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SINTESIS DAN KARAKTERISASI WOLFRAM -FTALOSIANIN UNTUK
BAHAN SA SARAN RADIOISOTOP WOLFRAM -188 (lSSW)

AKTIVITAS JENIS TINGGI

ABSTRAK

SINTESIS DAN KARAKTERISASI WOLFRAM -FTALOSIANIN UNTUK BAHAN SASARAN
RADIOISOTOP WOLFRAM -188 ( I88W ) AKTMTAS JENIS TINGGI. Aplikasi pemisahan rndioisotop
I88Re dengan men~unakan earn elusi melalui kolom alumina telah berkembang pesat sejak dua dekade terakhir
ini. Radioisotop Re dihasilka11 dari pelw-uhan beta I88W, melalui reaksi penangkapan neutron pada sasarnn
wolfram-l 86. Untuk pemisahm1 188Re melalui kolom alumina ini diperlukan rndioisotop I88W aktivitas jenis
tinggi agar didapatkan I88Re dengan aktivitas yang tinggi dan volume eluen yang kecil. Pada penelitian ini telah
dilakukan sintesis Wolfram-Ftalosianin untuk membuat radioisotop I88W aktivitas jenis tinggi. Senyawa
wolfram-ftalosianin dapat disintesis dari wolfram trioksida, (WO3) dan ftalonitril, (C8~2) yang direfluks pada
suhu 250 °C sekitar 2 jam. Hasil sintesis diperoleh rendemen murni 70 %, berbentuk kristal hijau, titik leleh
antara 193,0 -193,8 °C, rumus molekul C32H1~8WO2. Spek'tnun infra merah wolfram-ftalosianin pada puncak
sernpan 964,3 cm-1 berasal dart vibrasi ikatan w=o dart wolfram dioksiftalosianin. Difraksi sinar-x dari wolfram
dioksiftalosianin mirip dengan senyawa molibdenum dioksiftalosianin. Dari kenyataan ini dapat disimpulkan
bahwa wolfram ftalosianin hasil sintesis adalah wolfram dioksi-ftalosianin.

ABSTRACT

THE SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF WOLFRAM PHTHA-LOCYANINE FOR
THE TARGET MATERIAL OF ffiGH SPECIFIC ACTIVITY RADIOISOTOPE WOLFRAM -188
(J88 W) Th 1.. f 188R d "" " al ' 1 .L- gh .. .e app lcatlon 0 e ra JOlsOtOp separation on wnma co umn uuou elutIon solution has

increased significantly since the last two decades. The I88Re radioisotope has been done from 188W betha-decay
through a neutron capture reaction on wo]fraJn -]86 target In the column separation, high specific activity of
I88W radioisotope is required to get sufficient activity in small quantity of eluent Synthesis of wo]fram-
phtha]ocyanine for the preparation of high specific activity 188W radioisotope has been carried out in this
research. Wo]fram-phtha]ocyanine compound was preparated by refluxing a mixture of wolfram trioxyde ,CWO))
and phthalonitrile, (C8~V at 250 °C for two hours. The synthesis of wolfram phtha]ocyanine is 70 % purity
yield, the product are green crystals; have a ] 93,0 -] 93,8 °C melting points, and has a molecular formula
C)2H1~8WO2. The infra red spectrwn of wolfram-phthalocyanine was the absorption band at 964,3 cm-1 was
due to the vibration of w=o bond of the wolfram dioxyphthalocyanine. The x-ray difraction of the wolfram
dioxy-phtha]ocyanine was similar with mo]ybdenwn dioxyphthalocyanine compound. This fact showed that the
product was wolfram diox}phthalocyanine.

PENDAHULUAN alumina tersebut di samping kelancaran pengadaan, Card
pemisahan sangat sederhana, sistim alat dapat
memudahkan penggunaannya di fasilitas kedokteran
nuklir. Di dalam makalah ini, akan dilaporkan sintesis
daD karakterisasi wolfram ftalosianin untuk bahan
sasaran radioisotop 188W aktivitas jenis tinggi [4,5].

Pesatnya kemajuan teknologi nuklir telah berhasil
menciptakan radioisotop buatan sebagai unsur fisiologik
yang merupakan awal zaman kedokteran nuklir modem.
Salah satu kelebihan d:'1ri kedokteran nuklir adalah data
informasi yang disajikan bersifat strukhlraJ, fungsional,
dinamik serta tidak merusak. Pemakaian radioisotop
188Re akhir-akhir ini sedang dikembangkan untuk
digunakan sebagai sediaan radiofarmasi kearaJl terapi.
Radioisotop 188Re mempunyai waktu paro 16,7 jam
adalaJl pemancar partikel beta dengan energi yang
dimilikinya 2,11 Me V[ I]. Mengingat waktu paru1mya
cukup singkat, pengadaan 188Re ini menghadapi beberapa
kendala terutama ditinjau dari masaJaJl produksi dan
distribusinya, terutama mltuk konsUlllen yang jaraknya
jauh dari pusat produksi. Oleh karena itu, masalah
pengada.'Ul radionuklida 188Re perlu mendapat perhatian
khusus. Radioisotop 188Re diperoleh dari peluruhan 188W
yang pemisallatmya dilakukan dengan cara elusi lewat
kolom almnina [2,3]. Teknik penlisaJlan 188Re dari
induknya (88W) dengan membuat sistem kromatografi

TEORI DASAR

Untuk mendapatkan radioisotop dengan aktivitas
jenis yang tinggi dari reaksi ( n, y ) banyak digunakan
cara teknik recoil, atau lebih dikenal dengan proses
Szilard -Chalmer ( 1,2]. Bila inti sasaran yang
terperangkap oleh molekul ditembak dengan neutron
termaI, ikatan kimia antara inti sasaran dengan
molekulnya tidak akan putus. Hal ini disebabkan karena
energi daTi neutron terrnal sangat kecil, sehingga tidak
bisa memutuskan ikatan kimia antara inti sasaran dengan
molekul tersebut. Biasanya dalam proses seperti ini, inti-
inti sasaran akan memancarkan sinar-y dengan energi
yang cukup besar. Jika ikatan antara atom-atom tidak
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Diperoleh 4,8 gram wolfram ftalosianin, kemudian
dilakukan karakterisasi meliputi penentuan titik lelell,
spektrofotometer infra meTall, difraksi sinar-x.

Serapan spesifik senyawa ftalosianin p:ida 840,9
cm-1 yang berasal dari vibrasi antara logam dengan atom
nitrogen. Posisi orto pada benzen memberikan serapan
pada 1384,8 -1228,6 -1205,4 -771,5 -daD 705,9 cm-l,
sedangkan serapan pada 1298 cm-l berasal da.'i vibrasi
ulur C -H, dan puncak serapan pada 964,3 cm-l berasal
dari vibrasi wur W=O. Dari pemyataan data infra merah
tersebut diungkapkan bahwa basil sintesis adalah
wolfram dioksiftalosianin, C32H16Ng WOz. Berdasarkan
hal itu di dalam pengukuran spektrum infra merah dari
wolfram ftalosianin digunakan pembanding molibdenum
ftalosianin ( Gambar 4 ) [5]. Adanya logam yang
berbeda di dalam molekul ftalosianin akan menimbulkan
sedikit pergeseran puncak serapan yang khas untuk
logam yang bersangkutan, seperti pada Tabel I.

RASIL DAN PEMBARASAN

Untuk pembentukan 1 mol wolfram ftalosianin
diperlukan 4 mol ftalonitril dan I mol wolfram trioksida.
Secara stoikiometri pembentukan wolfram ftalosianin
seperti reaksi berikut ini :

p

~~
~

WO.+N
H
Nd"

N'

Ftalonitril

Dalam percobaan ini digunakan 4 mol:=:: 5, I gram
ftalonitril dan I mol:=:: 2,2 gram wolfram trioksida,
diperoleh basil sintesis setelah pemumian sebesar 4,8
gram. Sedangkan secara teoritis wolfram ftalosianin
yang dihasilkan sebesar 6,9 gram, jadi rendemen basil
percobaan diperoleh 70 %. Wolfram ftalosianin
merupakan kristal berwama hijau, mempunyai titik leleh
antara 193,0 -193,8 DC, dengan rumus molekul
C32HI6NgWO2. Spektrum infra merah wolfram
ftalosianin mempunyai serapan 705,9 -771,5 -840,9 -
964,3 -1205,4 -1228,6 -1298 dan 1384,8 cm-l, seperti
yang ditunjukkan Pc'lda Gambar 3.

-'t co"

Gambar 4. Spektrum Infra Merah Molibdenum
Ftalosianian

Belum dapat dijelaskan secara pasti mengapa
hasil spektnun infra merah dari wolfram ftalosianin jika
dibandingkan dengan molibdenum ftalosianin
penampilannya berbeda. Tetapi diperkirakan hal ini
lebih dikarenakan masalah teknis ketidak samaan kondisi
alat spektrofotometer infra merah yang digunakan.
Namun demikin hasil sintesis wolfram ftalosianin
menunjukkan pola spektnun infra merah mempunyai
puncak absorpsi yang mirip dengan molibdenurn
ftalosianin. Hal ini menunjukkan bahwa wolfram
ftalosianin basil sintesis mempunyai kemurnian yang
baik untuk digunakan sebagai sasaran pembuatan
radioisotop wolfram-188 (ssW).

:::r 

J-

1~'1
..:-~-'

'V._'jI'11~ \ r\'1Jr
I : j'1 .:"'. I .;-'

i ~r~~.~ -'!\"~

.

~i:~l\ '! ,
,

,

:\;1~
i f

\. j)'. \ ~i :~ ;., 

i
il
,..I:: -

,..LL-

" -)

-,""

..

Gambar 3. Spektrum Infra Merah Wolfram ftalosianin.

Tabell. Perbandingan puncak sera pan infra merah wolfram ftalosianin dengan molibdenum
ftalosianin.

W-Fc
(cm)

705,9
(scdang)

771,5
(kuat)

840,9
( serJang)

964,3
(kuat)

1228,6
(Iemah)

1205,4
(lemah)

1298

(Ielnah)
1384,8

(sedang)

Mo-Fc
(cml

705

(sedang)
770

(sedal\g)

970
(kuat)

1110

(kuat)
1155

(Iemah)
1280

(sedang)
1320

(kuat)

W-Fc = wolfram ftalosianin, Mo-Fc = molibdenum ftalosianin.
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DISKUSI

SATRIO DUYEH SETIA WAN

Apakall SullU 250°C selama 2 jaIll untuk
pemanasan waif ranI trioksida tersebut, merupakan SullU
clan waktu yang optimum? Bisakt1l1 hila suhunya
ditingkatkan atau ditunmkan dengan lama waktu yang
berbeda ?

DUYEH SETIAWAN

Radioisotop W-ftalosianin belum diperoleh
informasi kegunaannya di bidang industri daD hidrologi
(pada saat ini sedang dikembangkan di bidang kesehatan)
-Sifat fisika : Ty2 : IXXW : 6911ari
-Sifat kirnia : mudah larut dalam pelarut

polar (air)
-Dari sifat kimia/fisika yang diperoleh/dimiliki I xx W

Halosimin, kemungkinannya dapat di aplikasikan ke
bidang industri/hidrologi adalah terbuka.

Suhu 250°C merupakan SullU optimum untuk
memperoleh sedimen 70% dari walfram ttalo scan in.
Pada suhu 250°C walfram trioksida berubah bentuk dari
padat menjadi cair, dalmu bentttk ini akan terjadi reaksi
dengan ttalontril yang mempunyai titik didih antara 1400
-150°C daD membentuk waIf ram ftalo netral.

YUMIAR TI

1. Mengapa tidak digunakan WO3 saja
2. Apa kelebihan 188Pc. sebagai isotop radiofanna

dibanding 99Tc (sepengetahuan sara 99Fc.
merupakan radiofarm prirnadona zat ini).ZAINAL ABIDIN

Apakall radioisotop W -ftalosiamin dapat di
gunakan untuk bidang industri & hidrologi ? Coba
jelaskan hublmgan sifat kimia & fisika radioisotop
tersebut terhadap kondisi bidang industri & llidrologi.

DUYEH SETIAWAN

1. Tidak digunakan WO3 karena radioisotop yang
diperoleh selain radioisotop 188W juga di dapat 186W

2. Kelebihan radioisotop 188Re sebagai pernancar beta

(/3) dapat digunakan ke Mall terapi kanker.
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Jarak antara atom-atom di dalaIn senyawa-
senyawa ftalosianin adalah haInpir sarna, karena itu ltasil
difraksi sinar-x akan memberikan sudut ltamburan yang
mirip satu sarna lain. Berdasarkan ltal tersebut, dalam
pengukuran difraksi sinar-x wolfram ftalosianin
digunakan pembanding molibdenwn ftalosianin (5].
Hasil difraktogram wolfraIll ftalosianin dan molibdenum
ftalosianin seperti Gambar 5.

KESIMPULAN

Wolfram ftalosianin dapat disintesis daTi wolfram
trioksida dan ftalonitril dengan metode pemanasan pada
suhu 250 DC selama 2 jam. Rendemen basil sintesis
setelah pemurnian diperoleh 70 %, terjadi bentuk kristal
berwama hijau dengan titik leleh 193,0 -193,8 DC.
Spektrum infra merall mengungkapkan senyawa yang
terbentuk adaIall wolfram dioksi-ftalosianin, mempunyai
rumus molekul C32HI6Ng WO2 serta mempunyai serapan
spesifik pacta daerah bilangan gelombang 964 cm-l
berasal daTi vibrasi ikatan w=o. Sedangkan basil
difraksi sinar-x menunjukkan bahwa struktur molekul
wolfram dioksiftalosianin mengikuti pola senyawa
molibdenum dioksiftalosianin.a
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(E.Merck), KSCN (E. Merck), SnCI2. H2O (E.Merck),
H2SO4 96-97 % (E. Merck), air es, air suling, glass wool.

Sintesis Wolfram Ftalosianin
WO3 (1 mol ~ 2,2 gram ) daD ftalonitril ( 4 mol ~

5,1 gram ) dicampur daIam labu bundar 150 ml yang
dilengkapi dengan tennometer 300 °C dan pendingin.
Kemudian campuran dipanaskan dengan cara merefluks
menggunakan heating mantle sarnpai dicapai suhu 250
DC. Suhu dijaga agar tetap konstan dan campuran
dipanaskan terns selama 2 jam. Gambar 2 adalah
perangkat refluks untuk sintesis wolfram ftalosianin.

begitu kuat, atom-atom tersebut akan terpelanting keluar
dari ikatannya. Karena reaksi ini maka atom-atom
tersebut mempunyai ikatan kimia yang berbeda dengan
ikatan kimia sumber, sehingga dengan mudah dapat
dipisahkan dari atom-atom semllla. Sebagai contoh
pembuatan radioisotop ] 88W dengan aktivitas jenis tinggi

dari sasaran wolfram-ftalosianin untuk produksi
radionuklida 188Re.

.5'enyawa Ftalosianin adalah suatu sistem lingkar
tersusun atas empat unit isoindol yang dihubungkan
melalui atom aza nitrogen, dan ftalosianin merupakan
senyawa siklik makro yang mengandung empat satuan
pirol dengan dua atom karbon-j3 pada setiap satuan pirol
merupakan bagian dari cincin benzen [4], seperti
Gambar I. ~IN N I

H N

Gambar 2. Susunan slat retluks

N8--N
I ~ ~N

Gambar 1. Struktur Ftalosianin
Selanjutnya basil reaksi dicuci dengan etanol

panas untuk menghilangkan sisa ftalonitril, kemudian
dengan air panas untuk menghilangkan sisa WO3. Pada
setiap tahap pencucian dilakukan dengan dekantasi.
Setelah dekantasi, wolfram ftalosianin yang berbentuk
endapan disaring dengan corong buchner yang dilengkapi
dengan labu isap daD pompa vakum. Endapan kemudian
dibilas lagi dengan air panas sampai filtrat bebas
wolfram, yaitu dibuktikan dengan cara I ml filtrat
ditambah setetes HCl pekat,kemudian ditambah 1 ml
SnCl2 10 % daD 1 mI KSCN 25 %, WarDa biru
menunjukkan adanya kompleks wolfram. Selanjutnya
endapan dicuci dengan etanol daD dikeringkan dalam
oven pada suhu 100 °C selama 2 jam, diperoleh endapan
kering sebanyak 5,8 gram.

Gambar 1 menunjukkan bahwa dua atom
hidrogen dipusat struktur dapat digantikan dengan logam
wolfram (W). Senyawa wolfram-ftalosianin pacta
umunmya tidak larut dalam air, tapi sedikit larut dalam
pelarut aroInatik bertitik didih tinggi seperti quinolin,
klorobenzen, kloronaftalen.

Wolfram (W) dalam sistem periodik menempati
golongan VI B bersmlla -sanm dengan krom dan
molibdenmll. Wolfram trioksida (WO3) tidak larut dalam
asam, membentuk oksida terlridrasi, WO3.H2O,
sedangkan dalmll basa, WO3 membentuk WO42-
(wolfralnat) dengan struktnr tetralledral yang tidak larut
dalam air dan asam [3].

Reaksi fialonitril dengan logmll oksida merupakan
metode sintesis yang paling banyak digunakan untuk
pembuatan senyawa logam ftalosianin. Seperti
molibdenum-ftalosianin dapat disintesis dari ftalonitril
dengan amonimn molibdat pacta pemanasan yang cukup
lama. Hal yang sama dapat juga teljadi pacta wolfram
yang merupakan sam golongan dengan molibdenum

[4,5].

TATA CARA KERJA

Alat-alat
Alat-alat yang digtmakan adalah spektrofotometer

infra merah (DR. 80 11 Shimadzu), difraktometer sinar-x
(PW 3710 BASED), timbangan analitik (Mettler H54
AR), oven, heating mantle, kondensor spiral, tennometer
300 °C, dan peralatan gelas laboratorium lailUlya.

Pemurnian Wolfram Ftalosianin
Sebanyak 5 gram wolfram ftalosianin basil

sintesis dimasukkan ke dalam gelas piala 50 rnl yang
berisi 5 rnl H2SO4 pekat, lalu gelas piala tersebut
direndam dalam air es, selanjutnya campuran diaduk daD
didiamkan selama 30 menit. Kemudian ke dalam gelas
piala 100 rnl lain, diisi dengan 40 ml air suling dan
sedikit es barn yang terbuat dari air suling, lalu gel as
kimia tersebut direndam dalam air es. Selanjutnya
larutan wolfram ftalosianin dituangkan ke dalam gelas
kimia yang berisi air es melalui saringan gelas wool daD
dibiarkan sebentar sampai semua wolfram ftalosianin
mengendap kembali. Selanjutnya endapan disaring
dengan kaca masir yang dipasang pacta labu isap,
selanjutnya dicuci dengan air suling sampai air cucian
bebas SO4=, Iml itu dibuktikan dengan diteteskan larutan
Ba(OH)2 sehingga tidak terbentuk lagi endapan putih
yang berasal dari BaSO4. Kemudian endapan
dikeringkan dalam oven pacta subu 110 DC selarna 1 jam,
selanjutnya ditimbang untuk mengetallui rendemennya.

Bahan kimia
Bahan kimia yang digunakan adalal\ ftalonitril

(Wako), WO3 (E. Merck), etanol absolut (E. Merck), HCI
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