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SAMENVATTING 

Voor de produktie van radionucliden is een bestralingsopstelling geconstrueerd waar

mee het mogelijk wordt om automatisch op afstand bestuurd en gecontroleerd trefplaten te 

verwisselen. De maximale afmetingen van de trefplaten die in de trefplaathouder kunnen 

worden getransporteerd bedragen circa 3 x 4 cm. De modulaire opbouw van de verplaats

bare bestralingsopstelling maakt eenvoudig onderhoud buiten het stralingsveld van de 

opstelling mogelijk. De koeling van de opstelling is geschikt voor het afvoeren van mini

maal500 Win de trefplaat gedissipeerd vermogen. 

Tevens is de mogelijkheid onderzocht of 57Co (T t = 271,77 d) in voldoende grote 

hoeveelheden (4 GBqfjaar) voor gebruik in de nucleaire geneeskunde via parasitaire bestra

ling kan worden geproduceerd. 

In het verslag is getracht zo veel mogelijk gebruik te maken van S.J.-eenheden. 

Wanneer praktische, vaak meer gangbare eenheden worden gebruikt zijn deze apart tussen 

haakjes aangegeven. In een aantal gevallen is hiervan enigzins afgeweken. Voor de tempera

tuur is in enkele gevallen 'graden Celcius' gebruikt. De energie van ioniserende straling en 

van versnelde deeltjes wordt uitgedrukt in 'electron volt' ( eV: 1 eV = 1,60 .lQ-19 J) of hier

van afgeleide veelvouden (Me V of keV). 

De literatuurverwijzingen zijn tussen haakjes aangegeven met de eerste drie letters 

van de achternaam van de eerste auteur of de eerste drie letters van de titel gevolgt door 

twee cijfers voor het jaartal van publicatie (b.v. (WITS!) ). Bij verwijzingen naar publica

ties van enkele internationale organen (o.a. ICRP) is hiervan afgeweken. Hierbij wordt 

verwezen naar het orgaan en het nummer van de publicatie (b.v. (ICRP 26) ). In de litera

tuurlijst zijn tevens enkele algemene naslagwerken opgenomen waarnaar niet expliciet 

wordt verwezen in de tekst. 

Gilles Moerdijk 
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INLEIDING 

Bij het gebruik van radiofarmaca t.b.v. de nucleaire diagnostiek neemt de toepassing 

van radiofarmaca op basis van kortlevende radionucliden, die met behulp van een cyclotron 

geproduceerd worden, een steeds belangrijkere plaats in. In de vakgroep Kernfysische Tech

nieken van de faculteit der Technische Natuurkunde is door stagiaires, afstudeerders en 

promovendi aandacht besteed aan het onderzoek naar de produktiemogelijkheden van deze 

radiofarmaca. Dit heeft o.a. geresulteerd in het routinematig produceren (door Cygne B.V.) 

van 123J-radiofarmaca (BOS79, BER84) en B1Rb/B1mKr-generatoren (WIT81) met behulp 

van het Eindhovens AVF-cyclotron. Het radionuclide 123J respectievelijk B1Rb wordt aange

maakt via de bestraling van verrijkt 124Xe- respectievelijk B2Kr-gas. 

Tevens zijn de mogelijkheden onderzocht om de volgende reeks radionucliden aan te 

maken: 

- 1BF met een watertrefplaat (KLE83, BRE88) 

- 55Co met een ijzeren trefplaat (JAN86) 

- 67Qa met een zinken trefplaat (BOU85) 

- 111Jn met een cadmiumtrefplaat (BOU85, BOS86) 

- 201Tl met een thalliumtrefplaat (BOU85). 

Deze radionucliden kunnen via bestraling met, door het Eindhovens AVF-cyclotron ver

snelde, protonen in voldoende grote hoeveelheden en radionuclidisch voldoende zuiver 

geproduceerd worden. Voor vaste trefplaten was echter geen bestralingsopstelling aanwezig 

waarmee op routinematige basis, op een verantwoorde en betrouwbare wijze produkties 

kunnen worden uitgevoerd. De mogelijkheden om voor deze radionucliden in de bundelzaal 

van het cyclotron verschillende opstellingen te bouwen zijn gezien de geringe vrije ruimte in 

de bundelzaal echter beperkt. Daarom is een snelle en eenvoudige omschakeling van de 

bestraling tussen de verschillende soorten trefplaten wenselijk. De huidige bestralingsopstel

ling voor vaste trefplaten vergt ingewikkelde, tijdrovende en stralingsbelastende handelin

gen bij het onderhoud van de opstelling en het terugwinnen van de radio-activiteit uit de 

opstelling na de bestraling. 

Deze problemen hebben geleid tot de doelstelling en de randvoorwaarden van dit 

afstudeerwerk, de constructie van één 1multi purpose, vaste trefplaatopstelling voor de 

produktie van verschillende radionucliden. De randvoorwaarden zijn vervat in de volgende 

drie punten: 
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1e een beperkt beschikbare ruimte (circa 1,5 m2) binnen één van de bestralingsbunkers, 

2e het 'multi purpose'-oogmerk of de meervoudige toepasbaarheid van de opstelling voor 

het bestralen van verschillende vaste trefplaten, 

3e de flexibele, snelle en eenvoudige operatie van de opstelling met het oog enerzijds op 

het snel kunnen omschakelen naar de overige opstellingen binnen de bunker en ander

zijds op de mogelijkheid onderhoud en reparaties snel te kunnen uitvoeren om de 

stralingsbelasting te beperken. 

Tevens zijn de mogelijkheden onderzocht voor het efficienter benutten van de proto

nenbundeL Via het parasitair (QAI87) benutten van het gedeelte van de bundel dat niet 

gebruikt wordt voor de daadwerkelijke radionuclidenproduktie in de trefplaat kunnen in pr

incipe simultaan andere radionucliden worden geproduceerd. Een interessant radionuclide 

hiervoor is 57Co (T t = 272 d). Dit radionuclide wordt in de vorm van 57Co--bleomycine ge

bruiktvoor de lokalisatie van tumoren en het opsporen van mogelijke metastases (JOH84). 

1.1 Specifieke aandachtspunten in het afstudeerverslag 

Bij het ontwerpen en construeren van een bestralingsopstelling voor routinematige 

produktie van radionucliden komen een aantal aspecten naar voren, waaraan speciale 

aandacht moet worden besteed. Het gaat bij de produktie van kortlevende radionucliden 

om bestralingen van ongeveer 1 à 6 uur met protonen in het energiegebied van 15 tot 

26 Me V en bundelstromen van circa 35 p.A. 

Tijdens de bestraling zal bij volledige afremming van de protonen in de trefplaat bij 

de bovenvermelde gegevens een vermogen van ongeveer 0,5 tot 1 kW worden gedissipeerd. 

Aangezien enkele trefplaten slechts een oppervlak van 100 mm2 en een dikte van 2 mm 

bezitten stelt dit hoge eisen aan de koeling van de trefplaat. 

Ten gevolge van de regelmatig terugkerende, langdurige bestralingen met hoge bun

delstromen zal de bestralingsopstelling worden geactiveerd, d.w.z. in het constructiemate

riaal van de opstelling wordt in de loop van de tijd radioactiviteit aangemaakt. Op basis 

van de kernfysische eigenschappen van de constructiematerialen kan door materiaalkeuze 

de aanmaak van kort- of langlevende radio--activiteit worden beïnvloed. 

Tevens is het vanwege het stralingsniveau t.g.v. de activering van de opstelling 

wenselijk om op eenvoudige en snelle wijze onderhoud te kunnen plegen, reparaties uit te 

voeren of onderdelen te vervangen. 

De aanmaak van hoeveelheden kortlevende radionucliden in orde grootte van 40 GBq 

(circa 1 Ci), vereist een eenvoudig en betrouwbaar proces voor het verwijderen en hanteren 

van de bestraalde trefplaten zo kort mogelijk na het beeindigen van de bestraling. Door de 
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beperkt beschikbare ruimte in de bundelzaal is het niet mogelijk om onmiddellijk naast de 

bestralingsopstelling radiochemische manipulaties met de bestraalde trefplaat uit te voeren. 

De trefplaat zal na de bestraling naar een apart, buiten de bundelzaal gelegen, radioche

misch laboratorium moeten worden getransporteerd. De kleine ruimte die beschikbaar is 

voor de opstelling binnen de bestralings bunker beperkt tevens de keuze van het transport

systeem voor het manoeuvreren met de bestraalde trefplaten na afloop van de bestraling. 

Voor de produktieopbrengsten van ssco, 67Ga, 111ln en 201Tl met de radionuclidische 

verontreinigingen en de gegevens met betrekking tot de stralingsveiligheid wordt verwezen 

naar de (interne) verslagen die hierover geschreven zijn (JAN86, BOU85, BOS86). Wat de 

parasitaire produktie van 57Co betreft is het zinvol na te gaan wat de produktie opbrengst 

en de radionuclidische verontreinigingen zijn, en wat deze produktie aan extra risico's voor 

de stralingsveiligheid veroorzaakt. 

1.2 Overzicht van het verslag 

In hoofdstuk 2 worden de technische aspecten van de constructie van de bestralings

opstelling uitgewerkt en wordt een overzicht gegeven van de in de literatuur aanwezige 

informatie met betrekking tot deze aspecten. Een kanttekening hierbij is dat gezien de com

merciële belangen van fabrikanten van radiofarmaca de laatste jaren nauwelijks resultaten 

van recent onderzoek naar produktietrefplaten en aanverwante aspecten is gepubliceerd. In 

hoofdstuk 3 worden deze gegevens uitgewerkt tot het ontwerp van de verplaatsbare 'multi 

purpose'-bestralingsopstelling. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 nader ingegaan op enige 

theoretische en praktische acpecten van de koeling van trefplaten en folies. Tijdens een 

bestraling dient de bestralingsopstelling met name tegen de geproduceerde neutronen afge

schermd te zijn. Berekeningen hieromtrent en experimentele metingen zijn beschreven in 

hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 wordt het onderzoek beschreven naar de parasitaire produktie 

van 57Co. Het verslag wordt afgerond met een discussie van de resultaten en aanbevelingen 

voor verdere ontwikkeling van de opstelling (hoofdstuk 7). 

In Appendix A zijn de kernfysische en voor de stralingsveiligheid benodigde gegevens 

voor de produktie van 57Co samengevat. In Appendix B zijn de constructietekeningen van 

de bestralingsopstelling gegeven. 

In dit verslag komen ook de stralingsveiligheidsaspecten aan de orde: in hoofdstuk 5 

(de afscherming van de bestralingsopstelling) en in hoofdstuk 6 (de geproduceerde hoeveel

heid activiteit en de ALl-waarden van enkele radionucliden bij de produktie van 57Co). In 

het Addendum Stralingveiligheid bij dit verslag wordt een meer fundamentele introduktie 

gegeven van de bij behandeling van de stralingsveiligheid benodigde grootheden. 
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MATERIAALKEUZE EN LITERATUUROVERZICHT 

Uit de lileratuur blijkt dat de beschreven opstellingen voor de aanmaak van radionucliden 
zich richt op diegene welke geschikt zijn voor de produktie van de korter levende radionucli

den (Tt < 2 uur). Een belangrijke bron van informatie zijn de proceedings van de in 1985 
gestartte workshops on targetry and target chemistry {PROB7). Hierbij wordt gerapporteerd 

over de meest uiteenlopende zaken die direct en indirect verband houden met de constructie1 

fabricage1 bestraling en het onderhoud van de trefplaten. Tevens bevatten de proceedings een 

literatuuroverzicht van allerlei produktiemethoden van radionucliden voor toepassingen bij 

nucleair medisch onderzoek. 

2.1 Inleiding 

Hoewel het ontwerp van een bestralingsopstelling afhangt van het radionuclide dat 

aangemaakt gaat worden, kunnen toch enkele algemene voorwaarden wordenopgesteld 

waaraan een dergelijke opstelling moet voldoen. Crouzel (CR079) geeft de volgende voor

waarden voor de produktie van kortlevende radionucliden (T t < 1 dag): 

volledig automatische op afstand bedienbare trefplaatverwisseling1 

onderdelen van de trefplaathouder moeten uitwisselbaar zijn en een snel transport 

van de bestralingsopstelling naar het radiochemisch laboratorium mogelijk maken1 

operationele veiligheid: automatische beveiliging van de koeling van de trefplaat 
en de trefplaathouder moet ook handbedienbaar zijn1 

efficiënte koeling: alle trefplaten - vast1 vloeibaar of gasvormig - moeten geschikt 

zijn voor hoge deeltjesstromen {I> 20 J.LA). 

2.2 Eisen aan de constructie en materiaalkeuze 

De keuze van de materialen en de constructie van de bestralingsopstelling zullen 

worden uitgewerkt aan de hand van het concept van Crouzel zoals hierboven beschreven. 

De keuze wordt hierbij opgesplitst in de operationele eisen die aan de constructie worden 

gesteld en de karakteristieke eisen die aan de materiaalkeuze ten grondslag ligt. 
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Operationele eisen 

Onder de operationele eisen die aan de opstelling worden gesteld vallen die werk

zaamheden die eenmalig bij de constructie moeten worden uitgevoerd, die welke af en toe 

als onderhoud en reparatie van de opstelling terugkeren en die werkzaamheden die bij elke 

bestraling moeten worden uitgevoerd. Een eenmalige investering in tijd en geld bij de con

structie van de opstelling kan zich over langere tijd bij het gebruik van de opstelling in 

bedieningsgemak en veiligheid van de opstelling terug verdienen. 

Ten aanzien van de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden geldt dat de benodigde 

frequentie en de tijdsduur voor deze werkzaamheden mede bepaald wordt door de perma

nente activering van de opstelling. Hierdoor zullen de werkzaamheden indien mogelijk niet 

in de buurt van de opstelling moeten worden uitgevoerd of in zo kort mogelijke tijd. Hierbij 

speelt ook de vertraging die het produktieschema voor de aanmaak van radionucliden 

ondervindt een rol. De beperking van de tijdsduur kan worden bereikt door een modulaire 

constructie van de opstelling. Hiermee wordt bedoeld dat onderdelen van de opstelling, 

zoals foliehouder of trefplaatkoeling, eenvoudig kunnen worden verwijderd en eventueel 

door kant en klare reserve onderdelen kunnen worden vervangen. Tevens zal door de juiste 

materiaal keuze (zie volgende paragraaf) de opstelling zoveel mogelijk storings- en onder

houdsvrij moeten worden. 

Onder de regelmatig terugkerende werkzaamheden vallen de voorbereidingen die 

voorafgaand aan elke bestraling moeten worden uitgevoerd, het terugwinnen van de activi

teit na afloop van de bestraling en het transport naar het radiochemisch laboratorium. Ook 

de beveiliging van de opstelling en de controle van de beveiliging kunnen hieronder worden 

gerekend. Het is dus zaak deze werkzaamheden zo mogelijk volledig automatisch uit te 

laten voeren of op afstand te kunnen bedienen. Aangemaakte activiteit zal slechts na vol

doende afscherming door personen gehanteerd mogen worden. 

Karakteristieke eisen 

Onder de karakteristieke eigenschappen van de materialen die de materiaalkeuze bij 

de constructie van de opstelling bepalen zijn: 

corrosie: de chemische of fysische inwerking op materialen waardoor de mate

riaaleigenschappen veranderen, 

activering: de aanmaak van radioactiviteit door primaire of secundaire ioniseren

de straling, 
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koelcapaciteit: of het vermogen van materialen hoge temperaturen te weerstaan 

en/ of snel warmte af te kunnen voeren, 

vacuümbestendigheid: of het vermogen van materialen om drukverschillen te 

weerstaan en om in een geëvacueerde omgeving te worden gebruikt. 

Chemische aantasting van materialen treedt op bij het spoelen of schoonmaken van 

de opstelling bijvoorbeeld door de inwerking van zuren of loog. Oxidatie van materialen 

kan worden versneld door verhitting ten gevolge van de energiedissipatie in het trefplaat

materiaal of de folies. Tevens zal de oxidatie worden beïnvloed door de aanwezigheid van 

water, nodig voor het koelen van onderdelen van de opstelling. Bij vloeibare trefplaten 

kunnen radiolyseproduktende trefplaathouder aantasten. Zo zal bij de bestraling van water 

bij de 1BQ(p,n)1BF-reactie in het water waterstofperoxide H20 2 kunnen onstaan. Bovendien 

zullen F--ionen zich bij gebruik van aluminium als trefplaathouder met aluminium rea

geren. 

Fysische inwerking wordt veroorzaakt door de bestraling met protonen. Door de ener

gieafgifte van de protonen in materialen op microscopisch niveau zal de structuur van de 

materialen worden aangetast. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld de treksterkte en de ther

mische geleiding van folies worden beïnvloed zodat de folies eerder dan verwacht zullen 

barsten. Naast het trefplaatmateriaal zullen ook de meetspleten en het diafragma direct 

door de protonen worden bestraald. Indirect zullen de overige onderdelen van de opstelling 

ten gevolge van de bij de kernreacties vrijkomende indirect ioniserende gamma- en neu

tronenstraling worden bestraald. Vooral organische materialen, kunstoffen en olieën, kun

nen door deze straling worden aangetast. 

Activering 

Zoals boven bij het onderwerp corrosie reeds is aangegeven, zullen alle onderdelen 

van de opstelling door (in-)direct ioniserende straling worden bestraald. Bij de activering 

van de opstelling speelt de directe activering door de protonenbundel veruit de belangrijk

ste rol. Van de secundair opgewekte indirect ioniserende straling spelen alleen vrijkomende 

de neutronen een rol bij de activering. Het energiespectrum van de neutronen bezit een 

maximum waarde van ongeveer 10 MeV (zie Addendum). De activering door neutronen zal 

pas een belangrijke rol gaan spelen wanneer de neutronen door moderatie thermisch zijn 

geworden (Ek = 0,025 eV). Voor protonen geldt dat de bundelflux bij 35 J.LA ongeveer 
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1,6·1014 protonen per seconde per cm2 bedraagt. De flux van de secundair opgewekte neu

tronenbundel is afhankelijk van de afstand tot de bron. Voor een afschatting van de flux 

kan worden uitgegaan van één neutron per 300 protonen bij de bestraling van koper met 

26 Me V protonen (zie Addendum Stralingsveiligheid). 

De invloed van de activering van de constructie materialen wordt bepaald door de 

volgende drie grootheden: 

de aangemaakte hoeveelheid activiteit A, 

de halveringstijd T ten 

de desintegratie energieën E
7 

en E{:J. 

In verband met de regelmatig terugkerende werkzaamheden aan de opstelling is het 

van belang dat de opstelling zo min mogelijk permanent wordt geactiveerd. Dit gebeurt 

door radionucliden met een halveringstijd groter dan de wachttijd tussen twee bestralingen. 

De aangemaakte activiteit zal slechts voor een gering gedeelte zijn vervallen op het mo

ment dat een nieuwe bestraling wordt begonnen. Radionucliden met een korte halverings

tijd (grootte orde enkele minuten) zullen na een korte wachttijd na de bestraling geen bij

drage leveren aan de stralingsbelasting (zie Addendum). Voor radionucliden met zeer lange 

halveringstijden geldt dat de hoeveelheid activiteit die wordt aangemaakt weliswaar laag is, 

maar dat geactiveerde onderdelen van de opstelling na vervanging als langlevend radioac

tief afval overblijven. 

De stralingsbelasting voor de werkzaamheden aan de opstelling wordt mede bepaald 

door de wijze van verval van de aangemaakte radionucliden. Radionucliden die onder emis

sie van gammastraling vervallen zullen de grootste bijdrage leveren aan de uit wen di ge 

stralingsbelasting. Bij manipulaties van radionucliden die harde P-straling (met hoge ener

gie) uitzenden zal ook rekening geh,ouden moeten worden met een uitwendige stralingsbe

lasting. De stralingsbelasting voor uitwendige bestraling tengevolge van een hoeveelheid 

activiteit A van een radionuclide is met behulp van de gammadosisconstante r voor dat 

radionuclide te berekenen (zie Addendum). 

Koeling 

Door de bestraling van onderdelen van de opstelling met een hoog energetische proto

nenbundel kan in kleine volumes een groot vermogen gedissipeerd worden. Uitgaande van 

26 MeV protonen bij een stroom van 35 J1Ä wordt bij volledige afremming van de protonen 

in de trefplaat een vermogen van 910 W gedissipeerd in een volume van ongeveer 0,2 cm3 

( = 0,15 ·?r· (0,65)2). De gedissipeerde energie zal dus zo snel mogelijk moeten worden afge-
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voerd om smelten of degradatie van materialen te voorkomen. Het is daarom van belang 

dat de constructie materialen een goed warmtegeleidingsvermogen bezitten zodat het ver

mogen via een efficiënte koeling kan worden afgevoerd. 

Met name voor het foliemateriaal is het van belang dat de gedissipeerde energie de 

gewenste mechanische, fysische en chemische eigenschappen niet negatief beïnvloed. 

Ondanks het feit dat in een folie weinig energie wordt gedissipeerd, kan de temperatuur van 

het folie behoorlijk stijgen (T > 600 • C) aangezien de warmte door een combinatie van 

straling en radiële geleiding moet worden afgevoerd. De energie dissipatie in een 20 J.LID. dik 

metaalfolie voor een 26 MeV protonenbundel van 35 J.LA bedraagt circa 9 W en komt neer 

op 0,25 Me V afremming van de bundel in het folie (12 keV / J.Lm). 

Vacuüm 

Bij het gebruik van kunststoffen voor de isolatie van onderdelen moet naast naast het 

effect van de stralingsbeschadiging gelet worden op de bruikbaarheid van de materialen in 

een vacuümkamer. Ontgassing van de kunststoffen kan het snel vacuümpompen ernstig 

bemoeilijken. In het geval dat de opstelling regelmatig belucht wordt, moet de absorptie 

van waterdamp worden voorkomen. 

2.3 Constructiematerialen 

Een goed compromis op basis van de bovenstaande eisen lijkt de keuze van alumini

um als constructiemateriaal. Aluminium is een goede warmtegeleider en wordt door proto

nen niet in belangrijke mate geactiveerd. Door protonen worden alleen kortlevende Si-iso

topen (T t < 5 sec) aangemaakt. De belangrijkste bijdrage aan de activering door protonen 

zal worden veroorzaakt door de in het aluminium aanwezige verontreinigingen al dan niet 

bewust aangebracht voor de sterkte van het materiaal. Een nadeel is aanmaak door neutro

nen via een (n,a)-reactie van 24Na (T t = 14,96 h). Het produktietempo zal echter gezien 

de afhankelijkheid van de neutronen flux niet bijzonder hoog zijn. Een belangrijk nadeel is 

de geringe bestendigheid tegen corrosie. Bij de bewerking van aluminium moet rekening 

gehouden worden met het feit dat aan aluminium slecht kan worden gesoldeerd. 

Koper bezit een goede warmtegeleidbaarheid en kan juist gebruikt worden voor 

onderdelen die aan elkaar vast gesoldeerd moeten worden. Vanwege de activering waarbij 

door Cu(p,xn)-reacties 62Zn (T t = 9,13 h) en 65Zn (T t = 244 d) worden aangemaakt, dient 

het gebruik van koper op plaatsen waar het materiaal door de protonenbundel kan worden 

bestraald te worden vermeden. Bij het gebruik van messing ( = 70% Cu en 30% Zn) komen 

daar via de activering van zink door Zn(p,xn)-reacties 67Ga (T t = 78,3 h) en 66Ga 
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(Ti = 9,4 h) nog bij. Voor deze nucliden geldt dat door de activering van de constructie

materialen het onderhoud aan de opstelling ernstig wordt bemoeilijkt. 

Dit geldt met name voor het gebruik van ijzer of roestvrij staal bij de constructie. 

Door de bestraling met protonen van ijzer worden via (p,xn)-reacties ssco (T t = 17,54 h), 

56Co (Ti = 78,76 d) en 57Co (T t = 271,77 d) aangemaakt. Voor roestvrij staal komen daar 

via (p,pxn)-reacties op nikkel 56Ni (Ti = 6,1 d) en 57Ni(T t = 36,1 h) en via (p,xn)-reac

ties op chroom 52Mn (T t = 5,6 d) en (p,pxn)-reacties op chroom 51Cr (T t = 27,7 d) nog 

bij. 

Het dosistempo in de buurt van de opstelling wordt bepaald door de aangemaakte 

activiteit van de radionucliden en de hun gammadosisconstanter (zie Addendum Stralings

veiligheid). Voor de meest relevante radionucliden is in Appendix A een tabel met gamma

dosisconstanten opgenomen. 

Foliemateriaal 

Folies worden gebruikt voor het begrenzen van het vacuüm, opsluiten van gassen en 

het voorkomen dat radioactiviteit zich kan verspreiden. Voor het begrenzen van het va

cuüm en het opsluiten van gassen geldt dat de folies sterk genoeg moeten zijn om eventueel 

grote drukverschillen te weerstaan (grootte orde 0,5 MPa). De folies kunnen echter niet te 

dik worden gemaakt aangezien dan de energie van de ionenbundel teveel zal worden afge

remd. De dikte van de folies zal ook met het oog op de energiedissipatie zo klein mogelijk 

moeten worden gehouden. Onafhankelijk van de mogelijkheid om de folies te kunnen koe

len, moet het foliemateriaal een hoog smeltpunt, een grote treksterkte en een groot warmte

geleidingsvermogen bezitten. Bovendien moet het foliemateriaal zo edel of zo inert mogelijk 

en tegen corrosie bestand zijn. Doordat de protonenbundel het folie zal activeren wordt de 

keuze van het materiaal tevens beïnvloed door de activiteit die in het folie aangemaakt 

wordt. In het geval dat een folie moeten worden vervangen (foliebreuk), zal een folie in 

verband met de activering van het folie zo snel mogelijk moeten kunnen worden vervangen. 

Door combinatie van een aantal voor de te gebruiken folies relevante materiaaleigen

schappen kan men proberen tot een richtgetal te komen waarmee de keuze van het juiste 

foliemateriaal kan worden bepaald. In de literatuur worden deze richtgetallen door een 

tweetal auteurs gebruikt. Nitschke (NIT76) gebruikt voor zijn foliekeuze het volgende ft
gure of merit :Y: 
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-3 3 -1 
.:?- Pr D _ 7,27·10 r2 f 2 

- L\r- ( -aEJax)E (2.1) 

met: P r = barstdruk van het folie [Pa], D = diameter van het folie [m] en ~E = energie

absorptie door het folie [ J]. 

Hierin wordt door Nitschke de volgende uitdrukking voor de theoretische barstdruk van het 

folie gebruikt: 

[Pa] (2.2) 

met: r = treksterkte [Pa], f = elasticiteitsmodulus [Pa] en d = dikte van het folie [m]. 

Het produkt van de foliedikte d en de stopping power of remmende werking van het folie 

bij een energie E (-BE/ ûx)E levert de energie-absorptie door het folie ~E. 

Nitschke combineert in zijn figure of merit alleen de mechanische eigenschappen en 

de energieabsorptie omdat de folies nagenoeg volledig via gedwongen convectie kunnen 

worden gekoeld. In geval van gedwongen convectie is de materiaalkeuze met betrekking tot 

de thermische eigenschappen of het koelvermogen van de folies dus van ondergeschikt 

belang. 

Wanneer het vermogen van het folie om energie door geleiding af te voeren in reke

ning wordt gebracht komt men tot een ander richtgetal. Soms (PR087) worden mecha

nische en thermische eigenschappen en de stopping power op de volgende wijze tot een , ft
gure of merit' .4 gecombineerd: 

[Pa s-1] (2.3) 

met: Ts =smelttemperatuur [• C], r =treksterkte [MP a], À =thermische geleiding 

[W m-1 K-1] en (-BE/ ûx.)E = stopping power bij vaste energie [keV JLI!l-t]. 

De bruikbaarheid van deze richtgetallen wordt echter op een aantal punten beperkt. 

Ten eerste zijn de praktische omstandigheden waaronder het folie wordt gebruikt van 

belang, zoals wel of geen koeling van het folie, de maximale energie absorptie door het folie 

en moet het folie een drukverschil weerstaan of niet. Ten tweede de waarden voor de mate

riaaleigenschappen die voor de richtgetallen worden gebruikt moeten aansluiten bij de prak

tijkomstandigheden, d.w.z. bij verhoogde temperaturen (typische waarde 800-1000 K). 
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Bovendien zijn deze waarden meestal alleen beschikbaar voor bulkmaterialen en niet voor 

het te gebruiken foliemateriaal. Ten aanzien van ~ kan worden opgemerkt dat de opgeno

men energie ook door warmtestraling kan worden afgegeven (Stefan-Boltzmann: afgegeven 

vermogen N T4) en de maximum temperatuur waarbij een folie kan worden gebruikt ligt 

meestal ver onder de smelttemperatuur. Beter bruikbaar zou dan eventueel de rekristallisa

tietemperatuur als bovengrens zijn. 

En ten derde kan worden opgemerkt dat een aantal belangrijke materiaaleigenschap

pen die de keuze bepalen niet in formulevorm zijn uit te drukken. Hieronder vallen de inert

heid van het materiaal, de corrosie- en chemische bestendigheid bij verhoogde temperatu

ren in een omgeving met b.v. 0 2 of H20. Bovendien is de voorgeschiedenis of bereidings

wijze van het folie (warm of koud gewalst, wel of niet gerekristalliseerd) van belang voor de 

mechanische eigenschappen bij de praktische toepassing. 

Voor de keuze van het juiste foliemateriaal kan worden geconcludeerd dat deze in 

belangrijke mate wordt bepaald door het toepassingsgebied en de gebruiksomstandigheden. 

Voor vaste trefplaten kan worden volstaan met dunne folies zodat de energieabsorptie zo 

laag mogelijk is. Voor gasvormige trefplaten moeten dikkere folies met een grote treksterk

te worden gekozen om een zo hoog mogelijke bartsdruk te verkrijgen. In ieder geval moeten 

de folies zo goed mogelijk tegen corrosie bestand zijn, omdat hierdoor de materiaaleigen

schappen sterk kunnen veranderen. 

Bij het gebruik voor gasvormige trefplaten op de TUE zijn Duratherm<D-fo1ies (com

mercieel geproduceerde folies uit een legering van voornamelijk Co en Ni (DEL81)) met een 

dikte van 20 J1.IIl en een diameter van 12 mm gedurende langere tijd betrouwbaar gebleken 

bij bestralingen met 30 JlÀ 26 Me V protonen-bundels (WIT88). 

Isolatiemateriaal 

Voor isolatie van onderdelen en tegelijkertijd begrensen van het vacuüm wordt Er

thalyte<D gebruikt, gezien de goede ervaringen die er binnen de cyclotrongroep mee zijn op

gedaan. Teflon blijkt, ondanks de goede eigenschappen voor het gebruik in een vacuüm 

omgeving, volgens tabel2.1 niet geschikt in een omgeving waar een hoog stralingsteropa 

heerst. Om dezelfde reden wordt in plaats van butyl-rubber voor 0-ringen viton gebruikt. 

Bovendien is de maximum gebruiksteroperatuur van viton-0-ringen (200 • C) hoger dan 

van butyl-rubber. Nylon-slangen worden gebruikt voor perslucht en koelwater. 
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RADJATION EFFECTS IN PLASTICS 
(CABLE INSULATION, HOSES, OILS, THERMOSETTINGS, ETC.) 

Baby 
1 cycl. 1 CV 28 
+(p.a.) + (p.a.) 

I SIN-INJ.II 
+(p.a.) 

Araldite resin ki:-:;:::::.:;:-19 
Etheric oils ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_,,,,,,,.,,F!l 

Mineral oils f:::,:,:,:,:,:,:,:::,:,::,:::,::,:fîiZó'S 

Polyethylene hoses ,,,,,,,,,:,:,:,:,:,:,:,~ 

Nylon hoses !:-:, ,:::::::·:::::::j§X§§§§§§§O§l{W 

Neoprene !:::::::::::::::::::::::!!§§§§§§§W§»>l 

PVC !:::::::::::::::::::::::j§§§§§§§§oo§m«i! 

Silicone rubber !:::::::::::::~ 

Silicone oil !,:,:,:,:,:,:-::,:~! 

Fluorinated oils !::,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:::::~ 

Polyester ~::;:,:,:,:,:,.:;:g.~ 

Butyl rubber !:::::::::::::::J§2§§§§§§§§{8}§§§§0§§&00 

Teflon U::::::::JW.«§»XWWW~ 

102 103 104 105 106 107 101 

Gamma dose (Gy) 

Nearly always 
usabie 

Often 
satisfactory 

W@§§@ 

Not 
recommended 

Tab. 2.1: Overzicht van de gevolgen van hoge stralingsdosis op kunstoffen (CER82). 

2.4 Overzicht van in de literatuur beschreven verplaatsbare opstellingen. 

Met verplaatsbare opstellingen worden opstellingen bedoeld die of in zijn geheel kun

nen worden verplaatst of opstellingen waarbij alleen de trefplaat van de bestralingspositie 

naar het radiochemisch laboratorium wordt getransporteerd. Voor de verplaatsbare opstel

lingen geldt dat de gehele opstelling of verplaatsbaar is binnen de bestratingsbunker of 

getransporteerd kan worden van de bestratingsbunker naar een radiochemisch laborato

rium. Voor de verplaatsbare trefplaten kan een onderscheid worden gemaakt tussen tref

platen voor kernfysisch onderzoek en trefplaten voor de produktie van radionucliden in 

bulkhoeveelheden b.v. voor de toepassing binnen de nucleaire geneeskunde. 

De meeste opstellingen die in de literatuur worden beschreven zijn opstellingen voor 

het bestralen van gassen voor de produktie van kortlevende positronemitters. Deze opstel

lingen vormen eigenlijk een tussencategorie omdat zowel de opstelling verplaatsbaar kan 
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zijn als het gas, de eigenlijke trefplaat, b.v. via leidingen naar een radiochemisch laborato

rium. De opstelling bestaat uit een buis die aan de achterzijde afgesloten is door een stop

blok om de protonen volledig in af te remmen en aan de voorzijde, waar de bundel binnen 

komt, met één of twee folies. De ruimte tussen de twee folies, die respectievelijk dienen 

voor het afsluiten van het vacuüm van het bundelgeleidingssyteem en het opsluiten van het 

gas, kan een tweeledige functie hebben, enerzijds kan deze ruimte gebruikt worden voor het 

doorblazen van een koelgas voor het koelen van de folies, anderzijds kan deze ruimte als 

interface dienen bij het ontkoppelen van de gasbuis van het bundelgeleidingssysteem. Na de 

bestraling kan de opstelling danwel via een transportmechanisme (kabelbaan of rails) naar 

een radiochemisch laboratorium of opslagruimte worden vervoerd (zie fig. 2.la), danwel 

binnen de bestralingsbunker worden verplaatst om ruimte te maken voor een andere opstel

ling (zie fig. 2.lb). Voor onderhoud en in geval van calamiteiten is het mogelijk een extra 

opstelling als reserve gereed te houden. 

fig. 2.1: 
a b 

a) Bestratings bunker met rails voor het transport van gasvormige en vaste tref

plaat naar een opslagruimte (PR087). 

b) Bestralingsopstelling voor het bestralen van meerdere gasvormige trefplaten 

aan het einde van het van een bundelgeleidingssysteem ( CR079). 
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Het uitgangspunt bij het transport van de trefplaten bij het kernfysisch onderzoek is 

de mogelijkheid om zo snel mogelijk na het einde van de bestraling te kunnen meten. De 

trefplaten zijn meestal klein van afmetingen en de warmte dissipatie in de trefplaat is te 

verwaarlozen t.o.v. de warmte dissipatie in de produktie trefplaten. Aan de operationele 

veiligheid van het gebruikte, meestal pneumatische transportmechanisme, worden minder 

hoge eisen ten aanzien van de bedrijfszekerheid en de stralingsafscherming gesteld aange

zien het om kleine hoeveelheden activiteit gaat en een bestraling gezien de korte halverings

tijd snel opnieuw kan worden uitgevoerd. 

fig.2.2 : 

''' lftiu"' fot I -
n,..., 

• ••• 

.... Zll ~~~~---+-s. .... 
. ....,,, '"''' "'''""' 

'"''' 
Intuiater 

Pneumatisch buizenposttransportsysteem voor het transport van vaste trefpla

ten van en naar· het radiochemisch laboratorium. Het systeem bevat tevens de 

mogelijkheid om het vacuümfolie en de voorzijde van de trefplaat met helium 

te koelen (CR079). 

Een pneumatisch buizenpostsysteem waarmee produktie trefplaten worden getrans

porteerd, wordt door Crouzel (CR079) beschreven (zie fig. 2.2). Het transportsysteem 

bestaat uit een buis met rechthoekige doorsnede waar een schuitje doorheen wordt geperst 

van het radiochemisch laboratorium naar de bestralingsopstelling en na de bestraling weer 

terug kan worden gezogen. Het schuitje kan vaste en vloeibare trefplaten transporteren met 

een oppervlak van 12 cm2. De trefplaten worden met een pneumatische plug tegen het 

einde van het bundelgeleidingssysteem, dat met een 25 J-Lm dik titanium folie is afgesloten, 

aangedrukt. De ruimte tussen het folie en de voorzijde van de trefplaat kan met helium 

worden gekoeld (80 m3/h), bovendien wordt het folie bij de inklemming met water gekoeld. 
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De achterzijde van de trefplaat wordt via de holte in de pneumatische plug met een straal 

van gecomprimeerde lucht gekoeld bij een flow van 3-4 m3fh. De koeling blijkt echter bij 

maximale belasting door 20 Me V protonen bij een stroom van 25 p,A niet te voldoen. 

fig.2.3 : 

0 

spro 

I 
I 

W~tcr (h~mbcr 

coolong 
w~tcr 

Bestralingsmechanisme met koeling voor bestralingen van vaste stoffen in een 

vacuüm kamer {CR079). 

Een tweede halfautomatische bestralingsopstelling door Crouzel {CR079) beschreven, 

wordt gebruikt voor de bestralingen in vacuüm {zie fig. 2.3). De trefplaathouder en de koe

ling bevinden zich op de voorzijde van een ronde as. De as wordt gebruikt voor het ver

plaatsen van de trefplaathouder en koeling van de voorvacuümruimte naar het vacuüm van 

het bundelgeleidingssysteem. De trefplaat wordt voor bestraling van de bovenzijde in de 

trefplaathouder geschoven en met veren vast gedrukt. Na de bestraling wordt de trefplaat

houder in de beluchtte voorvacuümruimte via de as 180" gedraaid en zal de trefplaat in een 

opvangbak vallen door het ontkrachten van de aandrukveren met behulp van perslucht. 

Deze perslucht voorziening loopt, evenals de waterkoeling die de achterzijde van de tref-

plaat koelt, door het hart van de as. 

Bij het Schweizerisches Institut für Nuklearforschung (SIN) worden twee verschillen

de bestralingsopstellingen voor verplaatsbare trefplaten gebruikt. Voor vaste stoffen wor

den rails gebruikt voor het transport van en naar het radiochemisch laboratorium (WEI85). 

Het eindstation voor het vaste trefplaattransport bevindt zich tussen het eind van het bun

delgeleidingssyteem en een niet verplaatsbare opstelling voor gassen en vloeistoffen (zie 

fig. 2.4). De andere opstelling is bedoeld voor de bestraling van gasbuizen voor de produktie 

van kortlevende positronemitters. De gasbuizen zijn zodanig op een tafelblad gemonteerd 

dat door het roteren van het tafelblad de verschillende trefplaten aan het bundelgeleidings

systeem kunnen worden gekoppeld {zie fig. 2.5). 
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(MOSTL Y SOLIDS) 
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(LIQUIDS AND GASES) 

~ 

HOT CELL 

Bestralingsopstelling voor het bestralen van a) vaste stoffen die via rails van en 

naar het radiochemisch laboratorium worden getransporteerd, b) gassen en 

vloeistoffen die vanuit een permanente opstelling via pijpleidingen van en naar 

het radiochemisch laboratorium worden getransporteerd (PR087). 

Bij de produktie van radionucliden wordt men bij het SIN echter geconfronteerd met 

zeer hoge neutronen- en gammastralingstempi (MAA87). Deze worden veroorzaakt door de 

hoge energie 72 MeV en de hoge stroom 100 JLA waarmee men wil bestralen. Ten gevolge 

van het hoge stralingsniveau worden alle onderdelen van de opstelling in hoge mate geacti

veerd, hetgeen het onderhoud aan de opstellingen bijzonder bemoeilijkt. Tevens wordt het 

gebruik van kunststoffen en minerale olieën in hoge mate beperkt door de invloed van de 

hoge stralingsdoses op de levensduur van deze materialen (zie tabel 2.1). 
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Bestralingsopstelling voor gasvormige en vloeibare trefplaten die binnen de 

bestratingsbunker kunnen worden verplaatst (PR087). 

De door Kavka (KAV87) beschreven roterende trefplaat wordt gebruikt bij de be

straling van seleen- of cadmiumfolies met 16Q6+ van 34 Me V bij een stroom van 80 nA. Het 

ontwikkelde vermogen (2, 7 W) bij deze bestralingen voor kernfysisch onderzoek is echter 

niet te vergelijken met het ontwikkelde vermogen bij de produktie van radio-nucliden, 

typische waarden zijn hierbij hoger dan 250 W. Het resultaat van het onderzoek is dat het 

beperken van de warmte dissipatie door rotatie van de trefplaat alleen effectief is wanneer 

de rotatiesnelheid hoog is, minimaal 1000 omwentelingen/min. Soortgelijke experimenten 

bij stilstaande trefplaten of folies door het laten roteren van de bundel ('beam wobble') 

leiden tot vergelijkbare resultaten (PR087). Op deze wijze wordt bij kleine bundel afmetin

gen het effectief bestraald oppervlak vergroot zodat de opgenomen warmte over een groter 

oppervlak wordt verdeeld. Het resultaat is echter alleen positief wanneer deze rotatiesnel

heid voldoende hoog is. 
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Een ander uitgangspunt bij de constructie, de modulaire opbouw, wordt gebruikt 

door Suzuki (SUZ77) bij een meervoudige trefplaatopstelling waarmee gelijktijdig 123!, 65Zn 

en 13NH3 worden geproduceerd (zie fig. 2.6). De trefplaten worden met een 60 MeV proto

nenbundel bestraald waarbij de dikte van de trefplaten zodanig is gekozen dat opbrengst in 

desbetreffende energiegebied optimaal is. De afzonderlijke modules met de trefplaten voor 

de produktie van de aangegeven radionucliden worden door een persluchtcilinder tegen 

elkaar aangedrukt. Met behulp van 0-ringen wordt hiermee een gas- en waterdichte af

dichting verkregen. 

fig. 2.6: 

Cooling air 
in let 

I Carrier gas I 
inlet Beom duet 

(A) Guide bar aftachment 
(8) 

Target water 
Cooling water 

in let 

Bestralingsopstelling voor het gelijktijdig produceren van 123!, 65Zn en 13NH 3• 

De afzonderlijke modules worden door een persluchtcilinder over een geleidings

mechanisme tegen het bundelgeleidingssysteem aangedrukt. Het folie voor 

vacuümafdichting van het bundelgeleidingssysteem wordt door lucht gekoeld 

(SUZ77). 
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2.5 Discussie en conclusies 

Gezien de beperkte ruimte die op de toekomstige locatie voor de bestralingsopstelling 

voor vaste stoffen in bunker 4 (zie hoofdstuk 3) beschikbaar is, de opbouw van de bunkers 

in de bundelzaal en de afstand van bunker 4 tot het radiochemisch laboratorium is het niet 

eenvoudig en slechts tegen hoge kosten realiseerbaar om een pneumatisch buizenpostsys

teem voor het transport van de trefplaten te gebruiken.De beperkte ruimte in en de con

structie van de bundelzaal maken bovendien verplaatsen van de totale opstelling naar aan

liggende ruimtes (onder, boven of naast de bestratings bunker) onmogelijk. 

Voor het vervoer van de bestraalde trefplaten van bunker 4 naar het radiochemisch 

laboratorium zal een loden transportcontainer gebruikt moeten worden. Om de stralingsbe

lasting voor de radiologische werkers zoveel mogelijk te beperken, moet de trefplaat op 

afstand, automatisch bestuurd in de loodpot kunnen worden gemanoeuvreerd. Hierna kan 

de gesloten container naar het radiologisch laboratorium worden vervoerd. Op deze wijzt:: 

wordt de stralingsbelasting tot een minimum beperkt. 

Omdat er slechts weinig opstellingen in de literatuur worden beschreven die aan de 

gestelde eisen voor de constructie voldoen, zal een nieuw ontwerp voor de bestralingsopstel

ling moeten worden ontwikkeld waarbij van een zeer flexibele opzet wordt uitgegaan. 

Onder de flexibele opzet van de constuctie wordt zowel de mogelijkheid om met een opstel

ling eenvoudig meerdere trefplaten te kunnen bestralen als de mogelijkheid om de opstel

ling eenvoudig te kunnen verplaatsen begrepen. 

Het uitgangspunt van Suzuki (SUZ77) waarbij de trefplaten van de bestralingsopstel

ling zijn opgebouwd uit losse modules kan ook bij een bestralingsopstelling met enkelvoudi

ge trefplaat worden gebruikt. Deze modulaire opzet moet het mogelijk maken om op een

voudige wijze snel reparaties uit te kunnen voeren. 

De constructie van de opstelling zal worden beschreven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 

wordt de koeling van de trefplaat en de folies beschreven. 
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DE BESTRALINGSOPSTELLING 

In dit hoofdstuk wordt de 'mul ti purpose '-bestralingsopstelling voor de routinematige pro

duktie van kortlevende radionucliden voor medische toepassingen beschreven. Op basis van 
de gegeven situatie in de bundelzaal van het Eindhovens A VF-cyclotron wordt in para
graaf 9.2 de opzet van de constructie beschreven. Voor de verschillende onderdelen wordt dit 

vervolgens verder uitgewerkt. Het hoofdstuk wordt met een discussie van de bereikte resulta

ten afgesloten. 

3.1 Situatieschets 

Zoals in hoofdstuk 2 al is aangegeven is het praktisch niet mogelijk om in de bundel

zaal van het Eindhovens AVF-cyclotron een transportmechanisme te installeren, waarbij 

trefplaten of bestralingsopstellingen tussen de bestralingsbunker en een radiochemisch 

laboratorium of een opslagruimte worden getransporteerd. Dit wordt verduidelijkt aan de 

hand van fig. 3.1 waarin een plattegrond met het grondpatroon van gestapelde betonblok

ken in de bundelzaal is weergegeven. Door het gebruik van losse betonblokken is het in 

principe mogelijk om op redelijk eenvoudige wijze de indeling van de bunkers in de bundel

zaal te veranderen. De plaats van het cyclotron in de bundelzaalligt echter vast. Wijzigin

gen in de opzet van het bundelgeleidingssysteem brengen echter ingrijpend en kostbaar 

werk met zich mee. Gezien de ligging van bunker 4, de bunker voor produktiedoeleinden en 

de lokatie voor de nieuwe bestralingsopstelling, t.o.v. het radiochemisch B-laboratorium op 

de eerste verdieping (zie fig. 3.1) is een buizenpostsysteem voor het transport slechts met 

hoge kosten te verwezenlijken. Deze hoge kosten ·worden veroorzaakt door de benodigde 

afscherming van het buizenpostsysteem voor het transport van een grote hoeveelheid activi

teit (orde grootte 37 GBq). Verder vereist het transport van een dergelijke grote hoeveel

heid activiteit een grote mate van bedrijfszekerheid en dus transport over een zo kort moge

lijke afstand. , ., : . 
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Plattegrond van de bundelzaal van het Eindhovens AVF-cyclotron. De num

mering van de verschillende bunkers is in arabische 'cijfers aangegeven, de be

stralingsopstellingen of meetplaatsen zijn met een combinatie van Romeinse 

cijfers en letters weergegeven en de groepen van het ruimtebeveiligingssysteem 

ARAMOS zijn met Romeinse cijfers buiten de bunkers aangegeven. De met een 

asterix geïndiceerde groepen bevinden zich ~P de eerste verdieping van het 

gebouw evenals het B-laboratorium. 
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De flexibele constructie van de bunkers in de bundelzaal en de totale grootte van de 

bundelzaal maken het praktisch onmogelijk om in de nabijheid van bunker 4 of één verdie

ping hoger of lager ruimtes te creëeren voor de opslag van trefplaten of de bewerking van 

trefplaten. Hierdoor is ook het gebruik van rails of kabelbaan voor het transport van de 

opstelling praktisch uitgesloten. Daarom resteert voor het transport van de bestraalde 

trefplaten vanaf de bestralingsopstelling naar het radiochemischeB-laboratorium alleen het 

gebruik van een verplaatsbare container. Het beladen van de containers zal gezien de stra

lingsbelasting echter niet handmatig maar automatisch en op afstand bestuurbaar uitge

voerd moeten kunnen worden. 

In fig. 3.2 is bunker 4 met de locatie voor de bestralingsopstelling voor vaste stoffen 

in detail weergegeven. De indeling van de meetplaatsen in bunker 4 is als volgt: 

Ha: Huidige bestralingsopstelling voor de produktie van B1Rb via de (p,2n)-reactie 

op 99,8% verrijkt B2Kr-gas. In de toekomst bestemd als reserve opstelling voor 

de toekomstige B1Rb-produktie-opstelling op meetplaats I in bunker 3. 

Ilb: Locatie voor de bestralingsopstelling voor de produktie van radionucliden door 

de bestraling van vaste stoffen. 

He: Toekomstige locatie voor de bestralingsopstelling voor de produktie van 123I via 

de (p,2n)- en (p,pn)-reacties op 99,9% verrijkt 124Xe-gas als vervanging van de 

opstelling op meetplaats I in bunker 3. 

lid: Toekomstige locatie voor experimentele, voor produktiedoeleinden bestemde 

bestralingsopstellingen, zoals de H21BQ-opstelling voor de tBF-produktie op 

meetplaats Va in bunker 8. 

De opzet van de indeling van bunker 4 is zodanig dat de 123I-routineprodukties op 

meetplaats Ilc uitgevoerd zullen worden. De B1Rb/B1mKr-opstelling op meetplaats lla dient 

als reserve voor de toekomstige opstelling op meet plaats I. Een bestraling op 

meetplaats Ilb moet zo mogelijk geheel automatisch en snel opgestart kunnen worden, 

d.w.z. dat de trefplaat op afstand in de bestralingspositie moet worden gemanoeuvreerd. 

Zodoende moet een snelle omschakeling van bestraling op meetplaats llc naar Ilb en vice 

versa mogelijk worden. In de toekomst zal m.b.v. een magneet de bundel afgebogen kunnen 

worden om bestralingen op meetplaats lid mogelijk te maken. 

Zoals in fig. 3.2 is te zien is meetplaats llb niet het eindstation van het bundelgelei

dingssysteem, maar de opstelling op meetplaats lic. De beperkte ruimte in bunker 4 en de 

minimaal vereiste dikte van het beton voor de afscherming aan de zuidzijde van de bunker 

tijdens de bestraling hebben samen met de hoge kosten voor een nieuwe afbuigmagneet 

geleid tot de keuze van een verplaatsbare opstelling op meetplaats lib. De ruimte die voor 
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deze verplaatsbare opstelling op meetplaats Ilb beschikbaar is bedraagt 1,5 x 1,25 m2. 

3.2 Opzet van de constructie 

Zoals reeds eerder is aangegeven dient de opstelling op meetplaats Ilb zowel geschikt 

te zijn voor het automatisch aanbrengen van de trefplaathouder in de bestralingsopstelling 

als het door trekken van het bundelgeleidingssysteem naar meetplaats IIc, gelegen achter 

de bestralingsopstelling. 

Voor het verplaatsbaar maken van de opstelling is gekozen voor het monteren van de 

opstelling op een verplaatsbaar tafelblad. Hiermee kan de opstelling in afwisseling met een 

stuk bundelpijp voor het transport van de ionenbundel naar de opstelling op meetplaats Ilc 

aan het bundelgeleidingssysteem worden gekoppeld. De bundelpijp bestaat uit een holle 

aluminium buis die voor het transport van de ionenbundel naar meetplaats Ilc vacuüm is 

gepompt. 

Door het plaatsen van de opstelling als een zelfstandig geheel op een beweegbaar 

tafelblad wordt de bereikbaarheid in verband met het onderhoud en reparaties van de 

opstelling vergemakkelijkt. Een verdere vereenvoudiging van deze werkzaamheden wordt 

bereikt door het opbouwen van de opstelling uit losse modules. Bij de onderverdeling van 

de opstelling in losse modules kunnen de volgende onderdelen worden onderscheiden: de 

koeling (zie hoofdstuk 4), de trefplaathouder, de vacuümfoliehouder, het diafragma en het 

koppelmechanisme. De bundelstop, de spleten voor de bundeldiagnostiek en de vacuümklep 

voor het afsluiten van het bundelgeleidingssysteem maken geen onderdeel uit van de ver

plaatsbare bestralingsopstelling, maar bevinden zich bij het gedeelte van het bundelgelei

dingssysteem dat niet kan worden verplaatst. 

· Voor het transport van de bestraalde trefplaten zal een kar met loden container 

gebruikt worden. De loden container zal geschikt moeten zijn voor het transport van ver

schillende soorten in grootte varierende trefplàten. Bovendien dient de afscherming van het 

lood te voldoen aan de stralingsveiligheidseisen voor het transport van radioactive stoffen. 

Voor de verschillende trefplaten moet een trefplaathouder geconstrueerd worden die zowel 

geschikt is voor de variëteit in soort en grootte van de trefplaten als ook voor het overbren

gen van de bestraalde trefplaat uit de opstelling in de loden container. Deze manipulaties 

met de bestraalde trefplaat dienen via afstandsbediening te gebeuren. 

26 



pag. 3.6 

3.3 Overzicht van de onderdelen 

De beschrijving van de opstelling kan worden opgedeeld in een aantal onderdelen die 

in deze paragraaf nader worden beschreven: het bundelgeleidingssysteem, het beweegbaar 

tafelblad, de verlenging van het bundelgeleidingssysteem en het koppelmachanisme, de 

bestralingsopstelling, de trefplaathouder en de loodpot met transportmechanisme voor de 

trefplaathouder. Schetsen van een aantal onderdelen zijn in appendix B weergegeven. 

Het bundelgeleidingssysteem (BGS) 

Het bundelgeleidingssysteem dient voor het transport van de in het cyclotron versnel

de ionen naar de meetplaatsen in de bundelzaal waar de bestralingsopstellingen zich bevin

den. Met behulp van magneten en quadrupalen wordt de bundel gefocusseerd en gestuurd 

tot aan de opstellingen. Het bundelgeleidingssysteem bestaat uit holle aluminium buizen 

met een inwendige diameter van 45 mm die voor het transport van de versnelde ionen 

vacuüm worden gepompt. Het vacuüm in, het door kleppen in secties opgedeelde, bundel

geleidingssysteem mag voor het transport van de ionen maximaal ca. 0,1 Pa (10-3 Torr) 

bedragen. 

Het beweegbaar tafelblad 

Het tafelblad dient geschikt te zijn om zowel de 'multi purpose'-opstelling en de 

verlenging van het bundelgeleidingssysteem alsmede enige lood- of polyethyleenblokken te 

kunnen dragen. Deze blokken dienen als primaire afscherming van de bij de bestraling 

vrijkomende ioniserende straling. Als tafelblad is gekozen een 30 mm dikke aluminium 

plaat van 1 x 0,5 m2 die m.b.v. lineaire kogelbussen aan een onderstel is bevestigd. Door 

deze kogelbussen is het mogelijk het tafelblad over twee assen in het horizontale vlak te 

laten bewegen. De assen zijn parallel op het onderstel gemonteerd. 

Om het vloeroppervlak onder het tafelblad vrij te houden is het onderstel in hoogte 

verstelbaar aan de wand van de bunker gemonteerd. De bovenkant van het tafelblad is 

aangepast aan het uitlijnmechanisme van de bundelpijpsteunen en ingesteld op 96 cm 

boven het grondoppervlak met een variatiemogelijkheid van ± 8 mm. Door deze instel

mogelijkheid kan de hoogte van het tafelblad in geval van wijzigingen aan de opstelling 

eenvoudig aangepast worden. Deze hoogte instelling en het uitlijnen van het bundelpijp 

behoeven slechts eenmalig te gebeuren. 

Het verplaatsen van het tafelblad in het horizontale vlak loodrecht op de bundelpijp 

geschiedt door een persluchtcilinder met een slaglengte van 300 mm. Op deze wijze kunnen 

de bundelpijpverlenging en de bestralingsopstelling afwisselend achter het einde van het 
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bundelgeleidingssysteem worden geschoven. De positionereningsprecisie zal door de begren

zing van de slaglengte in de eindstanden van de persluchtcilinder naar schatting beter zijn 

dan een halve millimeter. 

Bundelpijpverlenging en koppelmechanisme 

. :tie~ vet;lengen van het bundelgeleidingssysteem tot aan meetplaats He geschiedt door 

een stuk bundelpijp dat met steunen op het tafelblad is gemonteerd. Door het gebruik van 

bundelpijpsteunen met stelschroeven kan de bundelpijp bij wijzigingen aan de opstelling 

eenvoudig opnieuw worden uitgelijnd. 

Voor het bewegen van het tafelblad in het horizontale vlak is het noodzakelijk dat 

het stuk bundelpijp op het tafelblad op geen enkele wijze met de rest van het bundelgelei

dingssysteem verbonden is. Aangezien er geen eenvoudige en goedkope koppelingsmechanis

mes commerciëel verkrijgbaar zijn, is hiervoor m.b.v. persluchtbediende cilinders een een

voudig systeem ontwikkeld. Het gebruik van electrisch bedienbare persluchtventielen 

maakt afstandsbesturing van de koppeling mogelijk. 

De koppeling van de bundelpijp, die met twee bundelpijpsteunen op het tafelblad is 

gemonteerd, aan het niet bewegende gedeelte bundelgeleidingssysteem geschiedt door 

beweegbare flensen. Ieder van de twee beweegbare flensen aan het uiteinde van de bundel

pijp kan door twee persluchtcilinders tegen een gefixeerde koppelflens aan het einde van het 

bundelgeleidingssysteem worden gedrukt. Wanneer de flensen aan beide zijden van de 

bundelpijp uitgeschoven zijn, wordt de aldus gecreeerde ruimte aan iedere zijde door twee 

kleine en een grote 0-ring afgesloten en kan deze vacuüm worden gepompt. De twee kleine 

0-ringen dienen tevens voor de geleiding van de beweegbare flens door zijn houder bij een 

maximale slag van 15 mm. De persluchtcilinders (inw. 0 25mm) kunnen de beweegbare 

flens ieder met een kracht van ca. 50 N per 0,1 MPa overdruk tegen de koppelflens aan

drukken. 

In de koppelflens is een uitsparing aangebracht zodat tussen de twee flensen in aan

gedrukte toestand een ruimte is gecreëerd die met het bundelgeleidingssysteem verbonden 

is. Wanneer het bundelgeleidingssyteem vacuüm wordt gepompt voor het transport van de 

bundel zullen de twee flensen t.g.v. het oppervlak van de extra ruimte als twee Maagden

burger halve bollen tegen elkaar aan worden gedrukt. Het effectief oppervlak van de uit

sparing is het totale oppervlak gecorrigeerd voor de opening van het bundeltransport (inw. 

0 45 mm) en bedraagt 71'* [( 1~0)2 - (~)2] = 138 cm2. Dit resulteert in een extra kracht van 

ca. 1,4 kN die de twee flensen tegen elkaar aandrukt wanneer het bundelgeleidingssysteem 

vacuüm is gepompt. 
I., r 
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____ begrenzing van de geleidingsassen 

fig. 3.3: 

~persluchtcilinder 

geleidingsassen I 

foliehouderflens 

diafragmaflens 

dummyflens 

geleidingsas ondersteuning met kogelbussen 

~trefplaathouder 

Artistieke impressie van de opengewerkte bestralingsopstelling. De trefplaathouder en uitstroomopening van de koeling 

zijn in detail weergegeven (LAN88). 
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De bestralingsopstelling 

De bestralingsopstelling is in een opengewerkte samenstellingstekening afgebeeld in 

fig. 3.3. 

· Deze opstelling waar de trefplaat in wordt geplaatst moet op een soortgelijke wijze 

als bij de doorgaande bundelpijp beschreven is aan de koppelflens van het bundelgeleidings

syteem kunnen worden gekoppeld. Tegelijkertijd moet het mogelijk zijn de trefplaat vanuit 

een loodpot naar de opstelling te kunnen brengen en vice versa. Bovendien moeten de 

onderdelen van de opstelling eenvoudig kunnen worden vervangen door reserve onderdelen. 

De onderdelen die zich dicht bij de trefplaat bevinden en op het beweegbare tafelblad 

zijn geplaatst zijn: de koeling, de trefplaathouder, het diafragma en de foliehouder. Deze 

onderdelen zijn als losse modules uitgevoerd. Voor een bestraling moeten deze losse modu

les voor de vacuümafdichting tegen elkaar worden gedrukt. De constructie is zodanig uitge

voerd dat één persluchtcilinder zowel de modules aandrukt, de trefplaat inklemt als ook 

zorgt voor de koppeling aan het bundelgeleidingssysteem met de mogelijkheid om de tref

plaathouder te verwisselen zonder het vacuüm tussen de opstelling en het bundelgeleidings

systeem te verbreken. De enige onderdelen die hierbij niet bewegen zijn de trefplaathouder 

en de geleidingsbuis naar de loodpot (zie fig. 3.3). 

De foliehouder-en diafragmamodules zijn uitgevoerd als losse flensen die samen met 

de beweegbare koppelflens aan twee geleidingsassen kunnen worden opgehangen en worden 

door lichte veren in positie gehouden. De geleidingsassen zijn opgehangen in kogelbussen en 

kunnen zo in het horizontale vlak parallel aan het bundelgeleidingssyteem heen en weer 

bewegen. Voor de beweging zorgt de persluchtcilinder met doorlopende zuigerstang 

(0 16 mm). De zuigerdiameter 0 63 mm zorgt hierbij voor een maximaal aandrukkende 

kracht van 29,5 N per 1 MPa overdruk, waarbij op de ene zijde van de zuigerstang de koe

ling is gemonteerd en op de andere zijde een begrenzing voor de slag van de cilinder. 

Door de dubbelwerkende persluchtcilinder kunnen de geleidingsassen waar de modu

les aan opgehangen zijn in twee richtingen worden bewogen. Wanneer aan de voorzijde van 

de zuiger van de persluchtcilinder (rechterzijde van de cilinder in fig. 3.3) overdruk heerst 

t.o.v. de achterzijde zullen de assen met de modules tegen de koppelflens van het bundelge

leidingssysteem aangedrukt worden. Wanneer het bundelgeleidingssysteem nu vacuüm 

wordt gepompt zal de koppelflens van de opstelling door het 'Maagdenburger halve bollen'

effect tegen de koppelflens van het bundelgeleidingssysteem aangezogen worden. Door het 

omkeren van het drukverschil over de zuiger zal de zuigerstang met de koeling naar voren 
, ., , 

uitschuiven totdat deze beweging wordt geblokkeerd. Op dat moment zal het cilinderhuis, 

met daaraan vast de assen; naar achteren schuiven. De modules die op de assen zitten 
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zullen mee naar achteren bewegen. De trefplaathouder wordt dan tussen de koeling en de 

folieflens ingeklemd. De koppelflens zal echter met de eerder aangegeven kracht van ca. 

1,4 kN tegen de koppelflens van het bundelgeleidingssysteem aangedrukt blijven zitten en 

met de 0-ringen door de houder heen glijden. Maximaal kan de koppelflens zo over een 

afstand van 15 mm door zijn houder heen glijden. Omdat de trefplaathouder d.m.v. de 

persluchtcilinder tussen de koeling en de foliehouderflens ingeklemd kan worden, kan de 

bestralingsopstelling als trefplaatklem worden omschreven. 

De ttefplaathouder 

Om verschillende soorten en in afmetingen varierende trefplaten in dezelfde opstelling 

te kunnen bestralen is een trefplaathouder nodig die eenvoudig aan die verschillende tref

platen is aan te passen, waarbij de uitwendige afmetingen van de trefplaathouder ongewij

zigd blijven. De trefplaathouder zal groot genoeg moeten zijn voor trefplaten met een dia

meter van maximaal 20 mm, maar ook zo klein mogelijk om de grootte van de loden trans

portcontainer zo klein mogelijk te houden. De trefplaathouder moet tevens geschikt zijn om 

op eenvoudige wijze naar de bestralingsopstelling te worden getransporteerd en te worden 

ingeklemd. Het inklemmen moet tevens zodanig geschieden dat de koeling waterdicht tegen 

de achterzijde van de trefplaat kan worden aangedrukt en de foliehouderflens de bundel

transportruimte aan de voorzijde van de trefplaat vacuümdicht kan afsluiten. Het is tevens 

wenselijk dat oude trefplaten uit vorige bestralingsopstellingen in de nieuwe trefplaathou

der passen, mede gezien de opstellingen, zoals dè uitstookopstelling (BOS79), die reeds voor 

het opwerken van deze trefplaten in het B-laboratorium aanwezig zijn. 

Bij het transport van de bestraalde trefplaten is het tevens van belang dat er geen 

radioactiviteit kan ontsnappen. De trefplaten moeten dus in de trefplaathouder van de 

buitenlucht afgesloten kunnen worden. Deze veiligheidsmaatregelen moeten echter een 

eenvoudige demontage en verwijdering van de bestraalde trefplaat uit de trefplaathouder 

niet belemmeren. 

De constructie die voor de trefplaathouder is ontwikkeld bestaat uit een kubus met 

een ribbe van 40 mm waar de trefplaten met een maximum breedte van 30 mm vanaf een 

zijkant in kunnen worden geschoven. De dwarsdoorsnede van de voor- naar de achterkant 

van de trefplaathouder is in fig. 3.3 weergegeven. Het inklemmen van de trefplaat geschiedt 

m.b.v. stelschroefjes met een verende kogel, zodat tussen de trefplaat en het folie een met 

lucht gevulde ruimte door een 0-ring wordt afgesloten. De stelschroefjes kunnen aangepast 

worden aan de dikte van de trefplaat. Wanneer er tijdens de bestraling radioactief gas 

vrijkomt dan blijft deze opgesloten in deze ruimte en komt pas vrij onder gecontroleerde 

omstandigheden bij het verwijderen van de trefplaat uit de houder in het B-laboratorium. 
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Loodpot en laadmechanismet 

Ook voor het manoeuvreren van de trefplaathouder vanuit de loodpot naar de juiste 

plaats tussen de koeling en de foliehouderflens van de trefplaatklem zijn commerciëel 

slechts dure transportmechanismen verkrijgbaar, zodat ook hiervoor een nieuw laadme

chanisme voor moet worden geconstrueerd. Bij de ruimte die op meetplaats Ilb beschikbaar 

is voor de onderdelen van de opstelling moet bovendien rekening worden gehouden met 

eventueel extra aan te brengen primaire afscherming tijdens bestralingen op deze opstelling 

en afscherming tegen de permanente activering van de opstelling tijdens onderhoudswerk

zaamheden. Tevens moet de kar met loodpot voor het transport van de activiteit na de 

bestraling zonder ingewikkelde manipulaties van meetplaats Ilb naar het B-laboratorium 

kunnen worden gereden. 

Bij het plaatsen van de trefplaathouder in de opstelling is gekozen voor een mechanis

me waarbij de trefplaat rechtstreeks vanuit de loodpot door het tafelblad heen tot tussen de 

trefplaatklem wordt geleid. De geleiding bestaat uit een holle buis met een inwendig vier

kante doorsnede van 40 x 40 mm2. De holle buis bestaat uit een aluminium U-profiel dat is 

afgedekt met een perspex strip voor de visuele controle. De trefplaat kan dan door de buis 

omhoog worden getransporteerd met een telescooparm, die zich onder de loodpot bevindt. 

De telescooparm wordt uitgeschoven door een electromotor, zodat het laadmechanisme via 

de electrische bediening op afstand kan worden gecontroleerd. Via hetzelfde mechanisme 

kan de trefplaat uit de opstelling worden gehaald en na transport naar het B-laboratorium 

in een loodkasteel worden gemanoeuvreerd. 
·, 

Af st á:ri'ds bediening 

Door het gebruik van electrisch bedienbare ventielen zijn de persluchtcilinders van 

het beweegbare tafelblad, het koppelmechanisme en de bestralingsopstelling op afstand te 

besturen. Ook de vacuümkleppen, de stops voor het onderbreken van de ionenbundel en een 

instelbaar diafragma spleten voor de diagnostiek van de ionenbundel zijn met persluchtci

linders te besturen. Het electrisch bedienbare laadmechanisme maakt het mogelijk de totale 

opstelling op afstand te bedienen, zodat de bestraalde trefplaat pas benaderd behoeft te 

worden wanneer deze zich reeds in de loodpot bevindt. 

tOp het moment van het schrijven van dit verslag is de loodpot met laadmechanisme nog 
niet gereed. 
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3.4 Discussie 

De opstelling is momenteel zover voltooid dat met behulp van de afstandsbediening 

omgeschakeld kan worden van een bestraling op meetplaats Ilb naar Ilc en vice versa. De 

snelheid waarmee omgeschakeld kan worden wordt bepaald door de tijd die benodigd is 

voor het vacuümpompen van het gedeelte van het bundelgeleidingssysteem dat tijdens het 

omschakelen belucht moet worden. 

De koppelingen, waarbij de klemkracht op de flensen wordt verkregen door het 

'Maagdenburger halve bollen'-effect, zijn getest op hun operationele veiligheid bij het 

bedienen van de verplaatsbare opstelling. Dit met het oog op de diffusiepompen die bij 

voorkeur:niet bij drukken hoger dan 5 ·103 Pa mogen werken. De electronische afstandsbe

diening dient hiertegen bijvoorbeeld door een PLC-microprocessor (Program Logic Con

trol) beveiligd te worden. 

De trefplaatklem is getest op vacuüm- en waterlekken. Bij de gebruikte trefplaten is 

geen weglekkend water ontdekt. De verschillende trefplaten die in de trefplaathouder 

worden geplaatst zullen zowel aan de achterzijde met het oog op de koeling als aan de 

voorzijde met het oog op het vacuüm voldoende vlak moeten zijn zodat de 0-ringen beide 

systemen kunnen afsluiten. 

Bij het inklemmen van de trefplaat wordt op de geleidingsbuis van de trefplaathouder 

een moment uitgeoefend. De geleidingsbuis zit electrisch geïsoleerd aan het tafelblad 

gemonteerd. Het complete geleidingsmechanisme van de bestralingsopstelling met de ver

schillende flensen wordt door het vacuüm over de kleine 0-ringen van de koppeling meege

trokken. Hierdoor worden ook de trefplaat en het geleidingsmechanisme van de trefplaat 

meegetrokken. De beweging van het geleidingsmechanisme van de trefplaatklem kan wor

den gecontroleerd door het beperken van de slag van de doorlopende zuigerstang d.m.v. een 

stop achterop de zuigerstang. 

Het laadmechanisme voor de trefplaathouder met loodpot is echter nog niet voltooid. 

De trefplaathouder kan wel in de trefplaatklem worden ingeklemd zodat proefbestralingen 

op meetplaats Ilb mogelijk zijn. De eerste bestralingen op meetplaats Ilb en IIc zijn reeds 

uitgevoerd ter controle van de afscherming van· de opstelling tijdens de bestraling (zie 

hoofdstuk 5) en ter bepaling van de dikke trefplaat-opbrengst voor de bestraling van nikkel 

met 26 MeV protonen (zie hoofdstuk 6). 
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DE KOELING 

In dit hoofdstuk wordt eerst een overzicht gegeven van de processen die bij het koelen van 

objecten een rol spelen. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de literatuur over het 

koelen door gedwongen convectie met waterjets. In paragraaf 4.2 wordt de koeling van folies 

besproken. In paragraaf 4.3 worden enkele experimenten die met de waterjetkoeling in een 

afgesloten volume zijn uitgevoerd beschreven. De resultaten bij het koelen van een trefplaat 

met de waterjetkoeling tijdens een bestraling wordt in paragraaf 4.4 beschreven. Het hoofd

stuk wordt afgesloten met een discussie van de resultaten. 

4.1 Trefplaatkoeling 

Het koelen van de trefplaat geschiedt door gedwongen convectie, namelijk door water 

langs de achterzijde van de trefplaat of de trefplaatondersteuning te pompen. De warmte

overdracht bij gedwongen convectie wordt gedefinieerd door de volgende uitdrukking: 

+= h·AT 

met: q -de warmtestroom van het object naar het medium [WJ, 

A -het oppervlak waarmee warmte wordt uitgewisseld [m2J, 

LlT -het tempratuurverschil (Tw -Tm) tussen de wand en het koelmedium [KJ, 

T w - de temperatuur van de wand van het object [K], 

Tm -de temperatuur van het medium [KJ, 

h -de convectieve warmte-overdrachtscöëfficiënt [W m-2 K-1J. 

(4.1) 

De warmte-overdrachtscoëfficiënt h wordt bepaald door de geometrie van het sys

teem, de snelheid van de stroming en de eigenschappen van het koelmedium. Uit de stro

mingsleer is bekend dat voor ieder medium dat langs een object stroomt zich in het me

dium een grenslaag vormt. De grenslaag kan worden gedefinieerd als de laag waarin de snel

heid van stilstand tot bijvoorbeeld 99% van de uiteindelijke waarde toeneemt. Zelfs wan

neer deze grenslaag zeer dun is, zal de warmte-overdracht naar het stromende medium een 

zekere weerstand ondervinden in de vorm van geleiding door de grenslaag. Vanwege deze 

dunne laag of film wordthook wel de filmcoëfficiënt genoemd. 

De randvoorwaarde voor het warmtetransport in de trefplaat naar het koelmedium 

wordt bepaald door de volgende uitdrukking: 
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(À . VT) I = h • AT w 

met: ). -de warmtegeleidingscoëfficiënt van het object [W m-1 K-1], 

VT - de temperatuurgradient in het object [K m -1], 

(4.2) 

w - de index voor de plaats van de randvoorwaarde, i.c. de wand van het object. 

Aangezien de warmte-afvoer door geleiding in de trefplaat bepaald wordt door de rand

voorwaarde dat in stationaire toestand de warmtetoevoer naar de wand gelijk is aan de aan 

het koelmedium overgedragen energie is het zaak om voor de constructie van de koeling de 

warmte-overdrachtscoëfficiënt te kunnen bepalen en zo mogelijk te optimaliseren. Wanneer 

we er van uitgaan dat alle warmte in de trefplaat door het koelwater opgenomen wordt, 

d.w.z. een oneindig grote waarde voor de warmte-overdrachtscoëfficiënt, kunnen we voor 

zekere waterflow Q (m3 s-1] en temperatuurstijging f:j. T [K] het maximaal door het koel

water opgenomen vermogen uitrekenen via: 

P = Q·AT·p·C max p [V] (4.3) 

~~arin p de dichtheid [kg m-3] en CP de warmtecapaciteit [J kg-1 K-1] van het koelwater 

ZIJn. 

In de stromingsleer wordt de stationaire warmte-overdracht meestal weergegeven 

door het dimensieloze kengetal van Nusselt: 

(4.4) 

waarbij L een karakteristieke lengte van het te koelen object weergeeft. Met het getal van 

Nusselt wordt de verhouding weergegeven tussen de thermische weerstand bij conductie{ en 

conveGti{}f warmtetransport. 

Literatuuroverzicht 

De koeling die momenteel bij de bestraling van vaste stoffen wordt gebruikt bestaat 

uit een gesloten volume waarin uit drie smalle spleten het koelwater tegen de achterkant 

van de trefplaat of de trefplaatondersteuning wordt gespoten en het opgewarmde water 

wordt afgevoerd naar een warmtewisselaar. De spleten hebben inwendig een afmeting van 5 

bij 20 mm. Bij de mond van de spleet zijn deze afmetingen 1 bij 15 mm. Op deze wijze 

wordt een waterjet gecreeerd die met hoge snelheid tegen de achterkant van de trefplaat 

aanspuit, zodat de menging van het koelwater optimaal is. Tevens zal de grenslaag dan 

klein en de warmte-overdracht van de trefplaat naar het koelwater relatief groot zijn. 
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In de literatuur worden slechts enkele resultaten gemeld van het koelen van opper

vlakken met waterjets in een afgesloten volume (SMI61, KOS85). Bij de meeste experimen

ten die zijn verricht aan het bestuderen van de warmte-overdracht tussen jetstralen en 

loodrecht op de voortplantingsrichting geplaatste objecten is gebruik gemaakt van gasjets. 

Het gaat hierbij zowel om het koelen als het opwarmen van de lichamen. De vorm van de 

jets kan zowel axiaalsymmetrisch als spleetvormig zijn en het opervlak kan door een of 

meerdere jets worden aangestraald. De geometrie van de enkelvoudige jets wordt in fig. 4.1 

weergegeven. 

fig. 4.1: 

t 
D 

s 

' 
1--d-

l 1 j 

Schematische weergave van de jetkoeling in een afgesloten volume, waarbij de 

stromingsrichting door de pijlen wordt aangegeven. De geometrie wordt be

schreven door de volgende parameters: 

D- inwendige diameter van het gesloten volume en tevens het te koelen 

oppervlak, 

d- diameter van de uitstroomopening, 

s - afstand van de uitstroomopening tot het oppervlak, 

ó- dikte van de buitenwand, 

óc- wanddikte van de uitstroomopening. 
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De warmte-overdracht van het te koelen oppervlak naar het koelmedi urn dat als een 

jet loodrecht tegen het oppervlak aangespoten wordt, kan worden gekarakteriseerd door de 

snelheid (v
0

) waarmee de waterstraal de uitstroomopening verlaat, de relatieve afstand van 

de uitstroomopening tot het oppervlak (s/d) en de fysische eigenschappen van het koel

water (de dichtheid p, de kinematische viscositeit v = Jt/ p, de warmtegeleidingscoëfficiënt 

>., de warmtecapaciteit CP). Voor een stroming langs een hydrodynamisch glad oppervlak, 

d.w.z. hoogte ruwheidsparameter < dikte sublaag, kan op grond van deze uitgangspunten 

de warmte-overdracht door de volgende vergelijking worden beschreven: 

Nu = f (Re ,Pr, s/d) (4.5) 

Hierin worden de getallen van Reynolds (= d~v0) en van Prandl (= ~ = ~) berekend 

voor waarden van de fysische parameters in de uitstroomopening. 

Smirnov et al. (SMI61) komen op grond van de meetresultaten (in het gebied 

0,014 < v 
0 

[m/s] < 5, 2,5 < d [mm] < 36,6, 50 < Re < 31000) tot een onderverdeling in 

drie deelgebieden voor verschillende sjd-waarden met als kritische waarden s/d = 0.5 en 

s/d = 10. De meetresultaten voor de verschillende gebieden worden het best door de vol

gende, door kleinste kwadratenmethode bepaalde, vergelijkingen beschreven: 

Nu = 0 55 Re112 Pr113 
s ' s 

Nud = 0,034 d0,9 Re~'64 Pr1/3 e(- 0,037 s/d) 

Nud = 0,034 d1/3 Re~/3 Pr1/3 e(- 0,037 s/d) 

s/d<0,5 (4.6) 

0,5<s/d<10 (4.7) 

10 < sfd (4.8) 

waarbij de indices s en d de vereiste geometrische afmetingen voor de getallen van Rey

nolds en Nusselt aangeven. In fig. 3.2a t/m c zijn de meetresultaten weergegeven op basis 

waarvan Smirnov et al. de vergelijkingen ( 4.6/8) heeft afgeleid. De benadering met ( 4.6) 

voor s/d < 0,5 komt overeen met de beschrijving van de warmte-overdracht in een lami

naire grenslaag bij de stroming van een incompressibel medium langs een lichaam waarvoor 

geldt Nu N .[Ifë (WEL76). Buiten de grenslaag kan de stroming door een potentiaalstro

ming worden beschreven. In dit gebied beschouwen zij de afstand s van de uitstroomope

ning tot het oppervlak als de karakteristieke geometrische parameter voor de stroming. 
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Schmidt's experiments [3). 
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fig. 4.2: Overzicht van de meetwaarden waarvoor Smirnov et al. ( SMI61) de vergelij

kingen a) ( 4.6) en b) ( 4. 7) hebben afgeleid. 

De factor exp(- 0,037·s/d) voor de invloed van s/d in de gebieden voor s/d > 0,5 is 

afkomstig van de experimenten van Thurlow (THU54), die een warme gasjet gebruikt voor 

het verwarmen van een oppervlak bij verschillende s/d > 10. Bij het onderzoek naar de 

invloed van meerdere gasjets voor het koelen van een oppervlak wijst Ott (OTT61) erop 

dat de warmte-overdracht naast de afhankelijkheid van de afstand s van de uitstroomope

ning tot het te koelen lichaam ook het effectief door de jet bestreken oppervlak ( 1rR2) van 

het lichaam een rol speelt. Ott geeft hiervoor de volgende uitdrukking: 

(4.9) 

met 
J = 0, 5 e- 0,177 R/d e- u s/d (4.10) 

Waarbij de afhankelijkheid van u als functie van R/d (0 ~ R/d ~ 10) in fig. 3.3 is weergege

ven. De constantenK en mmoeten uit de meetwaarden worden bepaald. Ott komt tot de 

conclusie dat de constante 0,037 in de factor exp(--0,037·s/d) van Smirnov et al. (4.7/8) af

hankelijk is van R/ d. Smirnov et al. interpreteren deze afhankelijkheid op een andere wijze 

door de introduktie van nieuwe beschrijving van Nu voor dextfD < 0,25 en s/d > 0,5: 
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(4.11) 

Hierbij wordt met dext ( = d + 2óc) de buiten diameter van de uitstroomopening aange

duid. De variatie over al hun experimenten bedraagt 0,046 ~ dext/D ~ 0,678. 

o· 

0. 15-1----··· 

10 \ 

\ 5 
......... 

--

---
0. 

0,0 

-
JL 
d, 

" 5 IQ 

fig. 4.3: Het verloop van u uit (4.10) als functie van R/d (OTT61). 

Koshelev et al. (KOS85) hebben metingen verricht aan de warmte-overdracht van 

waterjets in een relatief klein, afgesloten volume - cellen met dext/D ~ 0,55. Het doel van 

het onderzoek was het opsplitsen van de totale warmte-overdracht hres van de cel in de 

directe warmte-overdracht door de bodem van de cel hb en de indirecte warmte-over

dracht via geleiding door de buitenwand hv. De metingen zijn verricht voor Reynolds-ge

tallen 5000 en 10000 en varieert 0,077 ~ s/d ~ 2,6 bij een vaste uitstroomopening 

(d = 6,5 mm). De metingen zijn op basis van (4.5) en de incompressibele laminaire stro

minglangs een vlakke plaat beschreven met de volgende uitdrukking: 

Nud = Reà/2 Pr113 f (s/d) (4.12) 

Uit de metingen blijkt dat f(s/d) een minimum heeft bij s/d ~ 1 de grootste waarde 

voor s/d = 0,077. De verhouding f(0,077)/f(1) is ongeveer 2. De resultaten komen redelijk 

overeen met literatuurwaarden voor de gemiddelde warmte-overdracht van een gasjet 

tegen een oneindig grote vlakke plaat waarbij 1 ~ s/d ~ 23 en 104 ~ Re~ 6 ·105. 

Uit de overige metingen, waarbij achtereenvolgens of alleen de warmte-overdracht 

langs de wanden of de totale warmte-overdracht werden bepaald (103 ~ Re~ 4·104, 0,1 ~ 

s/d ~ 4), blijkt dat de warmtegeleiding door de wanden van de cel en de warmte-over-
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dracht naar het wegstromende water een belangrijke bijdrage leveren aan de totale warmte

overdracht van de cel. Het verloop van f(s/d) is voor alle configuraties ongeveer gelijk: 

f(s/d) is minimaal voor s/d ~ 1 en fmax/fmin ~ 2. 

Wanneer de resultaten van Koshelev et al. volgens ( 4.6) van Smirnov et al. worden 

uitgezet levert dit fig. 4.4 op. Hierin zijn de waarden van hb voor 0,077 ~ s/d ~ 0,7 uitgezet 

en is de getrokken curve afkomstig van (4.6). Hieruit blijkt dat deze waarden Nus niet met 

een Re1'Lverloop zijn te verklaren. De beste kromme door deze punten is: 

Nu =0,25Re0 , 62 Pr113 
s 

Warmteoverdracht 
100-r---------,---------~ 

\±oo--~-~~~~~~o~oo--~~~~~~~ 
10000 

Re 

• metin9 s/a<O. 5 

+ metin9 0, 5<s/a 

- curve I~. 61 

(4.13) 

fig. 4.4: Meetresultaten van Koshelev et al. (KOS85) waarbij de warmte-overdracht 

door de bodem van de cel uitgezet volgens log(Nu8/Pr113) tegen log(Re). De 

getrokken lijn is op basis van (4.6) van Smirnov et al. (SMI61). 

In het gebied s/d < 0,5 geven Smirnov et al. bovendien geen aandacht aan de totale 

grootte van de uitstroomopening. Wanneer de uitstroomopening met diameter dopgedeeld 

wordt in vier openingen ter grootte d/2 zal bij gelijk volumedebiet de vloeistof snelheid in 

de opening gelijk zijn. Bij gelijke afstand s tot het oppervlak is het getal van Reynolds in 

beide situaties gelijk. De warmte-overdrachtscoëfficiënt is dan voor de uitstroomopening 

met d/2 gelijk aan die met opening d, maar de totale warmte-overdracht van de combina-

tie van vier uitstroomopeningen zal 4 keer zo groot zijn. 
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4.2 Foliekoeling 

De in een folie gedissipeerde energie kan op een viertal manieren worden afgevoerd: 

- warmtegeleiding in radiële richting door het folie 

- straling naar de omgeving 

-vrije convectie naar het omringend medium 

-gedwongen convectie door een langs het folie stromend medium 

De beschrijving van de warmte-overdracht bij gedwongen convectie vertoont gelijke

nis met de beschrijving van de jets tegen een oppervlak uit de vorige paragraaf. Het toepas

sen van gedwongen convectie is afhankelijk van de mogelijkheid om een medium (b.v. 

helium of water) langs het folie te laten stromen. In veel gevallen zullen de ruimtes aan 

beide zijden van het folie vacuüm zijn gepompt. 

De vrije convectie is in het algemeen te verwaarlozen t.o.v. overige vormen van 

warmte-afvoer. Bij afwezigheid van de mogelijkheid tot koelen door gedwongen convectie is 

de belangrijkste vorm van warmte-afvoer afhankelijk van de thermische eigenschappen van 

het folie. Om de invloed van warmte-geleiding en -straling in te kunnen schatten, wordt 

eerst bekeken wat de invloed van de beide processen afzonderlijk is. 

fig. 4.5: 

2*Rl= bundeldiameter 

RO=slraal van de 
folie- inklemming 

Overzicht van de indeling van het folie bij de warmtegeleidingsberekeningen. In 

gedeelte A (0 ~ r ~ R1) valt de bundel, daarbuiten in gedeelte B (R1 ~ r ~ R0) 

wordt geen energie gedissipeerd. 
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warmtegeleiding 

Bij beschrijving van de warmtegeleiding in stationaire toestand door het folie moet 

het folie worden opgesplitst in twee deelgebieden: 

A- het gedeelte waar de bundel opvalt, 

B- het gedeelte waar geen bundel opvalt. 

In gedeelte A (zie fig. 4.5) geldt onder de aanname dat de bundel uniform over A is ver

deeld voor de warmtegeleiding bij een bundelstroom I [JLA] en een energieverlies LlE [MeV] 

in het folie met straal R0 in axiaalsymmetrische benadering: 

(4.14A) 

of in vereenvoudigde vorm: 

1 IJ(~riJT) _ Pi 
rOr 7Jr -~ 

'I'R1do 
(4.14A') 

met: À -de warmtegeleidingscoëfficiënt van het folie [W m-1 K-t], 
T -de temperatuur van het folie [K], 

do -de dikte van het folie [m], 

Ro -de straal van het folie [m], 

Rl -de straal van de bundel [m], 

P. 
1 

-het gedissipeerde vermogen ILlE [W]. 

Voor gedeelte B geldt de Foutier warmteverhouding: 

(4.14B) 

Deze differentiaalvergelijking voor A is op te lossen wanneer de temperatuur voor r = R1 
bekend is. Met de randvoorwaarde T(r=R0) = T0 en de aanname dat alle in het folie gedis

sipeerde energie door geleiding naar de rand waar het folie ingeklemd is afgevoerd wordt, 

kan de temperatuur van het folie in gedeelte B via een voudige integratie alsvolgt worden 

geschreven: 

P· T(r) = ~ ln(R0/r) + T0 (4.15) 

De differentiaalvergelijking ( 4.14A') kan worden geïntegreerd met als randvoorwaar

ar 
de (or\=o = o: 
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iJT r Pi (4.16) 
1Jr = 2:dR~do 

Onder de aanname dat ). constant is en de randvoorwaarde TA (R1) - TB(R1) levert 

(4.16) het volgende temperatuur profiel op: 

T(r); 4riJo[1-~] + 2riJO lnRJ + To (4.17) 

In fig. 4.6 is de temperatuur over het gehele folie (A+B) van verschillende foliematerialen 

met uiteenlopende warmtegeleidingseigenschappen weergegeven. De straal van het folie 

Ra = 1 cm, de bundelstraal R1 = a,65 cm, de dikte van het folie is 15 J.tm, het gedissipeer

de vermogen Pi= 1 Wen de temperatuur T(r=Ra) bij de inklemming is 3a • C. 

fig. 4.6: 

T 
(KJ 

folie temperatuur bij geleiding 
16o r----r----,--~-,---.---,----.--.--

1 r--_, 
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120 +---t---1----1----1-'-' ·-:-:--- ----- .. 

100. ------ --

r---+--L---1~ '-
ao. -==-l:----t-==----=f'==---=:::--.::+~-----___::::-~~---1-__:_-J ___________ . __ ----, ~---r~:--:.- ''-e._ + 
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Folietemperatuur als functie van de straal voor folies ter dikte 15J.tffi en 

1 ~). ~ 2aa W/(m K). Ra= 1 cm, R1 = a,65 cm, Pi= 1 Wen T(Ra) = 3a ·c. 

Voor de maximum temperatuur van het folie bij r =a vinden we de volgende uit

drukking: 

(4.18) 
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De temperatuur van het folie is in feite onafhankelijk van de dikte van het folie omdat de 

gedis'si'Peerde· energie via de stopping power vrijwel evenredig is met de dikte van het folie. 

In fig. 4.7 is het verloop van de maximale temperatuurverhoging in het folie t.o.v. T0 als 

functie van de warmtegeleidingscoëfficiënt >. bij verschillende waarden van de verhouding 

R0/R1 weergegeven en 1 W gedissipeerd vermogen in een 15 J-Lm dik folie. Met behulp van 

fig. 4. 7 kan eenvoudig worden ingezien dat voor lage waarden van >. de warmte-afvoer door 

straling een belangrijke rol zal gaan spelen, omdat temperatuur verhogingen van 500 K en 

hoger per Watt gedissipeerde vermogen onherroepelijk tot beschadiging van het folie zullen 

leiden. 

fig. 4.7: 

Tam x 
IKI 

Maximum temperatuurverhoging bij geleidin~ door het folie 

..... , 
Pi = 1W 

I ...__ 
r ' 

1 
·,_ -., 

1000 -------- • _-::__~~-------t-------î 
t 
r 

100 

10 
10 

!,• 

100 

lahda IW/1 KI 

RO/RI•l 

RO/Rt•l. 5 

RO/RI•I 

1000 

Maximum temperatuurverhoging van een 15 J1ffi dik folie (T(r=O)- T0) bij 

warmte-afvoer door geleiding als functie van >. bij Pi= 1 W, T0 = 300 K en 

verschillende waarden van R0/R1. 

warmtestraling 

Het door straling van een oppervlak afgevoerd vermogen P 
8 

wordt bepaald door de 

volgende uitdrukking: 
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2 4 4 = 2:r R0 E uo (Tf- Tr) 

met: E -de totale emisiviteit van het oppervlak, 

u -de constante van Stefan-Boltzmann = 5,67·1a-8 [W m-2 K-4J, 

Ra -de straal van het oppervlak of het folie [mJ, 

Tf -de temperatuur van het oppervlak of het folie [KJ, 

Ta -de temperatuur van de omgeving [KJ. 

{4.19) 

Wanneer we veronderstellen dat zowel de temperatuur als Pi (= I~E, het geilissi

peerde vermogen) uniform over het folie zijn verdeeld kan de temperatuurtoename van het 

folie onder de aanname dat Pi = P s alsvolgt worden geschreven: 

dT 
[KJ 

fig. 4.8: 

(4.20) 

temperatuurverhoging bij straling 
10000 -------.--------,.---------., 

1000 -lf- eps•1 

- .,,._8 
- eps•.6 

- eps•.4 

-o- eps•.2 

- eps•.1 

- ep~·.05 

+ ep•·.01 
10 

I i__ __ __:__--1-~---___,....--.f------
0.01 0.1 10 

P IWI 

Temperatuurverhoging ~ T van het folie bij warmte-afgifte door straling als 

functie van het gedissipeerde vermogen P bij verschillende waarden van de 

emissiecoëfficiënt E. (T0 = 300 K, u= 5,67·1a-8 W/(m2 K4)) 
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Het verloop van de temperatuurverhoging bij afgifte van het gedissipeerde vermogen 

in het folie door straling volgens ( 4.20) is in fig. 4.8 weergegeven als functie van het opgeno

men vermogen en voor verschillende waarden van de emissiecoëfficiënt E. Uit het verloop 

van de temperatuurverhoging bij 1 W gedissipeerd vermogen als functie van de emissiecoëf

fiënt fis in fig. 4.9 te samen met de maximum temperatuur van het folie bij afvoer van het 

gedissipeerde vermogen door geleiding weergegeven. Uit deze figuur kan worden afgeleid in 

welk gebied één van beide processen dominant is of wanneer beide processen een rol spelen 

en wel bij afwezigheid van mogelijkheid van gedwongen convectie. 

Tm a x 
[ ](] 

fig. 4.9: 

1288 

1888 

888 

688 

488 

288 

8 
8 8.85 8.1 8.15 8.2 

labda/labda(max) 
epsilon 

8.25 

·+- R8/R1=1 

-)1(- R8/R1= 1. 5 

_,.... R8/R1=3 

8.3 8.35 

Vergelijking van de temperatuurverhoging ~ T van het folie bij 1 W gedissi

peerd vermogen t.g.v. warmte-afgifte door geleiding als functie van \el en 

door straling als functie van f. 

(T0 = 300 K, \el= À(Ainax.' Àmax. = 240 W /m K, R0jR1 = 1, 1,5 , 3) 

4.3 Experimenten met jetkoeling in gesloten volumes 

De moeilijkheid die zich bij het experimenteren met de koeling voordoet, is het ver

krijgen van de juiste vermogensdichtheid. In de praktijk zal zich in een volume van circa 

0,3 cm3 een vermogen van 910 W (26 MeV*35 J.LA) ontwikkelen en de warmtestroom naar 

het koelwater zal in de orde van 300 W Jcm2 zijn. Met eenvoudige warmtebronnen als ver

warmingslinten of kookplaten zijn deze dichtheden niet te verwezenlijken. Een werkelijke 
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test van de koeling kan ook dan pas uitgevoerd worden wanneer de gehele opstelling voor 

het uitvoeren van een bestraling gereed is en er met een ionenbundel op een trefplaat ge

schoten kan worden. De experimenten die in eerste instantie zijn uitgevoerd betroffen het 

gedrag van de koeleenheid bij het uitvallen van de flow, het droogkoken van de eenheid en 

de geleiding door de wand van de koeleenheid. Het te koelen object bestond uit een mas

sieve messing staaf met een diameter van 12 cm en lengte van 25 cm omwikkeld met een 

verwarmingslint met een vermogen van 750 W. Om de warmte zoveel mogelijk door de 

staaf op te laten nemen lag deze op isolerende stummatiet blokjes en was met aluminium

folie omwikkeld. De koeleenheid werd met een klem tegen een van de eindvlakken van de 

staaf aangedrukt en het andere uiteinde werd met een isolerende asbest schijf afgedekt. Het 

verwarmingslint is gebruikt bij 150 V door gebruik van een variac, zodat het totaal aan 

warmte door het lint afgegeven vermogen ongeveer 500 W bedraagt. Wanneer van dit ver

mogen 300 W door de staaf wordt opgenomen en 213-gedeelte hiervan door de zijde waar 

de koeling zich bevindt wordt afgevoerd, kan de warmteflux door dit oppervlak maximaal 

circa 2,5 W lcm2 bedragen. 

De warmte die maximaal door de koeling kan worden afgevoerd wordt bepaald door 

twee processen: de warmte-overdracht van het lint naar de staaf en de geleiding van de 

warmte door de staaf. Deze twee processen bij een niet bewegend medium, b.v. een metaal, 

worden binnen de transportfysica weergeven door het getal van Biot dat bestaat uit de ver

houding tussen de weerstand voor warmtegeleiding door het medi urn ((V I A) I>.) en de 

weerstand voor de warmte-overdracht naar het medium (1lh): 

Bi = !Uj.ill- (4.21) 

Voor messing (>. = 120 W /(m K), V/ A = Rl2 = 2,5 cm) is de temparatuurverdeling in de 

staaf a:fuankelijk van de waarde van h, wanneer h < 0,05 W Jcm2 K (Bi < 0,1) zal de tem

peratuur vrij\vel uniform over de staaf verdeeld zijn en wordt de warmte-overdracht 

bepaald door convectie. Bij deze benadering (Bi = 0,1 , temperatuur uniform) is de 

warmtestroom veel kleiner dan bij een trefplaat. Een echte test van de koeling is met dit 

experiment dus niet uit te voeren. De resultaten van de experimenten zijn in de figuren 

4.10/11 weergegeven. 
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Temperatuur sta.a.j bij vrije convectie 
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fig. 4.10: 
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Temperatuurverloop [• C] als functie van de tijd [min] bij het afkoelen van de 

staaf door vrij convectie. De temperatuur van de staaf is opgenomen 1 mm 

achter de wand waar zich de koeling bevindt die bij dit experiment echter niet 

was aangesloten. 

Genormeerd lcmperatuurve, loop met en zonder spaeer 

:a 
Lia 

!B 20 

Temperatuurverloop [• C] als functie van de tijd [min/10] bij twee verschillen

de configuraties van de koeling. Hierbij varieerde de afstand van de uitstroom 

opening tot de staaf (1 resp. 3 mm). 
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Uit fig. 4.9 is geen verschil in efficiency voor de twee configuraties af te leiden. Hierbij moet 

worden opgemerkt dat wel het drukval over de koeling constant was, maar niet noodzake

lijkerwijs ook het volumedebiet. Ook is te zien dat de temperatuur van de koeling trager 

oploopt dan de temperatuur van de staaf. Dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt door de 

warmte-<>verdracht van de messing staaf naar de messing wand van de koeling en gedeelte

lijk door de capaciteit van het stilstaande koelwater in de koeling. 

4.4 Experimenten met de koeling van de bestralingsopstelling 

De temperatuur van het koelwater en de aluminiumtrefplaat zijn tijdens een bestra

ling gemeten. De bundelstroom op de trefplaat is met stappen van 1 11-A van 10 naar 15 11-A 

opgevoerd. De temperatuur is steeds na 1 à 2 minuten wachttijd opgenomen. Voor de tem

peratuurmetingen zijn NTC-weerstanden (weerstanden met een Negatieve Temperatuur 

Coëfficiënt) gebruikt. De temperatuur van het koelwater is opgenomen met een 10 kO 

schroef-NTC. Deze weerstand is in de wand van de coaxiale koeleenheid geschroeft. Voor 

de meting van de trefplaattemperatuur is gebruik gemaakt van een 47 kO glas-NTC. Voor 

het glazen buisje waar de NTC zich in bevindt is in de aluminium trefplaat een gat geboord 

zodat de temperatuur midden in de treplaat kan worden gemeten. De resutaten van de 

metingen zijn in tab. 4.1 weergegeven. 

I Tkw Ttr 
p.A ·c V ·c 
0 19,3 0,79 2 7,5 
9,7 21,5 1,76 5 0 

11' 1 21,9 1,85 5 2 
11,9 22,3 1,95 5 3,5 
13,1 22,5 '2,07 5 5,5 
14,1 22,5 2,2 5 7,5 
15 22,8 2,33 5 9,5 
0 0,8 2 8 

tab. 4.1: Resultaten van de temperatuurmeting van de trefplaat Ttr en het koelwater 

T kw· Voor de trefplaat zijn zowel de spanningsval over de 4 7 kO glas-NTC (V) 

als de geconverteerde temperatuur weergegeven. Van de geijkte 10 kO in

schroef-NTC is alleen de gemeten temperatuur van het koelwater weergegeven. 

De eerste en laatste regel geven de temperatuur vlak voor en na de bestraling 

weer. 
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De opgegeven temperaturen in de tabel geven in feite niet de werkelijke temperatuur 

van het koelwater en de trefplaat weer. Hiertoe zou voor de warmte-overdracht van het 

koelwater naar de wand van de coaxiale koeleenheid respectievelijk van het aluminium naar 

de glazen NTC gecorrigeerd moeten worden. Aangezien deze metingen slechts dienden ter 

afschatting van de grootte orde van de temperaturen zijn deze correcties niet verder uitge

werkt. De inschroef-NTC zal in de toekomst gebruikt worden bij de koelwater beveiliging 

en behoeft daarbij slechts de grootte orde van de koelwatertemperatuur weer te geven. 

Uit de tabel kan worden afgeleid dat bij een volumedebiet van 1,67 ·10-5 m3/s 

(1 i/min) en een stroom van 9,7 J.tA 26 MeV protonen 154 W door de koeling wordt afge

voerd. Dit is 61% ( = 154/252) van het in de trefplaat ontwikkelde vermogen. Bij een 

stroom van 15 J.tA is dit percentage 63% (= 245/390). De grootte orde van de warmte-over

dracht die uit deze metingen kan worden afgeleid bedraagt 7 ·104 W /m2 K. Hierbij is uitge

gaan van een effectief koelend oppervlak van 75 mm2. 

4.5 Discussie en conclusies 

In tegenstelling tot de opmerking die in de literatuur wordt gemaakt (PR087) over 

het ondergeschikte belang van de energie-afvoer door straling in een folie kan worden ge

steld dat exacte wijze van energie-afvoer per foliemateriaal zal moeten worden bekeken. 

Voor de warmte-afvoer door geleiding is eenvoudig vast te stellen wat onder specifieke 

bestralingsomstandigheden de maximum temperatuur van het folie bij benadering (10% 

onnauwkeurigheid) zal zijn. Voor energie-afvoer door straling wordt deze berekening 

bemoeilijkt door een aantal parameters die niet exact bekend zijn of slechts via ingewikkel

de berekeningen kunnen worden uitgewerkt. 

Over de selectie van het foliemateriaal kan worden opgemerkt dat moet worden 

begonnen met het apart onderzoeken van de warmte-afvoer door beide processen afzonder

lijk. 

Algemeen kan worden gesteld dat foliematerialen met een goede warmtegeleidings

coëfficiënt de voorkeur hebben. Uit de praktijk is gebleken dat ook foliemateriaal met een 

lage waarde voor À de warmte goed kunnen afvoeren, maar dit gebeurt pas nadat de emis

siecoëfficiënt f door corrosie is verhoogd. Afgezien van de het niet uniforme karakter van 

dit proces kan dit ook andere consequenties voor het foliemateriaal hebben. Bijvoorbeeld 

sterke afname van de treksterkte van het materiaal. 
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AFSCHERMING TIJDENS BESTRALING 

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed het dosistempo buiten de bundelzaal tijdens een 
bestraling. Zowel op meetplaats Ilb als Ilc zijn een aantal proefbestralingen uitgevoerd ter 
controle van de aangebrachte afscherming. De gemeten waarden worden vergeleken met de in 

het Addendum Stralingsveiligheid berekende waarden. 

5.1 Afscherming van de opstelling 

Tijdens bestraling van trefplaten worden er neutronen en -y-straling geproduceerd. 

Deze neutronen en (vaak hoog energergetische) gamma's dienen zodanig te worden afge

schermd dat de dosistempi binnen de bundelzaal acceptabel zijn en buiten de bundelzaal 

voldoen aan de wettelijke normen. Behalve aan dosistempi is ook de gesommeerde jaardosis 

buiten de bundelzaal gelimiteerd. 

In het Addendum Stralingsveiligheid zijn de minimaal benodige diktes van de beton

nen wanden van de bunker berekend voor bestralingen met 26 Me V protonen bij 1 pA en 

30 pA. Deze berekerngen zijn uitgevoerd op basis van de in NCRP 51 gegeven tabellen. Het 

dosisequivalenttempo buiten de bunkers wordt door een systeem van neutronen- en '}'-de

tectoren gecontroleerd. De instelling van de· alarmgrenzen van het bewakingssysteem 

ARAMOS (= Automatisch Registrerend en Alarmerend Monitor Systeem) wordt bepaald 

door een combinatie van de jaardosislimiet en het maximaal toegestane dosistempo. De 

jaardosislimiet is 5 mSv langs de rand van de bundelzaal van het cyclotron en voor de 

openbare weg aan de zuidzijde van het cyclotrongebouw geldt een jaardosislimiet van 

1,5 mSv. Op basis van deze limieten zijn de alarmgrenzen van de monitoren ingesteld en 

weergegeven in tab. 5.1. De locatie van de detectoren t.o.v. de bestralingsopstellingen is in 

fig. 3.1 weergegeven. 

Het afschermingsmateriaal van de opstelling zal naast een voldoende afschermende 

werking aan een aantal andere eisen moeten voldoen. De afscherming moet eenvoudig kun

nen worden geconstrueerd en het materiaal mag door de bestralingen niet worden geacti

veerd. De hoge energie (maximaal 10 MeV) van de geproduceerde -y-straling tijdens de 

bestraling vormt voor de afscherming en activering niet het grootste probleem. Voor de 

afscherming van de hoog energetische neutronen (max. 10 MeV zie Addendum) wordt 

meestal een combinatie gemaakt van een materiaal dat neutronen kan afremmen tot ther

mische energieën (moderatie) en een materiaal dat de neutronen kan invangen. Voor de 

moderatie van neutronen moet een materiaal worden gebruikt met een lage Z-waarde, dus 

met veel H-kernen (b.v. paraffine of polyethylene). Vervolgens moeten de neutronen war-
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den ingevangen en ook hiervoor zijn H-kernen geschikt (1H(n,'Y)2H). Bij de vangst van de 

neutronen moet vervolgens de vrijkomende '}'-Straling worden afgeschermd. Hiervoor wordt 

meestal beton gebruikt omdat dit een materiaal is met een lage Z-waarde (H, 0, Si en Ca). 

Bovendien wordt het slechts in geringe mate geactiveerd en is uitstekend te gebruiken als 

constructie materiaal. 

overzicht detectoren 

nr. soort bereik alarmgrens 
[pSv/h] [pSv/h] 

1 7 500 25 
2 7 50 25 
3 7 50 25 
4 7 50 25 
5 7 500 150 
6 7 500 50 
7 7 50 25 
8 n 25 
9 n 25 

10 n 50 
11 n+7 25 
12 n+7 50 

tab. 5.1: Overzicht van de door ARAMOS gebruikt~ detectoren. De nummers 1/7 duiden 

groepen van ieder drie '}'-detectoren aan. Voor iedere groep wordt het teltempo 

van de drie detectoren gesommeerd en weergegeven. De nummers 8/12 geven de 

neutronendetectoren weer. 

De berekende waarden van de minimaal vereiste (betonnen) afscherming, in de rich

ting van een aantal meetpunten buiten bunker 4, uit het Addendum Stralingsveiligheid zijn 

in tab. 5.2 weergegeven. De locatie van de meetpunten genoemd in tab. 5.2 zijn in fig. 5.1 

weergegeven. 
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plaats stroom Ïln r Tn dikte 
[pA] [pSv/h] [m] [10-9 pSv cm2J [g cm-2] [m] 

2 1 25 6,5 150 280 1,2 
2 30 25 6,5 4,9 310 1,65 

6 1 25 2,5 220 265 1,15 

6 30 25 2,5 7,3 370 1,6 
F 1 2,5 10 350 250 1,1 
F 30 2,5 10 12 350 1,55 

*9 1 25 1,8 110 290 1,25 
*9 30 25 1,8 3,8 390 1,7 

tab. 5.2: Berekening van de minimaal benodigde afschermdikte bij de bestraling van een 

aluminium trefplaat met 26 MeV protonen. De plaatsen waarvoor het maxi

maal toegestane dosiseqivalenttempo Hn buiten de bunker 4 is gegeven staan in 

fig. 5.1 aangegeven en de locatie F staat hierbij voor het fietspad. De dikte voor 

normaal beton is berekend m.b.v. de dosisequivalente transmissieindex voor 

neutronenTnop basis van de fig. 3.4 in het Addendum (NCRP 51). 

Ter controle van de berekende afschermdiktes zijn een aantal proefbestralingen uit

gevoerd. De bestralingen zijn uitgevoerd op meetplaats Ilb op aluminium en nikkel met 

26 Me V protonen bij stromen van maximaal 15 p,A. De dikte van trefplaten is zodanig 

gekozen dat de protonen volledig in de trefplaat worden afgeremd (een stoptrefplaat). Naar 

aanleiding van deze proefbestralingen zijn een aantal ingrijpende wijzigingen in de afscher

ming van bunker 4 aangebracht. Deze wijzigingen zijn in de plattegrond van bunker 4 op

genomen (zie fig. 5.1). De wijzigingen zijn getest door een aanvullende bestraling die met 

26 MeV protonen bij 5 p.A. op een dikke aluminium trefplaat op meetplaats He is uitge

voerd. De meetgegevens van het dosisequivalenttempo bij deze bestralingen zijn in de ap

pendix A opgenomen. 
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meetpunten voor meetplaats IIb 6 2 *9 
afstand meetplaats tot trefTlaat [m] 2,5 6,5 1,9 
dikte betonnen afscherming m] 1,3 1,25 1 

meting/ I aanvulling 
materiaal [#A] richting 6 

880705 I/ Al 1,5 + 5 cm Pb 25 (16 '7) 7 ( 4, 7) 35 (23 ,3) 

880705 II/ Al 1,5 + 12 cm PE 25 (16, 7) 7 ( 4, 7) 

880712 I/ Ni 1,5 + 5 cm Pb 20 (13,3) 4 (2, 7) 30 (20) 
+ 20 cm par 

880715 I/ Al 2,3 + 20 cm par 22 (9,6) 5 (2,2) 60 (26) 

880715 II/ Al 2,2 + 20 cm par 
+ 12 cm PE 

880719 I/ Al 1,5 + 0,5 m bet 1 (0,67) 3 (2) 50 (33) 

880719 II/ Al 10 
+ 20 cm par 
+ 0,5 m bet 6 (0,6) 40 (4) 
+ 20 cm par 

880719 III/ Al 10 + 0,5 m bet 
+ 20 cm part 

3 (0,3) 5 (0 ,5) 80 (8) 

meetpunten voor meetplaats IIc 4 2 *15 
afstand meetpunt tot trefplaat [m] 2,5 4 1,9 
dikte betonnen afscherming [m] 2 1,25 1 

880726 I/ Al 5 5 (1) 25 (5) 150 (30) 

880726 II/ Al 5,4 5 (0,93) 15 (2,8) 150 (28) 

880726 III/ Al 5,3 t 3 (0,57) 8 (1,5) 150 (28) 

tab. 5.3: Neutronendosisequivalenttempo bij de bestraling van dikke trefplaten met 

26 MeV protonen op meetplaats Ilb en lic. Kolom 1: metingnummer en mate

riaal; kolom 2: gemeten bundelstroom; kolom 3: variatie van de extra afscher

ming richting 6 (t: + 12 ·cm PE richting *9 en N; t: + 12 cm PE richting N); 

kolom 4,5,6: gemeten waarden van Hn voor de verschillende meetpunten (ii 
genormeerd voor een stroom van 1 p,A). 

Verklaring afkortingen: par = paraffine, bet = beton, Pb = lood, PE = poly

ethyleen en N =afscherming naar noordzijde van bunker. 
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De resultaten van de metingen op de meetpunten waarvoor de berekeningen zijn uit

gevoerd zijn in tab. 5.3 weergegeven. De variatie van de samenstelling van de afscherming 

in de richting van de meetpunten is in de tabel weergegeven. Het effect van de extra aan

gebrachte afschermingsmaterialen kan in rekening worden gebracht wanneer de halverings

rlikte van de gebruikte materialen bekend is. Voor polyethyleen en paraffine zijn in ICRP 

15/21 voor verschillende neutronenbronnen afschermdiktes en macroscopische verwijde

ringsconstanten (zie Addendum hoofdstuk 3) gegeven. De totale neutronendosisequivalent 

index transmissieverhouding T n voor de verschillende richtingen kan op deze wijze worden 

berekend. 

Uitgaande van de gemeten waarden voor het dosisequivalenttempo voor neutronen 

kan het neutronenproduktietempo tijdens de bestraling worden berekend. Op basis van de 

figuren 3.1a en 3.1b (Addendum) is een schatting gemaakt van het neutronenfluentietempo 

l/Jo: in voorwaartse richting 2·1010 neutronen sr-1 s-1 en 2·109 neutronen sr-1 s-1 in zijwaart

se richting. De gemiddelde waarde die voor het neutronenfluentietempo in voorwaartse 

richting kan worden afgeleid uit de metingen op meetpunt 2 bedraagt 2,6·109 neutronen 

sr-1 s-1. Voor de zijwaartse richtingen meetpunt 6 respectievelijk *9 is dit 2,6 ·1010 respec

tievelijk 3,6·109 neutronen sr-1 s-1. 

5.2 Discussie en conclusies 

Voor de voorwaartse richting geldt dat de afscherming in de richting van meetpunt 2 

in feite beter is dan de 1,25 m beton waarmee gerekend is. Onmiddellijk achter de trefplaat 

bevinden zich de koeling, de persluchtcilinder van de trefplaatklem en twee steunen van het 

geleidingsmechanisme van de trefplaatklem. Het constructie materiaal van deze onderdelen 

(aluminium, koper en messing) zal de in voorwaartse richting vrijkomende neutronen 

afremmen en verstrooien. Bovendien bestaat de doorgang van de bundelpijp van meet

plaats Ilb naar meetplaats Ilc uit een gat van 50 x 50 cm2 in een 50cm dikke betonnen 

muur. Deze muur zal gedeeltelijk ook een bijdrage leveren aan de afscherming van de ver

strooide neutronen in de richting van meetpunt 2. 

Zowel uit de berekeningen als uit de metingen kan worden geconcludeerd dat de origi

nele afscherming in de richting van meetpunt 6 onvoldoende is. De aangebrachte verande

ringen in de afscherming van meetplaats Ilb en Ilc maken het naar verwachting mogelijk 

bestralingen uit te voeren met bundelstromen tot circa 50 J.LA. De dosistempi buiten de 

bundel zaal zullen dan nog onder wettelijke normen blijven. 
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Het grote verschil in neutronenfluentietempo in de zijwaartse richting voor de meet

punten 6 en *9 zou verklaard kunnen worden door over- respectievelijk onderschatting van 

het effect van de afscherming. Een gedeelte van het dak van bunker 4 bestaat uit een 

zwaardere soort beton. Bij berekening van een 10% hoger soortelijk gewicht wordt het 

neutronenfl.uentietempo 30% lager. Voor de afscherming in de richting van meetpunt 6 

geldt dat de gebruikte waarden voor de berekeningen van de halveringsdiktes van poly

ethyleen en paraffine voor deze situatie in werkelijkheid groter zijn. Een overschatting van 

de halveringsdikte met 10% leidt per aangebrachte halveringsdikte tot een overschatting 

van 7%. Bij de berekeningen is overigens geen rekeningen gehouden met versterkings-of 

'built up'-effecten. 
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PRODUKTIE VAN 57Co DOOR PARASITAIRE BESTRALING 

Bij bestraling van een trefplaat met een bundel geladen deeltjes zal in het algemeen een ge

deelte van de bundel elders energie afgeven en niet bijdragen aan de radionuclidenproduktie. 
Parasitaire produktie van 57 Co met dit gedeelte van de bundel biedt interessante mogelijkhe

den. In paragraaf 6.1 wordt ingegaan op een aantal methoden om de bundel efficiënter te 

benutten en zo volledig mogelijk voor radionuclidenproduktie te gebruiken. In paragraaf 6.2 
wordt de produktie van radionucliden door een éénmalige1 korte bestraling besproken en in 

paragraaf 6.9 komt de herhaalde1 korte bestraling aan bod. In paragraaf 6.4 wordt de geme
ten opbrengst voor de bestraling van nikkel met 26 Me V protonen vergeleken met de theore

tische waarden. In paragraaf 6.5 wordt een risicoanalyse voor de herhaalde bestraling van 
nikkel met 26 Me V protonen gegeven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een discussie en 

conclusie over de mogelijkheden tot de produktie van 51Co door herhaalde bestraling. 

6.1 :Párashaiie· bestraling 

Bij de bestraling van een trefplaat met een gedefocusseerde bundel geladen deeltjes 

wordt niet de gehele bundel die het cyclotron verlaat effectief voor de produktie van radio

nucliden in de trefplaat gebruikt. Het verlies van een gedeelte van de bundel is tweeledig: 

ten eerste valt een gedeelte van de energietraject van de bundel buiten de trefplaat en ten 

tweede gaat een gedeelte van de intensiteit van de bundel verloren voordat de trefplaat 

wordt bereikt. Het nuttig gebruik van een gedeelte van de bundel dat normaal verloren 

gaat voor de produktie van radionucliden wordt in de literatuur als parasitaire bestraling 

omschreven (QAI87). Aangezien het de bedoeling is dat de parasitaire produktie van 

radionucliden geen negatieve invloed heeft op de kwaliteit en kwantiteit van het eigenlijke 

radionuclide dat geproduceerd wordt, zou men beter kunnen spreken van een symbiotische 

radionuclidenproduktie. 

Het energieverlies van een 26 MeV protonenbundel treedt op wanneer de intree-ener

gie in de trefplaat lager is dan de oorspronkelijke energie van de bundel of de uittree-ener

gie groter is dan nul. Hieronder wordt verstaan dat b.v. door een vacuümfolie de protonen 

niet met 26 MeV de trefplaatbereiken (voorzijde) of afhankelijk van de dikte van de tref

plaat niet volledig in de trefplaat worden afgeremd (achterzijde). 

Bij het passeren van een vacuümfolie zullen de protonen een gedeelte van hun energie 

in het foliemateriaal afgeven. Tevens zullen er in het materiaal kernreacties optreden en zal 

er radioactiviteit aangemaakt worden. De afremming in een folie van 15 J.LID bedraagt ge

middeld ongeveer 0,2 MeV. Afgezien van de lage opbrengst die in een dergelijk kort ener-
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gietraject wordt verkregen, wordt keuze van het foliemateriaal in slechts geringe mate door 

de bruikbaarheid voor radionuclidenproduktie en meer door de betrouwbaarheid tijdens de 

bestraling bepaald (zie hoofdstuk 2). 

Een ander voorbeeld van het mogelijk nuttig gebruik van een gedeelte van de energie 

van de protonenbundel doet zich voor wanneer voor de kernreacties in de trefplaat niet de 

volledige energie kan of mag worden gebruikt. Bijvoorbeeld wanneer ijzer wordt bestraald 

voor de produktie van ssco is de optimale conditie voor de radionuclidische zuiverheid het 

afremmen van de bundel van 26 tot 20 MeV. De protonen verlaten in dit geval de trefplaat 

met een energie van 20 MeV die nog eventueel nuttig zou kunnen worden gebruikt. Een 

voorbeeld hiervan is de bestraling van verrijkt H21BO voor de produktie van 1BF via de 

(p,n)-reactie op tso (zie ook hoofdstuk 2 (SUZ77)). 

De keuze van een sandwich van twee (of meer) trefplaten die tegelijkertijd worden 

bestraald kan nu nog niet gemaakt worden omdat niet bekend is welke radionucliden er in 

de toekomst met behulp van deze opstelling geproduceerd worden. 

Het intensiteitsverlies gebeurt bewust op twee plaatsen, namelijk bij de meetspleten 

voor de bundeldiagnostiek en bij het diafragma voor het aanpassen van de bundeldiameter 

aan de diameter van de trefplaat. De meetspleten zijn vier elektrisch van elkaar geïsoleerde 

geleiders die de doorsnede van de protonenbundel naar vier zijden begrenzen. Onder de 

aanname: dat· de intensiteit over de doorsnede een Gaussisch verloop heeft en de bundel 

goed is uitgelijnd zal op ieder van de vier spleten een even groot gedeelte van de bundel 

vallen. Het uitlijnen van de bundel geschiedt aan de hand van het meten van de stroom die 

op elk van de vier spleten valt. Door de juiste keuze van het geleider materiaal van de 

spleten kan het gedeelte van de bundel dat normaal verloren gaat nu gebruikt worden voor 

de aanmaak van commerciëel bruikbare radionucliden. Ook het gedeelte van de bundel dat 

op het diafragma valt kan bij de juiste materiaalkeuze voor de produktie van radionucliden 

gebruikt worden. Bij een bestraling van de trefplaat met een stroom van ca. 35 11-A valt, bij 

de routinematige produktie van 1231 en B1Rb, op ieder van de spleten ongeveer 1 11-A en op 

het diafragma ook ongeveer 2 J-tA. Van oorspronkelijke 41 11-A kan zo 15% die normaal 

verloren gaat nuttig worden gebruikt. 

In dit afstudeerwerk is onderzocht of het intensiteitsverlies kan worden gebruikt voor 

de produktie van 57Co. Dit radionuclide kan worden aangemaakt via de 5BNi(p,2p)57Co-

reactie en indirect via de reactie 5BNi(p,pn)57~i..Jt.57Co (JOH84). Voor 57Co (T t = 272 d) 

dat gamma's uitzendt van 122 en 136 keV bestaat veel belangstelling vanuit de nucleaire 

geneeskunde. 57Co-bleomycine heeft gunstige biologische eigenschappen voor tumorlocalisa

tie. De tumo~/bloed-, /spier- en /lever-verhouding is gunstiger dan met andere radionucli-

59 



pag. 6.3 

den gemarkeerde bleomycines (JOH84). Dit is de reden waarom S7Co ondanks de lange hal

veringstijd regelmatig in de nucleaire diagnostiek wordt toegepast. De produktie S7Co via 

parasitaire bestraling van nikkel is gekozen omdat de bestralingstijdstippen en bestralings

duur van het eigenlijk te produceren radionuclide niet door de halveringstijd van S7Co wor

den beïnvloed. Voor de opbrengst van S7Co is namelijk de over langere tijd geïntegreerde 

lading bepalend. Naar verwachting kan als trefplaatmateriaal zuiver nikkel in natuurlijke 

isotopische samenstelling worden gebruikt dat voor bestralingen goede mechanische en 

thermische eigenschappen bezit (PR087). 

6.2 De produktie van radionucliden 

Het produktietempo voor de aanmaak van een radionuclide is afhankelijk van de 

werkzame doorsnede (Engels: cross-sectie) van de gewenste kernreactie. Voor het aantal 

atomen van een radionuclide Y dat via een bepaalde kernreactie op X wordt aangemaakt 

kan de volgende differentiaalvergelijking worden opgesteld: 

g~y = ~ u(E) Px1~A Adx- Ay Ny = Py- Ay Ny 

met: Ny 

Adx 

Ip 
u(E) 
Px .. 

NA 

Mx 

Ày 

=het aantal atomen Y op zeker tijdstip t, 

=het beschouwde volum~ement [m3], 

=het aantal deeltjes dat per seconde Adx binnenkomt [s-1], 

=de energie afhankelijke werkzame doorsnede [m2], 

. . de soortelijke massa van X [kg m -3], 

=het getal van Avogadro (6,022·1023 mol-1), 

=het massagetal van X [kg mol-1], 

=de verval const.ante v~n Y [s-I]. 

(6.1) 

De term P yin het rechter lid van (6.1) staat voor het produktietempo van het radionuclide 

Yin het volum~lement Adx en de tweede term voor het verval van het radionuclide Y. 

De oplossing van deze differentiaalvergelijking (6.1) met de randvoorwaarde dat op tijdstip 

t=O geen atomen Y aanwezig zijn, geeft het aantal gevormde atomen Y op een willekeurig 

tijdstipt tijdens de bestraling: 

(6.2) 

Door intergratie van dit aantal Ny(t) over de bestralingstijd t.tb wordt het totaal aantal in 

Adx aangemaakte atomen Y op het einde van de bestraling tEOB (EOB = End Of Bom
bardment) gevonden: 
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N = ~ (t- e-~yAtb] 
Y,EOB Ay (6.3) 

De aangemaakte activiteit Ay(t) wordt verkregen door het produkt van het aantal 

aangemaakte atomen Ny(t) en de vervalconstante Ày: 

[Bq] (6.4) 

De aanmaak van activiteit als functie van de tijd wordt gekarakteriseerd door de verzadi

gingswaarde van (6.4) en de vervalconstante ).. . De verzadigingsactiviteit A is gedefi-y 00 
nieerd als de activiteit die wordt aangemaakt na een oneindig lange bestraling. Uit (6.4) is 

af te leiden dat A
00 

gelijk is aan het produktietempo P y· A
00 

van de kernreactie X(p,-)Y 

voor de bestraling van een trefplaat ter dikte Ax met een homogene intensiteit over de 

doorsnede van de bundel kan worden gevonden door de integratie van P y over de dikte Ax: 

NA AX 
A00 = lp r. J u(E) Pxdx 

x 0 

[Bq] (6.5) 

Omdat we vaak geïnteresseerd zijn in de verzadigingsactiviteit voor een energie-interval 

waarin de protonen worden afgeremd van E0 naar E1 wordt (6.5) herschreven voor de inte

gratie over de energie: 

N Et 

A =I AJ~E dE 
00 p~ 

Eo p;tJi E 

[Bq] (6.6) 

Hierin staat (-8EfpxfJx)E voor de 'Stopping Power' of remmende kracht van het trefplaat

medium voor protonen bij zekere energie E [J m2 kg·t], in de praktijk wordt echter meestal 

de eenheid [MeV cm2 g·t] gebruikt. Met behulp van getabelleerde waarden van de stopping 

power (JAN82, WIL66) en theoretisch te berekenen werkzame doorsnede (KEL73) of prak

tijkwaarden voor de werkzame doorsneden kan de verzadigingsactiviteit worden berekend. 

Deze verzadigingaactiviteit A
00 

wordt meestal weergegeven als functie van de deel

tjesstroom waarmee wordt bestraald A
00

/Ip. Voor praktische doeleinden wordt de op

brengst Jl (Engels: Yield) gebruikt die is gedefinieerd als de afgeleide van (6.4) op t=O: 

Jl = (6.7) 
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Voor radionucliden die zowel rechtstreeks als via een tussenstap worden geprodu

ceerd, zoals 57Co via 5BNi(p,2p )57Co en 5BNi(p,pn)57Ni..ft...57Co, worden beschreven door 

een extra differentiaalvergelijking: 

dNy 
at= Py-~y Ny (6.8) 

dNZ 
at = P z + ~Y NY - ~z Nz (6.9) 

De oplossing van (6.8) is identiek aan die van (6.1). De oplossing van (6.9) kan met de 

randvoorwaarde dat op t=O geen atomen Z aanwezig zijn en m.b.v. de oplossing van (6.8) 

worden afgeleid. Met de oplossing van (6.9) kan de activiteit Az(t) als volgt worden ge

schreven: 

(6.10) 

De bijdrage van het verval van Y tot de produktie van Z wordt bepaald door de ver

houding van de vervalconstantes À /À en de produktietempi P /P en de tijdsconstante z y z y 
At. Voor À /À < 1 (T ~ ) T ~ ) en Àyt ( 1 (bestraling kort t.o.v. T ~ ) kunnen de z y .,.,z .,.,y .,.,y 
e-machten als volgt worden benaderd: 1- exp(- At) = At- t(At)2. Voor Az(t) kan dan 

worden geschreven: 

(6.11) 

Wanneer P z en P Y van dezelfde grootte-orde zijn kan met weglating van de tweede orde 

termen (At< 1) A(t) lineair worden benaderd met Azt P z· Hieruit blijkt dat in het geval 

van de produktie van 57Co via protonen op nikkel (P z > P y) de produktie volledig wordt 

bepaald door de directe reactie en de aanmaak via 57Ni te verwaarlozen is. 

Voor À /À ) 1 (T~ < T~ ) en Ày > 1 kan de factor (1-exp(- At)) met 1 worden z y .,.,z .,.,y 
benaderd. Hieruit volgt dat wanneer de produktietempi van dezelfde grootte orde zijn, de 

aanmaak van Z zowel via de directe als via deindirecte weg een hoeveelheid activiteit van 

de zelfde grootte orde opleveren: 

(6.12) 

Voor de activiteit van Z na afloop van een bestraling (ter lengte fltb) als functie van 

de tijd geldt de volgende vergelijking: 
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Az(t) = Pz[1-e-~~tb]e-~zt + ):xJ~y[1-e-~zl1tbJ-~z[1-e-~yl1tb]Je-~zt 

+ );:I;[1-e-~yl1tb] [e-~zt_e-~Yt] (6.13) 

De eerste term staat voor de directe produktie van het dochternuclide Z, de tweede term 

voor de indirecte produktie via het moedernuclide Y en de derde term voor de produktie 

van Z door het verval van Y na afloop van de bestraling 

6.3 Opbouw van activiteit door herhaalde bestraling 

De produktie van radionucliden met een lange halveringstijd (T 1 > 10 d) via een 

parasitaire reactie geschiedt niet door een éénmatige bestraling maar door herhaalde bestra

ling. Dit betekent dat het radionuclide via een parasitaire reactie tijdens een routinepro

duktie van een relatief kortlevend radionuclide (T 1 < 270 d) wordt aangemaakt en vervol

gens tussen de routineprodukties slechts weinig zal vervallen. Op deze wijze bouwt zich 

door herhaalde bestraling activiteit op. Dit gebeurt zowel bewust door de produktie via een 

parasitaire reactie van een commerciëel bruikbaar radionuclide als ongewenst door de acti

vering van de totale opstelling. De activiteit die op deze wijze wordt aangemaakt kan 

worden berekend wanneer we aannemen dat de bestralingen identiek zijn en de wachttijd 

tussen de bestralingen steeds gelijk is. Voor de activiteit A(k) na k identieke bestralingen 

geldt dan: 

met: 

k . ' 1 k A(k) = }; A e -lAT= A - r 
. 0 1 11-r 

Al 

Aoo 
p 

À 

6tb 
T 

r 

1= 

=de activiteit na 1 bestraling {A
00

(1- e-Àl1tb) = P(l- e-Àl1tb)}, 

= de verzadigingsactiviteit, 

= het produktietempo van het radionuclide tijdens bestraling, 

=de vervalconstante van het radionuclide, 

= de bestralingsduur, 

= de tijd tussen twee bestralingen (teob12- teobd), 
=de nar resterende fractie van het radionuclide (e-Àr). 

(6.14) 

De verzadigingsactiviteit die op deze wijze na oneindig veel bestralingen wordt aangemaakt 

kan alsvolgt worden geschreven: 

A _ A 1 
v - (1- exp(-lr)) (6.15) 
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Het aantal bestralingen kt waarna de helft van de verzadigingsactiviteit Av wordt 

bereikt is gelijk aan ln(2)/ln(r) = T t/r. Uitgaande van 5 bestralingen per week van 6 uur 

met een bundelstroom van 35 J1Ä kan de hoeveelheid activiteit die in een nikkelen diafrag

ma wordt aangemaakt worden berekend. Voor een stroom van 1 p.A op het diafragma 

worden voor de 58Ni(p,2p)57Co-reactie de volgende waarden gevonden: A1 = 11 MBq, Av 

= 3,0 GBq en kt = 194 bestralingen. Wanneer het diafragma na een half jaar (k = 130) 

zou worden vervangen is er in het nikkel ongeveer 1,1 GBq 57Co aangemaakt (zie tab. 6.1). 

Uit de opbrengst van 57Ni via de (p,pn)-reactie op 5BNi is te bereken dat na verval de 

57Co-activiteit circa 30% bedraagt van de activiteit die rechtstreeks is geproduceerd (via 

(p,2p )-reactie). 

nuclide ~ kt !
00

/I !1 A Ak V 
[h-1] [GBq J.'A.-1] [MBq] [MBq] [MBq] 

55co 3,95·10-2 0,52 1,04 221 300 300 
56co 3, 72·10-4 56 0,27 0,60 49 39 
57co 1,06·10-4 194 17 11 3031 1126 
58co 4,07·10-4 51 0,098 0,24 18 15 
60co 1,50·10-5 1375 0,016 0,001 2,9 0,18 
61co 4,20·10-1 0,049 0,14 128 128 128 
60cu 1,79 0,012 3,8 3820 3820 3820 
61cu 2,04·10-1 0,10 0,42 294 294 294 
64cu 5,46·10-2 0,38 0,14 38 45 45 
56Ni 4,73·10-3 4,4 0,017 0,48 3,2 3,2 
57Ni 1,92·10-2 1,07 4,7 513 1080 1080 
48y 1,81·10-3 11,4 0,003 0,033 0,6 0,6 

tab. 6.1: Overzicht van de opbouw van activiteit bij de bestraling van een nikkelen stop

trefplaat, waar de protonenbundel volledig in wordt afgeremd. Uitgangspunt: 

5 bestralingen per week van 6 uur met 26 Me V protonen bij een stroom van 

1 p,A op het nikkel. A1 staat voor de activiteit na één bestraling, Ak na k = 130 

bestralingen en Av na oneindig veel bestralingen. kt staat voor het aantal be

stralingen waarbij de helft van Av wordt aangemaakt. De waarden van A
00

, de 

activiteit na een oneindig lange bestraling, zijn afkomstig uit (BER84). 

De belangrijkste bijdrage aan de radionuclidische verontreiniging van 57Co leveren de 

langlevende radionucliden 56Co (Tt = 78,76 d) en ssco (Tt = 70,78 d) met een bijdrage 
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van 2, 7% respectievelijk 1% op teob na de 130e bestraling. De bijdrage van het 57Ni-verval 

is hierbij in rekening genomen. Deze isotopische verontreinigingen kunnen niet tijdens het 

scheiden van cobalt en nikkel van het 57Co worden verwijderd. Hun bijdrage zal echter wel 

in de loop van de tijd afnemen aangezien 57Co een langere halveringstijd heeft 

(Ti = 271,77 d). De overige (niet isotopische) verontreinigingen zijn kortlevend en zullen 

op het moment van gebruik uitgestorven zijn. 

6.4 Experimentele activiteitsbepaling in het bestraalde nikkel 

Van een nikkelen trefplaat is na bestraling met 26 Me V protonen de geproduceerde 

activiteit gemeten d.m.v. het meten van het gammaspectrum. Het gammaspectrum van de 

nikkelen trefplaat is gedurende enkele weken een aantal keren opgemeten met een halfge-
, ., .· .. 

leiderdetector. Uit het verloop van de piekinhoud in de gammaspectra als functie van de 

tijd is de activiteit op het einde van de bestraling (tEon) berekend. Hieruit is de verzadi

gingsactiviteit A
00 

berekend en vergeleken met de theoretische waarden zoals die door 

Berkers en Jonkers (BER84) zijn berekend (zie tab. 6.2). 

nuclide T A tfi Al t Al e Aoo,efi 
[h~ oo, 

' ' [GBq /lA -1] [MBq] [MBq] [GBq /lA -1] 

55Co 17,54 1,04 25,6 15 0,6 
56Co 1890 0,27 0,063 0,043 0,21 
57Co 6522 17 1,1 0,7 10,6 
5BCo 1699 0,098 0,025 0,033 0,13 
60Co 46200 0,016 0,0002 0,00015 0,016 
61Co 1,65 0,14 0,34 n.d. 
60Cu 0,383 3,82 3130 1500 1,8 
61Cu 3,4 0,42 51,4 44 0,36 
64Cu 12,70 0,14 4,6 n.d. 
56Ni 146,4 n.b. 0,04 0,014 
57Ni 36,1 4,7 56 40 3,4 
48V 383 n.b. 0,0035 0,0031 

tab. 6.2: Overzicht van de geproduceerde activiteit bij de bestraling van een nikkelen 

stoptrefplaat met 26 Me V protonen bij 1, 7 JJ-A gedurende 22 min. De theore

tische waarden (index t) van de verzadigingsactiviteit bij oneindig lang bestr~.

len A
00 

zijn afkomstig uit (BER84). A1 staat voor de activiteit op het einde 

van de bestraling. Niet berekende waarden van A t zijn met n.b. aangeduid. oo, 
De experimenteel bepaalde waarden zijn in de met de index e aangeduid. De 

met n. d. aangeduide waarden van A1 konden niet worden gedetecteerd. ,e 
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In de tabel is te zien dat de gemeten waarden redelijk overeen stemmen met de theo

retische waarden. De gemeten waarden zijn echter wel allemaallager zijn dan de theore

tische (met uitzondering van ssco). Dit zou kunnen worden verklaard door een te hoge 

gemeten waarde van de bundelstroom. Deze stroom wordt bepaald door het meten van de 

spanningsval over een weerstand die de foliehouderflens naar aarde kortsluit. Op deze wijze 

wordt het totale gedeelte van de bundel dat op de trefplaat, trefplaathouder en de foliehou

derflens valt als bundelstroom in rekening genomen. 

6.5 Risico-analyse voor de parasitaire 57Co-produktie 

De activiteit die in het nikkel wordt opgebouwd bevindt zich continu in de buurt van 

de opstelling. Uit stralingshygiënisch oogpunt vormt dit een zeker risico voor het uitvoeren 

van werkzaamheden in deze omgeving. De risico-analyse voor de stralingsveiligheid kan in 

twee gedeelten worden opgesplitst: de mogelijke dosis bij uitwendige bestraling en de moge

lijke dosis bij inname van activiteit. Enkele begrippen die bij de risico-analyse worden 

gebruikt, zijn in het Addendum Stralingsveiligheid nader beschreven. 

Bij de risico-analyse voor uitwendige bestraling ten gevolge van een radioactief mate

riaal gaan we uit van de gammadosisconstante r. Met de gammadosisconstante kan voor 

een bekende hoeveelheid activiteit het dosistempo op een afstand r van de bron worden 

berekend: 

r A 
= ----y:-2 [Sv h-t] (6.16) 

V oor de radionucliden die via de bestraling van nikkel met protonen worden aangemaakt en 

voor de stralingsveiligheid een belangrijke rol spelen is de gammadosisconstante in tab. 6.3 

weergegeven. 
I •• • 

Voor de ·risico-analyse bij inwendige besmetting door een radioactief materiaal is het 

begrip ALl-waarde (Engels: Annual Limitoflntake) ingevoerd (ICRP 30). De ALl-waarde 

geeft de hoeveelheid activiteit van een radionuclide aan waarbij na inname de jaardosis

limiet wordt bereikt. De ALl-waarde van een radionuclide is afhankelijk van de wijze van 

inname (ingestie of inhalatie) en de chemische vor~ waarin het radioactieve materiaal 

wordt ingenomen. In tab. 6.3 zijn de ALl-waarden van de meest relevante radionucliden 

voor het berekenen van de meest pessimistische schatting van de dosis bij ingestie van de 

activiteit uit ICRP 30 overgenomen. Voor inhalatie van het radionuclide zijn de ALl-waar

den in de laatste kolom weergegeven. 
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'., 

nuclide Tt A
00

/I r ALI. Ing ALiinh 

[h] [~] [~Sv m2] 
li MBq [MBq] [MBq] 

55co 17,53 1,04 0,24 40 100 
56co 1865 0,27 0,39 20 7 
57co 6522 17 0,023 200 20 
58co 1702 0,098 0,13 50 30 
60co 46214 0,016 0,31 7 1 
61co 1,65 0,14 0,0075 700 2000 
60cu 0,387 3,82 0,42 1000 3000 
61cu 3,4 0,42 0,097 500 1000 
64cu 12,70 0,14 0,027 400 800 
56Ni 146,4 0,017 0,22 50 50 
57Ni 36,1 4,7 0,24 60 100 
48y 383 0,0031 0,37 20 20 

tab. 6.3: Overzicht van de gammadosisconstante (NAC69) en de ALl-waarden (lCRP 

30) voor ingestie en inhalatie van de radionucliden die bij (p,-)-reacties op 

nikkel worden aangemaakt. Voor de volledigheid zijn de halveringstijden en de 

verzadigingsactiviteit bij oneindig lang bestralen weergegeven (BER84 en dit 

verslag). 

Wanneer de activiteitshoeveelheden bekend zijn die na 1 of na k bestralingen zijn 

aangemaakt, kan als functie van de tijd de potentiële dosis bij uitwendige bestraling in de 

buurt van de opstelling of bij inname van activiteit worden berekend. Het risico voor de te 

verwachten volgdosis tengevolge van een inwendige besmetting kan worden uitgedrukt in 

de radiotoxiciteitsparameter TOX. Deze radiotoxiciteitsparameter is de verhouding van de 

totaal aanwezige activiteit van een radionuclide en de ALl-waarde van dat radionuclide en 

wordt.,ui~ge<4ukt in het aantal ALI's. Van de risico's voor de potentiële dosis bij zowel uit

wendige bestraling als inwendige bestraling door ingenomen activiteit is in de figuren 6.1 

tot 6.6 het verloop als functie van de tijd na 1 en na k = 130 bestralingen weergegeven. Het 

tijdsinterval start hierbij steeds op tbob, waarbij bob (Engels: Begin Of Bombardment) 
staat voor het begin van de bestraling. De waarde van de radiotoxiciteitsparameter op het 

einde van de 1e en de 130e bestraling is in tabel 6.4 weergegeven. Voor het dosisequivalent

tempo staan deze waarden in tabel 6.5 
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nuclide T !1 TOX1 !130 TOX130 

[h~ [MBqJ [!LIJ [MBqJ [!LIJ 

ssco 17,53 221 5,5 300 7,5 
r 56Co 1865 0,60 0,030 39 2,0 

57Co 6522 11 0,054 1126 5,6 
ssco 1702 0,24 0,005 15 0,29 
60Co 46214 0,001 0,0002 0,18 0,026 
61Co 1,65 128 0,18 128 0,18 
60Cu 0,387 3820 3,8 3820 3,8 
61Cu 3,4 294 0,59 294 0,59 
64Cu 12,70 38 0,094 45 0,11 
56Ni 146,4 0,48 0,010 3,2 0,065 
57Ni 36,1 513 8,6 1080 18 
4BV 383 0,033 0,002 0,6 0,028 

tab. 6.4: Overzicht van de radiotoxiciteitsparameter TOX voor ingestie van de radio

nucliden die bij (p,-)-reacties op nikkel worden aangemaakt op het einde van 

de 1e en de 130e bestraling. A1 en A 130 geven de activiteit op deze tijdstippen 

weer berekend met behulp van (6.13). 

nuclide T !1 ll1 A130 ll130 
[h~ [MBqJ [JlSV h -lJ [MBq] [JlSV h-1] 

ssco 17,53 221 60 300 82 
56Co 1865 0,60 0,28 39 17,8 
57Co 6522 11 0,28 1126 30 
ss co 1702 0,24 0,035 15 2,2 
60Co 46214 0,001 0,001 0,18 0,064 
61Co 1,65 128 1,1 128 1,1 
60Cu 0,387 3820 1860 3820 1860 
61(!u 3,4 294 33 294 33 
64Cu 12,70 38 1,2 45 1,4 
56Ni 146,4 0,48 0,12 3,2 0,81 
57Ni 36,1 513 139 1080 293 
4BV 383 0,033 0,014 0,6 0,24 

tab. 6.4: Overzicht van het dosisequivalenttempo :e: ten gevolge van de radionucliden die 

bij (p,-)-reacties op nikkel worden aangemaakt op het einde van de 1 e en de 

130e bestraling. A1 en A130 geven de activiteit op deze tijdstippen weer (6.13). 

'., 
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Radiotoxiciteit na 1 bestraling 
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Het verloop van de radiotoxiciteitsparameter TOX van de meest relevante ra

dionucliden als functie van de tijd (tbob,l < t < tbob,2). TOX wordt weergege

ven in het aantal ALl-waarden voor ingestie van de aanwezige radionucliden. 
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Het verloop van het dosisequivalenttempo :A: voor de meest relevante radionu

cliden als functie van de tijd (tbob,l < t < tbob,2). :A: is weergegeven voor de 

onafgeschermde hoeveelheid activiteit van de aanwezige radionucliden op 1 m. 
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Radiotoxiciteit na 26*5 bestralingen 
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geven in het aantal ALl-waarden voor ingestie van de aanwezige radionucliden. 
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onafgeschermde hoeveelheid activiteit van de aanwezige radionucliden op 1 m. 
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6.6 Discussie en conclusies 

Via herhaalde bestraling van nikkel in de natuurlijke isotopische samenstelling met 

26 MeV protonen kan ieder half jaar een commercieel aantrekkelijke hoeveelheid 57Co 

worden geproduceerd. Met een stroom van 1 p.A. bij 5 maal. 6 uur per week bestralen kan 

dan een batch van ca. 1,5 GBq 57Co (T t = 272 d) worden aangemaakt, waarin de veront

reinigingen 56Co (T t = 79 d) en ssco (T t = 71 d) op het einde van de bestraling 2,7% 

respectievelijk 1% bedragen. De scheiding van cobalt en nikkel wordt in de literatuur 

beschreven (MAZ83, JOH84). De opbrengst hierbij is beter dan 80%. De maximaal haal

bare specifieke activiteit wordt bepaald door het cobalt gehalte in het nikkel (MAZ83). 

Het maximaal toelaatbare percentage radionuclidische verontreinigingen voor gebruik 

in de nucleaire geneeskunde is volgens Johnson et al. (JOH84) < 1% ssco. Het 56Co-gehal

te wordt door Johnson niet opgegeven maar op basis van de ALl-waarde voor ingestie kan 

worden ingeschat dat dit kleiner dan 0,4 % zou moeten zijn. Voor het verbeteren van de 

radionuclidische zuiverheid wordt door Johnson een methode beschreven voor de produktie 

van 57Co door de bestraling van metallisch cobalt met 40 MeV protonen via de reactie 

59Co(p,3n)57Ni.1:.57Co. Door het scheiden van het cobalt en het nikkel kort na de bestra

ling is het mogelijk 57Co dragervij ( = zonder inactief co balt) te produceren via het verval 

van 57Ni. Bovendien kan het 57Co zo radionuclidisch zuiver worden geproduceerd. Deze 

reactie is echter om twee redenen niet geschikt voor de beoogde 57Co-produktie. Ten eerste 

is de opbrengst voor bovenstaande reactie bij protonen met een energie van 26 Me V bijzon

der laag (57Co: Aoo = 6·10-4 GBq/J.LA) en ten tweede moet het nikkel zo snel mogelijk van 

het cobalt worden gescheiden om de opbrengst te optimaliseren. Als parasitaire reactie 

voldoet dus de bestraling van cobalt niet. 

Uit de grafieken voor de werkzame doorsnede (TAN72, BER84) blijkt dat aanpassing 

van de (energie-)dikte van het nikkel geen zicht biedt op verbetering van het gehalte aan 

radionuclidische verontreinigingen. Het gebruik van verrijkt nikkel (100% 5BNi) kan zowel 

de 57Co-opbrengst circa 45% verhogen als de ssco-verontreiniging elimineren (zie tabel in 

appendix A). 

De meest eenvoudige methode voor het verbeteren van de radionuclidische zuiverheid 

is het laten uitsterven van de verontreinigingen omdat deze aanmerkelijk kortere halve

ringstijden dan 272 dagen hebben. Wanneer één halveringstijd van 57Co wordt gewacht 

vermindert het gehalte van 56Co en ssco met een factor 5,5 respectievelijk 7,2. 
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Tenslotte kan over de opbrengst worden opgemerkt dat wanneer de parasiatire 57Co

produktie ook bij de routinematige Xe- en Kr-bestralingen voor de produktie van 123! en 

B1Rb wordt toegepast dat naar schatting per jaar circa 8 GBq 57Co kan worden geprodu

ceerd uitgaande van 600 bundeluren per jaar en 6 JJ-A op vernikkelde onderdelen. 

Over de stralingsveiligheidsaspecten van de geproduceerde activiteit in het nikkel kan 

worden opgemerkt dat deze moet worden afgeschermd door primair lood aan te brengen. 

Aangezien de meetspleten meestal op enige afstand van de bestralingsopstelling zijn ge

plaatst lenen deze zich het meest voor de produktie van 57Co en kunnen meestal eenvoudig 

worden afgeschermd zonder eventuele werkzaamheden aan de opstelling te bemoeilijken. 

De radionuclide 56Co, 57Co en ssco leveren de belangsrijkste bijdrage aan het radio

toxiciteitsgehalte van de opgebouwde activiteit in het bestraalde nikkel. 

Het dosisequivalenttempo rond het bestraalde nikkel wordt kort na de bestraling (tot 

2 uur na teob) voornamelijk door de aanwezigheid van 60Cu veroorzaakt. In de tijd tussen 

de bestralingen wordt dit door ssco en 57Ni bepaald. Op langere termijn spelen 56Co, 57Co 

en ssco hierbij de belangrijkste rol. 
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DISCUSSIE EN CONCLUSIES 

De geconstrueerde bestralingsopstelling is geschikt voor het bestralen van diverse soorten 

vaste trefplaten. Zowel het koelvermogen als de afscherming van de bestralingsopstelling 
maken het in principe mogelijk om bestralingen bij 30 á 50 J.LA uit te voeren, waarmee vol

daan is aan de doelstelling. De maximale bundelstroom kan echter nog gelimiteerd worden 
door de thermische stabiliteit en warmtegeleiding in de trefplaat. Via de parasitaire bestra
ling van vernikkelde onderdelen van de bestralingsopstelling is het mogelijk 57Co te produce
ren met een economisch rendabele opbrengst en een goede radionuclidische zuiverheid voor 

toepassing in de nucleaire diagnostiek. 

7.1 De 'multi purpose' bestralingsopstelling 

De geconstrueerde bestralingsopstelling is geschikt voor het bestralen van diverse 

soorten vaste trefplaten. De trefplaathouder is bij vaste uitwendige afmetingen (kubus met 

ribbe 4 cm) geschikt voor trefplaten tot maximaal 3 x 4 cm. Metalen trefplaten kunnen 

rechtstreeks in de trefplaathouder worden geplaatst, zouten moeten op een geschikte tref

plaatondersteuning worden aangebracht. 

Het koelvermogen van de opstelling, dat afhangt van de maximale temperatuur die in 

de trefplaat is toegestaan, is voldoende om de meeste, gangbare vaste trefplaten te bestra

len met een stroom tot circa 50 J.LA. Voor metalen is het eventueel mogelijk de trefplaat 

rechtstreeks, zonder de bij b.v. zouten benodigde trefplaatondersteuning, te koelen. Wan

neer een gedeelte van het energietraject van de protonen in het water ligt kan de hierin 

gedissipe~rde energie direct worden afgevoerd (b.v. 56Fe(p,2n)55Co EP= 26--+20 MeV). 

Voor een gesloten koelwatersysteem zullen maatregelen tegen de geproduceerde kortlevende 

radionucliden 16Q(p,a)13N (T t = 9,96 min) en 1BQ(p,n)1BF (T t = 109,7 min) moeten wor

den getroffen. Ook zal rekening moeten worden gehouden met de in het koelwater geprodu

ceerde radiolyse produkten (BRE88). 

Het koppelmechanisme maakt het mogelijk om met één persluchtcilinder de opstel

ling met het vacuüm van het bundelgeleidingssysteem te verbinden en de trefplaat water

en gaslekdicht in te klemmen. Met dezelfde persluchtcilinder kunnen de opstelling en de 

trefplaat weer worden ontkopppeld. Daarna kan de trefplaathouder worden verwisseld of de 

bestralingsopstelling worden weggeschoven waarbij een bundelpijpverbinding naar de be

stralingsopstelling op meetplaats Ilc kan worden gemaakt. Al deze handelingen kunnen op 

afstand, automatisch bestuurd en gecontroleerd worden uitgevoerd. In de ontkoppelde 

toestand kunnen de afzonderlijke modules waaruit de opstelling is opgebouwd eenvoudig 
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zonder gebruik van gereedschap voor reparatie worden weggenomen. 

De aanpassingen in de afscherming van de opstelling naar aanleiding van de proefbe

stralingen maken radionuclidenprodukties met stromen tot circa 50 J.LA mogelijk. Hierbij is 

niet alleen het dosistempo buiten bunker 4 van belang maar tevens de totale jaardosis ten 

gevolge van alle bestralingen met het cyclotron. Indien bestralingen bij bundelstromen 

hoger dan 50 J.LA moeten worden uitgevoerd dient extra afscherming te worden aangebracht 

(zie Addendum Stralingshygiëne). 

Voor het transport van de bestraalde trefplaten naar een radiochemisch laboratorium 

is gekozen voor een kar met loodpot. Deze kar met bijbehorend laadmechanisme is nog niet 

gereedgekomen en moet op een zodanige wijze worden geconstrueerd dat met voldoende 

precisie de trefplaathouder via het laadmechanisme van en naar de bestralingsopstelling 

kan worden gemanoeuvreerd. 

7.2 Parasitaire produktie 

Parasitaire produktie via de bestraling van vernikkelde onderdelen bij de bestralings

opstelling maakt het mogelijk door herhaalde bestraling 57Co (T t = 271,77 d) aan te 

maken met een opbrengst van circa 0,5 GBq/C. Het 57Co kan worden geproduceerd met 

een radionuclidische zuiverheid van meer dan 99%. Na een wachtijd van 272 dagen vanaf 

teob van de 130e bestraling is het gehalte van de radionuclidische verontreinigingen 56Co 

(Tt = 78,70 d) en ssco (Tt = 70,78 d) voor beiden minder dan 0,5% voorkomen. 

Paracitaire produktie is niet alleen van belang bij deze vaste stof bestralingsopstelling 

maar kan ook worden gebruikt bij de bestralingsopstellingen voor de routinematige produk

tie van 1231 en 81Rb. Het toepassen van parasitaire bestraling van vernikkelde onderdelen 

bij deze bestralingsopstellingen kan jaarlijks circa 8 GBq (0,2 Ci) 57Co opleveren. 

Op de lange duur wordt de radiotoxiciteit van de vernikkelde onderdelen voorname

lijk bepaald door het geproduceerde 57Co (radiotoxiciteitsgehalte circa 8 ALl-waarden). 

Dit geeft geen bijzondere verhoging van het radiotoxiciteitsgehalte ten opzichte van het 

gehalte dat de routinematige produktie van 1231 en 81Rb oplevert (BUR86). Het risico voor 

inname van 57Co is bovendien veellager dan voor 1231 of S1Rb aangezien het cabalt in het 

nikkel opgesloten zit. Parasitaire produktie behoeft dus op grond van dit risico niet uitge

sloten te worden. 

7.3 Slotconclusie 

Gezien het streven naar hogere produktietempi waarbij hogere bundelstromen ge

bruikt worden is extra afscherming tegen de geproduceerde neutronen noodzakelijk en 
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verdient het aanbeveling een beter inzicht te krijgen in de warmte-overdracht van de tref

plaat naar het koelwater. Hierbij kan een 1600 W hoge druk xenonlamp (vermogensdicht

heid circa 1 kW fcm2) worden gebruikt zodat de experimentele opstelling niet wordt geacti

veerd. Aan de hand van deze experimenten kan wellicht een groter koelvermogen voor de 

vaste trefplaten worden verkregen. 

Om het 57Co te kunnen leveren voor toepassing in de nucleaire diagnostiek dient op 

de T.U.-Eindhoven aandacht te worden besteed aan de scheiding van het cobalt uit het 

bestraalde nikkel, waarvan de beschrijving in de literatuur reeds voor handen is (MAZ83, 

JOH84). Tevens dient hierbij aandacht te worden besteed aan de chemische zuiverheid van 

het nikkel met het oog op het dragervrij produceren van 57Co. 
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APPENDIX A 

Resultaten van de neutronen- en ')'-dosisequivalenttempometingen {5x) 
Q-waardentabel voor {p,-)-reacties op natuurlijk nikkel 

Kernfysische gegevens van enkele radionucliden die bij Ni{p,-)-reacties onstaan {3x) 
Werkzame doorsneden van 5BNi{p,pn)57Ni en 58,60,61Ni(p,-)57Co 
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Meting dosisequivalenttempo bij dikkeAl-trefplaat 26 leV protonen 

880705 I II 
1,5 pA 1,5 pA 

meetpunt 7 n 7 n 7 n 
*=op dak pSv/h pSv/h pSv/h pSv/h pSv/h pSv/h 

1 15 35 13 35 
2 9 7 7 7 
2a 
3 6 3 6 3 
3a 5 5 
4 6 3 9 3 
5 15 6 22 23 
5a 25 16 
6 30 25 24 25 
7 4 2 4 2 
7a 
8 5 2 

*9 70 35 
*10 6 7 
*11 30 20 
*12 100 600 
*13 120 150 
*13a 3600 4000 
*14 11 20 
*15 
*16 

cps pSv/h cps pSv/h cps p.Sv/h 

mon 1 
mon 2 8 
mon 3 4 
mon 4 6 
mon 5 < 
mon 6 < 
mon 7 34 
mon 8 
mon 9 

mon 10 

tabel 880705: Dosisequivalenttempometingen bij de bestraling van een Al-trefplaat met 

26 MeV protonen op meetplaats lib. Buitenmuur zuidzijde Op de hoogte 

van de trefplaat is de samenstelling van de buitenmuur zuidzijde eerst 

5 cm lood en vervolgens 1,3 m beton. Meting I 1,5 pA en meting II 1,5 pA 

en 12 cm polyethyleen blokken aan zuidzijde van de opstelling als primaire 

afscherming. ( < = onder de detectiegrens) 
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leting dosisequivalenttempo bij dikkeNi-trefplaat 26 leV protonen 

880712 I 
1, 7 pA 

meetpunt 7 n 7 n 7 n 
*=op dak pSv/h pSv/h pSv/h pSv/h pSv/h pSv/h 

1 15 15 
2 6 4 
2a 
3 3 2 
3a 2 
4 4 2 
5 12 8 
5a 13 
6 37 20 
7 1 1 
7a 1,5 
8 5 2 

*9 70 30 
*10 3 5 
*11 15 7 
*12 25 30 
*13 85 110 
*13a 200 
*14 
*15 
*16 

cps pSv/h cps pSv/h cps pSv/h 

mon 1 < 
mon 2 5 
mon 3 2 
mon 4 4 
mon 5 < 
mon 6 8 
mon 7 28 
mon 8 2 
mon 9 1,5 
mon 10 2,5 

tabel880712: Dosisequivalenttempometingen bij de bestraling van een Ni-trefplaat met 

26 MeV protonen bij 1,5 pA op meetplaats lib. Op de hoogte van de tref

plaat is de samenstelling van de buitenmuur zuidzijde eerst 5 cm lood, dan 

30 cm paraffine en vervolgens 1,3 m beton. ( < =onder de detectiegrens) 
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leting dosisequivalenttempo bij dikkeAl-trefplaat 26 leV protonen 

880715 I II 
2 '3 JJÄ 2 '2 JJÀ 

meetpunt 7 n 7 n 7 n 
*=op dak pSv/h pSv/h pSv/h pSv/h pSv/h pSv/h 

1 10 10 1 
2 8 5 
2a 
3 4 3 2 
3a 4 
4 4 3 2 
5 10 5 15 
5a 24 14 
6 60 22 32 
7 1 5 1 
7a 1,5 
8 5 7 

*9 170 60 
*10 5 7 
*11 26 10 
*12 62 50 
*13 250 250 
*13a 
*14 
*15 
*16 

cps p.Sv/h cps p.Sv/h cps p.Sv/h 

mon 1 < 
mon 2 8 
mon 3 2 
mon 4 5 
mon 5 < 
mon 6 < 
mon 7 40 
mon 8 4 
mon 9 2 
mon 10 5 

tabel 880715: Dosisequivalenttempometingen bij de bestraling van een Al-trefplaat met 

26 Me V protonen op meetplaats lib. Op de hoogte van de trefplaat is de 

samenstelling van de buitenmuur zuidzijde eerst 30 cm paraffine en vervol

gens 1,3 m beton. Meting I 1,5 p,A en meting II 1,5 pA en 12 cm polyethy

leen blokken aan noordzijde van de opstelling als primaire afscherming. ( < 
= onder de detectiegrens) 



Appendix A pag. 4 

Meting dosisequivalenttempo bij dikkeAl-trefplaat 26 leV protonen 

880719 I II lil 
1,5 J.'Á 10 J.'Á 10 J.'Á 

meetpunt 7 n 7 n 7 n 
*=op dak J.'Sv/h J.'Sv/h J.'Sv/h J.'Sv/h J.'Sv/h J.'Sv/h 

1 12 20 80 150 23 25 
2 6 3 12 6 3 
2a 25 40 10 5 
3 3 2 25 10 5 2 
3a 3 10 3,50 
4 3 2 14 8 5 
5 1,50 1,50 6 8 6 
5a 2 7 4,5 
6 2 1 7 6 5 3 
7 1,50 < 
7a 
8 2 2 

*9 110 50 400 80 
*10 2,50 4 
*11 9 16 
*12 35 60 
*13 65 90 
*13a 
*14 15 150 25 140 
*15 
*16 

cps J.'Sv/h cps J.'Sv/h cps J.'Sv/h 

mon 1 2 20 5 
mon 2 5 26 13 
mon 3 2 12 4 
mon 4 6 20 6 
mon 5 < < < 
mon 6 < 10 5 
mon 7 4 32 12 
mon 8 2 25 5 
mon 9 1 8 3 
mon 10 1 8 5 

tabel 880719: Dosisequivalenttempometingen bij de bestraling van een Al-trefplaat met 

26 MeV protonen op meetplaats lib. Extra buitenmuur geplaatst op de 

hoogte van de trefplaat is de samenstelling van de muur eerst 30 cm paraf

fine en vervolgens 1,8 m beton. Meting I 1,5 J.'A, meting II 10 J.'A en me

ting III 10 J.'A 12 cm polyethyleen blokken rondom de opstelling als pri

maire afscherming. ( < = onder de detectiegrens) 
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leting dosisequivalenttempo bij dikkeAl-trefplaat 26 MeV protonen 

880726 I II III 
5 J.'Á 5,4 p,Á 5,3 J.'Á 

meetpunt 1 n 1 n 1 n 
*=op dak I"Sv/h J.'Sv/h I"Sv/h p,Sv/h p,Sv/h J.'Sv/h 

1 30 30 40 35 25 20 
2 15 15 20 15 12 8 
2a 40 25 18 3 8 1 
3 12 8 12 8 6 3 
3a 
4 14 5 15 5 7 3 
5 6 3 4 3 3 2 
5a 
6 2 3 2 2 1 2 
7 
7a 
8 

*9 38 25 30 15 
*10 18 15 50 25 
*11 48 30 10 15 
*12 210 100 280 160 150 80 
*13 210 150 100 250 80 80 
*13a 
*14 85 150 30 30 17 15 
*15 270 150 180 150 150 150 
*16 600 1000 540 1500 250 400 

cps J.'Sv/h cps p,Sv/h cps J.'Sv/h 

mon 1 
mon 2 10 5 
mon 3 
mon 4 10 3 
mon 5 
mon 6 
mon 7 22 11 
mon 8 6 3 
mon 9 4 2 
mon 10 5 4 

tabel 880726: Dosisequivalenttempometingen bij de bestraling van een Al-trefplaat met 

26 MeV protonen op meetplaats lic. Extra buitenmuur geplaatst op de 

hoogte van de trefplaat is de samenstelling van de muur 1,8 m beton met 

halverwege 30 cm paraffine. Meting I 5 p,A, meting II 5,4 p,A paraffine ver

vangen door beton en meting III 5,3 J.'A 12 cm polyethyleen blokken aan de 

noordzijde van de opstelling. ( < = onder de detectiegrens) 



nuclide 58Ni 60Ni 61Ni 62Ni 64Ni 
% 68,27% 26,10% 1,13% 3,58% 0,91% 

(p,n) 58cu (-9,3) 60cu (-6,9) 61cu (-3,0) 62cu (-4,7) 64cu (-2,5) 
3,20 s 23 m 3,4 h 9,74 m 12,70 h 

(p,2n) 57cu (-22,5) 59cu (-14,7) 60cu (-14,7) 61cu (-13,6) 63cu (-10,4) 
180 ms 82 s 23m 3,4 h stabiel 

(p,3n) 58cu ( -29, 7) 59cu (-24,8) 60cu (-25,3) 62cu (-21,2) 
3,20 s 82 s 23 m 9,74 h 

(p,pn) 57Ni (-12,2) 59Ni (-11,4) 60Ni (-7,8) 61Ni (-10,6) 63Ni (-9,7) 
36 h 75000 j stabiel stabiel 100 j 

(p,p2n) 56Ni (-22,5) 58Ni (-20,4) 59Ni (-19,2) 60Ni (-18,4) 62Ni (-16,5) 
6,1 d stabiel 75000 j stabiel stabiel 

(p,2p) 57co ( --8,2) 59co (-9,5) 60co (-9,9) 61co (-11,1) 63co (-12,5) 
271,3 d stabiel 5,272 j 1,65 h 27,5 s 

(p,2pn) 56co (-19,6) 58co (-20,0) 59co (-17,4) 60co (-20,5) 62co (-20,9) 
78,76 d 70,78 d stabiel 5,272 j 1,5 m 

(p,a) 55co (-1,4) 57co ( --0,3) 58co ( +0,5) 59co ( +0,4) 61co ( +0,7) 
17,54 h 271,3 d 70,78 d stabiel 1,65 h 

(p,an) 54co (-15,4) 56co (-11,6) 57co (--8,1) 58co (-10,1) 60co (--8,7) 
193,2 ms 78,76 d 271,3 d 70,78 d 5,272 j 

(p,a2n) 53co (-29,2) 55co (-21,7) 56co (-19,5) 57co (-18,7) 59co (-16,1) 
262 ms 17,54 h 78,76 d 271,3 d stabiel 



--------------------------------------------------------

6lco 56Ni 57Ni 6lcu 64cu 

Tl/} 
1,65 u 6,10 d 36,07 h 3,4 u 12,70 u 

E. ., {J+ 0%, 0% 100%, O% 80%, 20% 39%, 61% 44,9%. 18% 
1oo% (P-) 37,1% (P-) 

reactie+ 62Ni(p,2p) (-11,1) 58Ni(p,p2n) (-22,5) 58Ni(p,pn) (-12,2) 61Ni(p,n) (-3,0) 64Ni(p,n) (-2,5) 

Q (MeV) 
64Ni(p,a) ( +0,7) 

62Ni(p,2n) (-13,6) 

Röntgen+ keV % keV % keV % keV % keV % 
7-straling Ni Ka2 7,461 1,27 Co Ka2 6,915 10,1 Co Ka2 6,915 6,1 Ni Ka2 7,461 4,31 Ni Ka2 7,461 4,86 

Ni Kal 7,478 2,50 Co Kal 6,930 19,8 Co Kal 6,930 12,0 Ni Kal 7,478 8,5 Ni Kal 7,478 9,6 

Co K {Jl 7,649 3,60 Co Kpl 7,649 2,17 Ni Kp2 8,265 1,54 Ni Kp2 8,265 1,74 

67,415 84,7 158,39 98,8 127,226 12,9 67,415 3,94 1345,78 0,48 
908,626 3,70 269,512 36,5 1377,62 77,9 282,9593 12,5 

480,452 36,5 1757,53 7,1 373,055 2,15 
749,962 49,5 1919,46 14,7 588,598 1,2 
811,86 86,0 656,012 10,66 

1561,81 14,0 908,626 1,21 
1185,241 3,69 

w~ 
7,39 6,9 4,4 2,2 1,9 

143 306 49,8 
459 71 



6lco 57Ni 60cu 6lcu 64cu 

Tl/? 
1,65 u 36,08 u 23,2m 3,4 u 12,70 u 

E .. , {3+ 0%, 0% 80%, 20% 60%, 40% 39%, 61% 44,9%. 18% 
100% ({3-) 37,1% ({3-) 

reactie+ 62Ni(p,2p) (-11,1) 58Ni(p,pn) (-12,2) 60Ni(p,n) (~,9) 
61Ni(p,n) (-3,0) 64Ni(p,n) (-2,5) 

Q (MeV) 64Ni(p,a) ( +0,7) 
61Ni(p,2n) (-14,7) 62Ni(p,2n) (-13,6) 
62Ni(p,3n) (-25,3) 

Röntgen+ keV % keV % keV % keV % keV % 
7-straling Ni Ka2 7,461 1,27 Co Ka2 6,915 6,1 Ni Kal 7,478 1,8 Ni Ka2 7,461 4,31 Ni Ka2 7,461 4,86 

Ni Kal 7,478 2,50 Co Kal 6,930 12,0 Ni Kal 7,478 8,5 Ni Kal 7,478 9,6 

Co K/3l 7,649 2,17 Ni K/32 8,265 1,54 Ni K/32 8,265 1,74 

67,415 84,7 127,226 12,9 467,33 3,52 67,415 3,94 1345,78 0,48 
908,626 3,70 1377,62 77,9 497,87 1,67 282,9593 12,5 

1757,53 7,1 826,33 21,9 373,055 2,15 
1919,46 14,7 909,16 2,02 588,598 1,2 

952,36 2,73 656,012 10,66 
1035,20 3,70 908,626 1,21 
1110,52 1,06 1185,241 3,69 
1293,65 1,85 
1332,501 88,0 
1791,51 45,4 
1861,51 4,8 
1936,84 2,20 
2158,86 3,33 
2745,96 1,06 
3124,01 4,8 
3194,01 2,02 

~ï?~ 
7,39 4,4 0,73 2,2 1,9 

143 894 306 49,8 
459 71 



55co 56co 57co 58co 60co 

tl/2 17,53 u 77,7 d 271,77 d 70,92 d 5,272 j 

E.C., {3+ 24%, 76% 80%, 20% 100%, 0% 85.1%, 14,9% 0%, 0% 
100% ({3-) 

reactie+ 58Ni(p,a) (-1,4) 58Ni(p,p2n) (-22,5) 58Ni(p,pn) (-12,2) 60Ni(p,2pn) (-20,0) 61Ni(p,2p) (-9,9) 

Q (MeV) 60Ni(p,an) (-11,6) 58Ni(p,2p) (-8,2) 61Ni(p,a) (+0,5) 
62Ni(p,2pn) (-20,5) 

60Ni(p,a) (-{),3) 62Ni(p,an) (-10,1) 64Ni(p,an) (-8,7) 
61Ni(p,an) (-8,1) 

Röntgen+ keV % keV % keV % keV % keV % 
7-stral.ing Fe Ka2 6,391 2,23 Fe Ka2 6,391 7,3 Fe Ka2 6,391 16,4 Fe Ka2 6,391 7,7 

Fe Kal 6,404 4,41 Fe Kal 6,404 14,4 Fe Kal 6,404 32,5 Fe Kal 6,404 15,3 

Fe Kp1 7,058 2,58 Fe Kpl 7,058 5,8 Fe Kpl 7,058 2,75 

91,85 1,16 846,812 99,9 14,4119 9,54 810,791 99,5 1172,37 99,90 
411,37 1,07 977,48 1,4 122,0612 85,5 1332,501 99,98 
477,19 20,2 1037,879 14,1 136,4730 10,69 
803,66 1,87 1175,15 2,26 
931,24 75 1238,317 67,0 

1316,57 7,09 1360,29 4,29 
1369,93 2,92 1771,51 15,5 
1408,42 16,9 2015,34 3,03 

2034,96 7,77 
2598,57 16,7 
3009,78 1,03 
3202,25 3,02 
3253,60 7,4 
3273,23 1,73 

~~?l 
1,6 3,6 17,6 3,6 

430 120 30 
96 



Cross-secties voor Co57 en Ni57 
1000~------~------~------~----~~----~~----~~----~ 

c 
r 100 

0 
s 

-- Ni5B(p. pn)Ni57 s 
- m -- Ni5B(p, 2p)Co57 

10 s b -- Ni60(p, a) Co57 
e ] -- Ni61 (p, an)Co57 
c 
t 
1 1 
e 

0.1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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APPENDIXB 

Overzicht van de opstelling (2x) 
Koeleenheid en uitstroomopening (5x) 
Geleidingsas 

Koppelflenzen 

Dummyflens 

Diafragmaflens 

Foliehouderflens 

Vacuümkoppeling 

Asondersteuning (voor BGS) 

Asondersteuning (achter persluchtcilinder) 

Bundelpijpkoppeling (3x) 
Trefplaathouder (3x) 



_____ begrenzing van de geleidingsassen 

luchtcilinder 

foliehouderflens 

diafragmaflens 

dummyflens 

trefplaathoudergeleiding 

geleidingsas ondersteuning met kogelbuss 

trefplaathouder 
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INLEIDING ADDENDUM 

Bij de productie van radionucliden met behulp van de verplaatsbare bestralingsopstelling 

voor vaste stoffen is het mogelijk dat de bij productie betrokken radiologische werkers een 

zekere stralingsdosis oplopen ten gevolge van de blootstelling aan ioniserende straling. In dit 

addendum worden de begrippen uit de stralingshygiëne die in het afstudeerverslag zijn ge
bruikt nader geïntroducerd. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de processen die bij de 
afscherming van neutronen een rol spelen. 

1.1 Uitgangssituatie 

Een van de uitgangspunten bij het construeren van de nieuwe bestralingsopstelling 

voor vaste stoffen is het verschaffen van een mogelijkheid om ondanks de aanwezigheid van 

grote activiteitshoeveelheden snel een nieuwe bestraling in dezelfde bunker te kunnen 

opstarten. Om de stralingsdosis zo laag mogelijk te houden zullen het aantal handelingen 

met het bestraalde preparaat uitgevoerd moeten worden met behulp van op afstand 

bedienbare gereedschappen. Hierbij gaat het enerzijds om het verwijderen van de trefplaat 

uit de bestralingsopstelling, anderzijds het gereedmaken van de bestralingsopstelling voor 

een nieuwe bestraling. Uit het oogpunt van de stralingshygiëne zal ook het onderhoud met 

zo eenvoudig mogelijke handelingen verricht moeten kunnen worden. In het verslag is 

ingegaan op de constructie van de opstelling. In dit addendum wordt ingegaan op de 

stralingshygiëne. 

De bestraling is in het kader van de stralingshygiëne op te delen in drie fasen: 

-De bestraling, met vrijkomende neutronen t.g.v. de (p,xn)-reacties en gammastra

ling t.g.v. de (p,1)-reacties en de vrijgekomen neutronen. 

-De behandeling van de trefplaat, met gamma- en röntgenstraling t.g.v. de active

ring van de trefplaat en de opstelling. 

-Eventueel optreden van incidenten, met in het geval van vrijgekomen activiteit het 

risico van een inwendige besmetting. 

Ten einde de stralingsbelasting van de betrokken medewerkers zo laag mogelijk te 

houden is het noodzakelijk de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen. Deze bestaan uit een 

goede afscherming, eenvoudige en op afstand controleerbare bediening en een bestralings

protocol. 
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1.2 Overzicht Adenduro 

In hoofdstuk 2 worden enkele begrippen uit de stralingshygiëne geïntroduceerd. Aller

eerst wordt ingegaan op het begrip dosis en dosisequivalent. Vervolgens wordt aangegeven 

welke hoeveelheid activiteit aanleiding geeft tot de maximaal toegestane stralingsdosis. Dit 

wordt gedaan voor zowel inwendige besmetting als uitwendige bestraling. De voor de dosi

metrie benodigde gegevens van de verschillende geproduceerde radionucliden zijn in het 

Appendix A bij het verslag opgenomen. 

In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de produktie van neutronen tijdens de be

straling en de mogelijkheden om de neutronen af te schermen. De minimaal benodigde 

dikte van de (betonnen) afscherming wordt berekend. Aan de hand van de metingen van de 

dosisequivalenttempo worden de berekeningen van dikte gecontroleerd. 
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DOSIMETRIE 

De dosimetrie stelt zich o.a. tot doel het inschatten van het risico dat personen lopen door de 

blootstelling aan de straling afkomstig van radioactieve bronnen. De schadelijke werking is 

gelegen in het ioniserende karakter van deze straling. Het begrip 'dosis' is uitvoerig beschre
ven in een aantal publicaties van de International Commission on Radiation Units and 

Measurements {ICR U) en de International Commision on Radiation Proteetion {ICRP }, 

met name ICRP 42. De normen voor stralingsbelasting en nationale wetgeving zijn gebaseerd 

op de aanbevelingen van de ICRP in ICRP 26. In de publicatie ICRP 30 wordt de bereke
ningsmethodiek beschreven voor de dosimetrie bij inname van radioactiviteit. Een inleiding 

tot enkele begrippen uit de stralingshygiëne wordt gegeven aan de hand van het boek Stra

lingsbescherming van Weber en Rasmussen (WEB85} en het diktaat basiskennis stralings
hygiëne van Huyskens {HUYB6}. 

2.1 Inleiding 

Om een kwantitatieve beschrijving te geven van de biologische gevolgen van ionise

rende straling gaan we uit van de fysische parameters van de stralingsbron. De fysische 

parameters die een rol spelen zijn de aard van de straling, de energieverdeling en de sterkte 

van de bron. Voor radioactieve materialen wordt de sterkte van de bron beschreven door de 

activiteit en de halveringstijd van het materiaal. Voor apparaten die ioniserende straling 

uitzenden wordt de sterkte beschreven door het produktietempo. De door de stralingsbron 

uitgezonden straling kan direct ioniserend zijn (a- of ,8-deeltjes) of indirect (neutronen of 

-y-quanten ). 

In de omgeving veroorzaakt de stralingsbron een stralingsveld dat kan worden be

schreven door een aantal radiometrische grootheden. Dit stralingsveld bestaat uit de door 

de bron uitgezonden deeltjes of energie en kan worden gekarakteriseerd door de grootheid 

fluentie (Cl>). De fluentie staat voor het aantal deeltjes dat een eenheids oppervlak passeert, 

in formule vorm: 

AN =u (2.1) 

Voor de energie is er de analoge grootheid energiefluentie (w), waarbij de stralingsenergie R 

in Joules wordt opgegeven: 

AR =u (2. 2) 
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De tijdsafgeleiden van deze grootheden worden beschreven door het fluentietempo of ook 

deeltjes- respectievelijk energieflux en aangeduid met de letter ( 4>) respectievelijk ( '1/J). De 

beschrijving van het veld wordt nauwkeuriger wanneer ook de richtingaafhankelijkheid en 

de energieverdeling of het energiespectrum in de beschouwing worden meegenomen. 

Hiernaast kan het stralingsveld van indirect ioniserende straling worden beschreven 

door de grootheid kerma K (Kinetic Energy Released in MAterial). In de kerma wordt de 

hoeveelheid kinetische energie van de secundair vrijgemaakte deeltjes per massa-eenheid 

van het bestraalde medium tot uitdrukking gebracht: 

K _ AEtr 
- """!iil 

Het dosis begrip 

[J kg-1] (2.3) 

De energieafgifte in materie op microscopische schaal geschiedt verre van homogeen 

en is sterk afhankelijk van de stralingssoort en de stralingsenergie. De beschrijving ge

schiedt door de stochastische grootheid e, de specifieke energie, en verrekent de statische 

variaties op microscopisch niveau. De fundamentele fysische grootheid die in relatie kan 

worden gebracht met de fysische en biologische effecten in de materie is de geabsorbeerde 

dosis D. De geabsorbeerde dosis staat voor het macroscopische gemiddelde van de specifieke 

energie die per massaeenheid aan de materie afgegeven wordt. In een nauwkeurige definitie 

(ICRP 42) wordt de geabsorbeerde dosis bepaald door de limietwaarde van het gemiddelde 

van de specifieke energie voor zeer kleine waarden van de massa: 

D 1. Ae 
= 1m4m [Gy] (2.4) 

Uit deze definitie volgt dat de eenheid van geabsorbeerde dosis [J kg-1] is. In de stralinga

hygiëne wordt hiervoor de binnen het S.I.-stelsel gedefinieerde afgeleide eenheid Gray [Gy] 

gebruikt. De snelheid van energieafgifte wordt door het (geabsorbeerde) dosistempo D 
beschreven [Gy s-1]. In de praktijk wordt voor de eenheid Gray per seconde vaak Gray per 

uur [ Gy h -1] gebruikt. 

Daar waar de intensiteitsgrootheid kerma het veld beschrijft door de totaal per 

massa-eenheid Am vrijgemaakte secundaire kinetische energie geeft het begrip geabsorbeer

de dosis de hoeveelheid energie die een fysisch of biologisch effect heeft in de beschouwde 

massa Am. 

De biologische werking van de ioniserende straling wordt niet alleen bepaald door de 

waarde van de geabsorbeerde dosis, maar ook door de verdeling ervan over de bestraalde 
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materie, de biologische aard van de materie en het beschouwde biologische effect. Deze fac

toren komen tot uiting in de RBE-factor (Relatieve Biologische Effectiviteit) en is gedefi

nieerd als de verhouding van de geabsorbeerde dosis bij zekere energie en stralingssoort 

(Röntgenstraling bij 200 keV) en de geabsorbeerde dosis van de beschouwde stralingssoort 

en energie D(s) die leidt tot eenzelfde biologisch effect: 

RBE = D(RöntH(~j 200 keV) (2.5) 

Voor de stralingsbescherming wordt de biologische werkzaamheid van ioniserende 

straling uitgedrukt in de Q-waarde. Deze qualiteitsfactor is gebaseerd op de lineïeke ener

gieoverdracht LET (Linear Energy Trá.Iisfer) in water. De LET (symbool LA) staat voor de 

energie die per weglengte in de materie afgegeven wordt. De index ll geeft de maximum 

energie aan die bij de berekening van de energieverdeling langs de baan van de straling in 

de materie meegenomen moet worden. In tabel 2.1 is de waarde van de qualiteitsfactor op 

basis van de L00 in water weergegeven. 

Loo in water (keV / pm) Q 

~ 3,5 1 
7 2 

23 5 
53 10 

~ 175 20 

tab. 2.1: Kwaliteitsfactor Q als functie van de Loo in water (ICRP 26). 
A 

Voor verschillende soorten straling zijn in tabel 2.2 de maximale Q-waarden (Q) ten 

behoeve van de praktische stralingsbescherming weergegeven. 

A 

Soort straling Q 

- röntgen-, {J-en 7-straling en 
elektronen en positronen 1 

- thermische neutronen 3 
- protonen en enkelvoudig geladen deeltjes 

met onbekende energie 10 
- snelle neutronen 10 
- alfadeeltjes en meervoudig geladen deeltjes 

met onbekende energie 20 

A 

tab. 2.2: Kwaliteitsfactor Q bij verschillende stralingssoorten (ICRP 26). 
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De combinatie van de geabsorbeerde dosis D en Q levert een nieuwe grootheid, het 

dosisequivalent H. Dit is de naar biologische werkzaamheid gewogen geabsorbeerde dosis en 

is gedefinieerd als het produkt van de geabsorbeerde dosis en de kwaliteitsfactor: 

(2.6) 

Omdat de Q-waarde gedefinieerd is als een dimensloos getal is de fysische eenheid is in 

feite weer [J kg-1] maar binnen het S.l.-stelsel is voor het dosisequivalent de eenheid 

Sievert [Sv] ingevoerd. De tijdsafgeleide grootheid dosisequivalenttempo wordt aangeduid 

met H [JLSv h-1]. 

Bij inaname van radioactiviteit is niet alleen het momentane dosisequivalenttempo 

van belang maar ook het volgdosisequivalent, waarin de dosis van een in het lichaam zijnde 

stralingsbron (b.v. door inhalatie of ingestie van radioactiviteit) op langere termijn worden 

verrekend. Het volgdosisequivalent Hso per orgaan is gedefinieerd als het integrale 

dosisequivalent over SO jaar na het moment van inname van de radioactiviteit rekening 

houdende met de effectieve afname door fysisch verval en biologische verwijdering: 

to+SOjr 

Hso = J fl(t) dt 
to 

(2.7) 

Hierin staat t0 voor het moment van inname ,en H( t) voor het dosisequivalenttempo als 

functie van de tijd. De effectieve verwijdering van de activiteit uit het orgaan geschiedt 

met de vervalconstante Àe en is als volgt gedefinieerd: 

(2.8) 

Hierin staan À1t 2 respectievelijk Àb voor de fysische respectievelijk biologische vervalcon

stante. In ICRP 30 wordt aan de hand van een metabolisch model de biologische verwijde

ring van alle elementen beschreven. Uitgaande van het dosisequivalenttempo op het mo

ment van inname Ho kan H(t) m.b.v. Àe als volgt worden geschreven: 

(2.9) 

De grootheid die de stralingsbelasting voor het totale lichaam nader precisieerd is het 

effectief dosisequivalent HE. In het effectief dosisequivalent komen de bijdragen van de 

geabsorbeerde dosis tot de stochastische effecten voor een lichaamsdeel of een specifieke 
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weefselsoort aan de totale lichaamsdosis tot uitdrukking. In een weegfactor komen de rela

tieve bijdragen van een orgaandosis in verhouding tot een even grote lichaamsdosis tot uit

drukking. Het effectief dosisequivalent wordt bepaald door de sommatie van het produkt 

van het dosisequivalent voor een zeker lichaamsdeel HT met de desbetreffende weegfactor

wT: 

(2.10) 

weefsel/orgaan WT 

- gonaden 0,25 
- borsten 0,15 
- rode heemrunerg 0,12 
- longen 0,12 
- schildklier 0,03 
- botoppervlak 0,03 
- vijf resterende organen 

met maximaal dosisequivalent 0,06 

E WT 1 

tab. 2.3: Weegfactoren voor het effectief dosisequivalent (ICRP 26). 

Aangezien de stralingsbeschermingsgrootheden dosisequivalent en effectief dosisequi

valent geen direct meetbare grootheden zijn, moeten deze worden afgeleid uit grootheden 

die in het stralingsveld direct kunnen worden gemeten. Voor fotonenstraling kan hiervoor 

het arantql ionisaties in een bepaalde hoeveelheid droge lucht worden gebruikt via het meten 

van de stroom vrijgemaakte ladingsdragers. De verouderde grootheid die hiervoor wordt 

gebruikt is de exposie X. De eenheid van exposie de Röntgen [R) is gedefinieerd als het aan

talladingsdragers van één teken dat in deze hoeveelheeid lucht wordt vrijgemaakt (1 [R] = 
2,58·10-4 [C kg-1]). Met behulp van de gemiddelde ionisatie-energie van lucht {33,85 eV) 

kan hieruit de gemiddelde energie die in deze hoeveelheid lucht wordt afgegeven worden 

berekend. Onder bepaalde (evenwichts-)voorwaarden kan hieruit de kerma in lucht worden 

afgeleid: 

Klucht= 2,58·10-4 * 34 X= 0,0087 X [Gy] (2.11) 

8 



pag. 2.6 

De energie-afgifte in het stralingsveld wordt bepaald door de massieke energie-ah

sorptiecoëfficiënt p,enf p van lucht. Hierbij staat p,en voor de lineïeke energie-absorptiedoor

snede met als eenheid [m -1) en geeft de fractie energie van een hoeveelheid mono-energe

tische electramagnetische straling die per meter van een bepaald materiaal wordt geabsor

beerd. Uit het produkt van de energiefluentie wen de massieke energie-absorptiecoëfficiënt 

p,enf p vinden we weer de per massa-eenheid afgegeven energie in lucht. Bij benadering is 

dit gelijk aan de Klucht' Onder bepaalde (evenwichts)voorwaarden kan de kerma in lucht 

nu worden gerelateerd aan de geabsorbeerde dosis in een willekeurig materiaal: 

(JLen/P)materiaal 
»materiaal = (JLenf p) lucht Klucht [Gy J (2.12) 

Aangezien de kwaliteitsfactor voor fotonen gelijk is aan 1 geldt voor het dosisequivalent 

dezelfde vergelijking voor een weefselequivalent materiaal. In het algemeen kan voor foto

nenstraling worden geschreven: 

H = F *Klucht [Sv] (2.13) 

Hierin staat F [Sv Gy-1] voor de conversie factor van kerma naar dosisequivalent. De factor 

F is afhankelijk van de beschouwde materie en de energie van de fotonen. 

2.2 De relatie tussen activiteit en dosis 

2.2.1 Uitwendige bestraling ten gevolge van radioactieve stoffen 

Bij uitwendige bestraling ten gevolge van radionucliden speelt bij het berekenen van 

de dosis voornamelijk Röntgen-, neutronen en -y-straling een rol alsmede hoogenergetische 

,8-straling. Door de korte dracht van de laagenergetische f3- en vooral de fr-deeltjes zullen 

deze deeltjes reeds voor ze het lichaam bereiken door andere materie, zoals afscherming of 

lucht, worden .geabsorbeerd. Deze stralingssoorten spelen alleen bij inwendige besmetting 

(zie 2.2.2) een rol van betekenis. Bestraling van personen door neutronen speelt alleen 

tijdens de produktie van de nucliden een rol wanneer de neutronen worden opgewekt door 

de (p,xn)-reacties. Bij uitwendige bestraling door geactiveerd materiaal is dus alleen de 

dosis t.g.v. "(-,Röntgen- en hoog energetische ,8-straling van belang. 

Wanneer van een nuclide bekend is op welke wijze de desintegratie plaats vindt, is 

het mogelijk de specifieke gammadosisconstante r te berekenen. Deze grootheid geeft de 

relatie weer tussen de sterkte van een radioactieve bron en het dosisequivalenttempo, ten 

gevolge van de Röntgen- en -y-straling van deze radioactiviteit, op een afstand van de 

9 



pag. 2.7 

bron. Onder de aanname dat de radioactiviteit als puntbron beschouwd mag worden, kan 

de specifieke gammadosisconstante uit de fotonenflux op een afstand van 1 meter van de 

bron per eenheid van activiteit worden berekend. De eenheid van r is [JLSv m2 h-1 MBq-1). 

Op basis van getabelleerde waarden van r is het dosistempo ii voor een willekeurige hoe

veelheid activiteit en afstand tot de bron te berekenen: 

[Sv h -t] (2.14) 

A = sterkte van de bron [MBq), 

r = afstand tot de bron [m), 

r = specifieke gammadosisconstante van het radionuclide [J.LSv m2 h-1 MBq-1), 

d = dikte van het afschermingsmateriaal [ m], 

J.L = lineïeke verzwakkingscoëfficiënt voor de absorber [m-1), 

B = dosisversterkingsfactor of build-up factor. 

Bij formule (2.14) is tevens rekening gehouden met mogelijk afschermingsmateriaal 

dat zich tussen de bron en het beschouwde punt bevindt. De verzwakking van de electra

magnetische straling ten gevolge van het afschermingsmateriaal ter dikte d wordt bepaald 

door de lineïke verzwakkingscoëfficiënt J.L [m-t] welke de fractie geeft die per lengteeenheid 

in het afschermingsmateriaal wordt geabsorbeerd. Met de build-up factor worden verstrooi

ingseffecten in rekening gebracht die onder bepaalde geometrische voorwaarden het dosis

tempo versterken. Een tabel met r-waarden van radionucliden die worden geproduceerd is 

in hoofdstuk 6 van het verslag opgenomen. 

2.2.2 Dosimetrie bij inwendige besmetting 

In tegenstelling tot de dosisberekeningen voor uitwendige bestraling zullen bij inwen

dige besmetting juist de bij het verval van i~ het lichaam aanwezige radionucliden uitge

zonden a- en ,8-deeltjes een belangrijke bijdrage leveren aan de totale dosis. De dosis van 

in organen opgenomen radionucliden zal vaak voor het grootste gedeelte bepaald worden 

door de bijdrage van a- of ,8-deeltjes omdat deze door hun korte dracht hun volledige ener

gie in het lichaam af zullen geven. De -y- of Röntgenstraling zal voor een gedeelte het 

orgaan verlaten zonder te worden geabsorbeerd en levert dus geen bijdrage aan de orgaan

dosis.t 

+(Voor diagnostisch onderzoek bij patiënten is het essentieel dat deze -y- of 

Röntgen-straling buiten het lichaam kan worden getecteerd. Vanwege de lagere 

stralingsbelasting gaat bij het onderzoek met radioactieve stoffen gaat de voorkeur dus uit 
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In het geval van in het lichaam aanwezige radionucliden is vooral het in de toekomst 

te verwachten dosisequivalent ten gevolge van de inname van belang. Dit wordt uitgedrukt 

door de in 2.1 geïntroduceerde grootheid volgdosisequivalent. Op basis van het volgdosi

sequivalent kan voor ieder nuclide berekend worden welke hoeveelheid activiteit correspon

deert met de jaardosis limiet voor een zeker orgaan (SOO mSv), dan wel het totale lichaam 

(SO mSv). De hoeveeldheid activiteit waarbij de limiet wordt bereikt, wordt de Annual 
Limit of Intake of de ALl-waarde genoemd. Op basis van het in ICRP 30 beschreven meta

bolisch model kunnen de verschillende waarden voor de ALl bij ingestie en inhalatie van 

radioactieve stoffen worden berekend. Deze waarden zijn afhankelijk van de chemische 

vorm waarin het radioactief materiaal ingenomem wordt. 

Voor radioactief materiaal in gasvormige toestand wordt hieruit de Derived Air 
Concentration of de DAC-waarde bepaald. Deze waarde geeft de concentratie van een 

radioactief gas aan waarbij door inhalatie op basis van het volgdosisequivalent de jaardosis 

wordt bereikt. Hierbij wordt uitgegaan van het inademen van 1,2S m3 lucht per uur gedu

rende 40 uur per week en SO weken per jaar: 

DAC _ ALlinhalatie _ ALiinh 
- 1 '25*40*50 - 2500 [.MBq m-3] (2.15) 

Evenals bij het dosisequivalenttempo kan voor het volgdosisequivalent per radionucli

de een dosisconversiefactoren DCF [mSv MBq-t] worden geïntroduceerd waarmee uitgaande 

van de ingenomen activiteit IA [MBq] het volgdosisequivalent kan worden berekend: 

HSO = DCF *IA [mSv] (2.16) 

Uitgaande van de ALl-waarde voor een radionuclide kan voor hoeveelheid ingenomen 

radioactief materiaal het volgdosisequivalent voor het totale lichaam worden berekend uit 

de verhouding van de ingenomen activiteit en de ALl-waarde: 

IA 
Hso = ALl * SO [mSv] (2.17) 

naar radionucliden die zuivere -y-emitters zijn. Een alternatief is het gebruik van 

positronemitters, waarbij de uitgezonden positronen (fJ•) reeds na korte tijd zullen 

annihileren onder het uitzenden van twee Sll keV MUanten.) 
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Verder kan voor de praktijk het begrip radiotoxiciteit worden geïntroduceerd als het 

quotiënt van de aanwezige hoeveelheid radioactiviteit en de ALl-waarde van het desbetref

fende radionuclide. Hieruit wordt een factor gevonden die de overschreiding van de jaar

dosislimiet aangeeft bij inname die hoeveelheid radioactief materiaal. De risicoparameter 

kan worden uitgedrukt in het aantal ALl-waarden van een bepaald radionuclide dat is 

geproduceerd: 

IA 
TOX = ALl (2.18) 
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NEUTRONENAFSCHERMING 

Met het oog op de bouw van de bunker rondom de opstelling wordt in dit hoofdstuk nader 

ingegaan op de produktie tijdens de bestraling, de interactie met materie en de afscherming 

van neutronen. Kwantitatieve berekeningen worden vergeleken met de meetresultaten. 

3.1 Neutronenproduktie 

Bij de bestraling van materialen met protonen zullen tengevolge van de (p,xn)-reac

ties neutronen vrijkomen. Voor protonen met een kinetische energie boven de 5 MeV zullen 

de bij de kernreacties vrijkomende neutronen voor meer dan 50% in de voorwaartse richting 

de trefplaat verlaten. De fractie neutronen die onder een hoek van 90" met de protonbundel 

de trefplaat verlaat bedraagt 10% van het aantal dat in voorwaartse richting de trefplaat 

verlaat. De totale produktie van neutronen voor 26 MeV protonen op een koperen trefplaat 

bedraagt ongeveer 6 ·1010 neutronen per seconde per J.LA (zie fig. 3.1a). Dit komt neer op 1 

neutron per 300 protonen. Het produktietempo van een aantal andere nucliden is ter verge

lijking in fig. 3.2b weergegeven. 

Het energiespectrum van de geproduceerde neutronen komt voor de gebruikte proton 

energieen (EP < 30 MeV) in vorm overeen met het continue spectrum voor de splijtings

neutronen. De maximale energie van de geproduceerde neutronen bedraagt ongeveer 

10 MeV en neutronen energie voor maximale intensiteit is van 1 MeV naar 2 MeV ver

schoven (zie fig. 3.2). 
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a Neutronenproduktietempo over 47r als functie van de inkomende protonener

gie bij volledige afremming in het koper (PR087). 

b Neutronenfluentietempo per eenheid van deeltjesstroom f/Jo/1 weergegeven als 

functie van de inkomende protonenergie bij volledige afremming in de tref

plaat (NCRP 51). Het fluentietempo als functie van de afstands tot een punt

vormige bron is weergegeven in aantal het neutronen maal lQ-4 per sterra

diaal per seconde [m2 cm-2 s-1]. Aanvullende waarden voor 30 MeV protonen: 

Al-6·106 en C-1,3·106. 
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Vergelijking van de neutronenspectra tussen de splijtingsneutronen van 235U en 

de neutronen van de (p,xn)-reacties van 16 MeV protonen op Be (MAR72). 

3.2 Neutroneninteractie met materie 

De neutronen die bij de door protonen gegenereerde kernreacties worden geprodu

ceerd zijn meestal snelle neutronen, d.w.z. Ekin) 200keV. De afscherming van de omge

ving tegen deze neutronen berust op het principe van neutronvangst door een absorber 

voorafgegaan door moderatie van de kinetische energie. De moderatie van de kinetische 

energie vindt plaats door elastische en in-elastische botsingen met het absorbermateriaal, 

hierdoor vindt energieoverdracht plaats of aan de absorber alleen of in combinatie met het 

uitzenden van -y-quanten. 

moder-atie 

Bij het afremmen van de neutronen door in-elastische botsingen zal het neutron de 

kern na de botsing in een aangeslagen toestand achter laten, A(n,n')A*. De aangeslagen 

kern zal zijn energie door emissie van een gamma-quant weer kwijt raken. Het optreden 

van in-elastische botsingen wordt bepaald door de drempel-energie Ed van de reactie. 

Omdat in-elastische botsingen met een waterstof kern niet kunnen optreden mogen we de 

drempel energie voor waterstof oneindig groot veronderstellen. Via Ed = 6 MeV voor 16Q, 
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zakt deze waarde naar Ed = 1 MeV voor 23BU. De werkzame doorsnede voor in-elastische 

botsingen is in de grootte-orde van 1 barn. 

Bij elastische botsingen zal de energie overdracht aan de getroffen kern zo groot 

mogelijk zijn voor een zo laag mogelijke Z-waarde van de kern. Dus bij botsing met een 

waterstofkern kan het neutron zijn volledige energie overdragen. In de meeste gevallen zal 

het neutron slechts een gedeelte van zijn energie overdragen en zullen de neutron en het 

proton zich na de botsing onder een zekere hoek van elkaar verwijderen. Wanneer het neu

tron en de kern worden voorgesteld als harde ronde bollen kan met eenvoudige mechanica 

worden aangetoond dat de energie die het neutron na de botsing minimaal bezit gegeven 

wordt door de volgende uitdrukking: 

E =E [M-m]2 
0 lf+Iii 

met: m - de massa van het neutron, 

M - de massa van de kern, 

E0 - de energie voor de botsing. 

(3.1) 

Hieruit volgt dat de (maximale) energieoverdracht bij elastische botsingen onafhanke

lijk is van de energie van het neutron en een grotere rol speelt bij afschermingsmateriaal 

met een lage Z-waarde, zoals waterstofuoudende materialen als paraffine, polyethyleen en 

water. Voor 16Q is bij maximale energie overdracht het fractionele energieverlies per bot

sing (E0-E)/E0 ongeveer 22%. Voor de afremming van een neutron van 2 MeV naar 

0,025 eV zijn op grond hiervan minimaal 73 botsingen nodig. Uitgaande van het gemiddeld 
' 

energieverlies komt dit neer op 150 botsingeiL De gemiddelde lengte waarin snelle neutro-

nen tot thermische neutr?nen worden afgeremd wordt de snelle diffusielengte Af genoemd. 

Voor energievérÜes' door in~lastische botsingen geldt dat dit alleen van belang is bij ener

gieën boven de 1 Me V en bij afschermingsmaterialen met hoge Z-waarden (Fe, Pb, U). 

vangst 

Door de vangstreactie wordt de intensiteit van de neutronenbundel verzwakt. De 

waarschijnlijkheid van de vangstreactie wordt weergegeven met de grootheid (J1 de werk

zamedoorsnede of cross-sectie. Met dichtheid van het absorber materiaal N ( = het aantal 

atomen per volume-eenheid) en dikte d van het materiaal kunnen we voor de verzwakking 

van de intensiteit door vangst schrijven: 
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(3.2) 

Voor de vangstreacties geldt dat voor een zeker energie interval (bij tOB voor 

0,001 eV < ~kin < 1000 eV) de cross-sectie u ruwweg omgekeerd evenredig is met de snel

heid van de neutronen: 

(J "' 1/v"' 1/.;E (3.3) 

Wannneer voor zekere waarde E0 de werkzame doorsnede bekend is, kan op eenvoudige 

wijze voor het energie gebied waar de bovenstaande uitdrukking geldig is de werkzame 

doorsnede voor een willekeurige energie worden berekend via: 

(3.4) 

In tabel 3.1 staan enkele vangstreacties met de bijbehorende werkzame doorsnede weergege

ven. 

vangstreactie voorkomen (J (JI(Jabs 
7. 10-24 [cm2J 7. 

1H(n,7) 2H 99,985 0,33 100 
14N(n,p)14c 99,63 1,70 92 
10B(n,a) 7Li 20,0 3,8·103 20 

113cd(n' 7) 114cd 12,22 2,1·104 99 

tab. 3.1: Enige vangstreacties voor neutronen met de bijbehorende werkzame doorsnede 

voor thermische neutronen. Het isotopisch voorkomen is in de tweede kolom 

vermeld en in de vierde kolom is de relatieve bijdrage van de reactie tot totale 

absorptie van neutronen door het betreffende element. 

Bij de vangstreactie zal in het algemeen secundaire straling worden geproduceerd 

afhankelijk van de soort reactie die de neutronen met het absorber materiaal aangaan. 

Tevens is het mogelijk dat door deze reacties het absorber materiaal wordt geactiveerd. Het 

is dus zaak de snelle neutronen zo snel mogelijk af te remmen om de vangstreactie mogelijk 

te maken, zodat de geïnduceerde -y-straling nog kan worden geabsorbeerd. 
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Voor stralingsbeschermingsdoeleinden is de macroscopische werkzame doorsnede voor 

de verwijdering van neutronen uit de neutronenbundel van belang. Deze werkzame door

snede Er is gedefinieerd als het produkt van de atomaire werkzame doorsnede voor neutron

verwijdering en het aantal atomen per cm 3: 

(3.5) 

Hierin staat NA voor het getal van Avogadro en A is de atoommassa van het materiaal. 

Voor thermische neutronen wordt de gemiddelde lengte tot vangst de thermische diffusie

lengte At genoemd waarbij At wordt bepaald door 1/Er. Het aantal neutronen n dat na 

passage door een materiaal ter dikte d van het oorspronkelijke aantal n0 overblijft wordt 

gegeven door de volgende uitdrukking: 

(3.6) 

Deze uitdrukking is alleen geldig zolang de macroscopische cross-sectie uN klein is. 

Analoog aan de halveringstijd bij het verval van radioactiviteit zijn er voor afscher

mingsmateriaal halveringsdiktes gedefinieerd: 

d _ln2 
1 -,--

r 
(3.7) 

Een andere veel gebruikte diktemaat bij de afscherming van ioniserende straling is de dikte 

waarbij het dosisequivalenttempo tot één tiende van de oorspronkelijke waarde is afgeno

men en wordt met d1; 10 of tenth value layer aangeduid. 

3.3 Praktische afscherming 

De berekening van de dosis ten gevolge van neutronen is een ingewikkeld proces als 

gevolg van de vele interactiewijzen van neutronen met nULtcrie (zie par. 3.2). Een uitvoeri

ge discussie over neutronendosimetrie is in ICRU 13 en 26 te vinden. 

Met de, in hoofdstuk 2 geïntroduceerde, kerma voor neutronen wordt de door neutro

nen secundair vrijgemaakte energie weergegeven. Aan de energie van deze opgewekte secun

daire straling kan in tegenstelling tot de door gammastraling opgewekte secundaire elec

tronenstraling geen uniforme qualiteitsfactor worden toegekend. De reacties van de neutro

nen en de energie zullen afhankelijk zijn van de diepte waarop de neutronen in het mate

riaal zijn doorgedrongen. 
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Omdat de dosis wordt bepaald door de qualiteitsfactor die aan de secundair opgewek

te energie kan worden toegekend zal de dosis ook afhankelijk zijn van de energie van de 

neutronen en de diepte in het materiaal waarvan de dosis wordt berekend. Op basis van een 

evenwichtstoestand op een bepaalde diepte in de materie kan voor mono-energetische 

neutronen de qualiteitsfactor van de secundair opgewekte straling worden uitgerekend. Uit

gaande van deze qualiteitsfactoren kan voor een mono-energetische bundel neutronen het 

dosisequivalenttempo per eenheid van neutronen fluentie worden berekend. De qualiteits

factoren en de dosisconversiefactoren voor het omrekenen van neutronenfluentie naar dosis

equivalenttempo zijn in ICRP 15/21 opgenomen. 

In de praktijk wordt voor de neutronendosimetrie het begrip dosisequivalentindex H1 
gebruikt. De dosisequivalentindex is gedefinieerd als het maximum dosisequivalent in een 

bol van zacht weefselequivalent materiaal van 30 cm diameter gecentreerd rond het punt 

waarvoor H1 wordt beschouwd. Het maximum is afhankelijk van de neutronenenergie en 

treedt niet steeds op dezelfde plaats in de bol op. Met de dosisconversiefactoren uit de tabel 

in ICRP 15/21 kan in principe voor een bepaald neutronenfluentietempo de dosisequiva

lentindex worden berekend: 

H _ DCF ;o 
I - r2 [~Sv h-1] (3.8) 

Hierbij staat DCF voor de dosisconversiefactor voor het omrekenen van neutronenfluentie

tempo [cm-2 s-t] naar dosisequivalentindex [J,tSv h-2] bij een bepaalde energie. 

De dosisequivalenttempo index, d.w.z. zowel van neutronen als van de geïnduceerde 

')'-fitraling afkomstig, bij een bepaald ~ue1;1tietempo kan als functie van de afschermdikte 

als volgt worden geschreven (NCRP 51): 

fr - c !n_h_ nl - r2 [~Sv h-t] (3.9) 

Hierin staat lf>o voor het neutronenfluentietempo van een puntvormige bron [m2 cm-2 s-t], r 

de afstand tot de bron [m], C (= 3600) is een eenheden conversie constante (s/h) en af

schermingstransmissieverhouding Tn [ttSv cm2] is hierbij een functie van de afschermings

dikte d. De dosisconversiefactor uit (3.8) is hierbij in Tn opgenomen. Voor normaal beton 

zijn waarden van Tn in (NCRP 51) weergegeven als functie van de afschermdikte voor ver

schillende bronnen per eenheid van neutronenfluentie. In de figuren 3.3a en 3.3b is Tn weer

gegeven voor het in intervallen opgedeelde neutronenspectrum van 0,025 eV tot 100 MeV 

respectievelijk neutronen afkomstig van een aantal (p,n)-, (d,n)- en (3He,n)-reacties. 
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fig. 3.3: 

CONCRETE SLAB THICKN(SS 19 cm" 2 ) 100 200 300 400 ~00 600 700 

CONCRETE SLAB lHICKNESS 19 cm-2) 

a Dosiseqivalente afscheriiringstransmissieverhouding Tn voor mono-energe

tische neutronen door normaal beton in rem cm2 per eenheid van neutronen

fluentie(tempo) geïndiceerd voor de neutronenenergie (NCRP 51). Bij ge

bruik voor (3.9) wordt C = 3,6·106. 

b Tn idem als bij a. Echter geïndiceerd voor verschillende kernreacties (NCRP 

51): 

A Be(d,n) 54 MeV; 

C Be(d,n) 16 MeV; 

E Al(p,n) 14 MeV; 

B Be(d,n) 40 MeV; 

D Al(d,n) 18 MeV, Al(p,n) 20 MeV; 

F Be(d,n) 1,6 MeV, Ta(d,n) 14 MeV, C(p,n) 13 MeV, Cu(3He,n) 18 MeV; 

G Ta(d,n) 8 MeV, C(p,n) 8 MeV; G&H Mg/S/Si(p,n) 12/10 MeV. 

Fig. 3.3b kan worden gebruikt voor het berekenen van het dosistempo buiten de 

bunker 4 bij de bestraling van een aluminium trefplaat met 26 Me V protonen. Hiertoe is 

fig. 3.4 afgeleid uit fig. 3.3b door extrapolatie en waarbij Tn is weergegeven in [J.LSv cm2]. 

Via extrapolatie kan uit fig. 3.1b het neutronenfluentietempo bij de bestraling van alumi

nium met 26 MeV protonen worden afgeschat. Het fl.uentietempo bij 1 J.LA bedraagt 2·106 

neutronen (m2 cm-2 s-t]. Uitgaande van het maximaal toegestane dosiseqivalenttempo voor 

verschillende plaatsen buiten de bunker kan de minimaal vereiste afscherming via Tn als 

volgt worden berekend: 
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[pSv cm2] (3.10) 

Uitgaande van de eenheden van de afstand tot de bron r [m], het dosisequivalenttempo ii 
[J,tSv h -1] en neutronenfluentietempo lPo [m2 cm -2 s-1] vinden we voor de dosisequivalente 

transmissie-index de eenheid j.tSv cm2. De conversieconstante C ( = 3600) verrekent het 

omrekenen bij ii van [J,tSv h-1] naar [J,tSv s-t]. 

Tn 
!pSv cm2] 

fig. 3.4: 
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Afschermingstransmissieverhouding Tn voor de neutronen dosisequivalent

tempo index door extrapolatie afgeleid uit fig. 3.3b (NCRP 51). Tn is hierbij 

weergegeven in [J,tSv cm 2]. 
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plaats stroom 1i n r Tn dikte 

[~A] [~Sv/h] [m] 10-9[~Sv cm2J [g cm-2] [m] 

2 1 25 6,5 150 280 1,2 

2 30 25 6,5 4,9 310 1,65 

6 1 25 2,5 220 265 1,15 

6 30 25 2,5 7,3 370 1,6 

F 1 2,5 10 350 250 1,1 

F 30 2,5 10 12 350 1,55 

*9 1 25 1,8 110 290 1,25 

*9 30 25 1,8 3,8 390 1,7 

tab. 3.2: Berekening van de minimaal benodigde afschermdikte bij de bestraling van een 

aluminium trefplaat met 26 MeV protonen. De plaatsen waarvoor het maxi

maal toegestane dosiseqivalenttempo Îl buiten de bunker 4 is gegeven staan in 

fig. 3.4 aangegeven en de locatie F staat hierbij voor het fietspad. De dikte voor 

normaal beton is berekend m.b.v. Tn op basis van de fig. 3.3b (NCRP 51). 

Met behulp van fig. 3.3b kan voor de gevonden waarde van Tn de vereiste afscher

mingsdikte in g cm -2 worden gevonden. Bij de berekeningen voor de figuur 3.3 is uitgegaan 

van normaal beton met een dichtheid van 2,31 g cm-3 en een water gehalte van 5%. De 

resultaten van de berekeningen voor de in fig. 3.4 aangegeven plaatsen buiten bunker 4 zijn 

in tabel 3.2 weergegeven. 

Uit fig. 3.3b is af te leiden dat d1110 voor de (p,n)-reactie met 26 Me V protonen op 

aluminium ongeveer 28 cm normaal beton bedraagt. Voor Tn -waarden van maximaal 

10-12 pSv cm2 worden in (NCRP 51) d
1110

-diktes opgegeven voor verschillende (p,n)-reac

ties met maximaal 20 MeV protonen. Deze waarden variëren van 30,7 tot 35 cm voor 

normaal beton. 

De complete resultaten van de metingen van het neutronen- en gammadosisequiva

lenttempo zijn in appendix A opgenomen. De resultaten van de meetpunten waarvoor 

m.b.v. fig. 3.3b berekeningen zijn uitgevoerd, zijn in tab. 3.3 weergegeven. De aanpassingen 

in de afscherming naar met name de zuidzijde van de bunker zijn zowel in fig. 3.4 als in de 

tabel weergegeven. De afscherming is zodanig aan gepast dat zowel op meetplaats Ilb als 

Ilc bestralingen met stromen van minimaal 35 J.LA mogelijk zijn. 
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Uit de vergelijking van de berekende en de gemeten waarden van het neutronendosis

equivalenttempo blijkt dat dit geen eenduidige waarde oplevert voor het neutronenproduk

tietempo <Po bij bestraling met 1 JJ.A 26 MeV protonen. Voor de meetpunten 6 en *9 is de 

gemiddelde waarde over alle experimenten 2·10+6 respectievelijk 4·10•4. Voor meetpunt 2, 

de voorwaartse richting wordt gemiddeld een waarde van 4·10+5. De verhouding van <Po 

voor meetpunt 2 en *9 met de in (NCRP 51) gegeven waarde (0,9/0,1), maar de waarde 

van <Po voor meetpunt 6 ligt in vergelijking een factor 100 te hoog. Een verklaring hiervoor 

kan de verwaarlozing zijn van de afschermende werking van het gedeelte van de opstelling 

dat achter de trefplaat is geplaatst. Deze afscherming bestaat uit het koper, messing en 

water van de koeling en het aluminium van de persluchtcilinder. 
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Plattegrond van de bunker 4 waar de bestraling op aluminium met 26 MeV protonen op meetplaats Ilb is uitgevoerd. In 

de figuur zijn de plaatsen aangegeven waar de 1- en neutronendosisequivalenttempi zijn gemeten. Extra aangebrachte 

betonnen afscherming en permanent aanwezige paraffine is in de figuur aangegeven. 
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meetpunten voor meetplaats Ilb 6 2 *9 
afstand meetplaats tot tref~laat [m] 2,5 6,5 1,9 
dikte betonnen afscherming m] 1,3 1,25 1 

•····-·· -- -- . 

meting/ I aanvulling 
[J.'Sv /hl [J.'Svh] [J.'Svh] materiaal [J.'A] richting 6 

-----·- .-

)880705 I/ Al 1,5 + 5 cm Pb 25 ( 16' 7) 7 ( 4' 7) 35 (23,3) 

'880705 II/ Al 1,5 + 12 cm PE 25 (16, 7) 7 ( 4' 7) 

------------

880712 I/ Ni 1,5 + 5 cm Pb 20 (13,3) 4 (2' 7) 30 (20) 
+ 20 cm par 

... - ~- -

880715 I/ Al 2,3 + 20 cm par 22 (9,()) 5 (2,2) 60 (26) 

880715 II/ Al 2,2 + 20 cm par 
+ 12 cm PE 

880719 I/ Al 1,5 + 0,5 m bet 1 (0,67) 3 (2) 50 (33) 
+ 20 cm par 

880719 II/ Al 10 + 0,5 m bet 6 (0,6) 40 (4) 
+ 20 cm par 

880719 III/ Al 10 + 0,5 m bet 3 (0,3) 5 (0 ,5) 80 (8) 
+ 20 cm part 

meetpunten voor meetplaats He 4 2 *15 
afstand meetpunt tot trefplaat [m] 2,5 4 1,9 
dikte betonnen afscherming [ m] 2 1,25 1 

·---------

880726 I/ Al 5 5 ( 1) 25 (5) 150 (30) 

880726 II/ Al 5,4 5 (0 ,93) 15 (2 ,8) 150 (28) 

880726 III/ Al 5,3 ~ 3 (0,57) 8 (1,5) 150 (28) 

tab. 3.3: Neutronendosisequivalenttempo bij de bestraling van dikke trefplaten met 

26 MeV protonen op meetplaats Ilb en Ilc. Kolom 1: metingnummer en mate

riaal; kolom 2: gemeten bundelstroom; kolom 3: variatie van de extra afscher

ming richting 6 (t: + 12 cm PE richting *9 en N; ~: + 12 cm PE richting N); 

kolom 4,5,6: gemeten w;1arden van Iin voor de verschillende meetpunten (Hn 
genormeerd voor een stroom van 1 J.LA). 

Verklaring afkortingen: par = paraffine, bet = beton, Pb = lood, PE = poly

ethyleen en N = afscherming naar noordzijde van bunker. 
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APPENDIX A 

Resultaten van de neutronen- en -y-dosisequivalenttempometingen (5x) 
Q-waardentabel voor (p,-)-reacties op natuurlijk nikkel 

Kernfysische gegevens van enkele radionucliden die bij Ni(p,-)-reacties onstaan (3x) 
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Meting dosisequivalenttempo bij dikkeAl-trefplaat 26 leV protonen 

880705 I II 
1,5 pA 1,5 pA 

meetpunt 7 n 7 n 7 n 
*=op dak pSv/h pSv/h pSv/h pSv/h pSv/h pSv/h 

1 15 35 13 35 
2 9 7 7 7 
2a 
3 6 3 6 3 
3a 5 5 
4 6 3 9 3 
5 15 6 22 23 
Sa 25 16 
6 30 25 24 25 
7 4 2 4 2 
7a 
8 5 2 

*9 70 35 
*10 6 7 
*11 30 20 
*12 100 600 
*13 120 150 
*13a 3600 4000 
*14 11 20 
*15 
*16 

cps pSv/h cps pSv/h cps pSv/h 

mon 1 
mon 2 8 
mon 3 4 
mon 4 6 
mon 5 < 
mon 6 < 
mon 7 34 
mon 8 
mon 9 

mon 10 

tabel880705: Dosisequivalenttempometingen bij de bestraling van een Al-trefplaat met 

26 MeV protonen op meetplaats Ilb. Buitenmuur zuidzijde Op de hoogte 

van de trefplaat is de samenstelling van de buitenmuur zuidzijde eerst 

5 cm lood en vervolgens 1,3 m beton. Meting I 1,5 pA en meting II 1,5 pA 

en 12 cm polyethyleen blokken aan zuidzijde van de opstelling als primaire 

afscherming. ( < = onder de detectiegrens) 
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leting dosisequivalenttempo bij dikkeNi-trefplaat 26 leV protonen 

880712 I 
1, 7 p.A 

meetpunt 1 n 1 n 1 n 
*=op dak p.Sv/h p.Sv/h p.Sv/h p.Sv/h p.Sv/h p.Sv/h 

1 15 15 
2 6 4 
2a 
3 3 2 
3a 2 
4 4 2 
5 12 8 
5a 13 
6 37 20 
7 1 1 
7a 1,5 
8 5 2 

*9 70 30 
*10 3 5 
*11 15 7 
*12 25 30 
*13 85 110 
*13a 200 
*14 
*15 
*16 

cps p.Sv/h . cps p.Sv/h cps p.Sv/h 

mon 1 < 
mon 2 5 
mon 3 2 
mon 4 4 
mon 5 < 
mon 6 8 
mon 7 28 
mon 8 2 
mon 9 1,5 
mon 10 2,5 

tabel880712: Dosisequivalenttempometingen bij de bestraling van een Ni-trefplaat met 

26 MeV protonen bij 1,5 p.A op meetplaats lib. Op de hoogte van de tref

plaat is de samenstelling van de buitenmuur zuidzijde eerst 5 cm lood, dan 

30 cm paraffine en vervolgens 1,3 m beton. ( < = onder de detectiegrens) 
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leting dosisequivalenttempo bij dikkeAl-trefplaat 26 leV protonen 

880715 I II 
2 '3 pA. 2' 2 pA. 

meetpunt 1 n 1 n 1 n 
*=op dak pSv/h p.Sv/h pSv/h pSv/h pSv/h pSv/h 

1 10 10 1 
2 8 5 
2a 
3 4 3 2 
3a 4 
4 4 3 2 
5 10 5 15 
5a 24 14 
6 60 22 32 
7 1 5 1 
7a 1,5 
8 5 7 

*9 170 60 
*10 5 7 
*11 26 10 
*12 62 50 
*13 250 250 
*13a 
*14 
*15 
*16 

cps pSv/h cps ·· p.Sv/h cps pSv/h 

mon 1 < 
mon 2 8 
mon 3 2 
mon 4 ... 5 
mon 5 < 
mon 6 < 
mon 7 40 
mon 8 4 
mon 9 2 
mon 10 5 

tabel 880715: Dosisequivalenttempometingen bij de bestraling van een Al-trefplaat met 

26 MeV protonen op meetplaats lib. Op de hoogte van de trefplaat is de 

samenstelling van de buitenmuur zuidzijde eerst 30 cm paraffine en vervol

gens 1,3 m beton. Meting I 1,5 pA en meting II 1,5 pA en 12 cm polyethy

leen blokken aan noordzijde van de opstelling als primaire afscherming. ( < 
= onder de detectiegrens) 
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leting dosisequivalenttempo bij dikke .!1-trefplaat 26 leV protonen 

880719 I II III 
1,5 pA 10 pA 10 pA 

meetpunt 1 n 1 n 1 n 
*=op dak pSv/h pSv/h pSv/h pSv/h pSv/h pSv/h 

1 12 20 80 150 23 25 
2 6 3 12 6 3 
2a 25 40 10 5 
3 3 2 25 10 5 2 
3a 3 10 3,50 
4 3 2 14 8 5 
5 1,50 1,50 6 8 6 
Sa 2 7 4,5 
6 2 1 7 6 5 3 
7 1,50 < 
7a 
8 2 2 

*9 110 50 400 80 
*10 2,50 4 
*11 9 16 
*12 35 60 
*13 65 90 
*13a 
*14 15 150 25 140 
*15 
*16 

cps pSv/h cps pSv/h cps pSv/h 

mon 1 2 20 5 
mon 2 5 26 13 
mon 3 2 12 4 
mon 4 6 20 6 
mon 5 < < < 
mon 6 < 10 5 
mon 7 4 32 12 
mon 8 2 25 5 
mon 9 1 8 3 
mon 10 1 8 5 

tabel 880719: Dosisequivalenttempometingen bij de bestraling van een Al-trefplaat met 

26 MeV protonen op meetplaats lib. Extra buitenmuur geplaatst op de 

hoogte van de trefplaat is de samenstelling van de muur eerst 30 cm paraf

fine en vervolgens 1,8 m beton. Meting I 1,5 pA, meting 11 10 pA en me

ting III 10 pA 12 cm polyethyleen blokken rondom de opstelling als pri

maire afscherming. ( < = onder de detectiegrens) 



Appendix A pag. 5 

leting dosisequivalenttempo bij dikkeAl-trefplaat 26 MeV protonen 

880726 I II III 
5 p.A 5,4 p.A 5, 3 p.A 

meetpunt 1 n 1 n 1 n 
*=op dak p.Sv/h p.Sv/h p.Sv/h p.Sv/h p.Sv/h p.Sv/h 

1 30 30 40 35 25 20 
2 15 15 20 15 12 8 
2a 40 25 18 3 8 1 
3 12 8 12 8 6 3 
3a 
4 14 5 15 5 7 3 
5 6 3 4 3 3 2 
Sa 
6 2 3 2 2 1 2 
7 
7a 
8 

*9 38 25 30 15 
*10 18 15 50 25 
*11 48 30 10 15 
*12 210 100 280 160 150 80 
*13 210 150 100 250 80 80 
*13a 
*14 85 150 30 30 17 15 
*15 270 150 180 150 150 150 
*16 600 1000 540 1500 250 400 

cps p.Sv/h cps p.Sv/h cps p.Sv/h 

mon 1 
mon 2 10 5 
mon 3 
mon 4 10 3 
mon 5 
mon 6 
mon 7 22 11 
mon 8 6 3 
mon 9 4 2 
mon 10 5 4 

tabel 880726: Dosisequivalenttempometingen bij de bestraling van een Al-trefplaat met 

26 MeV protonen op meetplaats lic. Extra buitenmuur geplaatst op de 

hoogte van de trefplaat is de samenstelling van de muur 1,8 m beton met 

halverwege 30 cm paraffine. Meting I 5 p.A, meting II 5,4 p.A paraffine ver

vangen door beton en meting III 5,3 p.A 12 cm polyethyleen blokken aan de 

noordzijde van de opstelling. ( < = onder de detectiegrens) 



nuclide 58Ni 60Ni 61Ni 62Ni 64Ni 
% 68,27% 26,10% 1,13% 3,58% 0,91% 

(p,n) 58cu (-9,3) 60cu (4>,9) 61cu (-3,0) 62cu (-4,7) 64cu (-2,5) 
3,20 s 23 m 3,4 h 9,74 m 12,70 h 

(p,2n) 57cu (-22,5) 59cu (-14,7) 60cu (-14,7) 61cu (-13,6) 63cu (-10,4) 
180 ms 82 s 23 m 3,4 h stabiel 

(p,3n) 58cu (-29,7) 59cu (-24,8) 60cu (-25,3) 62cu (-21,2) 

3,20 s 82 s 23 m 9,74 h 
(p,pn) 57Ni (-12,2) 59Ni (-11,4) 60Ni (-7,8) 61Ni (-10,6) 63Ni (-9,7) 

36 h 75000 j stabiel stabiel 100 j 
(p,p2n) 56Ni (-22,5) 58Ni (-20,4) 59Ni (-19,2) 60Ni (-18,4) 62Ni (-16,5) 

6,1 d stabiel 75000 j stabiel stabiel 
(p,2p) 57co ( --8,2) 59co (-9,5) 60co (-9,9) 61co (-11,1) 63co (-12,5) 

271,3 d stabiel 5,272 j 1,65 h 27,5 s 
(p,2pn) 56co (-19,6) 58co (-20,0) 59co (-17,4) 60co (-20,5) 62co (-20,9) 

78,76 d 70,78 d stabiel 5,272 j 1,5m 
(p,a) 55co (-1,4) 57co ( -{),3) 58co ( +0,5) 59co (+0,4) 61co ( +0,7) 

17,54 h 271,3 d 70,78 d stabiel 1,65 h 
(p,an) 54co (-15,4) 56co (-11,6) 57co (--8,1) 58co (-10,1) 60co (-8,7) 

193,2 ms 78,76 d 271,3 d 70,78 d 5,272 j 

(p,a2n) 53co (-29,2) 55co (-21,7) 56co (-19,5) 57co (-18,7) 59co (-16,1) 

262 ms 17,54 h 78,76 d 271,3 d stabiel 



6lco 56Ni 57Ni 6lcu 64cu 

Tl// 
1,65 u 6,10 d 36,07 h 3,4 u 12,70 u 

E .. , {J+ 0%, 0% 100%, 0% 80%, 20% 39%, 61% 44,9%. 18% 
100% ({J-) 37,1% ({J-) 

reactie+ 62Ni(p,2p) (-11,1) 58Ni(p,p2n) (-22,5) 58Ni(p,pn) (-12,2) 61
Ni(p,n) (-3,0) 64Ni(p,n) (-2,5) 

Q (MeV) 64Ni(p,a) ( +0,7) 62Ni(p,2n) (-13,6) 

Röntgen+ keV % keV % keV % keV % keV % 
7--straling Ni Ka2 7,461 1,27 Co Ka2 6,915 10,1 Co Ka2 6,915 6,1 Ni Ka2 7,461 4,31 Ni Ka2 7,461 4,86 

Ni Kal 7,478 2,50 Co Kal 6,930 19,8 Co Kal 6,930 12,0 Ni Kal 7,478 8,5 Ni Kal 7,478 9,6 
Co K {Jl 7,649 3,60 Co K {Jl 7,649 2,17 Ni KP2 8,265 1,54 Ni Kp2 8,265 1,74 

67,415 84,7 158,39 98,8 127,226 12,9 67,415 3,94 1345,78 0,48 
908,626 3,70 269,512 36,5 1377,62 77,9 282,9593 12,5 

480,452 36,5 1757,53 7,1 373,055 2,15 
749,962 49,5 1919,46 14,7 588,598 1,2 
811,86 86,0 656,012 10,66 

1561,81 14,0 908,626 1,21 
1185,241 3,69 

~~?l 
7,39 6,9 4,4 2,2 1,9 

143 306 49,8 
459 71 



-------------------------------------

6lco 57Ni 60cu 6lcu 64cu 

T1(]2 -
1,65 u 36,08 u 23,2m 3,4 u 12,70 u 

E .. ,p• 0%, 0% 80%, 20% 60%, 40% 39%, 61% 44,9%. 18% 
1oo% (P-) 37,1% (P-) 

reactie+ 62Ni(p,2p) (-11,1) 58Ni(p,pn) (-12,2) 60Ni(p,n) (--{),9) 61Ni(p,n) (-3,0) 64Ni(p,n) (-2,5) 

Q (MeV) 64Ni(p,a) ( +0,7) 
61Ni(p,2n) (-14,7) 62Ni(p,2n) (-13,6) 
62Ni(p,3n) (-25,3) 

Röntgen+ keV % keV % keV % keV % keV % 
7-straling Ni Ka2 7,461 1,27 Co Ka2 6,915 6,1 Ni Kal 7,478 1,8 Ni Ka2 7,461 4,31 Ni Ka2 7,461 4,86 

Ni Kal 7,478 2,50 Co Kal 6,930 12,0 Ni Kal 7,478 8,5 Ni Kal 7,478 9,6 

Co Kpl 7,649 2,17 Ni KP2 8,265 1,54 Ni Kp2 8,265 1,74 

67,415 84,7 127,226 12,9 467,33 3,52 67,415 3,94 1345,78 0,48 
908,626 3,70 1377,62 77,9 497,87 1,67 282,9593 12,5 

1757,53 7,1 826,33 21,9 373,055 2,15 
1919,46 14,7 909,16 2,02 588,598 1,2 

952,36 2,73 656,012 10,66 
1035,20 3,70 908,626 1,21 
1110,52 1,06 1185,241 3,69 
1293,65 1,85 
1332,501 88,0 
1791,51 45,4 
1861,51 4,8 
1936,84 2,20 
2158,86 3,33 
2745,96 1,06 
3124,01 4,8 
3194,01 2,02 

~ï?l 
7,39 4,4 0,73 2,2 1,9 

143 894 306 49,8 
459 71 



55co 56co 57co 58co 60co 

tl/2 17,53 u 77,7 d 271,77 d 70,92 d 5,272 j 

E.C.,p+ 24%, 76% 80%, 20% 100%, 0% 85.1%, 14,9% 0%, 0% 
1oo% (P-) 

reactie+ 58Ni(p,a) (-1,4) 58Ni(p,p2n) (-22,5) 58Ni(p,pn) (-12,2) 60Ni(p,2pn) (-20,0) 61Ni(p,2p) (-9,9) 

Q (MeV) 60Ni(p,an) (-11,6) 58Ni(p,2p) (-8,2) 61Ni(p,a) ( +0,5) 
62Ni(p,2pn) (-20,5) 

60Ni(p,a) (-0,3) 62Ni(p,an) (-10,1) 64Ni(p,an) (-8,7) 
61Ni(p,an) (-8,1) 

Röntgen+ keV % keV % keV % keV % keV % 
7-straling Fe Ka2 6,391 2,23 Fe Ka2 6,391 7,3 Fe Ka2 6,391 16,4 Fe Ka2 6,391 7,7 

Fe Kal 6,404 4,41 Fe K01 6,404 14,4 Fe Kal 6,404 32,5 Fe Kal 6,404 15,3 

Fe Kpl 7,058 2,58 Fe Kpl 7,058 5,8 Fe Kpl 7,058 2,75 

91,85 1,16 846,812 99,9 14,4119 9,54 810,791 99,5 1172,37 99,90 
411,37 1,07 977,48 1,4 122,0612 85,5 1332,501 99,98 
477,19 20,2 1037,879 14,1 136,4730 10,69 
803,66 1,87 1175,15 2,26 
931,24 75 1238,317 67,0 

1316,57 7,09 1360,29 4,29 
1369,93 2,92 1771,51 15,5 
1408,42 16,9 2015,34 3,03 

2034,96 7,77 
2598,57 16,7 
3009,78 1,03 
3202,25 3,02 
3253,60 7,4 
3273,23 1,73 

w~ 
1,6 3,6 17,6 3,6 

430 120 30 
96 


