang

dilakukan,

dapat

diambil

beberapa kesimpulan bahwa modifikasi kaolin
dengan

Penentuan kapasitas dan energi adsorpsi
Kapasitas adsorpsi

2Cr2O7

oleh kaolin-CTAB

mengunakan

surfaktan

kationik

cethyltrimethylammonium-bromide (CTAB) telah
berhasil dilakukan berdasarkan interpretasi hasil

dapat ditentukan dengan persamaan adsorpsi

spektra FTIR dan difraktogram sinar-X dan dapat

isotermal Langmuir dan energi adsorpsi sebagai

digunakan untuk mengadsorp anion Cr2O7 .

berikut:

Adsorpsi maksimal kaolin-CTAB terhadap anion

bKC
C
1
C
m=
=
+
atau
1 + KC
m bK b

2-

2-

Cr2O7 terjadi pada pH = 1,5 – 2. Adsorpsi anion
2-

Cr2O7

oleh kaolin-CTAB mengikuti mekanisme

Dimana:

orde satu dengan konstanta laju adsorpsi (k 1)

C = Konsentrasi adsorbat dalam keadaan

sebesar 3,743 x 10 menit . Berdasarkan model

setimbang (mol/L)

-2

adsorpsi

isotermal

-

Langmuir,
2Cr2O7

kapasitas

M = Jumlah adsorbat per gram adsorben (mol/g)

energi adsorpsi anion

B = Kapasitas adsorpsi (mol/g)

sebesar 26,927 mmol/Kg dan 18,681 kJ/mol.

dan

oleh kaolin-CTAB

K = Konstanta kesetimbangan adsorpsi (L/mol)
Penentuan energi adsorpsi menggunakan
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LAMPIRAN

Gambar I. Spektra IR dari kaolin alam(A), kaolin preparasi (B) dan kaolin-CTAB (C)

Gambar 2. Pola difraktogram kaolin alam (A), kaolin preparasi (B), dan kaolin-CTAB (C)

Seminar Nasional Kimia dan Pendidikan Kimia III (SN-KPK III)………………………………………………..178

2-

Gambar 3. Pengaruh pH medium terhadap adsorpsi Cr 2O7

2-

Gambar 4. Pola adsorpsi Cr2O7 oleh kaolin-CTAB

2-

Gambar 5. Plot ln (qe-qt) lawan t pada adsorpsi Cr2O7 oleh kaolin-CTAB
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2-

Gambar 6. Plot t/qt lawan t pada adsorpsi Cr2O7

oleh kaolin-CTAB

Tabel 1. Parameter kinetika Lagergren (1989) dan Ho et al. (2000)

Lagergren (1989)
Anion

k1
(menit-1)

Cr2O72-

3,473 x 10-2

Ho et al., (2000)
k2

R2

R2

(g/mol
menit)

0,917

114,060

0,343

Gambar 7. Plot dari C/m lawan C pada adsorpsi isotermal Langmuir

Tabel 2. Parameter adsorpsi isotermal Langmuir
Parameter adsorpsi isotermal Langmuir
Anion

Cr2O72-

b (mmol/Kg)

K(mol/L)-1

26,927

1660,434

E
(kJ/mol)
18,681

R2
0,867
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