DIENA
Diena adalah senyawa alifatik yang memiliki dua ikatan ganda. Bila ikatan
ganda ini dipisahkan oleh hanya satu ikatan tunggal, senyawa ini disebut sebagai
diena konjugasi (diolefin konjugasi). Diolefin tak-konjugasi memiliki ikatan ganda
yang terpisah (terisolasi) oleh lebih dari satu ikatan tunggal. Kelas senyawa yang
disebut terakhir ini hanya memiliki arti kecil dalam industri. Masing-masing ikatan
ganda dalam senyawa ini berkelakuan sendiri-sendiri dan bereaksi seolah-olah
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ikatan ganda yang lain tidak ada. Contoh diena konjugasi adalah 1,3-butadiena
dan 1,3-sikloheksadiena.

CH2CHCH2CHCH2
1,4-Pentadiena

1,4-Sikloheksadiena

CH2CHCHCH2
1,3-Butadiena

1,3-Sikloheksadiena

Perbedaan penting antara diena konjugasi dan non-konjugasi adalah bahwa
senyawa konjugasi dapat bereaksi dengan reagen seperti klorina, menghasilkan
produk 1,2- dan 1,4-adisi. Sebagai contoh, reaksi antara klorina dan 1,3-butadiena
menghasilkan suatu campuran 1,4-dikloro-2-butena dan 3,4-dikloro-1-butena:

ClCH2CHClCHCH2
3,4-Dikloro-1-butena
CH2CHCHCH2 + Cl2
ClCH2CHCHCH2Cl
1,4-Dikloro-2-butena
Bila memolimerisasi diena untuk produksi karet buatan, maka digunakan katalis
koordinasi untuk mengarahkan reaksi sehingga menghasilkan terutama polimer
1,4-adisi. Bab 11 mendiskusikan polimerisasi adisi. Berikut ini adalah pembahasan
beberapa sifat fisik dan kimia dari butadiena dan isoprena.

BUTADIENA (CH2CHCHCH2)
Butadiena hingga saat ini adalah monomer paling penting untuk produksi karet
buatan. Butadiena dapat dipolimerisasi menjadi polibutadiena atau dikopolimerisasi
dengan stirena menjadi karet stirena-butadiena (SBR = styrene butadiene rubber).
Butadiena merupakan bahan-antara penting untuk pembuatan banyak bahan kimia
seperti heksametilenadiamina dan asam adipik. Keduanya adalah monomer untuk
produksi nilon. Kloroprena adalah turunan lain butadiena untuk pembuatan karet
neoprena.

Peran unik butadiena di antara diolefin konjugasi lainnya adalah karena
reaktifitasnya yang tinggi dan juga karena harganya yang rendah.
Butadiena terutama dihasilkan sebagai produk-bersama dengan olefin ringan
lain dari unit perengkahan kukus untuk pembuatan etilena. Sumber lain butadiena
adalah dehidrogenasi katalitik campuran butana dan campuran butena, dan
dehidrasi 1,4-butanadiol. Butadiena adalah gas tak berwarna dengan sedikit bau
o
aromatik. Graviti spesifiknya adalah 0,6211 pada 20 C dan temperatur didihnya
o
adalah -4,4 C. Produksi butadiena A.S. mencapai 1,9 milyar kg pada tahun 1997
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dan ini adalah bahan kimia dengan volume-tertinggi ke-36.
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ISOPRENA (CH2CCHCH2)
Isoprena (2-metil-1,3-butadiena) adalah cairan tak berwarna, larut dalam
o
alkohol tetapi tidak dalam air. Temperatur didihnya adalah 34,1 C.
Isoprena adalah diena konjugasi penting kedua untuk produksi karet buatan.
Sumber utama isoprena adalah dehidrogenasi campuran olefin C5 (campuran
amilena tersier) yang diperoleh melalui ekstraksi fraksi C5 dari unit perengkahan
katalitik. Isoprena juga dapat dihasilkan melalui beberapa rute sintesa dengan
memakai bahan kimia reaktif seperti isobutena, formaldehida, dan propena (Bab 3).
Pemakaian utama isoprena adalah untuk produksi poliisoprena. Isoprena
adalah juga komonomer bersama isobutena untuk produksi karet butil.

