
 Eindhoven University of Technology

MASTER

De productie met het THE-cyclotron van 18F als 18F-F2 via de 20Ne(d,alpha)18F-kernreactie
voor toepassing in de nucleaire geneeskunde

Kleeven, W.J.G.M.

Award date:
1984

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/a02fd532-c185-4453-ac13-d22b945c31c8


DE PRODUCTIE MET HET THE-CYCLOTRON VAN !SF ALS 18F-F
2 

VIA DE 20Ne(d,a) !SF

KERNREACTIE VOOR TOEPASSING IN DE NUCLEAIRE GENEESKUNDE 

Afstudeerverslag van W.J.G.M. Kleeven 

[;481535 

TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 

Afdeling Technische Natuurkunde 

Vakgroep Deeltjesfysica 

Onderwerpgroep Cyclotrontoepassingen 

datum mei 1984 

Afstudeerhoogleraren prof. dr. ir. J.J.M. De Goeij 

prof. dr. ~r. H.L. Ragedoorn 

Begeleider ir. A.G.M. Janssen 



INHOUDSOPGAVE ============= 

voorwoord 

I inleiding 

6~ positron-emitters als bouwstenen 

~doel van het afstudeerwerk 

voor lichaamseigen tracers 

1.3 opbouw van het verslag 

2 ke~ze ~an de kbernredac1~ie voor de pro~uctihe vdan 
18

F m7~ het THE-cyclotron 

cr1ter1a ter eoor e 1ng van product1emet o en voor F 

mogelijke kernreacties voor de productie van 18F met het THE-cyclotron 

~mogelijkheden voor de bereiding van met 18F gemerkte radiofarmaca in 

afhankelijkheid van de radiochemische vorm van het 18F; radiochemische vorm 

waarin het 18F beschikbaar komt in afhankelijkheid van de productie

methode 

·~ specifieke activiteit 

2.5 technische uitvoering 18 van de productiemethoden voor F 

. 18 . 20 (d ) 18 k . 3 product1e van F-F2 v1a de Ne ,a F- ernreact1e 

3.1 inleiding 

3!2 dikke-trefplaat opbrengst bij bestraling van neon met deuteronen 

@materiaalkeuze van de trefplaathouder en passivering 

~kwalitatieve beschrijving van de tijdens de bestraling optredende 

uitwisselingsprocessen 

(3~·SJ invloed van verontreinigingen en vocht op de radiochemische vorm van 
-··· 18 

het aangemaakte F 

~3~ winning van het aangemaakte 18F uit de trefplaathouder 
'- -
~ literatuurgegevens 

(3.8/dicussie 

4 berekeningen en experimenten ten behoeve van het ontwerpen van de 

trefplaathouders 



4. I dracht van deuteronen in neon 

~berekening en experimentele bepaling van de barstdruk van een folie 

4.2. I materiaaleigenschappen van Duratherrnr600 

(4~en eenvoudig model voor berekening van de barstdruk van een folie 

" --<4. ~xperimentele bepaling van de barstdruk van een folie 

(4.3 .~d van bestraling op de kwaliteit van een folie 
' / 
'-- 4.3.1 energie-afname van deuteronen in Duratherm folies 

~~temperatuurstijging van folies tijdens bestraling 
~ 

1\4.3.3)barstdruk van folies bij verhoogde temperatuur 
~~ ····-·---
(~_0)koeling van folies 

4.5 verstrooiing van geladen deeltjes aan een folie 

4.5. I hoekverdeling van de verstrooide deeltjes 

5 

4.5.2 berekening van het verlies aan bundelstroom door verstrooiing aan 

het vacuÜmfolie bij de opstelling gebruikt voor de dikke-trefplaat 

opb rengs tme t ing 

4.5.3 een vereenvoudigd model voor berekening van het opbrengstverlies 

dat optreedt door verstrooiing van de deuteronen aan het trefplaat

folie 

18 20 18 . productie van F met het THE-cyclotron v~a de Ne(d,a) F-kernreact~e 

5.1 opstelling voor bepaling van de dikke-trefplaat opbrengst 

5. 1.1 constructie voor trefplaatopstelling A 

5. 1.2 experimentele opstelling en uitvoering 

(9 ~l's te Hing voor de productie van 
18

F-F 2 
(5.~ constructie van trefplaatopstelling B 

~productie-opstelling voor 
18

F-F2 

6 resultaten 

6. 1 bestralingen uitgevoerd met trefplaatopstelling A 

~productie van 
18

F-F2 
6.2. 1 inleidende experimenten 

18 
productie van F-F2 

6.2.3 druk- en temperatuurtoename tijdens bestraling 

{6.3) bereiding van 18F-5-fluorouracil 
~' 

(}) samenvatting en conclusies 



Appendices 

Appendix I: 

~~ 
Appendix 3: 

18 productie van F onder compact-cyclotron voorwaarden 

Positron Emissie Tomografie (PET) 

radionuclidische verontreinigingen bij de productie van 18F 

met een cyclotron 

Appendix 4: afleiding van de verstrooiingsformule gegeven Ln paragraaf 4.5.2 

Appendix 5: overzicht van experimenten uitgevoerd met trefplaatopstelling B 

referenties 

nawoord 

bijgevoegde rapporten: 

d . f k 18 ad endurn 1: radLo armaca gemertmet F 

addendum 2: productiemethoden voor 
18

F 



VOORWOORD 

Dit afstudeerverslag geeft een overzicht van het onderzoek dat is verricht 
18 

naar de productie van F met het THE-cyclotron. 

Bij de uitvoering van de in dit verslag beschreven experimenten en ook bij 

het schrijven van het verslag heb ik veel medewerking gehad van ir. A.G.M. 

Janssen. Jacques Tournoy heeft in het kader van zijn afstudeerwerk mede 

een bijdrage geleverd bij de bereiding van het radiofarmacon 18F-5-fluoro

uracil. 

Als ondersteuning voor het in dit verslag beschreven werk zijn literatuur

studies verricht betreffende bereidingsmetheden en mogelijke medische toe

passingen van met 18F gemerkte radiofarmaca en betreffende productiemetho-

cl 
1 8F 1 d d · · · b h · b · · en voor • De resu taten van eze stu ~es z~Jn esc reven ~n twee ~J 

d . b h dd d ( d . f k I B • 1 .. k ~t verslag e orende a en a Ra ~o armaca geroer t met F respect~eve ~J 

Productiemethoden voor 
18

F). 

In dit verslag is zoveel mogelijk getracht om SI-eenheden te gebruiken. 

Vaak is de heden nog gangbare eenheid (zoals mCi voor activiteit op de 

mCi/~Ah voor productietempo) tussen haakjes vermeld. In sommige gevallen 
. h . . . " 3.. " 11 ~s ~ervan en~gz~ns afgeweken. Zo wordt voor cm doorgaans rol geschre-

ven. Voor de temperatuur is in enkele gevallen de "graden Celcius" gebruikt. 

De energie van ioniserende straling en snelle deeltjes wordt uitgedrukt in 

MeV (1.60·IO-l 3J) en/of in keV (1.60•10- 16J). 

Wiel Kleeven 
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I INLEIDING 

d . 1 .d 11 13N 15 I8F b. d l · De ra ~onuc ~ en c, , 0 en nemen ~nnen e nuc ea~re genees-

kunde een bijzor.derc plaats in: de stabiele isotopen van deze elementen 

vormen de belangrijkste bouwstenen van in het lichaam voorkomende bicmole-

l (d . 1 . 18 . d. 1. d d h d cu en ~t ge dt n~et voor F; d~t ra ~onuc ~ e wor t ec ter oorgaans ge-

bruikt als vervanger van eenH-atoom of een OH-groep); alle vier de radio

nucliden zijn zuivere positron-emitters en hebben een betrekkelijk korte 

halveringstijd. In par. 1.1 worden mogelijkheden en limiteringen van 

deze radionucliden nader toegelicht. Vervolgens wordt in par. 1.2 het doel 

van het afstudeerwerk geformuleerd. Tenslotte volgt in par. 1.3 de opbouw 

van het verslag. 

1.1 positrön-emitters als bouwster-en voor lichaamseigen tracers. 

Soms wordt van een radiofarmacon geëist dat het zich hetzelfde ge

draagt als een reeds in het lichaam voorkomend biomolecuul, Aan deze eis 

wordt met zekerheid voldaan wanneer een atoom van het betreffende biomole

cuul vervangen wordt door een radioactief isotoop van dit atoom ("isotopic 

labeling"). De meest voorkomende elementen in organische biomoleculen zijn 

waterstof, koolstof, stikstof en zuurstof. Het ligt dus voor de hand dat 

radionucliden van deze elementen als eerste in aanmerking komen als bouwste

nen voor mogelijke tracers voor nucleair geneeskundig onderzoek en voor-

al voor humaan-fysiologisch onderzoek. 

Van de elementen koolstof, stikstof en zuurstof komen respectievelijk 
11 c, 13N en 15o in aanmerking voor in-vivo toepassing. (voor kernfysische 

gegevens zie tabel 1.1). De overige radionucliden van deze elementen zijn 

niet geschikt omdat ze uitsluitend laag-energetische s=neeltjes uitzenden 

en/of een zeer lange halveringstijd hebben (b.v. 14c), of minder geschikt 

omdat door de korte halveringstijd inbouw in biomoleculen nog moeilijker 

wordt en ook het gedrag 
10 (b.v. C (t 1 = 19.3 s) 

~n het lichaam nauwelijks meer gemeten kan worden 

en i 4o (t 1 = 71 s) ). Het enige radionuclide van wa-
32 

terstof is H. 
2 

Dit radionuclide zendt uitsluitend B--deeltjes uit en is daar-

om niet geschikt voor in-vivo onderzoek, 
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11c -13N 150 18F 

t, (m) 20.4 9.96 2.03 109.8 
ï 

+ B -verval(%) 99.76 99.82 99.89 96.9 

EC-verval(%) 0.24 0.18 0. 11 3. 1 

y's(%) + + + + y-(199.52) y-(199.64) y-(199.78) y-(193.8) -
E + max B (MeV) 0.961 1 • 1 90 1. 7 23 0.635 

E + m.p.B (MeV) 0.326 0.432 0.696 0.202 

E + avg B (MeV) 0.386 0.492 0. 735 0.249 

Auger-K (%) 0.23 0.17 0 .l 1 2.9 

Auger-K(KeV) 0. 17 0.26 0.38 0.52 

--P tabel 1.1: kernfysische eigenschappen van 11 c" 13N" 15o en 18F (Han 78) 

V d 1 
. . . 11 13 15 . anwege e korte ha ver~ngst~Jden van C, N en 0 moet de product~e 

van deze radionucliden uitgevoerd worden bij de plaats van toepassing (zie

kenhuizen en/of research- centra). Doorgaans zal dit financieel slechts 

haalbaar zijn wanneer een zogeheten compact cyclotron wordt gebruikt. Dit 

is een relatief goedkoop laag- energetisch cyclotron dat gemakkelijk te 

bedienen is en weinig onderhoud vergt. In appendix 1 worden enkele speci

ficaties gegeven van een aantal compacte cyclotrons die momenteel commer

cieel verkrijgbaar zijn. (N.B. in de appendix wordt tevens aandacht besteed 

d d . 18 d 1 d ) aan e pro uct~e van F on er compact cyc otron voorwaar en • 

Bovengenoemde beperking geldt in aanzienlijk mindere mate voor het 

radionuclide 18F (voor kernfysische gegevens zie tabel 1.1). De halverings

tijd van 18F bedraagt !lOm. Hierdoor is transport over enkele honderden 

kilometers mogelijk. Tevens biedt 
18

F de mogelijkheid om syntheses uit te 

voeren die ten gevolge van een grotere complexiteit meer tijd vragen. Een 
. . 1. . h 18 k d. f d u~tvoer~g ~teratuuroverz~c t van met F gemer te ra ~o armaca en van e 

18 potentiele medische toepassingen van F wordt gegeven in addendum I. 
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Doorgaans ~ordt 48
f gebruikt als vervanger van een H-atoom of een 

OR-groep in een biologiscfL actieJ; molecuul. Organische fluorverbindingen 

komen in het lichaam niet of nauwelijks voor. Een biomolecuul gemerkt met 
18

F is dus een kunstmatige verbinding waarvan het gedrag in het lichaam 

af kan wijken ten opzichte van het niet gemerkte molecuul. Voor een aantal 

verbindingen is echter gebleken dat bij vervanging van een H-atoom door een 

F-atoom het biochemisch gedrag niet of slechts weinig beÏnvloed wordt 

(Rob 75a). Gewoonlijk heeft de substitutie van eenF-atoom weinig invloed 

wanneer deze plaats vindt op een positie die ver verwijderd ligt van de 

biologisch actieve delen van het molecuul (Pal 77). Dit komt doordat de 

afmetingen van een F-atoom en een H-atoom vergelijkbaar ZLJn (zie adden

dum 1, par. 2.1). Hierdoor is de kans op sterische hinderingen bij enzyma

tische omzettingen relatief gering. Verder vormt het F-atoom een hechte 

binding met koolstof (addendum 1, par. 2.1). Dit kan van belang zijn voor 

de chemische stabiliteit van het radiofarmacon in het lichaam. Substitutie 

van het F-atoom in de buurt van een biologisch actieve plaats van het mole

cuul heeft vaak een remmende werking op de metabole omzettingen (Pal 77). 

Opgemerkt kan worden dat een afwijkend biochemisch gedrag van het gemerkte 

bicmolecuul soms van voordeel is (zie bijvoorbeeld bij de medische toepas

sing van 18F-2-fluoro-2deoxy-D-glucose; addendum 1 par. 1.7). 

d . l"d 11 13 15 18 . . . . N l De ra Lonuc L en C, N, 0 en F ZLJn posLtron-emLtters. a verva 

van een positron-emitter staat het uigezonden positron zijn kinetische ener

gie via botsingen af aan de omringende materie. Vervolgens treedt annihilatie 

op met een electron. Hierbij ontstaan twee fotonen van 511 KeV die onder een 

hoek van 180 graden ten opzichte van elkaar worden uitgezonden. Deze eigen

schap maakt het mogelijk om een speciale detectietechniek toe te passen waar

bij de annihilatiefotonen coÏncident gemeten worden. Bij de zogeheten posi

tron emissie tomografie (PET) wordt deze detectietechniek gebruikt. Met PET

camera's kan een drie-dimensionale reconstructie van de activiteitsverdeling 

in het lichaam verkregen worden en kan de activiteit in het lichaam absoluut 

gemeten worden. De PET-techniek wordt nader toegelicht in appendix 2. 
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1.2 doei van het afstu.de.erw_e.rk. 

Het doel van dit afstudeerwerk is het ontwerpen, bouwen en uittesten 

van een opstelling waarmee, door middel van bestraling met het THE-cyclotron, 
18F d d k d ed. h • H lS . gepro uceer an wor en voor m ~se e toepass~ng. et F moet ~n een 

zodanige chemische vorm beschikbaar komen dat voldoende flexibiliteit moge

lijk is bij het merken van radiofarmaca. Met name moet met het uitgangspro

duct het radiofarmacon 18F-2-fluoro-2-deoxy-D-glucose bereid kunnen worden. 

Toepassing in de medische praktijk vraagt verder een zekere minimale speei-
-I 

fieke activiteit (op het moment van toediening ongeveer 75 TBqmol · ofwel 

2 KCi mol-I (Rei 79), alsmede een minimale totale activiteit (op E.O.B. = 
einde van de bestraling ongeveer 7.4 GBq ofwel 200 mCi) om te compenseren 

i) voor verlies door verval tussen E.O.B. en het tijdstip van toediening 

ii) voor verliezen bij het winnen van het 18F uit de trefplaat en/of tref

plaathouder en iii) voor verliezen bij de bereiding van het 18F-2-fluoro-2-

deoxy-D-glucose. 
18F-2-fluoro-2-deoxy-D-glucose vormt op dit mement een van de belang-

IS rijkste medische toepassingen voor F (addendum 1, par. 1.7). Tot voor 

kort was de bereiding ervan alleen mogelijk wanneer uitgegaan werd van ele

mentair fluor ( 18F-F
2
). Daarom is gekozen voor een productiemethode waarmee 

18F-F 2 aangemaakt kan worden. Kort geleden zijn er enkele publikaties ver-
18 schenen, waarin bereidingsmetboden voor F-2-flunro-2-deoxy-D-glucose uit-

gaande van 18F als fluoride ~.;orden gepresenteerd (Lev 82b, Tew 83a). In het 

algemeen echter kan gesteld worden dat 
18

F-F2 vooralsnog de meeste mogelijk-
IS heden lijkt te bieden voor de bereiding van met F gemerkte radiofarmaca 

(zie par. 2.3) 

1.3 opbouw van het verslag 

Op dit moment z~Jn er een aantal methoden bekend waarmee 18F door mid

del van cyclotron-bestraling aangemaakt kan worden. Aan elk van deze methoden 

zijn bepaalde nadelen verbonden zoals: geringe opbrengst van de kernreactie, 

minder gunstige chemische vorm van het 18F, lage specifieke activiteit, nood-

zaak tot het gebruik van isotopisch verrijkt trefplaatmateriaal of een com

plexe technische uitvoering van de productiemethode. Om uit de bestaande 
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productiemethoden een geschikte keuze. te. kunnen maken is een uitgehre.id li

teratuuronderzoek- verricht. De resul-taten hiervan worden besproken in adden

dum 1 en 2. Addendum 1 bevat een literatuuroverzicht van potentiële medische 

toepassingen en van bereidingsmetboden van met 18F gemerkte radiofarmaca; 

addendum 2 geeft een literatuuroverzicht van productiemethoden voor 
18

F. 

In hoofdstuk 2 worden de resultaten van het literatuuronderzoek kort 

samengevat en aan de hand daarvan wordt een keuze gemaakt voor de productie 
I 8 . b.. . k van F met het THE-cyclotron. H~er ~J ~s ge ozen d d . 18F voor e pro uct~e van -

F2 via de 20Ne(d,a) 18F kernreactie, In hoofdstuk 3 wordt deze productie-

methode aan de hand van literatuurgegevens nader toegelicht. In hoofdstuk 

4 worden modellen opgesteld om i) de barstdruk van het dunne metalen folie 

te berekenen dat dient ter afsluiting van de trefplaat (gasvormig neon) als

mede ii) de verstrooiing te berekenen van geladen deeltjes aan deze dunne 

folies. Tevens worden in dit hoofdstuk experimenteel bepaalde barstdrukkèn 

gepresenteerd. Deze resultaten worden gebruikt bij het ontwerpen van de tref

plaathouder. Gedurende dit onderzoek zijn twee opstellingen ontworpen. Tij

dens een inleidende stage (Kle 82) is een opstelling gebouwd waarmee de dikke

trefplaat cpbrenest (addendum 2, par. 1) voor bestraling van neon met deute-
18 

ronen van 9,1 MeV is bepaald. Hierbij kwam het F beschikbaar als fluoride 

in water. Tijdens het afstuderen is een opstelling gebouwd voor de produc

tie van 18F-F
2

• Hierbij wordt een F2/Ne-gasmengsel bestraald met deuteronen 

van 12.6 MeV (de bestraling wordt uitgevoerd met deuteronen van 14.5 MeV; 

in het vacuüm- en trefplaatfolie worden deze afgeremd tot 12.6 MeV). Het 

ontwerp van deze opstellingen wordt besproken in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 

geeft de resultaten van de proefbestralingen die tot nu toe zijn uitgevoerd. 

Tenslotte volgen in hoofdstuk 7 de belangrijkste conclusies van het afstu

deerwerk. 
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2 KEUZE VAN DE KERNREACTIE VOOR DE PRODUCTIE VAN 18F MET HET THE-CYCLOTRON 

H d • l.d 18 ka • 1 k • d d et ra ~onuc ~ e F n v~.a een aanta err..react~es gepro uceer worden 

Alvorens uit de bestaande productiemethoden een keuze te maken, is een uit

gebreid literatuuronderzoek verricht. De resultaten van dit literatuuronder

zoek worden besproken in twee afzonderlijke rapporten. In addendum 1 wordt 

een literatuuroverzicht gegeven van bereidingsmethoden en mogelijke medische 
18 

toepassingen van met F gemerkte radiofarmaca. Addendum 2 geeft een litera-

. h d . hod 18 ( 1 .. k . tuuroverz~c t van pro uct~emet en voor F. moge ~J e kernreact~es en hun 

technische uitvoering). 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten van de literatuurstu

die kort samengevat en aan de hand hiervan een keuze gemaakt uit de mogelijke 

productiemethoden. Allereerst worden in par. 2.1 enkele criteria opgesteld, 

waarmee de productiemethoden voor 18F beoordeeld zullen worden. Vervolgens 

geeft par. 2.2 de in de literatuur vermelde kernreacties die veelal gebruikt 

worden of gebruikt kunnen worden voor routinematige productie van 18F. Uit 

deze kernreacties wordt een eerste selectie gemaakt op grond van de maxima-

le activiteit die met het THE-cyclotron aangemaakt kan worden. De kernreac

ties worden vervolgens beoordeeld aan de hand van de radiochemische vorm 

waarin het 18F beschikbaar komt (par. 2.3), de haalbare specifieke activiteit 

(par. 2.4) en de technische uitvoering van de productiemethoden (par. 2.5). 

Vanwege de flexibiliteit bij het merken van radiofarmaca met 18F is de uit-
18 • 20 18 eindelijke keuze gevallen op de productie van F-F 2 v~a de Ne(d,a) F-

kernreactie. Voor de definitie van in dit hoofdstuk gebruikte begrippen als 

Q-waarde, drempelenergie, Coulombbarrière en dikke-trefplaat opbrengst wordt 

verwezen naar addendum 2, par. t. 

2.1 criteria ter beoordeling van productiemethoden voor 18F 

Bij het maken van een keuze uit de mogelijke kernreacties en productie

methoden voor 18F zijn de volgende criteria gehanteerd (de volgorde is indi

catief voor de zwaarte}: 



- 2.2 -

~~::_;E~fEla!!!_2L"bf._~g~; ll).et de. ke.rnre.actî:e moet voldoende activiteit 

voor medische- toepas_stng .van liet 
1 8r aangemaaK-t kunnen worden. In ieder geval 

moet de drempelenergie van cfe kernreactie beduicfencf lager zijn dan de maxi

male energie die met bet Eindhovense cyclotron verkregen kan worden. In tabel 

2.1 is een overzicht gegeven van de maximale energiën (E ) en de op dit ma x 
moment maximaal verkrijgbare externe bundelstromen (i ) van het THE-cyclo

max 
tron. 

deeltje E (MeV) ma x 
i ( ].lA) 

ma x 

p 27 40-50 

d 14.5 40-50 

3He 40 30 

a 30 30 

tabel- 2.1: enkel-e eigenschappen van de externe bundel- van het THE-cycZotron 

. . 18 d d' h . h od . . . E~~~~~~~~~~E~~-~~E~-~~~-~~E---~= e ra 1oc em1sc e vorm moet z an1g Z1Jn 

dat voldoende flexibiliteit mogelijk is voor het merken van radiofarmaca met 
18F. In ieder geval moet met het verkregen uitgangsproduct 

18
F-2-fluoro-2-

deoxy-D-glucose (addendum 1, par. 1.7) bereid kunnen worden. 

~E~~1!1~~~-~EE1~1!~1E= voor enkele toepassingen van 
18

F (met name voor met 
18 

F gemerkte steroÏden en neuroleptische liganden; zie addendum 1, par. 1.2 

en par. 1.4) is het van belang dat het radiofarmacon een hoge specifieke 

activiteit heeft (in de grootte-orde van 3700 TBqmol-t (lOOkCimol- 1) ). 
18 fl 2-d 1 . . f. k . . . Voor F-2- uoro- eoxy-D-g ucose 1s een spec1 1e e act1v1te1t van onge-

veer 75 TBqmol-l (2kCimol- 1) op het moment van toediening voldoende (Rei 79). 

E~E~i~Ehe_~iE~~~igE: hierbij kan ondermeer een rol spelen: 

investering aan isotopisch verrijkt trefplaatmateriaal 

verlies bij terugwinning van isotopisch verrijkt trefplaatmateriaal 

het gebruik van chemisch agressief en/of chemisch zeer zuiver trefplaat

materiaal 
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18 
WLnn~ng van het aangemaakte F uit de tre;Eplaat en/of trefplaathouder 

en eventueel noodzakelijke verdere opwerking van het 
18

F 

vuldruk bij toepas-sing van gasvormig trefplaatmateriaal en drukopbouw 

tijdens de bestraling 

koeling van de trefplaathouder en folies 

!~~f~E~~!f~f~~~~-Y~~~!E~f~fgf~g~~: de aanmaak van radionuclidische veront

reinigingen die niet aanzienlijk vervallen in de tijdsduur tussen E.O.B. en 

het tijdstip van toediening dient zo gering mogelijk te zijn. Opgemerkt kan 

worden dat bij de productie van 18
F met een cyclotron, ongeacht de productie

methode, weinig of geen hinder ondervonden wordt van radionuclidische veront

reinigingen. Appendix 3 geeft een aantal mogelijke nevenreacties die op kun-

d . . d . 18F 1 nen tre en b~J de pro uct~e van met een cyc otron. 

18 2.2 mogelijke kernreacties voor de productie van F met het THE-cyclotron 

In tabel 2.2 zijn de kernreacties gegeven waarvan het gebruik in de 

literatuur met een zekere frequentie wordt beschreven. (uitgezonderd de 

l5 ( ) 18 · d · . . 1 nd h . ) V lk k N ~,n F-kernreact~e ~e nog n~et vee o erzoc t ~s • oor e e ern-

reactie is de theoretische activiteit A berekend die geproduceerd wordt bij 

een bestralingsduur van 2 uur en een bundelstroom van 20 ~A. In de praktijk 

zal dit ongeveer de maximale activiteit zijn die onder routine-condities 

met het THE-cyclotron aangemaakt kan worden. 

Hieronder zal een eerste selectie gemaakt worden aan de hand van het 

hoofdcriterium te weten de activiteit die aangemaakt kan worden met het THE

cyclotron. Hierbij is van belang de activiteit die op E.O.B. tenminste be

schikbaar moet zijn om het 18F voor medische doeleinden toe te kunnen passen. 

Bij de toepassing van 18F-2-fluoro-2-deoxy-D-glucose wordt aan de patient 

doorgaans O.l9GBq (5mCi) tot 0.37GBq (lOmCi) toegediend. Nemen we een tijds

verschil van 4 uur tussen E.O.B. en het tijdstip van toediening, een winnings

percentage van het 18F uit de trefplaat en/of trefplaathouder van 50% (zie 

par. 3.7) en een radiochemisch rendement voor de bereiding van het 
18

F-2-fluoro-

2-deoxy-Dglucose van 50% (zie par. 2.3) dan is per patiënt op E.O.B. circa 

3.3 GBq (90 mCi) tot 6.7 GBq (180 mCi) benodigd. Natuurlijk verdiend het de 
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kernreactie 62) R/} Re 41_ Ea5) y7) A9l 

(%} (MeV} (MeVl (Me V) (GBqC -l} (mCi/l..tAh) (GBq) (mei) 

15N(a,n)l8F o. 36 8.13 4.46 27.5 too8) 9. 78) 10.1 8) 2728) 
1) 

160+3He -+ 18F 99.76 - 4.89 38.5 152 14.8 15.4 415 

16 l)18 
O+a -+ F 99.76 20.4 4.97 27.5 12 1. 2 1. 25 34 

180(p,n)l8F 0.205 2.57 2.38 té) 8228) 808) 838) 22408) 

19 1) 18 
F+p -+ F 100 8.64 2.63 226) 925 90 93 2520 

20Ne(d,a) 18F 90.51 - 2.82 14 329 32 33 898 
1) 

20Ne+3He -+ 18F 90.51 3. 10 5.64 38.5 203 19.7 20.4 553 

l)h. b". meerdere kernreacties mogelijk die 18 (zie adden-1.er LJ Zl.Jn F opleveren 

dum 2);de opgegeven drempelenergie heeft betrekking op de kernreactie die het 

eerste op kan treden 2)het natuurlijk isotopisch voorkomen van de trefkern 
3)drempelenergie van de kernreactie 4)coullombbarrière 5)maximale energie van 

het TEE-cyclotron verminderd met het energieverlies in een Duratherm-600 folie 

met een dikte van 2~m 6)voor hogere energiën is de dikke-trefplaat opbrengst 

niet bekend (zie addendum 2) 7)dikke-trefplaat opbrengst (addendum 2;par.1) 

bij energie EO en voor elementair trefplaatmateriaal 8 )100% verrijkt trefplaat

materiaal 9)theoretisch geproduceerde activiteit op E.O.B. bij een bestralings

cluur van 2 uur en een bundelstroom van 2~A (zie addendum 2,formule 7) 

--~ tabel 2.2: mogelijke kernreacties voor de productie van 18F met het TEE-cyclotron 

voorkeur wanneer met de gekozen productiemethode voldoende activiteit voor 

meer dan een patiënt aangemaakt kan worden. 

Ten aanzien van de diverse kernreacties gegeven in tabel 2.2 kan voor wat be

treft nun opbrengst het volgende worden opgemerkt: 

- de l
6

o+a -+ 
18

F-kernreactie geeft een opbrengst die vermoedelijk te laag is 

d · he · h lSF 1" •r. k om me 1.sc toepass1.ng van et moge LJ~ te ma en 
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-ook de 
15

N(a,n)
18

F-kernreactie heeft een relatief lage opbrengst. Boven

dien moet hierbij isotopisch verrijkt trefplaatmateriaal gebruikt worden. 

-de 
20

Ne(d,a)
18

F-kernreactie verdient de voorkeur boven de 20 Ne+3He ~ 18F

kernreactie (de eerste kernreactie geeft ongeveer een 1.5 maal zo hoge 
3 opbrengst en bovendien zijn deuteronen gemakkelijker te versnellen dan He-

kernen) 

d 180 ( ) I 8 k . . 16 3 I 8 - e p,n F- ernreact~e verd~ent de voorkeur boven de 0+ He ~ F-
18 18 . kernreactie (de vijf maal hogere opbrengst van de O(p,n) F-kernreact~e 

rechtvaardigt ons inziens deze conclusie; ondanks het feit dat isotopisch 

verrijkt trefplaatmateriaal gebruikt moet worden) 

- op grond van het eerste criterium zal dus een keuze gemaakt moeten war-
. 18 18 19 IR 20 18 . den u~t de O(p,n) F-, F+p ~ F- en Ne(d,a) F-kernreact~e. 

Tenslotte zij opgemerkt dat in tabel 2.2 niet alle kernreacties z~Jn 
18 opgenomen waarmee F geproduceerd kan worden. Andere mogelijke kernreac-

ties bieden echter geen voordelen ten opzichte van de in tabel 2.2 vermel-

d k . . d . 1 8F d I 9 I 8F k . e ernreact~es. Zo ~s pro uct~e van naast e F+p ~ - ernreact~e 

3 mogelijk door bestraling van fluor of fluorverbindingen met deuteronen, He-

kernen of a-deeltjes. Deze laatste kernreacties geven echter een aanzien

lijk lagere opbrengst dan de 19F+p ~ 18F-kernreactie. Ook kan 18F geprodu-

d d . d 17 ( ) 18 k . 1' 'k . . h ceer war en v~a e 0 d,n F- ernreact1e. Het natuur ~J ~sotop~sc 

17 . 18 voorkomen van 0 ~s echter ongeveer vijf maal lager dan dat van o. Adden-

dum 2 geeft een nagenoeg volledig overzicht van de mogelijke kernreacties 
18 waarmee F aangemaakt kan worden. 

Alvorens een verdere selectie te maken uit de overgebleven kernreac-
. 18 18 19 18 20 18 . 

t~es ( O(p,n) F, F+p ~ F en Ne(d,a) F ) wordt 1n de volgende pa-

ragraaf eerst onderzocht in hoeverre de mogelijkheden voor de bereiding van 
18 met F gemerkte radiofarmaca af hangt van de radiochemische vorm van het 

18F en in hoeverre de radiochemische vorm waarin het 
18

F beschikbaar komt 

bepaald wordt door de productiemethode. 
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2.3 mogelijkheden voor de bereiding van met 18F gemerkte radiofarmaca 

in afhankelijkheid van de radiochemische vorm van het 18F; radioche

mische vorm waarin het 
18

F beschikbaar komt in afhankelijkheid van 

de productiemethode 

18 Bij de bereiding van met F gemerkte radiofarmaca wordt meestal een 

van de volgende methoden toegepast (voor een uitgebreid overzicht wordt ver

wezen naar addendum 1): 

aromatische fluorering v1a diazoteringsreacties (addendum I, par. 2.2) 

fluorering via nucleofiele substitutie (addendum I, par. 2.3) 

electrafiele fluorering (addendum I, par. 2.4) 

Voor aromatische fluorering werd tot voor enkele jaren uitsluitend 

de zogeheten Baltz-Schiemann reactie gebruikt. Bij deze reactie wordt uitge

gaan van 
18

F als fluoride (BF4)· De bereidingsmethode heeft als nadelen 

dat het radiochemisch rendement laag is (in de praktijk 2 tot 15%) en voor

al dat geen hoge specifieke activiteit verkregen kan worden. Daarom zijn 

kortgeleden nieuwe methoden ontwikkeld waarbij uitgegaan kan worden van 

I8F-fluoride (Ros 8I,Tew 8I,Cac 81) of van electrafiele fluoreringsreagen

tia zoals XeF 2 (Fir 81) en FC10
3 

(Ehr 83). 
18 . 18 Bij nucleofiele substitutie wordt altijd uitgegaan van F-fluor1de (K F, 

18 I8 18 18 . 
Rb F, Cs F, Ag F, (CnH2n+l) 4N F). In tegenstell1ng tot de Baltz-Schie-

mann reactie kan bij nucleofiele substitutie in principe dragervrij gewerkt 

worden en kan in theorie een radiochemisch rendement van 100% verkregen wor

den. 

Bij electrafiele fluorering worden electron-minnende reagentia zoals 18F
2

, 
18 18 18 18 18 18 18 . Xe F

2
, Ag F

2
, CF

3
0 F, c2F

5
0 F, CH

3
COO F, CF

3
COO F en FCl0

3 
gebru1kt. 

. 1 . 18 Voor de bereiding van deze reagent1a moet men meesta u1tgaan van F-F 2• 

Omdat hierbij slechts een van de twee F-atomen gebruikt wordt, is het radio

chemisch rendement nooit hoger dan 50%. 

Op dit moment vormt 18F-2-fluoro-2-deoxy-D-glucose een van de belang

rijkste klinische toepassingen van 
18

F (hersenonderzoek met PET; zie adden

dum 1, par. 1.7). 18F-2-fluoro-2-deoxy-D-glucose is voor het eerst bereid 

door Ido et.al. in 1978 (Ido 78). De bereidingsmetbode (electrofiele fluo-
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IS 
rer~ng met F-F 2 aan beschermd glucal) heeft een maximaal rad iochernis ei,_ 

rendement van 50%. In de praktijk bedroeg het radiochemisch rendement aan

vankelijk slechts circa 10% (Fow S1). Een aanzienlijke verbetering kreeg 

men met het selectieve electrafiele fluoreringsreagens acetylhypofluoriet 

(CH3coo 1SF hetgeen weer bereid wordt uit ISF-F
2
). Hiermee is een radio

chemisch rendement van 24% gehaald (Shi S2b,Dik S3c). Rond 19S3 versehe-
IS nen twee publikaties over de bereiding van F-2-fluoro-2-deoxy-D-glucose 

v~a nucleofiele substitutie (Lev S2b,Tew S3a). Hierbij is door Tewson 

(Tew S3a) een radiochemisch rendement van 40% bereikt. Zoals in par. 1.2 

is opgemerkt, is bij dit afstudeerwerk ondermeer als doel gesteld dat het 

ISF als ISF-F beschikbaar diende te komen om de bereiding van 18F-2-
2 

fluoro-2-deoxy-D-glucose mogelijk te maken. Gezien de recente publikatie 

van Tewson lijkt deze keuze nu niet meer zo noodzakelijk. Het is overigens 

op dit moment echter niet geheel duidelijk of de methode van Tewson inder

daad de voorkeur verdient omdat deze alleen nog maar is uitgevoerd op 

kleine schaal (11 MBq ofwel 300 ~Ci). Bovendien verschijnt binnenkort een 
1S 

publikatie van Ehrenkaufer (Ehr S4) waarbij het F-2-fluoro-2-deoxy-D-

glucose wordt bereid via electrafiele fluorering met acetylhypofluoriet 

(bereid uit 1SF-F
2

) aan onbeschermd glucal met een radiochemisch rendement 

van ook 40% en een bereidingsduur van slechts 15 minuten. 

Uit het bovenstaande kan afgeleid worden dat 1SF-F
2 

vooralsnog de 
1S meeste mogelijkheden lijkt te bieden voor de bereiding van met F gemerkte 

radiofarmaca. 1SF-F
2 

kan omgezet worden in mildere electrafiele fluorerings-
. 1S IS 1S IS 

reagent~a zoals cF
3
o F, CH

3
coo F, FCl0

3 
en Xe F2 en natuurlijk ook in 

!SF-fluoride als nucleofiel reagens. Dit betekent dat electrafiele fluorering, 

maar ook nucleofiele substitutie en diazoteringsreacties tot de mogelijk-
IS - . 1S heden behoren. Opgemerkt kan worden dat de omzetting van F ~n F-F 2 tot 

nu toe slechts met een laag radiochemisch rendement (<10%) mogelijk is 

(Str S2). 

De radiochemische vorm waarin het 1SF beschikbaar komt, hangt af van 

de manier waarop het lSF geproduceerd wordt. Bij bestraling van zuurstof 
IS 3 

(p+ o2 en ook He+02 en a+02) slaat (tenminste wanneer geen dragermateriaal 

wordt toegevoegd) het 1SF als fluoride neer op de wanden van de trefplaat

houder (addendum 2; par. 3.2). Door de trefplaathouder na E.O.B met water 
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te spoelen, komt het !SF beschikbaar als fluoride in water. Watervrij HISF 

kan verkregen worden door de trefplaathouder na E.O.B. bij verhoogde tempe

ratuur te spoelen met H
2 

of gasvormig HF of (met behulp van een doorstroom

opstelling) door tijdens de bestraling aan het stromende zuurstof af en toe 

een beetje gasvormig HF toe te voegen (terugstootmarkering). Nickles et,al. 

(Nic S2,Nic S3a,Nic S3b,Nic S4) hebben een ISO~-opstelling ontworpen waarmee 

ISF-F
2 

geproduceerd kan worden. Hierbij werd n: bestraling en terugwinning van 

het isotopisch verrijkte zuurstof de trefplaathouder opnieuw gevuld, echter 

met een edelgas/F
2
-mengsel. Vervolgens werd een tweede bestraling uitgevoerd 

om aldus een uitwisseling te bewerkstelligen tussen !SF op de wanden van de 

trefplaathouder met inactief F
2 

in de gasfase (addendum 2; par. 3.2.3) 

Bij de bestraling van water (p+H
2

1So en ook 3He+H
2
o en a+H20) komt het !SF 

in eerste instantie beschikbaar als fluoride in waterig milieu (addendum 2; 

par. 3.2). Door middel van destillatie of met behulp van een anionwisselaar 

kan het !SF van het water gescheiden worden waarna men de beschikking heeft 

over watervrij !SF als fluoride. Voor de bereiding van met !SF gemerkte ra

diofarmaca is men aangewezen op diazoteringsreacties of nucleofiele substi

tutie. 

Door middel van bestraling van F2 met protonen kan v1a terugstoot

markering ISF-F bereid worden (addendum 2; par. 3.3). Hoyte et.al. (Hoy 71) 
2 

A k . 1 ( k 72) b .k d 19 !SF k . d b en t 1ns et,a • At ge ru1 ten e F+p ~ - ernreact1e voor e e-

reiding van met lSF gemerkt lithium-, natrium- en kaliumfluoroboraat. De ge

merkte verbindingen werden verkregen door directe bestraling van respectieve

lijk LiBF
4

, NaBF
4 

en KBF
4

• De zouten werden gebruikt voor de synthese van 
!SF k . . d 1 h. . met geroer te am1nozuren v1a e Ba tz-Sc 1emann react1e. 

j 
Bij de bestraling van neon met deuteronen of He-kernen kunnen zowel 

nucleofiele (N0 1sF, H1SF) als electrafiele ( 1SF-F
2

) fluoreringsreagentia 

aangemaakt worden. Zoals reeds eerder opgemerkt, kan ISF-F
2 

bovendien om

gezet worden in mildere fluoreringsreagentia. Door het inerte karakter van 

neon biedt de 20Ne(d,a) 1SF-kernreactie vele mogelijkheden om via terugstoot

markering fluoreringsreagentia aan te maken (hiervoor wordt aan het neon 

een geschikte drager toegevoegd b.v. H2 , NO of Cl 2). Bij gebruik van zuur

stof (0
2

) als trefplaatmateriaal zijn deze mogelijkheden veel geringer om

dat de drager vaak stalingsgeÏnduceerd gaat reageren met het zuurstof. 

In tabel 2.3 is schematisch weergegeven welke mogelijke radiochemische vor-
18 men van het F verkregen kunnen worden in afhankelijkheid van de gekozen 

kernreactie. Opgemerkt zij dat in tabel 2.3 slechts een aantal belangrijke 

mogelijkheden zijn weergegeven. Voor een meer volledig overzicht wordt ver

wezen naar addendum 2. 



kernreactie op 

zuurstof 

16 O+ 3He -+ 1 SF 

160+a. -+ 18F 

180(p,n)18F 

fluor 
19F+p -+ 18F 

neon 

20Ne(d,a) 18F 
20N 3H 18F e+ e -+ 

chemische vorm v.h. 

trefplaatmateriaal 

o2 (gas) 

H2o (vloeistof) 

F 2 (gas) 

LiBF
4 

(vast) 

Ne (gas) 

Ne+x% F2 (gas) 

Ne+ x% H2 (gas) 

Ne+ x% NO (gas) 

Ne+ x% Cl 2 (gas) 

chemische bewerking 

trefplaathouder spoelen met H2o (solvatatie) 

trefplaathouder spoelen met H2 (heterogene gasreactie) 

trefplaathouder spoelen met HF (heterogene gasreactie) 

nabestralen met F 2 (str~lingsgeÏnduceerde uitwisseling) 

destillatie 

anionwisselaar;drogen 

terugstootmarkering tijdens bestraling 

terugstootmarkering tijdens bestraling 

idem als bij o2 (gas) 

terugstootmarkering tijdens bestraling 

terugstootmarkering tijdens bestraling 

terugstootmarkering tijdens bestraling 

terugstootmarkering tijdens bestraling 

tabel 2.3: mogelijke radiochemische vormen waarin het 18F verkregen kan worden &n afhankelijkheid 

van de productiemethode 

radiochemische 
18 vorm v.h. F 

18F- . 
~n water 

H 18F watervrij 
18 .. 

H F watervr~J 
18F-F 
18 - 2 

F ~n water 
18F- .. 

watervr~J 

18F- .. 
watervr~J 

18F-F 
2 18F-LiBF 

4 

idem als bij o2 (gas 
18F-F 

2 
H18F .. 

watervr~J 

No 18F 

c1 18F 
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2.4 specifieke activiteit 

Zoals reeds eerder is opgemerkt, is het voor enkele toepassingen van 
18

F (met name voor met 18F gemerkte steroÏden en neuroleptische liganden; 

z~e addendum I; par. 1.2 en 1.4) van belang dat het toegediende radiofar

macon een hoge specifieke activiteit bezit. SteroÏden en neuroleptische 

ligancien binden zich aan zogeheten receptoren in het doelwit-orgaan. De 

hoge specifieke activitetit is nodig omdat de concentratie van deze re-
18 ceptoren in het doelwit-orgaan zeer gering is. Voor de met F gemerkte 

neuroleptische ligancien is voor receptor-binding studies, op het moment 

van toediening een specifieke activiteit in de grootte-orde van 3700 TBqmol-I 

(100 KCimol- 1) gewenst (Tew 79a). Bij hersenonderzoek met 18F-2-fluoro-2-

deoxy-D-glucose echter, is op het moment van toediening een specifieke ac

tiviteit van ongeveer 75 TBqmol-I (2 KCimol- 1) voldoende (Rei 79). 

. d 18 ( ) 18 . ( k . d 16 3 18 16 
v~a e 0 p,n F-kernreact~e en oo v~a e 0+ He + F- en 0+ 

18 k ' ) k ' . . d .. 1 8F k d a + F- ernreact~es an ~n pr~nc~pe ragervr~J aangemaa t wor en. 

In dit geval zou de specifieke activiteit 6.33•107 TBqmol- 1 (1.71 GCimol- 1) 

d d k . 'k . h h . 'd 1' 'k d h 18 be ragen. In e pra t~J ~s et ec ter onverm~J e ~J at et F verdund 

wordt met inactief fluor, ook wanneer geen dragermateriaal wordt toegevoegd. 
16 3 18 . MÜller-Platz et.al. (MÜl 82) verkregen via de 0+ He + F-kernreact~e, 

zonder toevoeging van inactief fluor, een specifieke activiteit van onge-
4 -1 -1 

veer 3.7•10 TBqmol (1 MCimol ). 

d d . 1 8 F . d 20 (d ) 18F k . Voor e pro uct~e van F- 2 v~a e Ne ,a - ernreact~e moet, 
18 18 om het F als F-F

2 
te verkrijgen, aan het neon een kleine hoeveelheid 

F2 toegevoegd worden. Doorgaans bevat het trefplaatmateriaal 100 tot 200 
. 20 18 

~mol F2 (zie par. 3.7). Met THE-cyclotron kan v~a de Ne(d,a) F-kernre-

actie ongeveer 33 GBq (900 mCi) 18F aangemaakt worden (tabel 2.2). De spe

cifieke activiteit op E.O.B. bedraagt dan ongeveer 165 tot 330 TBqmol-l 

(4.5 tot 9 KCimol- 1), hetgeen voldoende is bij de toepassing van 18F-2-

fluoro-2-deoxy-D-glucose voor hersenonderzoek (Rei 79). 
18 19 18 . Bij de productie van F via de F+p + F-kernreact~e kan geen hoge 

specifieke activiteit verkregen worden. De dracht van protonen met een ener
-2 gie van 22 MeV (zie tabel 2.2) in elementair fluor (F 2) bedraagt 6.5 kgm 

(Wil 66). Veronderstellen we een trefplaat-diameter van 20 mm dan is voor 
-3 volledige afremming 2.04•10 kg F2 benodigd, hetgeen overeen komt met 0.107 mol. 
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Met het THE-cyclotron kan via de 19F+p -+ 
18F-kernreactie ongeveer 93 GRC1 

(2.5 Ci) 
18

F aangemaakt worden (tabel 2.2). In dit geval zou de specifieke 
. . . 4 -1 ( . -1 

act~v~te~t op E.O.B. dus ongeveer 0.7 TBqmol 20 c~mol ) bedragen. Dit 

is ongeveer een factor 100 lager dan de gewenste specifieke activiteit voor 
18 . 19 18 F-2-fluoro-2-deoxy-D-glucose. Op grond h~ervan moet de F+p -+ F-kern-

reactie verworpen worden, althans voor de productie van het merendeel van de 
18 

met F gemerkte radiofarmaca. 

2 5 h . h . . d . 18 • tee n~sc e u~tvoer~ng van de pro uct~emethoden voor F 

18 3 De productie van F door middel van bestraling van water met He-ker-

nen of a-deeltjes (addendum 2; par. 3.2.2) is relatief eenvoudig. De enige 

complicatie is de vorming van H2 en o2 door radiolyse van het water, Daarom 

moet of een katalysator gebruikt worden om de gevormde gassen te recombineren 

of moet een trefplaathouder gebruikt worden die een hoge inwendige druk kan 

weerstaan. Gewoonlijk moet voor de bereiding van radiofarmaca het 
18

F na 

bestraling van het water gescheiden worden. Bij de bestraling van H
2

18o met 

protonen (addendum 2; par 3.2.3) dienen bovendien extra maatregelen getrof

fen te worden om het verrijkte water terug te winnen. 

Ook bij de bestraling van 18o
2 met protonen (addendum 2; par 3.2.3) is 

terugwinning van het verrijkte zuurstof noodzakelijk. Hiervoor kan een LN
2
-

koelval gebruikt worden. Om de kans op foliebreuk te verlagen is het raad

zaam om het trefplaatfolie te koelen (zie ook par. 4.4). Na bestraling kan 
18 het F van de wanden gewonnen worden door de trefplaathouder bij hoge tem-

peratuur door te spoelen met H
2 

of watervrij gasvormig HF. 
18 . zo ( )18 k . ( . hf 3 Bij de productie van F-F 2 v~a de Ne d,a F- ernreact~e z~e st. 

en addendum 2; par 3.4.1) moet met F2 gewerkt worden. Dit is een gevaarlijk 

en chemisch zeer reactief gas. De opstelling moet volkomen lekdicht zijn en 

alle materialen (kranen, leidingen, verbindingsstukken) moeten fluorbestendig 

zijn. Het is van belang dat er geen vocht of koolstofverbindingen in de 

opstelling terecht komen. Om te vermijden dat een groot deel van het aan-
18 gemaakte F op de wanden achterblijft dient de trefplaathouder eerst met 

F2 gepassiveerd te worden. Het F2/Ne-gasmengsel moet voldoende zuiver zijn 

omdat anders aanzienlijke hoeveelheden radiochemische verontreinigingen 

(b.v 18F-NF 3 , 18F-CF 4) aangemaakt worden. Omdat de trefplaathouder tot een 
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hoge druk met het F2/Ne-gasmengsel gevuld wordt, worden hoge e1sen aan het 

trefplaatfolie gesteld en is het gewenst om foliekoeling toe te passen. 

(hfst. 3 geeft meer informatie over de technische uitvoering bij de pro-

cl . 1 8 . 20 (d ) I 8 k · ) uct1e van F-F
2 

v1a de Ne ,a F- ernreact1e • 

De technische uitvoering bij de productie van 18F-F
2 

door middel van 

bestraling van o2 (addendum 2; par. 3.2.3) is extra gecompliceerd omdat hier-
b .. h I 8o d d . . .. 1J et 2 terug gewonnen moet wor en en om at een spec1ale werk1ng, b1J-

voorbeeld een tweede bestraling (van een F
2
/edelgas-mengsel) noodzakelijk 

. h I 8 1 I 8 k . . (d . 1s om et F as F-F 2 te ver r1Jgen oor deze tweede bestral1ng wordt 
. . 1' 18 een u1tw1sse 1ng van F op de wanden van de trefplaathouder met F

2 
1n de 

gasfase bewerkstelligd). 
. h 1 .. d . 18 U1t et voorgaande conc uderen W1J at voor de product1e van F met 

20 18 18 18 . het THE-cyclotron de Ne(d,a) F- en de O(p,n) F-kernreact1es het meeste 

perspectief bieden. Omdat volgens de literatuur met de 20Ne(d,a) 18F-kern

reactie gemakkelijker 18F-F
2 

aangemaakt kan worden is gekozen voor deze 

kernreactie. Hier staat tegenover dat de 
18

o(p,n) 18F-kernreactie een aan

zienlijk hogere opbrengst geeft. Opgemerkt kan worden dat op het tijdstip 

dat dit onderzoek gestart werd (begin 1982 in de vorm van een inleidende 

stage (Kle 82) ) in de literatuur alleen dikke-trefplaat opbrengstcurven, 

maar nog geen praktische resultaten van de 18o(p,n) 18F-kernreactie beschik-
IS 

baar waren ~met name was op dat moment nog geen methode bekend om F-F2 te 

bereiden via de 18o(p,n) 18F-kernreactie of om uitgaande van 18F-fluoride 

het radiofarmacon 18F-2-fluoro-2-deoxy-D-glucose tebereiden). Wanneer de 
18 18 . 

keuze nu (1984) gemaakt moest worden, zou de O(p,n) F-kernreact1e mo-

gelijk de voorkeur krijgen. In ieder geval lijkt de 
18

o(p,n)
18

F-kernreactie 

de aangewezen weg wanneer de productie onder compact cycloton voorwaarden 

uitgevoerd moet worden (zie appendix 1). 
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3 PRODUCTIE VAN 
18

F-F VIA DE 
20

Ne(d,a) 18F-KERNREACTIE 
-------------------2----------~~~--------------

In dit hoofdstuk wordt de productiemethode voor 18F-F
2 

aan de hand 

van literatuurgegevens nader toegelicht. Na de inleiding (par. 3.1) wordt 

in par. 3.2 allereerst re dikke-trefplaat opbrengstcurve voor bestraling 

van neon met deuteronen gegeven. In par. 3.3 wordt de materiaalkeuze van 

de trefplaathouder en in samenhang hiermee de passivering van de trefplaat

houder besproken. Vervolgens wordt ~n par. 3.4 een kwalitatieve beschrij

ving gegeven van de uitwisselingsprocessen (van het aangemaakte 18F) die 

tijdens de bestraling op kunnen treden. In par. 3.5 bespreken we de invloed 

van verontreinigingen en vocht in de opstelling op de radiochemische vorm 
18 van het aangemaakte F. In par. 3.6 wordt ingegaan op re extractie van 

de aangemaakte activiteit uit de trefplaathouder. Vervolgens geven we ~n 

par. 3.7 een tabel waarin een aantal literatuurgegevens over de productie 
I 8 20 18 . van F-F

2 
via de Ne(d,a) F-kernreact~e worden samengevat. Tot slot 

volgt in par. 3.8 een discussie. 

3. I in leiding 

d · d b 'd' 18 F de 20Ne(d,N) 18F-Het pro uct~eproces voor e ere~ ~ng van F- 2 v~a ~ 

kernreactie is ontwikkeld in het BNL CBrookhaven National Laboratory, New 

York) door Wolf et.al.(Lam 72,Lam 73,Wol 73,Fow 73,Lam 78,Nei 78,Cas 80, 

Bid 80,Fow 81). Later is dit productieproces overgenomen door andere onder

zoek-centra. (Vin 79,Bar 81,Sha 8l,Jon 82a,Fir 82,Soo 83,Dik 83c,Dik 83d). 

De tijdens dit afstudeerwerk gebouwde opstelling is gebaseerd op het ont-
18 werp van Casella et.al. (Cas 80). Het F wordt aangemaakt door bestraling 

van neon in natuurlijke isotopische samenstelling met deuteronen via de 
20Ne(d,a) 18F-kernreactie. Aan het neon wordt een kleine hoeveelheid ele

mentair fluor (F
2

) toegevoegd (in de verschenen publikaties varieert het 

F2-percentage van 0.1 tot ongeveer 7.5%). Dit inactieve fluor dient als 

d h d . . 18 h 18 . . . rager voor et ra ~oact~eve F. Hoe et F-F
2 

ontstaat ~s n~et prec~es 
18 bekend. Een voor de hand liggende mogelijkheid is dat een gevormde F-kern 

zijn terugstoot-energie via botsingen afstaat aan het neon en vervol~ens 
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uitwisselt met een 19F-atoom van een F2-molecuul (terugstoot-markering). 
18 

Een andere mogelijkheid is echter dat het F eerst op de wand van de tref-

plaathouder geadsorbeerd wordt en pas daarna (eventueel stralingsgeÏndu

ceerd) uitwisselt met F2 in de gasfase. Verderop in dit hoofdstuk zal deze 

laatste mogelijkheid nog kort besproken worden (par. 3.4). 

3.2 dikke-trefplaat opbrengst bij bestraling van neon met deuteronen 

De dikke-trefplaat opbrengstcurve voor bestraling van neon (in natuur

lijke isotopische samenstelling; i.e. 90.51% 
20

Ne) met deuteronen is gemeten 

door Nozaki et.al. (Noz 74) en geverifieerd door Casella et.al. (Cas 80). 

Deze curve is weergegeven in figuur 3.1. 

500 
50 y 

y (mCi/ ~Ah) 
(GBqC- 1) 40 

400 

300 
30 

200 
20Ne(d,a)

18
F 

20 

100 10 

0 0 

0 4 8 12 16 20 24 

E
0

(MeV) 

~ -o figuur 3.1: dikke-trefplaat opbrengst bij bestraling van neon (in natuur

lijke isotopische samenstelling; i.e. 90.51% 20Ne) met deutero

nen (Noz ?4~Cas 80). 



- 3.3 -

De dikke-trefplaat opbrengst y kan gebruikt worden om bij een gegeven bun

delstroom en bestralingsduur de theoretisch aangemaakte activiteit te bere

kenen: 

-À.. t 
i•y b 

A= T (1-e ) (3. 1 ) 

hierbij is: 

A de aangemaakte activiteit PP EOB (Bq) 

~ de bundelstroom (A) 

À. de vervalconstante 18F -1 
À.=ln2/t 1 van (s ) ; 

(s -1) 
2 

tb de bestralingsduur 

y de dikke-trefplaat opbrengst; de aangemaakte activiteit per 

Coulomb opgebrachte lading voor een zeer korte bestraling en bij 

volledige afremming van de bundel in de trefplaat -1 (BqC ) • 

Voor y wordt nog vaak de traditionele eenheid mCi/ ~Ah gebruikt. De omre-
-1 keningsfactor naar S.I.-eenheden wordt gegeven door: 1 mCi/ ~k~=10.28 GBqC • 

Wordt in formule 3.1 voor y de traditionele eenheid gebruikt, dan moet i 

uitgedrukt worden in ~A, À. in h- 1, tb in hen A in mei. Voor de afleiding 

van formule 3.1 wordt verwezen naar addendum I; par. 1. 

3.3 materiaalkeuze van de trefplaathouder en passivering 

Het Ne/F 2-gasmengsel bevindt zich tijdens de bestraling in een doorgaans 

uit nikkel vervaardigde trefplaathouder. Voor dit materiaal werd gekozen 

(Lam 72) omdat experimenten hebben uitgewezen (Bog 55) dat er bij een tem

peratuur van 100 graden geen uitwisseling optrad tussen gasvormig H18F en 

NiF 2 op de wanden van een nikkelen reactievat, (over dit laatste bestaat 

~n de literatuur echter onzekerheid (Lam 73) ). Door Casella et.al. (Cas 80) 

is naast een nikkelen, ook een uit Incanel vervaardigde trefplaathouder gebruikt. 

Bij hogere bestralingsdoses (> 15 ~Ah) bleek het winningspercentage voor 
18 F-F

2 
uit de Incanel trefplaathouder echter ongeveer drie maal lager dan 

voor de nikkelen trefplaathouder. Voorafgaand aan de ~n gebruik name van 

de productie-opstelling wordt de trefplaathouder (en in enkele publikaties 

ook het leidingennet) gepassiveerd. Hiervoor wordt de binnenwand van de 
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trefplaathouder bij verhoogde temperatuur ~n contact gebracht met F
2

• Hier

bij wordt op het wand-oppervlak een dunne nikkelfluoride (NiF
2
)-laag gevormd 

die het nikkel tegen verdere antasting beschermt. Het feit dat nikkel met 

F2 gepassiveerd kan worden en het feit dat de gevormde NiF
2
-laag bij omge

vingstemperatuur niet of nauwelijks doorlaatbaar is voor fluor speelt ver

moedelijk een belangrijke rol voor wat betreft de keuze van het construc

tiemateriaal voor de trefplaathouder. In de literatuur wordt dit argument 

echter niet als zodanig genoemd. De passiveringstemperatuur en de passive

ringsduur lopen in de literatuur sterk uiteen. Lambrecht et.al. (Lam 73) 

passiveren de trefplaathouder gedurende enkele uren met zuiver F
2 

(27 kPa) 

bij een temperatuur van 200 graden. Deze procedure werd herhaald totdat de 

F2-druk niet meer daalde. Casella et.al. (Cas 80) passiveren gedurende en

kele uren met zuiver F2 (6.7 kPa) bij een temperatuur van 400 tot 600 graden. 

Uit de beschikbare literatuur wordt niet duidelijk hoe lang en bij welke 

temperatuur gepassiveerd dient te worden om een optimaal winningspercentage 
18 

voor F-F 2 uit de trefplaathouder te verkrijgen. Vine et.al. (Vin 79) 

passiveerden gedurende twaalf uur bij een temperatuur van 350 graden. Het 
18 winningspercentage voor F-F 2 nam niet toe bij een langere passiverings-

duur; mogelijk zou dus een lagere temperatuur en/of een kortere passiverings

duur ook voldoende zijn. Diksic et.al. (Dik 83c,Dik 83d) passiveren de tref

plaathouder door telkens voorafgaand aan de eigenlijke productiebestraling 

een korte passiveringsbestraling uit te voeren. Hiervoor wordt het Ne/F 2-

gasmengsel (0.5% F2) gedurende 15 minuten bestraald. Vermoedelijk treedt 

stralingsgeÏnduceerde dissociatie op van een deel van de F2-moleculen in de 

trefplaat waarna de gevormde F-atomen reageren met de nikkelen wand van de 

trefplaathouder. Na de passiveringsbestraling werd de trefplaathouder va

cuüm gezogen en vervolgens opnieuw gevuld met het Ne/F
2
-gasmengsel voor de 

eigenlijke productiebestraling. Deze passiveringsmethode bleek net zo ef

fectief te zijn als een passivering bij een temperatuur van 200 graden en 

een passiveringsduur van 2 uur. In beide gevallen werd een winningspercen

tage voor 18F-F uit de trefplaathouder van ongeveer 57% verkregen (zie ta-2 
bel 3.1). Deze manier om de trefplaathouder te passiveren is ook door ons 

toegepast (zie hoofdstuk 5 en 6), omdat dit aanzienlijk eenvoudiger is dan 

het verhitten van de trefplaathouder. 

Uit de literatuurgegevens valt op dat de trefplaathouder vaak na ver-
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loop van tijd opnieuw gepassiveerd wordt (Dik 83c,Dik 83d,Nic 84). Dit kan 

er op wijzen dat de NiF 2-laag langzaam gedeeltelijk verdwijnt. Mogelijk 

kan dit verklaard worden met behulp van een door McKinley (MeK 66) gepos

tuleerd mechnisme. Op grond van uitgevoerde experimenten poneert McKinley 

voor de vorm~ng van de NiF 2-laag het volgende reactieschema: 

Ni (vast) +~F 2 (gas) + NiF (oppervlak) 

NiF (oppervlak) +~F 2 (gas) + NiF (oppervlak)-----F 

NiF (oppervlak)-----F + NiF2 (geadsorbeerd) 

( 1) 

(2) 

(3) 

De eerste reactie ~s een snel en temperatuur-onafhankelijk proces waarbij 

het gehele oppervlak bedekt wordt met een mono-atomaire NiF-laag. Reactie 

(2) vertegenwoordigt de vorming van een mobiele (zwak gebonden) atomaire 

F-laag geadsorbeerd op de NiF-monolaag. Bij de derde reactie reageert het 

zwak gebondenF-atoom met NiF tot NiF
2

• Deze NiF
2
-laag is geadsorbeerd op 

het nikkel-oppervlak. De NiF2-laag en ook het zwak gebondenF-atoom kunnen 

echter loslaten van het nikkel-oppervlak waardoor de passiveringslaag geheel 

of gedeeltelijk zou verdwijnen: 

NiF 2 '(geadsorbeerd) + NiF 
2 

(gas) 

NiF (oppervlak)-----F + NiF (oppervlak) +F (gas) 

(4) 

(5) 

De experimenten waarop McKinley dit reactieschema baseerde werden uitge

voerd bij temperatueren tussen 600 en 1300 graden en drukken tussen 13 ~Pa 

(10-7torr) en 13 mPa (I0-4torr). Het is natuurlijk niet zeker in hoeverre 

het model van toepassing is bij omgevingstemperaturen en hogere drukken. 

Ook bij onze eigen experimenten zijn resultaten verkregen die duiden op het 

geheel of gedeeltelijk verdwijnen van de passiveringslaag na enkele dagen 

(zie hoofdstuk 5 en 6). 

3,4 kwalitatieve beschrijving van de tijdens de bestraling optredende uit

wisselingsprocessen 

De aanwezigheid van het NiF2-laagje lijkt een voorwaarde te z~Jn om het 
18F als 18F-F

2 
uit de trefplaathouder te kunnen winnen. Waàrschijnlijk 

blijft in een niet gepassiveerde trefplaathouder een groot gedeelte van de 
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18 aangemaakte activiteit achter op de wanden van de trefplaathouder als F-

fluoride (Lam 73), Volgens 
18 vorming van het F-F

2 

Nickles et.al. (Nic 84) kan de NiF
2
-laag bij de 

18 een belangrijke rol spelen. Het aangemaakte F zou 

aan het NiF 2-oppervlak geadsorbeerd worden en vervolgens stralingsgeindu-

ceerd uitwisselen met moleculair fluor in de gasfase; formeel als volgt: 

18F-F +NiF 
2 2 

Bovenstaand reactieschema wordt gemotiveerd door de constatering dat na 
18 een korte bestraling van een "vers" Ne/F2-gasmengsel, activiteit (als F-F

2
) 

beschikbaar kwam die alleen in een kort daarvoor uitgevoerde bestraling 

aangemaakt kon zijn en blijkbaar op de wanden van de trefplaathouder was 

achtergebleven, 

Nickles et.al. doen geen uitspraak over de preciese manier waarop het uit

wisselingsproces aan de wand verloopt. Mogelijk kan het proces echter met 

onderstaand reactieschema beschreven worden: 

.F 18 
-+ N~ 

2
!••• F 

h\J 19 19 
-+ F• + F• 

(I) 

(2) 

(3) 

Bij de eerste reactie wordt een aangemaakt 18F-radicaal op de wand van de 

trefplaathouder geadsorbeerd. Hierbij bindt het 18F zich zwak aan de NiF
2
-

laag. Bij de tweede reactie treedt stralingsgeÏnduceerde dissociatie op van 

een F2-molecuul in de gasfase. Het gevormde 19F-radicaal reageert vervolgens 
18 . 18 met het zwak gebonden F op de N~F 2-laag waarna het F-F2 ontstaat. Een 

andere mogelijkheid is echter (zie onderstaand reactieschema) dat zich op 

de NiF 2-laag reeds een zwak gebonden F2-monolaag bevindt (hetgeen tevens 

~n overeenstemming zou zijn met het feit dat een passivering na verloop 

van tijd herhaalt moet worden). Door de interactie van deze F2-moleculen 

met de NiF 2-laag is de F-F binding van elk molecuul zwakker dan van een 

niet gebonden F2-molecuul in de gasfase. Een aangemaakt 18F-radicaal kan 

deze binding nu geheel verbreken en reageren met een van de twee F-atomen 
18 18 tot F-F

2
• Hierna laat het gevormde F-F 2 los van de NiF 2-laag (kataly-

serende werking van de NiF 2-laag). 



I 

• I N1.F 1 ••••F 
2: I~ : + F• + 

I 
• I N1.F •••••F 2: 

I 
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I 

NiF2 : 
I 
I 
I 

NiF :. • • •F 
2 I 

I 

+ 18F-F 
2 

Om de uitwisselingsprocessen die tijdens de bestraling in de trefplaatop

stelling op kunnen treden kwalitatief te beschrijven poneren Nickles et.al. 

(Nic 84) een vier-compartimenten model (zie figuur 3.2). 

inerte gassen 

(CF4 ,NF3,••) 

l k6 lk) 
k2 • atomair fluor moleculair fluor 

(F) (F 2) 

l k3 
kl 

k4l rs 
NiF 2-oppervlak 

figuur 3.2: vier-compartimenten model voor de beschrijving van de uitwisse

lingsprocessen die tijdens de bestraling op kunnen treden in de 

trefplaatopstelling (ontleend aan (Nic 84) ) 

De gasfase wordt geacht te bestaan uit atomair fluu~ (F), moleculair fluor 

(F2) en chemisch inerte fluorverbindingen zoals CF4 en/of NF
3

• Het vierde 

compartiment wordt gevormd door de NiF2-laag op de wanden van de trefplaat

houder. (N.B.: de inerte gassen CF4 en NF3 kunnen aangemaakt worden wanneer 

in het Ne/F2-gasmengsel verontreinigingen zoals N2 en co2 aanwezig zijn; 

zie par. 3.5) 
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Atomair fluor ontstaat door stralingsgeÏnduceerde dissociatie van mole

culair fluor (k 1). Het atomaire fluor kan recombineren (k
2
), geadsorbeerd 

worden op het NiF 2-oppervlak (k3) of deelnemen in de vorming van inerte gas

sen (k6). Moleculair fluor kan reageren met gasvormige verontreinigingen tot 

CF4 en/of NF
3 

(k
7
) en ook uitwisselen met de NiF

2
-laag (k

4 
en k

5
). De reactie

snelheden tegengesteld aan k
3

, k
6 

en k
7 

worden op energetische gronden geacht 

verwaarloosbaar te zijn. 

Een radioactieve 18F-kern treedt meteen bij de vorming het atomair-fluor com-
. b. 18 . partLment Lnnen. Het F-F 2 kan op twee manLeren ontstaan namelijk door uit-

wisseling in de gasfase (k2) of door uitwisseling op de NiF
2
-laag (k

5
). Reeds 

18 gevormd F-F
2 

kan echter ook weer verloren gaan door de reacties k
1

, k
4 

en 
18 k7• In het laatste geval zal het F definitief gebonden blijven aan het 

CF
4 

en/of NF
3

• Na het stoppen van de bestraling treedt reactie k 1 niet meer 

op en dus zal dan het atomair-fluor compartiment ten gevolge van k
2

, k
3 

en 

k§ snel verdwijnen. De aangemaakte activiteit is na E.O.B. dus aanwezig als 
1 F-F

2 
(de beoogde radiochemische vorm), maar gedeeltelijk ook als 18F-CF 

18 18 4 
en/of F-NF

3 
en als F geadsorbeerd op de NiF

2
-laag. 

3.5 invloed van verontreinigingen en vocht op de radiochemische vorm van 
18 het aangemaakte F 

Bij de aanwezigheid van gasvormige verontreinigingen zoals N2 en/of co
2 

Ln het Ne/F2-gasmengsel kunnen tijdens de bestraling door stralingsgeÏnduceerde 

reacties met F2 , de inerte gassen NF
3 

en/of CF4 gevormd worden. De invloed 

van gasvormige onzuiverheden in het Ne/F2-gasmengsel op de radiochemische 

vorm van het 18F is onderzocht door Bida et.al. (Bid 80). Uit hun onderzoek 

bleek dat bij de aanwezigheid van kleine hoeveelheden N
2 

en/of co
2

, aanzien

lijke hoeveelheden 18F-NF
3 

en/of 18F-CF4 gevormd kunnen worden. De aanmaak 

van deze radiochemische verontreinigingen is echter gering (< 10%) wanneer 

de N
2 

en/of co2-concentraties maar lager zijn dan 0.01%. 

Om dezelfde reden moet ook de aanwezigheid in de opstelling van andere vor

men van koolstof zoals pompolie of rubberen 0-ringen zoveel mogelijk vermeden 

worden. 

Bij de aanwezigheid van vocht Ln de opstelling wordt het F2 omgezet 

in waterig HF (Cas 80): 



H20 + F
2 

+HOF +HF 

HOF + H
2
o + HF + H

2
o

2 
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Bovendien kan door vocht de NiF2-laag aangetast worden (Lam 73). Daarom 

is het raadzaam om de opstelling niet met vocht in contact te brengen. 

18 3.6 winning van het aangemaakte F uit de trefplaathouder 

Fluor is een zeer agressief gas. Bij het werken met zuiver fluor dienen 

dan ook voldoende veiligheidsmaatregelen genomen te worden om te vermijden 

dat het gas door lekkage of andere redenen vrij zou kunnen komen. Met name 

dienen alle materialen die met fluor in contact komen (kranen, leidingen, 

verbindingsstukken, afdichtingen, drukmeters) fluorbestendig en volkomen 

lekdicht te zijn. Door Casello et.al. (Cas 80) is een productieopstelling 

ontwikkeld waarbij niet met het zeer gevaarlijke zuivere fluor maar met een 

(commercieel verkrijgbaar) gasmengsel bestaande uit 99% Ne en slechts 1% 

F2 gewerkt wordt. Omdat hun resultaten illustratief z~Jn voor de productie 
18 van F-F 2 worden deze hieronder kort besproken. De trefplaathouder wordt 

eerst tot een bepaalde druk gevuld met het Ne/F 2-gasrnengsel. Vervolgens 

wordt dit verdund met neon zodanig dat het gewenste F
2
-percentage verkregen 

wordt (bij routine-producties 0.1%). De auteurs hebben uitgebreid onderzocht 

welke parameters bepalend zijn voor de fractie van de theoretisch aange

rnaakte activiteit (formule 3.1) die na E.O.B. uit de trefplaathouder gewon

nen kan worden. (N.B. deze fractie wordt in het vervolg aangeduid als het 

totale extractierendernent. Wanneer alleen de activiteit die als 18F-F
2 

be

schikbaar komt bedoeld is, wordt die betreffende fractie aangeduid als het 

extractierendement voor 18F-F2). Het totale extractierendement bleek bij 

een gegeven bestralingsopstelling af te hangen van het F2-percentage f(F 2), 

de bundelstroom i, de opgebrachte lading D (=bundelstroorn maal bestralings

duur) en de vuldruk P
0

• Van de totale activiteit die uit de trefplaathouder 

beschikbaar kwam bestond gemiddeld ongeveer 95% uit 18F-F
2

• De energie van 

de deuteronen na passage van het trefplaatfolie bedroeg 14 MeV en de lengte 

van de trefplaathouder O.IOrn. In dit geval is een druk van 2.03 MPa (20.0 atrn) 

nodig om de bundel volledig af te remmen (hierbij is de dichtheidsverlaging 

in de bundel ten gevolge van energiedissipatie buiten beschouwing gelaten; 

zie par. 4.1). 
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Figuur 3.3 geeft het totale extractierendement (gebaseerd op een dikke

trefplaat opbrengst van 320 GBqC- 1 (31 mCi/ ~Ah), zie figuur 3.1) als functie 

van het F2-percentage (i=l5 ~A en tb=5 min). De sterke afname van het ex

tractierendement beneden ongeveer 0.02% duidt op campeterende reacties van 

het aangemaakte 
18

F tussen enerzijds het F
2 

en anderzijds de wanden van de 

trefplaathouder. Bij een F2-percentage van 0.1% kon meer dan 75% van de 

aangemaakte activiteit uit de trefplaathouder gewonnen worden. 
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_. figuur 3.3: het door Casella et.al. verkregen totale extractierendement 

voor 18F uit de trefplaathouder als jUnctie van het toegevoegde 

F2-percentage bij een bundelstroam van 15 ~A en een bestralings

auur van 5 minuten (ontleend aan (Gas 80) ). 

Opgemerkt kan worden dat bij voorkeur niet meer F2-drager wordt toegevoegd 

dan nodig is; dit om een zo hoog mogelijke specifieke activiteit van het 
18

F-F te verkrijgen. 
2 
Figuur 3.4 geeft het totale extractierendement als functie van de opge-

brachte lading (i=15 ~A, P
0

=2.6 MPa (25.8 atm) en f(F
2
)=0.l%). Uit de fi

guur blijkt dat bij toenemende bestralingsduur relatief steeds meer activi

teit achterblijft op de wanden van de trefplaathouder. Hetzelfde effect 

is ook geconstateerd door Diksic et.al. (Dik 83c,Dik 83d). Mogelijk wordt 

dit veroorzaakt door stralingsgeinduceerde dissociatie van F2-moleculen 

gevolgd door adsorptie van atomair fluor op de wanden van de trefplaathouder 

(hetzelfde mechanisme waarop de passiveringsbestraling vermoedelijk berust). 

In dit geval zou het F
2
-percentage in de gasfase langzaam dalen met als 

gevolg een afnemend extractierendement voor 18F (zie ook figuur 3.3). 
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5 IQ 15 20 25 30 
DOSEf~<A- hl 

~ figuur 3.4: het door Casella et.al. verkregen totale extractierendement voor 
18 F uit de trefplaathouder als jUnctie van de opgebrachte lading 

bij een bundels troan van 15 ].lA een vuldruk van 2. 6 MP a en een 

F2-percentage van 0.1% (ontleend aan (Cas 80) ) 

Figuur 3.5 geeft het totale extractierendement als functie van de vul

druk P
0 

(de partiële druk van het 1% FzlNe-gasmengsel bedroeg 0.16 HPa (J.t; 

atm) hetgeen overeen kwam met 60 ~mol F2 ; verder i=15 ~A en tb=S min). Uit 

de figuur blijkc dat bij een afnemende vuldruk steeds minder activiteit uit 

de trefplaathouder gewonnen kan worden. Voor dit verloop kunnen ondermeer 

de volgende drie effecten verantwoordelijk zijn: 

I) de deuteronen worden niet volledig in de trefplaat afgeremd waardoor in 

feite minder activiteit wordt aangemaakt dan op grond van formule 3.1 verwacht 

wordt.(N.B. formeel is de term extractierendement in dit geval niet correct). 

Zoals eerder opgemerkt, is voor volledige afremming een druk van 2.03 MPa 

(20 atm) benodigd. Het extractierendement stijgt echter nog aanzienlijk 

tussen 2.03 MPa (20 atm) en 2.83 MPa (28 atm). Een oorzaak hiervoor is mo

gelijk het feit dat tijdens de bestraling, tengevolge van de energie-over-
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~ figuur 3.5: het door Casella et.al. verkregen totale extractierendement voor 
18F uit de trefplaathouder als functie van de vuldruk bij een 

bundelstraan van 15 ~~ een bestralingsduur van 5 minuten en een 

partiële dr-uk van het 1% F2/Ne-gasmengsel van 0.16 MPa (1.6 atm) 

hetgeen overeen kwam met 60 ~ol F2 (ontleend aan (Cas 80) ). 

dracht van de deuteronen aan het gas, de dichtheid in de bundel af is genomen 

(In de bundel heerst een hogere temperatuur dan buiten de bundel en dus een 

lagere dichtheid; in par. 4.1 wordt dit effect nog nader toegelicht). In dit 

geval bestaat de mogelijkheid dat, ook wanneer P0>2.03 MPa (20 atm) de 

deuteronen toch niet volledig worden afgeremd. 

2) verstrooiing van de deuteronen aan het trefplaatfolie en in de trefplaat 

zelf. Hierdoor is het mogelijk dat een gedeelte van de deuteronen voordat ze 

volledig zijn afgeremd, de zijwanden van de trefplaathouder treffen. Ook in 
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dit geval zou de in feite aangemaakte activiteit lager z~Jn dan de theorD

tische waarde. Bij verhoging van de druk wordt minder hinder ondervonden 

van verstrooiing omdat bij hogere druk de aanmaak van het 18F voor een groter 

deel plaats vind voor in de trefplaathouder dichter bij het folie, dus op 

een plaats waar de afname van de bundel-intensiteit door verstrooiing nog re

latief gering ~s. In par. 4.5 wordt een model afgeleid waarmee het verlies 

aan opbrengst ten gevolge van verstrooiing aan het trefplaatfolie berekend 

kan worden. Voor de door Casella et.al. gebruikte trefplaathouder zou dit 

verlies aanzienlijk kunnen zijn omdat zij een dik trefplaatfolie gebruiken 

waaraan de bundel relatief sterk verstrooid wordt. 

3) door de hogere druk daalt de gemiddelde vrije weglengte van een aange-
lS 18 maakte F-kern. Voordat het F met de wanden van de trefplaathouder in 

contact zal komen, heeft deze dus meer gelegenheid gehad om uit te wisselen 
19 met een F-atoom van een F2-molecuul; een hogere druk zou dus kunnen leiden 

h . d 18 d. 1 h tot een oger extract~eren ement voor F-F
2• In ~t geva mag men verwac -

ten dat een verhoging van het F
2
-percentage hetzelfde effect zal hebben, het

geen ook blijkt uit figuur 3.3. 

Uit het voorgaande lijkt afgeleid te kunnen worden dat ook bij aanzienlijk 

lagere drukken dan de 2.03 MPa (25.8 atm) toegepast door Casella et.al. een 

hoog extractierendement voor 18F-F
2 

verkregen kan worden, mits i) het F2-

percentage navenant wordt verhoogd en/of ii) een trefplaathouder met grotere 

inwendige diameter gebruikt wordt. Hierbij geldt wel als voorwaarde dat aan 

de dikke-trefplaat conditie voldaan wordt; de trefplaathouder dient dus lang 

genoeg te zijn om de deuteronen ook bij de lagere druk volledig af te remmen. 

3.7 literatuurgegevens 

In tabel 3.1 z~Jn een aantal literatuurgegevens over de productie van 
18F-F

2 
via de 20Ne(d,a) 18F-kernreactie samengevat. Kolom 9 van deze tabel 

. 18 . . d . d f. . d d geeft het product~etempo voor F-F
2• D~t ~s zo an~g ge e ~n~eer at met 

behulp van formule 3.1 de activiteit berekend kan worden die (gegeven de 

bundelstroom en de bestralingsduur) op E.O.B: uit de trefplaathouder gewon

nen werd. In enkele gevallen werd in de publikaties niet het productie-
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22.5)(Lam 72,Lam 73, 

23.4 Wol 73,Fow 73, 

21.7 Nei 78) 

33.7 (Lam 78) 

69 (Vin 79) 

I 5 I. 55.4 \Cas 80,Fow 81) 

43 (Sha 81) 

41 (Sha 81) 

34 (Jon 82a) 

57 16 ) (Dik 83c,Dik 83d) 

!)energie aan de voorkant van de trefplaat 2) 3)lengte resp. inhoud van de trefplaathouder 4)totale vuldruk 5)benodig 

de druk voor volledige afremming (zie fig.4.1) 6 )het F2-volumepercentage 7)het aantal micromolen F2; in enkele ge

vallen (aangeduid met t) is M(F 2) berekend met V,P0 ,f(F2) en de ideale gaswet 8)de dikke-trefplaat opbrengst 9)de 

d . lh . d I 8 ( . k ) 1 0 ) . 1 8 ( ( I 8 ) / ) I I ) . pro uct~esne e~ voor F-F z~e te st het extract~erendement voor F-F2 y F-F 2 y•IOO% onvolled~ge 

afremming 12 )niet vermeld 13Ykon niet berekend worden I4)y(9.7 MeV)-y(7.8 MeV) 15 )onder routine-condities (15].1A en 

30].1Ah); bij korte bestralingen was n>80% 16 )onder routine-condities (50].1A en 50].1Ah); bij korte bestralingen was 

n>65% 

~ tabel a.1 : literatuurgegevens over de productie van 18F-F via de 20Ne(d~a; 18F-kernreaJ~:e 
2 
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18 
tempo maar wel de F-F 2 activiteit, die bij een gegeven bundelstroom en 

bestralingsduur beschikbaar kwam, vermeld. In deze gevallen is het in tabel 

3.1 vermelde productietempo berekend met formule 3.1. 

3.8 discussie 

Zoals blijkt uit tabel 3.1 verkregen Vine et.al. (Vin 79) en Diksic 

et.al. (Dik 83c,Dik 83d) ondanks het feit dat zij het gas bij een betrekke

lijk lage druk bestraalden (dit in tegenstelling tot Casella et.al. (Cas 

80,Fow 81), een relatief hoog extractierendement voor 18F-F
2
). Dit zou er op 

kunnen duiden dat het derde effect besproken bij figuur 3.5 (afname van de 

vrije weglengte van het 18F) minder belangrijk is. Zeker is dit echter niet 

omdat Vine et.al. en Diksic et.al. een hoger F2-percentage gebruiken dan 

Casella et.al. Reeds eerder is opgemerkt dat onze productie-opstelling voor 
18F-F2 is gebaseerd op het ontwerp van Casella et.al. (Cas 80). Op grond van 

de door hun verkregen resultaten (zie figuur 3.5) zijn we er van uitgegaan 

dat een relatief hoge druk nodig was om een hoog extractierendement voor 
18F-F te verkrijgen (hoewel achteraf gezien deze hoge vuldruk misschien niet 

2 
noodzakelijk is). De lengte van onze trefplaathouder bedraagt 0.20m en de 

energie van de deuteronen na passage van het trefplaatfolie bedraagt 12.6 

MeV. Voor volledige afremming van de deuteronen in het neon is dan tenminste 

een druk van 848 kPa (8.48 bar) benodigd (zie figuur 4.1). De bestralingen 

zijn uitgevoerd bij drukken van 1.5 MPa (15 bar) tot 20 MPa (20 bar) (zie 

hoofdstuk 5 en 6). Bestralen bij een hoge druk (>P
00

) heeft in ieder geval 

als voordeel dat ook bij hogere bundelstromen nog steeds aan de dikke-tref

plaat conditie voldaan blijft ( het effect van de dichtheidsafname in het gas 

tijdens de bestraling wordt geheel of gedeeltelijk gecompenseerd door de 

hogere vuldruk; het is echter moeilijk om hier een kwantitatieve uitspraak 

over te doen). 

Vanwege de hoge vuldruk worden hoge eisen aan het dunne metalen trefplaat

folie gesteld. In hoofdstuk 4 wordt een vereenvoudigd model afgeleid om de 

barstdruk van deze folies te berekenen. 
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4 BEREKENINGEN EN EXPERIMENTEN TEN BEHOEVE VAN HET ONTWERPEN VAN DE 

TREFPLAATHOUDERS 

In dit hoofdstuk worden berekeningen en experimenten besproken die zijn 

uitgevoerd als ondersteuning voor het ontwerpen van de trefplaathouders waar

in zich het neon (in het geval van de dikke-trefplaat opbrengstmetingen) of 

het neon/fluor-gasmengsel (in het geval van de 18F2-productie) tijdens de be

straling bevindt. De bestralings-opstellingen zelf worden besproken in hoofd

stuk 5. 

Om bij een gegeven deeltjes-energie en bundelstoom de maximale hoeveelheid 
18

F aan te maken, moeten de deuteronen in de trefplaat tot beneden de drempel

energie (voor de 20Ne(d,a) 
18

F-kernreactie is Ed=O) afgeremd worden. Par. 4.1 

geeft daarom allereerst de dracht van deuteronen in neon als functie van de 

deuteron-energie. Met behulp van een dun metalen folie (het trefplaatfolie) 

wordt het neon opgesloten in de trefplaathouder. Via dit folie treden de deu

teronen de trefplaathouder binnen. In par. 4.2 wordt een model gegeven waarmee 

de barstdruk (bij omgevingstemperatuur) van het trefplaatfolie geschat kan 

worden. Tevens geeft deze paragraaf experimenteel bepaalde barstdrukken. Ver

volgens wordt in par. 4.3 de invloed van bestraling (ondermeer warmtedissipa

tie) op de barstdruk van het trefplaatfolie onderzocht. Het rekenmodel wordt 

uitgebreid voor het geval dat de temperatuur van het folie hoger is dan de 

omgevingstemperatuur. Par. 4.4 bespreekt vervolgens het koelsysteem waarmee 

het trefplaatfolie van de 18F2-productieopstelling tijdens de bestraling ge

koeld wordt. De deuteronen worden aan het trefplaatfolie verstrooid. Hierdoor 

treft een deel van de deuteronen, voordat deze volledig zijn afgeremd, de 

zijwanden van de trefplaathouder. In par. 4.5 wordt berekend in hoeverre hier

door de opbrengst verlaagd wordt. 

4.1 dracht van deuteronen ~n neon 

Bij het bepalen van de lengte van de trefplaathouder moet rekening ge

houden worden met de afstand die de deuteronen in het neon afleggen. In fi

guur 4.1 is de dracht gegeven van deuteronen in neon bij een druk van 100 kPa 

(1 bar) en een temperatuur van 295 K. Deze grafiek is bepaald met behulp van 
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getabelleerde waarden voor de dracht, samengesteld door Williamson et.al. 

(Wil 66). In deze tabellen wordt de dracht uitgedrukt in g/cm2. Bij de om

rekening naar meters is er van uitgegaan dat neon zich gedraagt als een 

ideaal gas. Bij constante temperatuur LS de dracht (in meters) omgerekend 

evenredig met de druk. Met behulp van figuur 4.1 kan dus gemakkelijk de dracht 

hij hogere drukken bepaald worden. 

3 

~ s druk: 100 kPa '-' 

~ temp.:295 K ~ 
u 2 
~ 
~ 
~ 

0 

0 5 10 15 
Ed (MeV) 

figuur 4.1: dracht van deuteronen in neon (WiZ 66) 

Doordat tijdens bestraling de deuteronen hun energie afstaan, warmt 

het neon op. In de bundel zal, omdat hier de energie-overdracht plaats vindt, 

de temperatuur hoger worden dan buiten de bundel. Bij een afgesloten tref

plaathouder zal de dichtheid in de bundel dus afnemen en de dichtheid buiten 

de bundel toenemen. Tengevolge van de energie-dissipatie zal de dracht in het 

neon dus groter zijn dan de waarde die met behulp van ~iguur 4.1 verkregen 

wordt. De dracht is niet alleen afhankelijk van de deeltjesenergie en de druk 

maar ook van de bundelstroom. De toename van de dracht zal bepaald worden door 

de warmte-overdracht van het neon naar de wanden van de trefplaathouder. Ver

moedelijk vindt de warmte-overdracht niet plaats door zuivere geleiding maar 

door vrije convectie. 
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Experimenteel onderzoek naar deze effecten is gedaan door Heselius et.al. 

(Hes 82a,Hes 82b), Wieland et. al. (Wie 81), Oselka et.al. (Ose 77) en 

McDaniels et.al. (McD 72). 

Het remmend vermogen van neon voor deuteronen is gegeven in figuur 4.2 

(Wil 66). 
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figuur 4.2: remmend vermogen van neon voor deuteronen (Wil 66) 

4.2 berekening en experimentele bepaling van de barstdruk van een folie 

Bij de productie van 18F-F
2 

(zie hoofdstuk 5 en 6) wordt de trefplaat

houder tot een hoge druk (1.0 MPa tot 2.0 MPa) gevuld met het Ne/F2-gas

mengsel. Daarom worden aan het trefplaatfolie waarmee het gasmengsel in de 

trefplaathouder wordt opgesloten, hoge eisen gesteld. Deze paragraaf beschrijft 

het onderzoek dat aan de sterkte van deze folies is verricht (wanner het 

folie niet bestraald wordt; de invloed van bestraling op de barstdruk wordt 

besproken in par.4.3). In par 4.2.1 worden allereerst de materiaaleigen-
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schappen van de door ons gebruikte folies gegeven (Duratherm-600). Ver

volgens wordt in par. 4.2.2 een vereenvoudigd model afgeleid waarmee de 

barstdruk bij omgevingstemperatuur van een folie berekend kan worden. In 

par 4.2.3 worden de berekende waarden vergeleken met gemeten barstdrukken. 

4.2.1 materiaaleigenschappen van Durathermr600 

Voor de scheiding tussen het te bestralen gas en het vacuum van het 

bundelgeleidingssysteem zijn uitsluitend commercieel verkrijgbare Duratherm-

600 folies gebruikt. Deze fo:ies zijn beschikbaar (Del 81) in dikten van 

10, 15, 20, 30 en 50 ~m. De materiaaleigenschappen van Duratherm-600 z~Jn 

hieronder gegeven (Del 81). Deze gelden alleen voor de 10, 15, 20 en 30 ~m 

folies (harde uitvoering). De materiaaleigenschappen van het 50 ~m folie 

(zachte uitvoeing) worden door (Del 81) niet gegeven. 
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figuur 4.3: temperatuurafhankelijkheid van amax en ap
3
o.oo2 

4.2.2 een eenvoudig model voor berekening van de barstdruk van een folie 

In een publikatie van Nitschke (Nit 76) wordt voor de berekening van 

de barstdruk van een cirkelvormig folie de volgende formule gebruikt ( de 

auteurs verwijzen naar een publikatie uit 1910): 

p 
max 

Hierbij is: 

p : max 
a ma x 
EO 

do 

Ro 

de 

de 

de 

de 

de 

-2 
barstdruk (Nm ) 

treksterkte van het foliemateriaal (Nm-2) 

elasticiteitsmodulus van het foliemateriaal 
-2 

(Nm ) 

dikte van het folie (m) 

straal van het folie (m) 

In deze paragraaf zullen we een model opstellen voor de berekening van 

( 4 0 1) 

P • De resultaten van dit model worden vergeleken met formule 4.1 en in 
max 

par. 4.2.3 met experimenteel bepaalde barstdrukken. 

We veronderstellen dat het folie tengevolge van de toegepaste druk 

bolvormig gekromd is. Om het verband te vinden tussen de druk P, de krom

testraal R, de spanning in het folie a en de dikte van het folie d beschou

wen we een bol met straal R en dikte d (R>>d) die gevuld is met gas bij een 
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druk P. De kracht F 1 op de bovenste helft van de bol tengevolge van de druk

p bedraagt: 

2 F = 1r-R .,p 
I 

Deze kracht wordt gecompenseerd door de kracht F2 die de onderste helft van 

de bol via de spanning in het materiaal op de bovenste helft uitoefent: 

Het gezochte verband volgt nu uit de voorwaarde: F
1
=F2 

P = 2cr•d/R (4. 2) 

De kromtestraal R kan worden uitgedrukt in de oppervlaktetoename ~A van het 

folie. Zij R
0 

de oorspronkelijke straal en A
0 

de oorspronkelijke oppervlakte 

van het folie dan is: 

Aa+~=2~R2 ~asin8d8 
2 

=2~R ( 1-cosa) 

=2~R2 (1-1( 1-s in2a) ) 

2 I 2 2 
=2~R ( I-v ( I-R

0
/R ) ) 

f'-o + ~A 

Gi7S 
\ I Aa I 

\ I I 
, I I 
\ I I 
R\ I I 
\~ I 

' I / \ I I 

'V 

Hieruit volgt nu het verband tussen de oppervlaktetoename en de kromtestraal: 

R = (4. 3) 

Tenslotte zoeken we nog het verband tussen ~/A0 en de spanning a Ln het 

folie. Bij elastische vervorming is dit verband: 

Hierbij is ~O de dwarscontractieverhouding en E
0 

de elasticiteitsmodulus van 
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het materiaal. Voor de meeste metalen is de uitrekking slechts voor kleine 

waarden van a elastisch en lineair met de spanning. Om het verband te vinden 

bij hogere spanningen beschouwen we een rechthoekig folie met lengte 1
0 

en 

breedte b
0 

waarop in beide ri-htingen een trekspanning a wordt toegepast. p,x 
Onder a verstaan we de spanning waarbij een blijvende plastische vervor-p,x 
ming van IOO•x% optreedt wanneer de belasting wordt weggenomen. Tengevolge 

van deze trekspanning neemt de lengte en de breedte van het folie toe: 

Als gevolg van de dwarscontractie is er ook een tegengestelde bijdrage: 

(t:.l) = t:.b 
a 

-llo (b) I = -)10 (~+ x) 
10 2 0 EO 

(t:.b) = LH 
a 

-llo Cy-) I -)10 ( p,x + x) 
b

0 
2 E . 

0 0 

De totale relatieve toename ~n lengte en breedte bedraagt dus: 

a 
t:.l t:.b ( p ,x 
~=-=(1-)10) --+x) 
10 bO EO 

De toename van het oppervlak bij een spanning a volgt nu uit de formule p,x 

(4. 4) 

Aangezien in (4.4) de afmetingen van het folie niet meer voorkomen geldt deze 

formule ook voor cirkelvormige folies.(nemen we x~0.002 dan krijgen we met 
AA 

behulp van par. 4.2.1: ~ = 1.46%). 

Tegelijkertijd met de oppervlaktetoename treedt tengevolge van dwarscontrac

tie ook een afname van de dikte van het folie op. Deze afname wordt gegeven 

door: 

a 
t:.d -2 )1 ( ~ + x) 
dO = 0 E0 
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Hierbij LS d0 de oorspronkelijke dikte van het folie. (Met ~0.002 vinden we 

~d/d0 = 0.61% ). We krijgen dus: 

Substitutie van (4.5) in (4.2) geeft nu het verband tussen de druk P en de 

spanning 0 in het folie: p,x 

(4.5) 

(4.6) 

Hierbij vinden we de kromtestraal R van het folie door substitutie van (4.4) 

in (4. 3): 

~ ( 1 + 2(1-)1
0

) t~,x + x) ) 

R = ------------------~--------0 

1(2(1-)1
0
)( ~,x+ x)) 

0 

(4. 7) 

Met behulp van de getalwaarden gegeven in par.4.2. 1 vinden we voor Duratherm-600 

het volgende verband tussen de kromtestraal R en de straal R0 van het folie 

(x= 0.002): 

In het begin van deze paragraaf is verondersteld dat het folie bolvormig ge

kromd is. Deze aanname wordt nu gerechtvaardigd door het feit dat R meer 

dan vier keer zo groot is als R0 (de preciese vorm van het folie is dus 

vermoedelijk niet zo belangrijk). Tevens blijkt inderdaad dat R>>d. 

~A opmerking: Voor het geval dat~ <<1 (zie formule 4.3) en d~d0 (zie formule 4.5) 
0 en indien we bovendien x= 0 nemen dan gaan formule (4.6) en (4.7) over in: 

Met Jlo = 0.294 wordt dit: 
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p 

Dit is op een constante vermenigvuldigingsfactor na dezelfde afhankelijkheid 

tussenPen a, E0 , d0 en R
0 

als in formule (4.1). 

Met behulp van formule (4.6) en (4.7) kunnen we nu een schatting maken van de 

barstdruk (P ) van een Duratherm folie. Voor de spanning a nemen we de max 9 2 p,x 
o.2% trekgrens: ap,0.002 = 1.83·10 N/m. In tabel 4.1 is het resultaat gegeven 

voor Duratherm folies met een diameter van 13 mm. Ter vergelijking zijn te

vens de barstdrukken berekend met formule (4. 1) gegeven. Hierbij is voor de 

· · ld -- 2.0·t09Nm- 2 spannLng Lngevu : a 
max 

do P (Nm-2 ) 
ma x 

P (Nm-2) 
ma x 

(]..lm) formule (4.1) formule (4.6) en (4. 7) 

10 10. 7· 105 
13.3•105 

15 16.0·105 20.0•105 

20 21.3•10 5 26. 7· 105 

30 32.0. 105 
40.0•105 

____"_ tabel 4.1: berekende schatting van de barstdruk van Duratherm-600 folies 

(R
0 

= 6.5 mm) 

4.2.3 experimentele bepaling van de barstdruk van een folie 

Om het model te testen zijn de barstdrukken van Duratherm folies expe

rimenteel bepaald. Hiervoor is een kleine uit messing vervaardigde folie

houder gebruikt. Het folie zat ingeklemd tussen twee rubberen O-ringen (zie 

figuur 4.4). De diameter van het folie bedroeg 13 mm. 
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r-
' L __ 

• 2û mm ~ 

figuur 4.4: foliehouder gebruikt voor het testen van folies (schaal 1:1) 

Met behulp van een pomp kon telkens een druppel water Ln de houder geperst 

worden. Om drukstoten te vermijden was tussen de pomp en de foliehouder 

een kraan aangebracht (zie figuur 4.5). Telkens na een nieuwe slag van de 

pomp werd deze kraan voorzichtig opengedraaid en de drukmeter P afgelezen. 

0 
folie 

pomp foliehouder 

figuur 4.5: opstelZing gebruikt voor het meten van de barstdruk van folies 

Het resultaat van de barstdrukmetingen LS gegeven in tabel 4.2 
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lJ 
gemiddelde

2
) 

l) 
gemiddelde

2
) do p do p 

max max 

(J.lm) (Nm-2) (Nm - 2) (J.lm) (Nm- 2) -2 
(Nm ) 

10 9 ° 105 

} 20 27.5·10
5

) 2 7.5 · I 05 

IO 9 ° I05 9 0 5 ° I05 20 27.5 ° I05 

IO I 0. 5 ·I o5 
30 30.0· 10

5 
} 

I5 I6 ° I05 

} 
30 36 0 5 ° 1 o5 5 34.5 ° 10 

I5 I7 · I 05 I7.8·I05 30 37 0 0 ° I05 

I5 5 50 
3) 

20.5· IO -
20 27 0 5 ° 105 l 50 

_4) -

I) 
p ~s het maximale drukverschil over het folie 

2) Imax 
3L:P i 

3
)nog intact bij 65 ° 1 o5 -2 

(65 bar) Nm 
4

) nog intact bij 80 ° 1 o5 -2 (80 bar) Nm 

-D tabel 4.2: experimenteel bepaalde barstdx>ukken van Duratherm folies 

(R
0 

= 6. 5 mm) 

Uit de tabel blijkt dat bij een gegeven dikte van het folie, een aanzienlijke 

spreiding op kan treden in de gemeten barstdruk. Vermoedelijk wordt dit 

veroorzaakt door locale verzwakkingen, ontstaan bij de fabrikage van het 

folie en/of door beschadiging van het folie door de inklemming. Nemen we voor 

elk folie de laagste gemeten barstdruk dan is deze in het ongunstigste geval 

32% lager dan de overeenkomstige waarde berekend met formule (4.6) en (4.7). 

Voor de gemiddelde barstdrukken is dit 28% en voor de hoogste gemeten barst

drukken 21%. 

Een betrouwbare waarde wordt berkregen door bij formule (4.6) een veilig-

h "d f . 2 . k . b e~ s actor van c~rca 3 ~n re en~ng te rengen. 

Bij het eerste ontwerp van de trefplaatopstelling (trefplaatopstelling A; 

zie par. 5. 1. I) was tussen het bundelgeleidingssysteem en de trefplaathouder 

een bufferruimte aangebracht; dit om te vermijden dat bij breuk van het tref

plaatfolie het bundelgeleidingssysteem met activiteit besmet zou worden. Met 

behulp van een tweede folie (het vacuÜmfolie) werd deze bufferruimte geschei

den van het bundelgeleidingssysteem. 
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Om het nut van de bufferruimte te onderzoeken werd de gasdruk in de tref

plaathouder net zolang opgevoerd totdat het trefplaatfolie brak. De resul

taten van deze metingen (zie tabel 4.3) doen vermoeden dat het gebruik van 

de bufferruimte geen zin heeft wanneer beide folies even dik gekozen wor

den immers: na breuk van het trefplaatfolie is de kans dan groot dat ook 

het vacuÜmfolie breekt. Daarom werd bij gebruik van trefplaatopstelling A 

een trefplaatfolie van 20 ~m en een vacuÜmfolie van 30 ~m toegepast. 

Bij de definitieve opstelling (trefplaatopstelling B; zie par. 5.2. J) werd 

geen bufferruimte meer toegepast, maar werd het trefplaatfolie gekoeld 

(zie par. 4. 4). 

druk in trefplaathouder trefplaatfolie vacuÜmfolie 

(Nm- 2) 

8.5· J05 10 ~m/geknapt J5 ~m/niet geknapt 
1) 

5 
JO Jlml geknapt JO Jlml geknapt 9.0·10 

9. 0. J o5 
JO ~mi geknapt JO ~m/geknapt 

1) 
20.0. J o5 

J5 ~m/niet geknapt J5 ~m/niet geknapt 

1 7. 5. 1 o5 15 ~m/geknapt 20 ~m/niet geknapt 

1
) bufferruimte niet gevacueerd 

tabel 4.3: drukproeven voor het testen van de bufferruimte. Beide folies 

hadden een diameter van 13 rro11. 

4.3 invloed van bestraling op de kwaliteit van een folie 

In de vorige paragraaf is geen rekening gehouden met de invloed van 

bestraling op de barstdruk. Tijdens de bestraling kunnen de volgende effecten 

optreden: 
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- aantasting van het folie door F2 
- stralingsbeschadiging van het folie 

- temperatuurstijging van het folie 

Het eerste effect speelt vermoedelijk geen belangrijke rol. Bij visuele inspec

tie van bestraalde folies is geen aantasting van het folie door het fluor waar

genomen. Vermoedelijk vormt zich op het folie een fluoride-laagje dat het mate

riaal tegen verdere aantasting beschermt. In het tweede geval ~s er sprake van 

een blijvend effect. Door de interactie van de deuteronen met de atomen in het 

folie kunnen roosterfouten ontstaan. Het extra aantal roosterfouten dat door de 

bestraling ontstaat z2l afhangen van de door het folie ontvangen stralingsdosis. 

Bij herhaalde bestralingen zou de kwaliteit van het folie dus verder achteruit 

kunnen gaan. Tijdens de ervaringen die binnen de groep cyclotrontoepassingen 

de afgelopen jaren zijn verkregen (met name bij de productie van 81~r waarbij 

ook een trefplaatfolie wordt gebruikt om het te bestralen gas op te sluiten ) 

is echter niet gebleken dat de kwaliteit van het folie ten gevolge van stralings

beschadiging achteruit gaat. We zullen de eerste twee effecten in het vervolg 

van deze paragraaf daarom verder buiten beschouwing laten. Wanneer ze toch van 

belang zouden zijn,kan de invloed ervan gemakkelijk vermeden worden door het 

trefplaatfolie regelmatig te vervangen. 

Het derde effect is alleen van belang tijdens de bestraling(een tijdelijk 

effect). Door de energie-overdracht van de deuteronen stijgt de temperatuur van 

het folie. Het vermogen dat tijdens bestraling in het folie wordt gedissipeerd 

bedraagt: 

P. = i·óE 
~ 

hierbij is: 

P.: het gedissipeerde vermogen (W) 
~ 

i : de bundelstroom door het folie (~A) 

~E: de energie-afname van de deuteronen in het folie (MeV) 
e 

(4.8) 

In par. 4.3.1 zullen we allereerst de energie-afname 6E van deuteronen in 

Durathermr600 folies numeriek berekenen. Vervolgens worden in par. 4.3.2 

temperatuurberekeningen van folies tijdens de bestraling uitgevoerd. 

Tenslotte wordt in par. 4.3.3 de invloed van temperatuurstijging in het model 

voor berekening van de barstdruk in rekening gebracht. 
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4.3. 1 energie-afname van deuteronen 1n Duratherm folies 

Voor een zeer dun folie kan de energie-afname van het deuteron be

rekend worden met de formule: 

(4. 9) 

Hierbij is: 

~E de energie-afname van het deuteron in het folie (MeV) 

t de dikte van het folie (kgm- 2) 
2 -I 

g het remmend vermogen van het folie voor deuteronen (MeVm kg ) 

Ed de energie van het invallende deuteron (MeV) 

Wanneer ~E<<Ed verkrijgt men met formule (4.9) een nauwkeurig resultaat. Is 

dit echter niet het geval dan moet het folie opgedeeld worden in N dunnere 

folies met dikte: 

~t = t/N -2 
(kgm ) 

Een nauwkeuriger resultaat wordt dan verkregen met de formule: 

N 

~E == n~lgCEJ ·~t 

n=2 ,3, • • • • • ,N 

(4. 10) 

(4.11) 

Voor een legering of een verbinding wordt het remmend vermogen gegeven door 

de formule: 

met: 

M 
g(E) = E fk•gk(E) 

k=1 

het aantal verschillende elementen 1n het materiaal 

de gewichtsiractie van element k 
2 -I 

het remmend vermogen van element k (MeVm kg ) 

(4. 12) 
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3.50' 

3.00 

2.50 

2.00 

1. 50 011m 

1.00 

30]lm 

0.50 

5 10 15 

Ed (MeV) 

figuur 4.6: berekende energie-afname van deuteronen in Duratherm folies 

Met behulp van formule (4. 11) en (4.12) is de energie-afname van deuteronen 

in Duratherm folies numeriek berekend (zie figuur 4.6). Hierbij is gebruik 
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gemaakt van getabelleerde waarden voor het remmend vermogen van elementen, 

opgesteld door Williamson et.al. (Wil 66). Voor de samenstelling van Dura

therm (Del 81) z~Jn de volgende gewichtsiracties genomen: Co (41.5%) Ni 

(25.5%) Cr (12%) Fe (10.1~ Mo (4.0%) Wo (3.9%). (N.B. deze percentages 

werden voordat de berekening van bE werd uitgevoerd, zodanig genormeerd dat 

de som 100% bedroeg). 

4.3.2 temperatuurstijging van folies tijdens bestraling 

De warmte, gedissipeerd in het folie, kan worden afgevoerd door: 

warmtegeleiding (in radiële richting door het folie) 

warmtestraling 

vrije convectie (warmte-overdracht aan het gas in de trefplaathouder) 

gedwongen convectie (in het geval dat foliekoeling wordt toegepast) 

We zullen twee extreme gevallen onderzoeken waarbij of alleen warmtegeleiding 

of alleen warmtestraling optreedt. Voor beide gevallen nemen we aan dat de 

bundel uniform over het folie verdeeld is. 

Bij zuivere geleiding geldt de volgende warmtebalans: 

-//----
/ / 

I I 
I I 

I I 
I r I I 

\ ' I / 
\ \ "' / / ' // 

...... _-

= 27Trdr • P. 
7TRa 2 ~ 

(4.13) 
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hierbij 1.s: 

À de warmtegeleidingscoëfficiënt van het folie 

T de temperatuur van het folie (K) 

do de dikte van het folie (m) 

Ro de straal van het folie (m) 

P. het gedissipeerde vermogen in het folie 1. 

Formule (4. 13) kunnen we als volgt herschrijven: 

d dT 
dr (À-r.rr) dr =-

rP.dr 1. 

(W) 

(Wm -)K-J) 

dT Integratie levert (met de randvoorwaarde dr = 0 voor r = 0): 

dT rPi 
- = - ------=-dr 2 

21Td0ÀRO 

(4. 14) 

(4. 15) 

Veronderstellen we À constant dan krijgen we voor het temperatuurprofiel: 

T(r) 
2 

- .!._) 
R 2 

0 

(4.16) 

De temperatuur van het folie 1.s maximaal bij r = 0. Hiervoor geldt: 

T(r=O) (4. 17) 

Voor een 10 ~m Duratherm folie krijgen we dus per Watt aan gedissipeerd 

vermogend een temperatuurstijging van 796K. Bij zulke hoge temperaturen 

is À niet meer constant. Bij toenemende temperatuur neemt de warmtegelei

dingscoëfficiënt van metalen af. Wanneer we de temperatuurafhankelijkheid 

van À in rekening brengen vinden we dus een nog hogere temperatuurstijging. 

Wanneer alleen zuivere geleiding optreedt zou een 10 ~m folie bij een ge

dissipeerd vermogen van 2 W reeds gaan smelten (Duratherm-600 heeft een 

smeltpunt van 1620K). 
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In werkelijkheid zal de warmte-afvoer via straling overheersen ten 

opzichte van de warmte-afvoer via geleiding. Om dit aan te tonen veronder

stellen we dat het folie een uniforme temperatuur heeft. Het vermogen dat 

het folie per oppervlakte-eenheid uitstraalt bedraagt: 

P = 2•E•a •(T 
4 - T 4) 

u 0 f 0 ( 4. 18) 

hierbij ~s: 

het uitgestraalde vermogen per oppervlakte-eenheid (Wm-2) 

de temperatuur van het folie (K) 

de omgevingstemperatuur (K) 
-8 -2 -4 de constante van Stefan-Boltzmann a

0 
= 5.6703•10 Wm K 

de emissiviteit van het folie-oppervlak 

2 
Stellen we TIR_ •P = P. (zie formule 4.8) dan vinden we voor de temperatuur--u u ~ 

toenaMe van het folie: 

(K) ( 4. 19) 

De emissiviteit is niet bekend. Voor sterk glanzende metaaloppervlakken 

varieert E meestal tussen ~0.03 en ~o. I (McA 54). Ten gevolge van bestraling 

krijgt het folie echter meestal een doffe blauwachtige kleur. Voor doffe metaal

oppervlakken is de emissiviteit aanmerkelijk groter ( 0.6~<E~<1 ) . 

In figuur 4.7 is voor een aantal waarden vanEde temperatuurtoename van het 

folie (berekend met formule 4. 19) gegeven als functie van het gedissipeerde 

vermogen P .• Bij een gedissipeerd vermogen van 10 W vinden we in het meest 
~ 

gunstige geval (E=l) een temperatuurtoename van meer dan 500 K. Het feit dat 

zowel E als het exacte bundelprofiel niet precies bekend 1s maakt het moeilijk 

om de temperatuurtoename nauwkeurig te berekenen. Bovendien kan het folie ook 

warmte afstaan aan het gas in de trefplaathouder. Het lijkt echter wel duidelijk 

dat de temperatuur van het folie tijdens bestraling aanzienlijk (enkele honder

den graden) kan stijgen. 
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E=0.8 
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20 

gedissipeerd vermogen (W) 

,~ figuur 4.?: berekende temperatuurtoename van een folie tijdens bestraZing 

voor het geval dat de warmte-afvoer allen door straling plaats 

vindt (R0=? mm~T0=295 K en voor verschillende waarden van E) 

4.3.3 barstdruk van folies bij verhoogde temperatuur 

De afleiding van de formules (4.6) en (4.7) blijft in principe hetzelfde. 

Ten gevolge van de thermische uitzetting van het folie treedt nu echter een 

extra oppervlaktetoename en diktetoename op. Voor niet al te grote temperatuur

stijgingen geldt: 

M, 
( Ao ) therm = 

L':.d 
( d

0 
)therm = 

2 ·a • L':.T 
0 

a • L':.T 
0 

met L':.T: de temperatuurtoename van het folie (K) 
-1 

a
0

: de lineaire uitzettingscoëfficiënt van het folie (K ) 

Met deze correcties gaan de formules (4.6) en (4.7) over in: 

(4.20) 

(4.21) 
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p = 
2·d •0 0 

~ p,x( 1 - 2].1( Ep,x + ) ) x + a0 •L'lT (4.22) 

R 0 0 

R = ~(1 + 2(1-]J)( i'x +x) + 2·a0L'lT)/v(2(1-lJ)( fu'x +x)+ 2·a
0

L'lT) (4. 23) 

In deze formules moeten nu voor ]J,E en 0 de waarden bij temperatuur T 
p,x 

ingevuld worden: 

E = EO( 1+~ •L'lT ) met 1 dE 
~ := E dT 

0 

G Go C 1+aG•L'lT ) met 1 dG = aG := G dT 

]J = lJo C 1+a • L'lT ) met 1° d]J a ·=--• . .:Jm ]J ]J ]Jo ........ 

(4.24) 

In (De 1 81) wordt niet Met lJ 
E 

1 krijgen we: a gegeven. =--
]J 2G 

EO 
-a ) a E -2G ( ~ ]J 0 0 G (4.25) 

Met behulp van de materiaaleigenschappen van Durathermr600 gegeven in 

par.4.2. 1 kunnen we nu een schatting maken van de barstdruk bij hogere tempe

ratuur. In figuur 4.8 is het resultaat gegeven voor een 10 ]Jm folie met een 

diameter van 13 mm. De berekende barstdruk is evenredig met de dikte d0 en omr 

gekeerd evenredig met de straal Ra van het folie. Figuur 4.8 kan dus ook gebruikt 

worden voor het bepalen van P van de andere folies. We zien dat de berekende 
ma x 

barstdruk tussen 0 en 500 De toeneemt met de temp~ratuur. Dit wordt veroorzaakt 

door de thermische uitzetting van het folie. Hierdoor neemt de kromtestraal 

af (zie formule 4.3) en dus de barstdruk toe (zie formule 4.2). Boven 700 De 
neemt de trekgrens zo snel af dat dit effect niet meer merkbaar is. 

Met behulp van formule 4. 1 kunnen we ook een schatting maken van de barst

druk bij verhoogde temperatuur. Hiervoor vullen we voor 0 en E de waarden 
ma x 

bij temperatuurT in. De invloed van de thermische,uitzetting van het folie op 

de barstdruk wordt in dit geval niet in rekening gebracht. De barstdruk berekend 

met formule 4.1 is ook in figuur 4.8 gegeven. 

Het meest betrouwbare resultaat wordt vermoedelijk verkregen wanneer in 
2 formule 4.22 een veiligheidsfactor van 3 aangebracht wordt (vergelijk hiervoor 

de gemeten en berekende barstdrukken van par.4.2.2 en 4.2.3). Ook deze curve 

is in figuur 4.8 weergegeven. 
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fi~uur 4. 8: berekende barstdruk van een Duratherm-600 folie (d0=10 ~, R0=6.5 mm) 

als jUnctie van de temperatuur. 

1 : forrrruZes 4.22 en 4.23 

2 : forrrruZes 4. 22 en 4. 23 met een veiligheidsfactor van ~ 
3 : formule 4.1 met cr enE temperatuurafhankelijk. (Geen rekening max 

gehouden met ther.mische uitzetting) 

Uit figuur 4.8 concluderen we dat wanneer de temperatuur van het folie maar 

beneden ongeveer 500 °c blijft de maximale vuZd:l'uk bij gebruik van een 

Duratherm-600 folie met een dikte van 30 ~m en een diameter van 13 mm ongeveer 

2.7 MPa (27 bar) bedraagt (curve 2). Bij de tot nu toe uitgevoerde proef

bestraZingen bedroeg de vuZd:l'uk maximaal 2.0 MPa (20 bar) (zie hoofdstuk 6). 

4.4 koeling van folies 

Zoals blijkt uit figuur 4.7 kan de temperatuur van het trefplaatfolie 

wanneer de warmte alleen via straling afgevoerd kan worden, bij hogere bundel

stromen (b.v. 20 ~A; voor een folie van 30 ~m bedraagt de gedissipeerde warmte 

bij een deuteron-energie van 13 MeV dan ongeveer 20 W ) tot mogelijk 600 Oe 
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oplopen. Uit figuur 4.8 blijkt dat de barstdruk van een Duratherm-600 folie 

boven deze temperatuur sterk afneemt. Om een te hoge temperatuurtoename van 

het trefplaatfolie te vermijden, wordt bij de productie-opstelling voor 
18

F-F2 het trefplaatfolie met heliumgas gekoeld. 

Hiervoor is een koeler ontworpen waarmee stromend heliumgas langs het 

folie geleid wordt (zie figuur 4.9). Deze koeler bestaat uit vier onderdelen: 

een buitenste rLng (A) ,een binnenste ring (B) en twee deksels. In de buiten

ste ring zijn twee pijpjes aangebracht die dienen voor de toe- en afvoer van 

het helium. In de binnenste ring bevinden zich kanaaltjes waarmee het helium 

naar het folie geleid wordt. Deze binnenste ring wordt in de buitenste 

geschoven. Vervolgens wordt op beide zijden van de koeler een deksel gemon

teerd. J ij gebruik van deze koeler moeten twee folies toegepast worden. Het 

trefplaatfolie voor afdichting van het Ne/F
2
-gasmengsel en een vacuÜmfolie 

voor afdichting van het vacuÜm van het bundelgeleidingssysteem. Beide folies 

hebben een diameter van 13 mm. Voor de afdichting van het helium worden 

rubberen O-ringen gebruikt. De buitenste ring wordt met water gekoeld. Hier

voor zijn in de ring twee halve kanalen aangebracht . 

. Het helium wordt in een gesloten circuit rondgepompt. Het circuit 

bestaat uit (zie figuur 4. 10): de koeler(~ een centrifugaalpomp (B), een 

heliumreservoir (C) en een warmtewisselaar (D). In de warmtewisselaar wordt 

het helium met water gekoeld. Hiermee wordt vermeden dat het helium te gevolge 

van de arbeid die de pomp op het gas verricht, te zeer opwarmt. De warmtewisselaar 

bestaat uit een koperen spiraal waardoor het helium stroomt en daar omheen een 

messing cylinder waardoor water circuleert. 

Op de zuigkant van de centrifugaalpomp bevindt zich een drukmeter P waarmee 

de onderdruk (in cm Hg) afgelezen kan worden. Het debiet van de pomp, als 

functie van deze onderdruk is weergegeven in figuur 4. 11. Deze karakteristiek 

geldt voor lucht en voor uitstroming naar atmosferische druk. Door drukopbouw 

in het circuit is de druk aan de perskant hoger dan 1 atm. Bovendien wordt 

geen lucht maar helium gebruikt. Het heliumrdebiet is daarom niet precies 

bekend. Tijdens gebruik van de köeler bedraagt de onderdruk aan de zuigkant 

ongeveer 35 cm Hg. Vermoedelijk is het debiet enkele kubieke meters per uur. 

Voorafgaand aan een bestraling wordt het circuit even geopend en door

gespoeld met helium. We hebben gekozen voor helium omdat dit gas bij bestra

ling niet wordt geactiveerd. Bovendien worden de deuteronen in het helium 

nauwelijks afgeremd. 
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+figuur 4.10: opstelling voor foliekoeling 
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figuur 4.11: karakteristiek van de centrifugaalpomp (geldt voor lucht en 

uitstroming naar atmosferische druk) 

i 

Om het effect van de koeling te onderzoeken is tijdens bestraling de tempera

tuur van het trefplaatfolie gemeten. Hiervoor is de foliehouder afgebeeld in 

figuur 4.4 gebruikt. De voorste demonteerbare flens van deze houder werd 
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vervangen door de koeler. De achterste flens werd verwijderd. Op de achter

zijde van het folie was een chromel-alumel thermokoppel gepuntlast. De draden 

van dit thermokoppel werden via de achterzijde van de foliehouder naar bui

ten geleid. De spanning over het thermokoppel werd gemeten met een microvolt

meter (Philips PM 2434). 

De bestraling werd uitgevoerd met deuteronen van 5.2 MeV. In het vacuÜmfolie 

(30 ~m) worden deze afgeremd tot 3.14 MeV. De resterende energie wordt vervol

gens geheel in het trefplaatfolie (30 ~m) afgegeven (zie figuur 4.6; de af

remming in het helium is verwaarloosbaar). Voor de berekening van het gedissi

peerde vermogen P. in het trefplaatfolie is formule 4.8 gebruikt. De bundel-
~ 

stroom i werd gemeten (zie par. 5.2.2). 

Het resultaat van de metingen is weergegeven in figuur 4.12. Bij een gedissi

peerd vep,mogen van 20 W bedraagt de temperatuur van het trefplaatfolie circa 

120 graden. Zonder foliekoeling is dit 420 graden. 
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figuur 4.12: experimenteel bepaalde temperatuur van het trefPlaatfolie als 

functie van het gedissipeerde veP~mogen in het folie. 

1 met foliekoeling; 2 zonder foliekoeling. 
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4.5 verstrooiing van geladen deeltjes aan een folie 

Wanneer een geladen deeltje een dun folie passeert, zal dit deeltje ten 

gevolge van de interactie met de atomen in het folie enigzins van richting 

veranderen (verstrooiing). De hoekverdeling van de verstrooide deeltjes 

hangt af van de samenstelling en de dikte van het folie en van het ladings

getal, het massagetal en de energie van het invallende deeltje. In par. 4.5.1 

zal aangegeven worden hoe deze hoekverdeling bepaald kan worden. 

Bij de opstelling die is gebruikt voor de dikke-trefplaat opbrengst

meting (trefplaatopstelling A; zie par. 5.1. 1) bevond zich tussen de eigenlijke 

trefplaathouder en het bundelgeleidingssysteem een geëvacueerde bufferruimte. 

Voor de scheiding tussen deze bufferruimte en het vacuÜm van het bundelgelei

dingssysteem werd een tweede folie (het vacuÜmfolie) gebruikt. Bij deze op

stelling zal ten gevolge van de verstrooiing aan het vacuÜmfolie een verlies 

aan bundelstroom optreden omdat na de verstrooiing een gedeelte van de inval

lende bundel niet meer via het trefplaatfolie de trefplaathouder binnentreedt. 

In par. 4.5.2 wordt een formule gegeven waarmee de overblijvende fractie van de 

bundel die na verstrooiing aan het vacuÜmfolie nog het trefplaatfolie treft, 

berekend kan worden. 

Door verstrooiing van de bundel aan het trefplaatfolie is het mogelijk 

dat een gedeelte van de deuteronen voordat deze in het gas tot beneden de 

drempelenergie zijn afgeremd, de zijwanden van de trefplaathouder treffen. 

In dit geval is de feitelijk aangemaakte activiteit lager dan de theoretische 

waarde. In par 4.5.3 wordt het verlies aan opbrengst ten gevolge van ver

strooiing aan het trefplaatfolie berekend. 

4.5.1 hoekverdeling van de verstrooide deeltjes 

Theoretisch onderzoek naar de verstrooiing van geladen deeltjes aan een 

dun folie ~s verricht door Nigam et.al. (Nig 59) en door Marion en Zimmerman 

(Mar 67). In deze paragraaf maken we gebruik van een samenvattend overzicht 

van Marion en Young (mar 68). De hoekverdeling van de verstrooide deeltjes is 

bij benadering Gaussisch en wordt gegeven door: 
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(4.26) 

Deze formule geeft de kans per eenheid van ruimtehoek dat het deeltje ver

strooid wordt in de richting e,w (zie figuur 4.13) de kans dat een deeltje 

verstrooid wordt in een ruimtehoek n wordt dus gegeven door: 
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figuur 4.13: verstrooiing van een geladen deeltje d aan een dun folie 

(4. 27) 

De parameter 8 geeft de hoek waarbij F(8,1jJ) is afgeneomen tot een fractie 
I w I 
-van de waarde bij 8 = 0 (- ·F(O,tjJ); zie figuur 4.14). 
e e 
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figuur 4.14: hoekverdeLing van de verstrooide deeltjes (niet genormeerd, 

e = 2 graden) w 

Deze parameter kan berekend worden met de formule: 

e = x ·x ·IB w c w 
(rad) 

Hierbij wordt B verkregen door het oplossen van de vergelijkingen: 

B - lnB = b 

b = ln(273·(Z + I)·z 113
·z2 ·t/A·S 2) - 0.1544 

(4. 28) 

(4.29) 

(4. 30) 

Nadat b met behulp van formule 4.30 berekend is, kan B afgeleid worden uit 

tabel 4.4. Daarna kan x afgelezen worden in figuur 4.15 , Tenslotte volgt 
w 

x uit de formule: 
c 

x 2 
c 

O.OJ569·Z(Z+l) ·z2 ·t = ~----~~--~--~~--
A· (pv) 2 

De betekenis van de gebruikte symbolen is als volgt: 

z 

z 
A 

t 

ladingsgetal van het invallende deeltje 

ladingsgetal van de atomen in het folie 

massagetal van de atomen in het folie 

dikte van het folie (kgm-2 ) 

(4. 31) 

p•v product van de impuls met de snelheid van het deeltje (MeV): 

(pv) 2 = (t+ 2•E•M0c2)·S 2 
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s2 = I - (I + E/M
0

ë2)-2 

de gemiddelde energie van het deeltje in het folie (MeV) 

rustenergie van het invallende deeltje (MeV); voor een deuteron 

is M ·c2 = I877 MeV 
0 

,, lJ EJ! b B EJI 

2.o 3.982 1.995 8.2 10.557 3.2-I'J 
3.0 4505 2.123 8.6 10.99!! 3.316 
3.4 5.ll12 2.239 9.0 11.-137 3.382 
3.8 5.506 2.}-lil 'JA ll.<l74 H46 
-1.2 5.990 2..1-17 9.8 12.310 3.509 
-1.6 6-167 2.5-13 10.2 1:.!.745 3.570 
5.0 6.')37 2.634 10.6 13.!79 3.630 
5.4 7..lll2 2.721 110 13.61,1 3.61!9 
5.8 7.862 2.S04 11.4 14.042 3.747 
6.2 ~.318 2.MX4 11.8 14.+72 3.X04 
6.6 S.772 2.%2 12.2 1-1.')01 H60 
70 9 ::!2~ 3m7 12.6 15.330 3.91 5 
7.4 'i.o69 310') 13.0 15.757 J.97() 

7.~ 10.114 3.1gu 13.4 16.t8-l 4.02.1 

tcibe l 4. 4: B als oplossing van verge Zijking ( 4. 29) (Mar 6 8) 

figuur 4. 15: grafiek voor bepaling van xw als functie van B (Mar 6 8) 
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Bij de berekening van e moet voldaan zijn aan de voorwaarde 4 ~< B ~< 15. w 
B mag niet te groot zijn omdat anders het deeltje teveel energie in het folie 

verliest (Marion en Zimmerman (Mar 67) nemen als criterium dat het deeltje 

niet meer dan 20 % van de oorspronkelijke energie in het folie mag verliezen) 

en B mag niet te klein zijn omdat anders het statistische karakter van het 

proces verloren gaat. 

Met behulp van de formules (4.28) t/m (4.31), tabel 4.4 en figuur 4.15 

kunnen we nu de hoek e voor deuteronenverstrooiing aan Duratherm-600 folies 
w 

berekenen. In figuur 4.16 is het resultaat gegeven voor de folies met een 

dikte van 10, 15, 20 en 30 ~m. Bij de berekening zijn voor Z en A het naar 

gewichtsfracties (zie par. 4.2. I) gewogen atoomnummer en massagetal van 

Duratherm-600 gebruikt: Z = 29. 16, A= 63.94 

e (rad) w 
30 ~m' 

0.07 ' ' 
0.06 20 

0.05 15 ~m 

0.04 10 ~m 
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0.01 
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0 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 

E (MeV) 

figuur 4.16: de berekende parameter ew voor deuteronenverstrooiing aan 

Durather.m-600 folies als fUnctie van de gemiddelde energie E 

van het deuteron in het folie. (in het gestippelde gedeelte 

van de curven verliest het deuteron in het folie meer dan 20% 

van zijn oorspronkelijke energie). 
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4.5.2 berekening van het verlies aan bundelstroom door verstrooiing aan 

het vacuÜmfolie bij de opstelling gebruikt voor de dikke-trefplaat 

opbrengstmeteting 

Vooruitlopend op de bespreking van de opstelling waarmee de dikke-tref

plaat opbrengstmetingen zijn uitgevoerd (voor een constructietekening van deze 

trefplaatopstelling wordt verwezen naar figuur 5. I) wordt ~n deze paragraaf 

een formule gegeven voor de berekening van de fractie van de bundel die na 

verstrooiing aan het vacuÜmfolie nog het trefplaatfolie treft. 

bündel 

figuur 4.17 

vacuÜmfolie 
I 

I 
I 
I 

~·-------- L 

trefplaatfolie 
I 
I 
I 

----------
I 
I --tj 

Verande-stellen we een zeer dunne bundel die het vacuÜmfolie in het midden 

treft, dan wordt de fractie van de bundel die na verstrooiing op het tref

plaatfolie valt gegeven door (zie figuur 4. 17): 

a e2 
! exp(- --2~sin8d8 
0 ew fo = ____ __;";. ____ _ 

1T e2 
! exp(- -)sin8d8 
o 8 2 

w 

Rt 
a := arctan( L) 

(4.32) 

(4. 33) 
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Hierbij is: 

Rt de straal van het trefplaatfolie (m) 

L de afstand tussen de folies (m) 

In werkelijkheid is de bundel niet oneindig dun. Bij een eindige uitgebreid

heid van de bundel wordt bovengenoemde fractie gegeven door formule 4.34 

De afleiding van deze formule wordt gegeven in appendix 4. Hierbij is uit

gegaan van een uniforme intensiteitsverdeling van de bundel en een cirkel

vormige bundel-doorsnede. 

~2TI 
1 - f f exp( - ( 

TI~ 2 0 0 

f = -------------------------------------------------------

r·sin~'-I(R 2-r2 •cos 2 ~') 

1~ 8 ) 2 )rdrdf' 
w 

(4.34) 

2 TI e2 
f exp( - ----)sin8d8 

8 2 o 8 2 
w w 

met: ~ de straal van de cirkelvormig veronderstelde bundel-doorsnede (m) 

Met formule (4.34) kan nu de fractie f van de bundel die na verstrooiing aan 

het vacuÜmfolie nog het trefplaatfolie treft numeriek berekend worden. Figuur 

4. 18 geeft deze fractie als functie van de verstrooiingsparameter 8 en w 
voor verschillende waarden van L (de afstand tussen de folies). Voor de 

diameter van het trefplaatfolie (2•Rt) is 14 mm genomen. De diameter van het 

vacuÜmfolie ( = diameter van de bundel; 2·~) bedroeg 13 mm. Bij de dikke

trefplaat opbrengstmetingen bedroeg de energie van de invallende deuteronen 

11 MeV (zie hoofdstuk 5 en 6). In het vacuÜmfolie (dikte 30 ~m) worden deze 

afgeremd tot ongeveer 9.88 MeV (zie figuur 4.6). Bij de gemiddelde energie 
-2 (10.44 MeV) bedraagt de verstrooiingsparameter 8 ongeveer 3.5·10 rad (zie 

w 
figuur 4. 16). De afstand L tussen beide folies bedroeg 80 mm (zie par. 5. 1.1). 

In dit geval vinden we met figuur 4.18 voor de fractie f van de bundel die 

het trefplaatfolie treft ongeveer 82%. Wanneer we uitgegaan zouden zijn van 

een zeer dunne bundel vinden we met formule 4.32 een waarde van 99.6%. 

Hieruit blijkt dat een grote fout gemaakt wordt wanneer het verlies aan 

bundelstroom ten gevolge van verstrooiing aan het vacuÜmfolie ( 1 - f ) 

berekend wordt door uit te gaan van een oneindig dunne bundel. Tot slot zij 
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opgemerkt dat de fractie f in de praktijk vermoedelijk iets groter zal ZlJn 

dan de berekende 82%; dit omdat de bundel-diameter vaak kleiner is dan de 

diameter van het vacuÜmfolie en omdat de verdeling van de bundel niet uni

form is. 

100 

f (%) 
80 

figuur 4.18: berekende fractie f van de invallende bundel die na verstrooiing 

aan het vacuümfolie nog het trefPlaatfolie treft (Rb = 6.5 mm~ 

Rt = 7.0 mm) 

4.5.3 een vereenvoudigd model voor berekening van het opbrengstverlies dat 

optreedt door verstrooiing van de deuteronen aan het trefplaatfolie 

Vooruitlopend op de bespreking van de productie-opstelling voor 18F-F 2 
(voor een constructietekening van de trefplaatopstelling wordt verwezen naar 

figuur 5.3) zullen we in deze paragraaf een vereenvoudigd model opstellen, 

waarmee het verlies aan aangemaakte activiteit dat ontstaat ten gevolge van 

verstrooiing van de deuteronen aan het trefplaatfolie, berekend kan worden. 

Door deze verstrooiing treft een gedeelte van de deuteronen voordat deze in 
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het gas tot beneden de drempelenergie zijn afgeremd,. de zijwanden van de 

trefplaathouder waardoor de feitelijk aangemaakte activiteit lager ~s dan de 

theoretische waarde (berekend met formule 3. I). Bij de nu volgende berekeningen 

wordt de verstrooiing aan het gas buiten beschouwing gelaten. De resultaten 

die in deze paragraaf verkregen worden, zijn daarom voornamelijk van belang 

wanneer een dik trefplaatfolie gebruikt wordt. Het onderzoek dat in deze 

paragraaf wordt beschreven is vooral verricht om na te gaan of verstrooiing aan 

het trefplaatfolie gedeeltelijk verantwoordelijk is voor het toenemend extractie

rendement bij toenemende druk zoals dat door Casella et.al. (Cas 80) gevonden 

werd (zie figuur 3.5: zoals reeds opgemerkt werd in par. 3.6, wordt door 

Casella et.al. een betrekkelijk dik trefplaatfolie gebruikt; de deuteronen 

worden in het folie afgeremd van 24 MeV tot I4 MeV). 

Analoog aan formule 3.I kunnen we een effectief productietempo yeff 

definiëren zodanig dat de feitelijk aangemaakte activiteit Af berekend kan 

worden met de formule: 

(4.35) 

Voor de betekenis en de eenheden van de gebruikte symbolen wordt verwezen 

naar formule 3. I. 
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Om Yeff te kunnen berekenen verdelen we de trefplaathouder in N equidistante 

intervallen ~z (zie figuur 4. 19): 

~z L/N (4. 36) 

hierbij is: 

L de lengte van de trefplaathouder (m) 

~z de lengte van een interval (m) 

N het aantal equidistante intervallen 

Verder definiëren we: 

( 1) ~z 
z = 2 

(n) (n-1) 
z = z + ~z , n 2,3,·····,N (4. 37) 

1,2,·····,N (4. 38) 

met: z 
(n) 

de afstand gemeten langs de trefplaathouder (m) 

s 
(n) 

de afstand van het middelpunt van het folie tot het punt z(n) (m) 

Rt de binnen-straal van de trefplaathouder (m) 

Allereerst zullen we nu een formule afleiden voor de fractie ~f(n) van de 

invallende deuteronen die zodanig verstrooid wordt dat deze de zijwanden 

van de trefplaathouder treffen tussen z(n) -~en z(n) + ~z (zie figuur 4.19). 

Deze fractie wordt verkregen door in formule 4.34 de lengte L te vervangen 

door z, vervolgens te differentiëren naar z en daarna z te vervangen door 
(n) 

z (hierbij is aangenomen dat ~z voldoende klein is). We krijgen dan: 

2 7T e2 
- f exp(- -)sin8d8 
8 2 o 8 2 
w w (4.39) 

Met ~: de straal van de cirkelvormig veronderstelde bundel-doorsnede. 
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b
.. (n) 

De ~Jdrage öyeff 
(n) öz 

(n) öz van de deuteronen die de zijwand tussen z - ~ en 

z + ~ treffen tot het totale effectieve productietempo Yeff kan nu opge-

schreven worden als: 

6 (n) 
yeff 

hierbij is: 

öf(n) ·(y(E.) - y(E(n)) ) 
~ f ( 4. 40) 

E. de deuteron-energie na passage van het trefplaatfolie (MeV) 
~ 

E (n) (n) t:.z 
f de deuteron-energie op het moment dat deze tussen z - z-

y(E.) 
~ 

y(E(n)) 
f 

en z(n) + ~z de zijwand treffen (MeV); (zie onderstaande 

opmerking) 

de dikke-trefplaat opbrengst bij energie 

de dikke-trefplaat opbrengst bij energie 

-1 
E. (GBqC ) 
~ 

E(n) (GBqC- 1) 
f 

de afstand die de beschouwde deuteronen (de deuteronen die de wand tussen 

z(n) - ~z en z(n) + ~z treffen) in het gas afleggen is niet voor elk deuteron 

hetzelfde: deze afstand hangt namelijk af van de preciese plaats waar het 

deuteron het trefplaatfolie passeert en de preciese plaats waar het deuteron de 

wand treft. Hierdoor is ook de energie Ein) niet voor elk deuteron hetzelfde. 

Ter vereenvoudiging nemen we echter aan dat elk deuteron een constante af

stand s(n) (zie formule 4.38) in het gas aflegt. Omdat dit ongeveer de ge

middelde afstand is zal hierdoor geen grote fout gemaakt worden. 

De deuteronen die slechts weinig aan het trefplaatfolie verstrooid worden, 

treffen niet de zijwanden maar de achterwand van de trefplaathouder (tenminste 

wanneer zij in het gas niet reeds volledig zijn afgeremd; wanneer dit wel het 

geval is, levert dit voor de berekening geen probleem omdat dan formeel voor 

de energie van het deuteron ter plekke van de achterwand nul genomen kan 

wordetV. Ook deze deuteronen leveren een bijdrage yeff aan het totale 
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effectieve productietempo. De fractie f van de bundel die de achterwand 

treft wordt gegeven door formule 4.34. Deze bijdrage tot yeff kan dus ge

schreven worden als: 

met 

f• (y (E.) 
l. 

(4.41) 

gegeven door formule 4.34 

de energie van de deuteronen ter plekke van de achterwand (MeV); 

ter vereenvoudiging wordt voor de berekening van Èf aangenomen 

dat al deze deuteronen dezelfde afstand L in het gas afleggen 

de dikke-trefplaat opbrengst bij energie Èf (GBqC-I) 

Het totale effectie~e productietempo wordt nu gegeven door de formule: 

N 
y - + L ~ (n) 
eff= Yeff n=l Yeff (4. 42) 

Voor de numerieke uitwerking van de afgeleide formules moeten de energiën Ef 

en Ein) bepaald worden. Dit wordt gedaan met de volgende impliciete uitdruk

kingen: 

Met g(E) 

p 

= g(E.) - p•s(n) 
l. 

(4. 43) 

= g(E.) - p•L 
l. 

(4. 44) 

de dracht van deuteronen in het gas als functie van de deuteron
-2 

energie (kgm ) 

de dichtheid van het gas (kgm- 3) 

De formules 4.43 en 4.44 gelden alleen als de rechterleden van de vergelij

kingen positief zijn. Is dit niet het geval, dan zijn de deuteronen voordat 

deze de wand treffen reeds volledig in het gas afgeremd. In dit geval is 

Ein) = 0 resp. Ef = 0 . 

Voor de berekening van de dichtheid nemen we aar1 dat het neon zich gedraagt 

als een ideaal gas: 

Ra p = p•-·T (4.45) 
M 
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Met p de vuldruk (Pa) 

Ro de universele gasconstante, -I -I 
R0 = 8.3I Jmol K 

M de molaire massa van neon, M = 
-I 

0.020 kgmol 

T de temperatuur van het gas (K) 

Bij de berekening is het effect van opwarming van het gas door de bundel 

buiten beschouwing gelaten: er is verondersteld dat in de trefplaathouder een 

uniforme temperatuur van 295 K heerst. 

Bij de numerieke uitwerking van het rekenmodel 1s voor de toepassing van de 

formules 4.43 en 4.44 gebruik gemaakt van getabelleerde waarden voor de dracht 

g(E) van deuteronen in neon, opgesteld door Hilliamson et. al. (Wil 66); Voor de 

bepaling van de dikke-trefplaat opbrengst is figuur 3. 1 gebruikt. 

Bovenstaand rekenmodel kunnen we nu toepassen voor de trefplaathouder 

die door Casella et.al.(Cas 80) gebruikt werd (zie ook de opmerking gamaakt 

bij figuur 3.5). Het door hun gebruikte trefplaatfolie had een dikte van 0.835 

mm (0.8IO mm aluminium met daarop aan de zijde van het gas een laagje nikkel 

met een dikte van 0.025 mm). De bestraling werd uitgevoerd met deuteronen van 

23 MeV. Met behulp van par.4.5. I vinden we voor de verstrooiingsparameter 

8 = 4.95·10-2 rad (bij de berekening werd voorZen A het naar gewichts-
w 

fracties gewogen atoomnummer resp. massagetal ingevuld. Merk op dat niet aan 

de voorwaarde dat de deuteronen in het folie minder dan 20 % van hun energie 

afgeven, voldaan is. Mogelijk is hierdoor de echte waarde van 8 groter dan 
w 

de berekende waarde). De overige parameters hebben de volgende waarde: E.=I4 
1 

MeV, L = 100 mm, Rt = 12.5 mm, N = 10. Het resultaat van de computer-bereke-

n1ngen is weergegeven in figuur 4.20 . Omdat in (Cas 80) de bundelstraal ~ 

niet vermeld wordt, zijn de berekeningen uitgevoerd voor drie verschillende 

waarden namelijk: 5 mm (curve 1), 10 mm (curve 2) en 12 mm (curve 3), (de straal 

van het trefplaatfolie bedroeg 12.5 mm). In figuur 4.20 is tevens de door 

Casella et. al. gemeten curve weergegeven (curve 4, zie ook figuur 3.5). 

Uit figuur 4.20 blijkt dat de berekende effectieve productietempo beneden 

2.0 MPa snel afneemt. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat beneden deze druk 

niet meer aan de dikke-trefplaat conditie voldaan wordt (voor volledige 

afremming is een druk van 2.03 MPa benodigd; zie figuur 4.1). Het berekende 

verlies boven 2.0 MPa wordt volledig veroorzaakt door verstrooiing aan het 

trefplaatfolie. We zien dat dit verlies in het ongunstigste geval (~=12 mm, 

P = 2.0 MPa) ongeveer 12 % bedraagt. Het door Casella et. al. gemeten 
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productietempo bedraagt bij 2.0 MPa echter slechts 50 % van de theoretische 

waarde. Verstrooiing aan het trefplaatfolie is dus slechts in beperkta mate 

verantwoordelijk voor het optredende verlies aan opbrengst. Mogelijk wordt het 

resterende verlies veroorzaakt door opwarming van het gas en/of verstrooiing 

aan het gas. (En mogelijk is 8 in werkelijkheid groter dan de berekende 
-2 w 

waarde van 4.95·10 rad ) . 

De berekeningen zijn ook uitgevoerd voor de door ons gebruikte trefplaat-
-2 

houder (ew = 2.8·10 rad,Ei = 12.6 MeV, L = 208 mm, Rt = 13.3 mm, ~ = 6.5 mm 

en N = 20 ) . Wanneer aan de dikke-trefplaat conditie voldaan wordt (P > 0.8 

MPa ) is het optredende verlies door verstrooiing aan het trefplaatfolie 

nagenoeg verwaarloosbaar ( < 1.5%). 

0.2 

0 

0 1.0 1.4 1.8 2.2 2.6 3.0 

P 
0 

(MP a) 

figuur 4.20: het door ons berekende effectieve productietempo (gerelateerd 

aan de dikke-trefplaat opbrengst bij 14 MeV) voor de trefplaat

houder van Casella et.al. (Cas 80) als functie van de vuldruk P. 

Bij de berekening is rekening gehouden met verstrooiing van de 
. -2 

deuteronen aan het trefplaatfol~e (e = 4.95·10 rad~ E. = 14 w ~ 

Me V~ L = 100 mm~ Rt = 12.5 mm~ N = 10) 

1 : Rb = 5 mm~ 2 : Rb = 10 mm~ 3 : Rb = 12 mm~ 4 : curve gemeten 

door Casella et.al. (zie ook figuur 3.5) 
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5 PRODUCTIE VAN ISF MET HET THE-CYCLOTRON VIA DE 20Ne(d,a)I 8F-rERNREACTIE 

Gedurende dit onderzoek zijn twee opstellingen voor de productie van ISF 

gebouwd. Tijdens een inleidende stage (Kle 82) is een opstelling gebouwd waarmee 

de dikke-trefplaat opbrengst voor bestraling van neon met deuteronen van 9.I 

MeV werd bepaald. In dit geval werd zuiver neon bestraald. Het ISF kwam na be

straling beschikbaar als fluoride in water. Deze opstelling wordt besproken in 

par. 5.I. Tijdens het afstuderen is een opstelling gebouwd voor de productie 

van ISF-F
2

. Hierbij wordt een Ne/F
2
-gasmengsel bestraald met deuteronen van 

I2.6 MeV. Deze opstelling wordt besproken in par 5.2. 

5. I opstelling voor bepaling van de dikke-trefplaat opbrengst 

In par. 5.I. I wordt allereerst de constructie van de trefplaathouder met 

bijbehorende onderdelen (bufferruimte, koelruimte) besproken. Deze trefplaat

opstelling wordt in het vervolg aangeduid als trefplaatopstelling A. Par. 5.1.2 

bespreekt de complete experimentele opstelling waarmee de dikke-trefplaat 

opbrengstmeteingen zijn uitgevoerd. Tevens wordt in par. 5.1.2 aandacht be

steed aan de experimentele uitvoering van de metingen. 

5.I. I constructie van trefplaatopstelling A 

In figuur 5.I is een constructietekening gegeven van trefplaatopstelling A. 

De opstelling bestaat in hoofdzaak uit: de trefplaathouder (A), de buffer

ruimte (B) en de koelwaterruimte (C). Een aantal belangrijke constructiepara

meters van trefplaatopstelling A zijn samengevat in tabel 5.I. Via een roest

vrijstalen pijpje in de achterwand wordt de trefplaathouder gevuld met neon. 

De pijpjes aan de voorzijde zijn aangebracht om de trefplaathouder te kunnen 

spoelen met een NaOH-oplossing (zie par. 5.1.2). De trefplaathouder en de 

bufferruimte zijn gescheiden door een Durathermr600 folie. Het folie zit inge-



bundel 

A: trefplaathouder 

B: bufferruimte 

C: koelwaterruimte 

figuur 5.1: constructietekening van trejpZaatopsteZZing A~ 

s chaa Z 1:2 ~ maten in rron 

I I 0 
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klemd tussen de trefplaathouder en een roestvrijstalen flens. Op de flens is 

een cirkelvormig drukrandje gedraaid waarmee het folie wordt afgedicht. De tref

plaathouder was bij een druk van 1.8 MPa (18 bar) lekdicht. 

trefplaathouder bufferruimte koelruimte 

binnenlengte 420 mm 50 mm 380 mm 

binnendiameter 30 mm 100 mm 100 mm 

inhoud 292 ml 400 ml 2500 ml 

constructiemateriaal . I) 
mess~ng aluminium messing 

folie Duratherm-600 Duratherm-600 -
foliedikte 20 ]liD 30 ]liD -
foliediameter 14 mm 13 mm -
folie-afdichting drukrandje drukrandje -

I) 
de trefplaathouder ~s aan de binnenzijde vernikkeld (circa 50 ]lm Ni) 

tabel 5.1: enkele constructieparameters van trefplaatopsteUing A 

De bufferruimte is aangebracht om te vermijden dat bij breuk van het 

trefplaatfolie het bundelgeleidingssysteem met activiteit besmet zou worden. 

Tijdens de bestraling is deze ruimte op vacuÜm zodat de bundel hierin niet 

verstrooid of afgeremd wordt. Het vacuÜmfolie wordt op dezelfde manier afge

dicht als het trefplaatfolie. De afstand tussen de folies bedraagt 80 mm. 

Voor de vacuümafdichting van de bufferruimte en de trefplaathouder zijn 

rubberen a-ringen gebruikt. 

De trefplaathouder en bufferruimte zijn electrisch geÏsoleerd opgesteld 

(t.o.v. elkaar en t.o.v. aarde). Hiervoor is tussen de bufferruimte en de 

trefplaathouder en tussen de bundelpijp en de bufferruimte electrisch isole

rend materiaal aangebracht (resp. Teflon en Delrin). Zodoende kan de bundel

stroom op de bufferruimte en op de trefplaathouder afzonderlijk gemeten worden. 

De energie van de deuteronen na passage van het trefplaatfolie bedroeg 

9.1 MeV. Bij een lage bundel-intensiteit is er een druk van ongeveer 0.23 MPa 

(2.3 bar) benodigd om deze deuteronen volledig in het neon af te remmen 
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(zie figuur 4. I). Bij de uitvoering van de bestralingen 1s een druk van 0.5 MPa 

(5 bar) gebruikt. 

5. 1.2 experimen~Ale opstelling en uitvoering 

In deze paragraaf bespreken we de experimentele opstelling waarmee de 

dikke-trefplaat opbrengstmetingen zijn uitgevoerd. Tevens wordt de experimen

tele uitvoering van de metingen besproken. Bij de bestralingen is trefplaat

opstelling A gebruikt (zie figuur 5. 1). Zuiver neon in natuurlijke isotopische 

samenstelling werd bij een druk van 0.5 MPa (5 bar) bestraald met deuteronen 

van IJ MeV. In de beide folies worden deze afgeremd tot 9.1 MeV (zie figuur 4.6). 

In figuur 5.2 is de opstelling schematisch weergegeven. Voorafgaand aan 

de bestraling werd de opstelling met een voorvacuÜmpomp vacuÜm gezogen tot 
-2 

een druk van ongeveer 4 Pa (3· JO torr). Ter beveiliging van de vacuÜmpomp 

was voor de pomp een extra bufferruimte B2 (6.5 liter) aangebracht. Via VI 

en M2 werd de trefplaathouder gevuld met neon. Vervolgens werd de bestraling 

uitgevoerd. Voor de druk- en stroommeting wordt verwezen naar par. 5.2.2. Na 

A 

BI 

B2 

MI t/m M4: 

VI, V2 

p 

V.V.P. 

S.P. 

Ne 

trefplaatopstelling A 

bufferruimte 

bufferruimte 

magneetkleppen 

reduceerventielen 

drukmeter .. 
voorvacuumpomp 

slangenpomp bundel 

neoncylinder 

,-----
1 

I 

l 

V2 

VI 

I 
NaOH act.kool 

~-

glovebox 

figuur 5.2: experimentele opstelZing gebruikt bij de dikke-trefplaat 

opbrengstmetingen 

---_I 
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afloop van de bestraling werd het neon v~a M2 en V2 door een NaOH-oplossinz 

(o.25 M) geleid; dit om eventueel aanwezig gasvormig 18F in te vangen. Als 

extra veiligheid was achter het NaOH-reservoir nog een actieve-kool absorber 

geplaatst. Tijdens het ledigen van de trefplaathouder werd met een GM-buis 

het stralingstempo op het NaOH-reservoir en de actieve-kool absorber gemeten. 

Hierbij werd geen gasvormige activiteit geconstateerd. Dit is in overeen

stemming met opbrengstmetingen van Casella et.al. (Cas 80). Bij hun metingen 
18 bleek dat meer dan 99% van het F aan de wanden van de trefplaathouder werd 

geadsorbeerd. 

Met behulp van een peristaltische pomp (slangenpomp) werd de NaOH-oplos

sing vervolgens via M3 en M4 door de trefplaathouder gepompt (~ 40 ml/min). 

De oplossing werd net zolang rondgepompt totdat het exposietempo op het NaOH

reservoir niet verder meer toenam. De totale hoeveelheid spoelvloeistof bedroeg 

ongeveer 800 ml. Voor de leidingen van deze experimentele opstelling zijn 

buigzame hoge-druk slangen gebruikt. De magneetkleppen, reduceerventielen en 

slangenpomp werden op afstand bediend. 

Na het spoelen van de trefplaathouder werden van de NaOH-oplossing enkele 

monsters genomen om de activiteitsconcentratie te bepalen. Hiervoor werden de 

annihilatiefotonen van 18
F met een geijkte Ge(Li)-halfgeleiderdetector en 

meerkanaalsanalysator geteld. De aangemaakte activiteit op E.O.B. werd berekend 

met de formule: 

(V /V ) ·N • opl .. mon 
A (5 0 1) 

met N het aantal pulsen boven de ondergrond in de piek van 511 keV 

t 
m 

de teltijd, gecorrigeerd voor de dode tijd van het detectiesysteem (s) 

À 
18 -4 -I de vervalconstante van F;:\ = 1.052•10 s 

V 
1

: de hoeveelheid spoelvloeistof (ml) op 
V het volume van het getelde monster (ml) 

mon 
td het tijdverschil tussen de Ge(Li)-meting en E.O.B. (s) 

p de emissiewaarschijnlijkheid van het annihilatiefoton; p = 1.938 
' -4 

E het detectierendement bij 511 keV; E = 4.75•10 

A de aangemaakte activiteit op E.O.B. (Bq) 

De dode-tijd correctie voert de meerkanaalsanalysator automatisch uit. Bij toe

nemend teltempo wordt deze correctie echter steeds minder nauwkeurig. Daarom 



werden meerdere monsters met een afnemend volume (en dus afnemend teltempo) 

gemeten zodat geëxtrapoleerd kon worden naar het limietgeval waarbij V 0 mon 
en dus ook N/t = 0. 

m 
De dikke-trefplaat opbrengst werd berekend met de formule (zie formule 3. 1): 

À.. A 
y =------ (5. 2) 

-)..,· ~ 
i· (I-e ) 

Voor de betekenis van de gebruikte symbolen verwijzen we naar formule 3.1 
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5.2 opstelling voor de productie van 18F-F2 

In par. 5.2. 1 wordt allereerst de constructie van de trefplaathouder met 

de bijbehorende foliekoeler en koelruimte besproken. Deze trefplaatopstelling 

voor de productie van 18F-F2 wordt in het vervolg aangeduid als trefplaat

opstelling B. In par. 5.2.1 bespreken we tevens een trefplaathouder waarmee 

als functie van de bundelstroom de benodigde druk om de bundel volledig af te 

remmen bepaald kan worden. Door onvoorzien tijdverlies bij het uittesten van 

de opstelling konden deze metingen echter helaas niet meer uitgevoerd worden. 

Vervolgens wordt in par. 5.2.2 de totale productie-opstelling voor 18F-F 2 
besproken. 

5.2. I constructie van trefplaatopstelling B 

In figuur 5.3 is een constructietekening gegeven van trefplaatopstelling B. 

De belangrijkste onderdelen hiervan zijn: de trefplaathouder (A), de koelruimte 

(B), de foliekoeler (C) en het diafragma (D). Een aantal constructiegegevens 

zijn samengevat in tabel 5.2. 

De trefplaathouder is vervaardigd uit nikkel: de zijwanden uit Ni-200 en de 

voor- en achterwand uit Ni-201 (leverancier (Bru 83) ). De voor- en achterwand 

zijn op de pijp van de trefplaathouder gelast. Er zijn geen rubberen a-ringen 

gebruikt omdat deze vermoedelijk aangetast worden door F2• In de flens waartegen 

de koelruimte bevestigd wordt, bevindt zich een kanaal waardoor de trefplaat

houder vacuÜm gezogen, gevuld met trefplaatgas en geledigd wordt. De koelruimte 

kan naar achteren weggenomen worden zonder dat hierVoor de trefplaathouder uit 

de productie-opstelling verwijderd hoeft te worden. Passivering bij verhoogde 

temperatuur is nu mogelijk door een verwarmingslint om de pijp van de tref

plaathouder te wikkelen (Kort na de in gebruik name van de opsteeling is dit 

een keer gedaan. In een later stadium werd echter voor een productiebestraling 

meestal eerst een passiveringsbestraling uitgevoerd). Het vacuÜmfolie en het 

trefplaatfolie zitten beide ingeklemd tussen twee a-ringen. Voor de afdichting 

van het trefplaatfolie aan de Ne/F2-zijde wordt een vernikkelde roestvrijstalen 

a-ring gebruikt (uitw. diam. = 18.42 mm; snoer= 1.57 mm (Eri 83) ). 

Het diafragma (D) en de trefplaathouder zijn beide electrisch-geÏsoleerd opge

steld. Hiervoor is tussen de bundelpijp (G) en het diafragma en tussen het 

diafragma en de flens F, Delrin aangebracht. Het diafragma is aangebracht om er 

zeker van te zijn dat de stroom die op de trefplaathouder gemeten wordt, ook 

volledig via het trefplaatfolie is binnengetreden. 
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trefplaathouder overige gegevens 

binnenlengte 208 mm folies Duratherm-600 

binnendiameter 26.6 mm foliedikte 30 ].liD 

buitendiameter 33.4 mm foliediameter 13 mm 

inhoud 112.5 ml folie-afdichting ü-ringen 

constructiemateriaal nikkel diafragmadiameter 12 mm 

~ tabel 5.2: enkele constructiegegevens van troefpZaatopsteUing B 

Bij de productie van 18F-F2 wordt de bestraling uitgevoerd met deuteronen 

van 14.5 MeV. In de beide folies worden ze afgeremd tot 12.6 MeV (figuur 4.6). 

Voor volledige afremming in het Ne/F 2-gasmengsel is (bij lage bundelstromen) een 

druk van ongeveer 0.82 MPa (8) bar) benodigd. Bij de tot nu toe uitgevoerde 

bestraling liep de vuldruk uiteen tussen 1 MPa en 2 MPa (10 en 20 bar). 

In figuur 5.4 is een trefplaatopstelling afgebeeld, die ontworpen is om 

experimenteel de druk te bepalen die (afhankelijk van de bundelstroom) nodig ~s 

om de bundel volledig af te remmen (zie ook par. 4.1). Bij de trefplaathouder 

kan in de achterwand een folie ingezet worden. Wanneer nu bij een gegeven vul

druk de bundelstroom opgevoerd wordt, zal op het moment dat de bundel niet meer 

wordt afgeremd, het folie opwarmen. Deze stroom kan dus bepaald worden door 

de temperatuur van het folie tijdens de bestraling te meten, bijvoorbeeld met 

een thermokoppel dat op het folie gepuntlast is. Dit soort experimenten zijn 

verricht door Wieland et. al. (Wie 81). Hierbij werd echter niet de temperatuur 

van een folie, maar de door de bundel opgewekte ionisatie in een gaslaagje 

achter het folie gemeten. 

5.2.2 productie-opstelling voor 18F-F2 

18 De produçtie-opstelling voor F-F2 ~s schematisch weergegeven in figuur 5.5. 

We zullen een aantal aspecten hieronder puntsgewijs bespreken. 
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Alle leidingen die ~n contact komen met F2 zijn vervaardigd uit roestvrijstaal 

(4 x 6 mm). De verbindingen zijn zoveel mogelijk gelast, behalve wanneer afzon

derlijke onderdelen hierdoor niet meer vervangen zouden kunnen worden. In deze 

gevallen Z~Jn roestvrijstalen koppelstukjes gebruikt (Swagelok, SS-6 MO-serie). 

Ook de kranen VI t/m V6 (Nupro, SS-6 H-MM) en V7 (Nupro, SS-4 BMG) zijn van 

roestvrijstaal. De volumina zijn als volgt: trefplaathouder Il3 ml; leidingen 

tussen VI t/m V6 I2.3 ml; leidingen van VI naar trefplaathouder en drukmeter 

27.7 ml; het totale vul-volume II3+I2.3+27.7 = I53 ml; uitstroomleiding 

(tussen V2 en V7) I72 ml. 

Met behulp van een voorvacuÜmpomp (V.V.P) kan de gehele opstelling (tot aan 

RVI, RV2, RV3 en V7) vacuÜm gezogen worden. De vacuÜmdruk wordt gemeten met 

P2 (Leybold-Heraeus, Thermovac TM 20I). Meestal wordt een vacuÜmdruk van onge

veer 2.7 Pa (2·I0-2torr) bereikt. Tussen de pomp en de opstelling bevindt zich 

een glazen koelval en een natronkalk-absorber. De koelval wordt in vloeibare 

stikstof gedompeld, dit om te vermijden dat olie-deeltjes vanuit de vacuÜm

pomp in de opstelling terecht komen. Met de natronkalk-absorber wordt tijdens 

het vacuÜm zuigen het agressieve fluor ingevangen. Met behulp van de magneet

kleppen MI en M2 (Skinner, V53 ABA 2IOO) wordt de absorber geopend en gesloten. 

Wanneer nagenoeg al het aanwezige fluor is ingevangen, wordt de opstelling 

verder via de shunt-leiding tussen MI en M2 vacuÜm gezogen. 

Via RVI en V3 wordt de opstelling gevuld met het Ne/F2-gasmengsel. Het redu

ceerventiel R.V.I (Hoekloos, 40S-GG) is van roestvrijstaal en is speciaal 

geschikt voor zeer agressieve gassen. De maximale secundaire druk bedraagt onge

veer 0.28 MPa (2.8 bar). Met de idealegaswetkan berekend worden dat bij deze 

druk ongeveer I75 ~mol F2 in de opstelling (I53 ml) wordt gebracht (het F2-

percentage in de gascylinder bedraagt I%). Het gasmengsel wordt vervolgens 
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via RV2 en V4 met neon verdund tot een totale druk uiteenlopend van 1.0 MPa 

(10 bar) tot 2.0 MPa (20 bar). De maximale secundaire druk van het reduceer

ventiel RV2 bedraagt ongeveer 6 MPa (60 bar). De opstelling bleek bij een druk 

van 2.5 MPa (25 bar) lekdicht te zijn. 

Door de leverancier (Hoekloos) wordt voor het neon een zuiverheid van 99.998% 

opgegeven. De onzuiverheden bestaan ondermeer uit He (< 5 ppm), N
2 

(< 5 ppm), 

02 (< 2 ppm), H2o (< 2 ppm), H2 (< 1 ppm) en CnHm (< 1 ppm); deze waarden zijn 

verkregen via telefonische communicatie met de leverancier. Het Ne/F
2
-gasmengsel 

wordt door de leveranclier bereid door menging van F2 met neon. Voor F2 geeft de 

leverancier de volgende samenstelling: 98.5% F2 , 1% o2+chemisch inerte gassen, 

0.5% HF. Uit deze gegevens leiden we af dat het Ne/F2-mengsel maximaal ongeveer 

200 ppm (0.02%) aan onzuiverheden ,zal bevatten. 

Om onzuiverheden uit het gasmengsel te verwijderen lS tussen RVI en V3 een 

roestvrijstalen spiraal aangebracht die in een koelmedium gedompeld kan worden. 

Met vloeibare stikstof (k.p.= 77.4K) condenseert vermoedelijk ook een gedeelte 

van het F
2

(k.p.= 85.0K). Dit wordt vermeden door te keolen met een smeltbad van 

iso-pentaan in vloeibare stikstof. De temperatuur van dit smeltbad (Ron 65) 

bedraagt !13K, zodat hiermee gassen als CF 4 (k.p.= 145.2K), NF
3 

(k.p.= 144.4K), 

co
2 

(k.p.= 194.7K) en HF (k.p.= 292.7K) uit het Ne/F
2
-gasmengsel verwijderd 

kunnen worden. 

De druk in de trefplaathouder wordt gemeten met PI (Wika, type 366). Alle met 

F
2 

in contact komende delen van deze drukmeter zijn van roestvrijstaal. Het 

meetbereik loopt van 0 tot 2.5 MPa (25 bar). De drukmeter is voorzien van een 

opgebouwde potentiometer (Wika, type 861. 10) waarmee de druk getransformeerd 

wordt in een spanning (zie figuur 5.6). Aldus kan de druk tijdens de bestraling 

in de bedieningsruimte van het cyclotron gemeten worden. Bij atmosferische druk 

in de trefplaathouder bedraagt de spanning op het met PI verbonden sleepcontact 

5 Volt. Deze offset wordt gecompenseerd met een schuifweerstand (0-200Q). De 

verschilspanning V wordt gemeten met een multi-meter (Philips PM 2403). De 

ijkgrafiek van PI is weergegeven in figuur 5.7. 
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figuur 5.6: eZectronische schakeling voor het transformeren van de druk Pl 

in een spanning V 
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figuur 5.?: ijkgrafiek van de drukmeter Pl; de drukPis de overdruk ten 

opzichte van atmosfeer. 
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Voor het richten van de bundel voorafgaand aan een bestraling bevindt zich 

voor de trefplaatopstelling een spletenstelsel en een bundelstop (zie figuur 

5.8). Het spletenstelsel bestaat uit vier instelbare segmenten die tesamen 

een vierkante opening (ongeveer JO x JO mm) openlaten. Voor de preciese 

bundel 

spleten bundelstop 

He. 
1n 

He . 
U1t 

H
2
0. 

1n 

H
2
o . 

U1t 

trefplaatopstelling 

figuur 5.8: spletenstelsel en bundelstop voor uitlijning van de bundel 

uitlijning wordt de bundel zodanig geregeld dat op elk segment ongeveer even

veel stroom valt. De doorgelaten bundel wordt gemeten op de bundelstop. Wanneer 

de bundel goed is ingesteld, wordt de bundelstop uit de bundel gehaald. Voor 

de bepaling van de bundelstroom op de trefplaathouder bevindt zich tussen de 

trefplaathouder en aarde een weerstand van JO kn. De spanningsval over deze 

weerstand wordt met een microvoltmeter (Philips, PM 2434) gemeten. Op dezelfde 

manier wordt de stroom op de segmenten, de bundelstop en het diafragma (zie 

figuur 5.3) gemeten. Al deze onderdelen zijn electrisch geÏsoleerd opgesteld. 

Het trefplaatfolie wordt met heliumgas gekoeld. Dit koelcircuit is besproken 

in paragraaf 4.4 
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Voor de waterkoeling wordt gebruik gemaakt van het kopercircuit van het cyclotron 

en bundelgeleidingssysteem. De volgende onderdelen van de opstelling worden met 

water gekoeld: de trefplaathouder, de foliekoeler en het diafragma (zie figuur 

5.3), de warmtewisselaar van het heliumcircuit (zie figuur 4. 10), het spleten

stelsel en de bundelstop (zie figuur 5.8). 

De trefplaatopstelling, de gascylinders, het helium-koelcircuit en de bedienings

kranen zijn gemonteerd op een verrijdbaar onderstel zodat de bestralingsbunker 

gemakkelijk vrijgemaakt kan worden voor andere gebruikers. Voor een nauwkeurige 

positionering van de trefplaatopstelling kan deze in drie onafhankelijke rich

tingen verplaatst worden. 

De glovebox is geplaatst in de bestralingsbunker. Ze is voorzien van een gesloten 

recirculatiecircuit waarin twee filters zijn opgenomen voor het invangen van 

eventueel vrijkomende gasvormige activiteit. Glaswerk en chemicaliën worden via 

een sluis in de glovebox gebracht. In de glovebox bevindt zich een fijnregelkraan 

(V7) waarmee de uitstroomsnelheid van het bestraalde gas geregeld wordt. 

~!~~!~g_y~~-h~!-~~~g~~ê~!~-~~g-~i!_Q~_!!~!E1êê!h2~Q~!i_~f!lYl!~i!2~ê1~~2-~~ 
!1~2!_if2l:~~E~l!~g 

Bij de meeste van de tot nu toe uitgevoerde bestralingen bevonden zich in de 

glovebox drie absorbers te weten: een KI-oplossing (~ 10 ml; ~ 1 M) gevolgd door 

een natronkalk absorber en tenslotte een actieve-kool absorber. De afmetingen 

van de uit glas vervaardigde houders zijn zodanig gekozen dat ze passen in 

gecalibreerde re-entrant ionisatiekamer (Philips, type PW 4660); dit om gemak

kelijk de activiteit in elke absorber te kunnen bepalen. Door de inhoud van de 

trefplaathouder na bestraling door deze absorbers teleiden wordt informatie 

verkregen over (Cas 80): 
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I) de activiteit die als 
18

F-Fg uit de trefplaathouder gewonnen wordt 

2) de activiteit die als met 1 F gemerkte inerte gassen (zoals 18F-CF en/of 
4 

18 N ) . F- F3 u~t de trefplaathouder gewonnen wordt. 

3) de totale activiteit die uit de trefplaathouder gewonnen wordt 

4) de hoeveelheid inactief F
2 

die uit de trefplaathouder gewonnen wordt 

De totale activiteit aan 18F is de som van de activiteiten in de drie absor

bers, gecorrigeerd voor verval tussen E.O.B. en het meettijdstip. De gewonnen 
18 activiteit aan F-F2 wordt gegeven door de activiteit in de KI-oplossing + 

natronkalk absorber. De natronkalk absorber was aangebracht om F
2 

dat even

tueel niet reageert met het KI in te vangen. Gewoonlijk echter was de activi-
18 teit in deze absorber verwaarloosbaar. Chemisch inerte gassen zoals F-CF

4 
en 

18F-NF
3 

worden ingevangen in de actieve-kool absorber. Deze absorber werd gekoeld 

in een smeltbad van vast koolzuur in aceton (195 K = -78 graden). In de KI-op

lossing wordt I door het fluor geoxideerd tot I 2 volgens onderstaande reactie: 

Het gevormde I
2 

kleurt de KI-oplossing bruin. De mate van bruinkleuring geeft 

een kwalitatieve indicatie van de hoeveelheid F2 die uit de trefplaathouder 

gewonnen wordt. De preciese hoeveelheid werd bepaald door de oplossing met 

natriumthiosulfaat te titreren met stijfsel als indicator: 

Aan de hand van visuele waarneming van de gasbellen in de KI-oplossing 

werd V7 bijgeregeld zodanig dat het debiet ongeveer constant bleef. Meestal 

bedroeg de leidingsduur ongeveer 10 tot 20 minuten. Na het ledigen van de op

stelling heerst in de trefplaathouder omgevingsdruk. Zodoende blijft een gedeelte 

van de aangemaakte gasvormige activiteit achter in de trefplaathouder + leidingen. 

Indien gewenst kan deze activiteit (10 tot 20%, afhankelijk van de vuldruk) 

gewonnen worden door de opstelling opnieuw te vullen met helium (via RV3 en V5) 

en vervolgens de inhoud weer door de absorbers te leiden. Tijdens het ledigen 

werd met een GM-buis het stralingsteropa op de absorbers gemeten. 
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6 RESULTATEN 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de tot dusver uitgevoerde 

proefbestralingen besproken. De bestralingen uitgevoerd met trefplaatopstel

ling A (zie ook par 5.I) komen aan de orde in par 6.I. Vervolgens behandelt 

par 6.2 de resultaten verkregen bij de productie van I 8F-F
2 

met trefplaat

opstelling B (zie ook par. 5.2). In par 6.3 tenslotte bespreken we de voor

lopige resultaten verkregen bij de bereiding van het radiofarmacon I 8F-5-

fluorouracil. 

6. I bestralingen uitgevoerd met trefplaatopstelling A 

Met de ~n figuur 5.2 afgebeelde opstelling zijn twee bestralingen uit

gevoerd. De experimentele condities zijn samengevat in tabel 6.I. 

Na het spoelen van de trefplaathouder werden van de NaOH-oplossing een viertal 

monsters genomen die vervolgens met een Ge(Li)-detector werden gemeten. De op 

E.O.B. aangemaakte activiteit A en de dikke-trefplaat opbrengst y werden be-
g g 

paald volgens de in par. 5.1.2 besproken methode. Bij de eerste bestraling 
-1 

vonden we voor y een waarde van 194 GBqC (18.9 mCi/~Ah) hetgeen 10% lager 
g -1 

is dan de literatuurwaarde van 217 GBqC (21.1 mCi/~Ah) zoals gemeten door 

Nozaki et.al. (Noz 74) en geverifieerd door Casella et.al. (Cas 80). De tweede 

bestraling leverde een waarde van 209 GBqC-
1 

(20.3 mCi/~Ah); 3.8% lager dan de 

literatuurwaarde. 

Zowel bij de eerste als bij de tweede bestraling werd een van de vier monsters 
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I) 
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2) 
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) ÜtA) 
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5) ( . ) tb m~n 

Po 
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Ath 7) (GBq) (mCi) 

A 
8

) (GBq) ~Ci) 
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2 

I I I I 

9. I 9. I 

1.0 10 

o. 17 _10) 

35 50 

o.s 0.5 

0.41 (I 1. 0) 5.6 (ISO) 

0.37 (9 0 9) 5.4 ( 145) 

194 (18.9) 209 (20 0 3) 

!)energie van de invallende deuteronen 2) energie van de deuteronen 

na passage van het trefplaatfolie 3)bundelstroom op de trefplaathou

der 4)bundelstroom op de bufferruimte S) bestralingsduur 6) vuldruk 
7) aangemaakte activiteit gebaseerd op de dikke-trefplaat opbrengst

curve gemeten door Nozaki et.al. (Noz 74) en Casella et.al. (Cas 80); 

zie ook fig. 3. I en formule 3. I 8) gemeten activiteit; zie par. 5. 1.2 
9) de door ons bepaalde dikke-trefplaat opbrengst JO) niet gemeten. 

tabel 6.1: experimentele condities bij de bestraZingen uitgevoerd met 

trefplaatopstelling A 

meerdere malen na elkaar met de Ge(Li)-detector gemeten. Uit deze metingen ~s 

een (gemiddelde) halveringstijd voor 18F van 110.8 min. afgeleid. Dit is 0.9% 

hoger dan de literatuurwaarde (109.8 min., zie tabel I. I). 

. . d . 18 . d 20 (d ) 18F k . k d B~J de pro uct~e van F v~a e Ne ,a - ernreact~e an tevens e 
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22
Ne(d,2n)

22
Na-kernreactie optreden (Noz 74,Cas 80); het natuurlijke isotopische 

22 22 22 . 
voorkomen van Ne bedraagt 8.8%. De Ne(d,2n) Na-kernreact1e heeft een 

drempelenergie van 6.38 MeV (zie appendix 3). Natriumr22 heeft een halverings

tijd van 2.60 y en zendt naast annihilatiestraling tevens een foton van 1275 

KeV uit met een emissiewaarschijnlijkheid van 100%. Hoewel ter bepaling van de 

radionuclidische zuiverheid geen speciale experimenten zijn uitgevoerd, is bij 

de Ge(Li)-metingen geen andere y-lijn dan de annihilatiestraling van 511 keV 

waargenomen. De metingen werden ongeveer 3 uur na E.O.B. uitgevoerd. 

In par. 4.5.2 is berekend dat bij een uniforme verdeling van de intredende 

bundel over het vacuÜmfolie door verstrooiing ongeveer 18% buiten het trefplaat

folie valt. Zoals blijkt uit tabel 6.1 trof bij de eerste bestraling van de 

intredende bundel (1. 17 ~A) ongeveer 14.5% (0.17 ~A) de bufferruimte. 

6 2 d . 18F-F . pro uct1e van 
2 

18 Met de opstelling voor de productie van F-F2 (zie figuur 5.5) zijn tot 

dusver achttien bestralingen uitgevoerd waarvan vijf ten behoeve van de bereiding 

van het radiofarmacon 18F-5-fluorouracil (zie par. 6.3). In alle gevallen werd 

de bestraling uitgevoerd met deuteronen van 14.5 MeV. In de folies worden 

de deuteronen afgeremd tot 12.6 MeV (zie figuur 4.6). Voor volledige afremming 

in neon is voor onze trefplaathouder tenminste een druk van 0.8 MPa benodigd 

(zie figuur 4.1). De dikke-trefplaat opbrengst bij 12.6 MeV bedraagt 301 GBqc- 1 

ofwel 29.3 mCi/~Ah (zie figuur 3. 1). 

6.2.1 inleidende experimenten 

18 
Bij de eerste elf bestralingen was het winningspercentage van F-F2 uit de 

opstelling relatief laag (doorgaans kleiner dan 15%) en werd tevens vaak een 
18 hoog percentage aan met F gemerkte inerte gassen verkregen. Bovendien reprodu-
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ceerden de resultaten in dit stadium slecht. De oorzaak voor het lage w~n

ningspercentage van 18F-F2 is pas na de elfde bestraling gevonden. Tussen de 

elfde en twaalfde bestraling is de trefplaathouder uit de opstelling verwij

derd en met alcohol schoongespoeld. Hierbij bleek zich vuil in de trefplaat

houder te bevinden. Het is niet duidelijk of dit vuil reeds vanaf het begin 

in de opstelling heeft gezeten of dat dit mogelijk uit de voorvacuÜmpomp af

komstig was. Voor de zekerheid ~s na de elfde bestraling tussen de voorvacuüm

pomp en de opstelling een glazen koelval aangebracht (zie figuur 5.5). Bij 

latere experimenten werd deze koelval steeds wanneer de opstelling vacuÜm gezogen 

werd, op vloeibare-stikstof temperatuur gebracht om eventuele olie-deeltjes in 

te vangen. Tussen de twaalfde en dertiende bestraling is de trefplaathouder 

nog een keer met alcohol schoongemaakt. Gedurende de eerste elf bestralingen 

is op verschillende manieren getracht het winningspercentage van 18F-F2 te 

verhogen (zie ook tabel A.4 in appendix 5). 

Tussen de tweede en derde bestraling werden de wanden van de trefplaathouder 

bij een temperatuur van 470 K (200graden) met F2 in contact gebracht. Hiervoor 

werd de trefplaathouder met een verwarmingslint verhit, daarna geëvacueerd en 

vervolgens met het Ne/F2-gasmengsel (I% F2) gevuld. De passiveringsduur bedroeg 

ongeveer 90 minuten. Na afkoeling bedroeg de druk 0.21 MPa (2.1 bar). Volgens 

de ideale gaswet is zodoende ongeveer 130 ~mol F2 in de opstelling (inhoud on

geveer 153 ml) gebracht. Na afloop werd de inhoud van de trefplaathouder door 

een KI-oplossing geleid. Titratie van deze oplossing met thiosulfaat leverde 

een hoeveelheid uit de opstelling gewonnen F2 van 16 ~mol (N.B. de opstelling 

werd met helium nagespoeld). We merken op dat de resterende 114 ~mol vermoede

lijk niet alleen met de wanden van de trefplaathouder maar mogelijk voor een 

belangrijk deel met de leidingen en/of met in de opstelling aanwezig vuil heeft 

gereageerd. 

Aanvankelijk bevond zich in de afvoerleiding tussen V2 en V7 (zie figuur 5.5) 
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een buigzaam gedeelte eveneens vervaardigd uit roestvrijstaal (Swagelok, SS-

4H0-6-L4). Het bleek echter vrij snel dat juist in dit gedeelte van de leiding 

veel activiteit achterbleef. Na de zevende bestraling is deze buigzame leiding 

vervangen door normale roestvrijstalen leiding van 4 x 6 mm. (N.B. hierdoor nam 

de inhoud van de leiding tussen V2 en V7 af van ca. 200 ml tot ca. I72 ml). 

Tussen de zesde en zevende en tussen de zevende en achtste bestraling werd de 

afvoerleiding met alcohol schoongespoeld. 

Gedurende enkele dagen is de opstelling verschillende malen achter elkaar met het 

Ne/F
2
-gasmengsel gespoeld (zie ook appendix 5). De resultaten hiervan zijn weer

gegeven in tabel 6.2. De werkwijze was als volgt: bij de spoelingen en 2I t/m 

24 werd de opstelling eerst vacuÜm gezogen, vervolgens tot een druk van 0.28 MPa 

(2.8 bar) gevuld met het Ne/F2-gasmengsel en daarna via een KI-oplossing geledigd. 

De overige spoelingen weken in zoverre af dat hierbij de opstelling na lediging 

van de voorafgaande gasvulling niet eerst werd geëvacuëerd maar meteen tot een 

druk van 0.28 MPa (2.8 bar) werd bijgevuld. Na elke spoeling werd door middel van 

titratie van de KI-oplossing met thiosulfaat de uit de opstelling gewonnen hoe

veelheid F2 bepaald. Een maximale hoeveelheid zou verkregen worden wanneer het 

F2 in de opstelling geen chemische reacties aan zou gaan. Deze maximale hoeveel

heid kan berekend worden met de ideale gaswet: 

met 

f • ~p • V 
n = max R0 · T 

(6. I) 

n max 

f 

~p 

V 

Ro 
T 

de maximale hoeveelheid F2 die uit de opstelling gewonnen kan 

worden (~mol) 

de F
2
-fractie in het Ne/F2-gasmengsel; f ~ 0.01 

het verschil tussen begin- en einddruk; ~p ~ 0.18 MPa 

de inhoud van de opstelling (ml) 

de universele gasconstante; R
0 

= 8.3I J mol-IK-I 

de omgevingstemperatuur; T ~ 295 K 



spoeling 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

JO 

1 I 

12 

datum F2 in KI 

(%)I) 

831215 

831215 

831215 

831215 

831215 

831216 

831216 

831216 

831216 

831216 

831216 

831216 

]. 37 

5.33 

10.8 

19.4 

42.5 

2.76 

3. 14 

2.88 

4.36 

27.6 

46.3 

64.9 
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contact
.. 2) ( . ) 

t~Jd. m~n 

35 

22 

24 

25 

19 

18 

21 

33 

114 

17 

27 

16 

spoeling 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

datum F2 m KI 
(%) 1) 

831216 

831219 

831219 

831219 

831219 

831219 

831219 

831219 

840110 

840112 

840113 

840113 

9.38 

3.04 

3.84 

3.98 

9.61 

24.5 

44.0 

54.4 

15. 1 

102 

110 

114 

contact-
.. d2) ( . ) 

t~J m~n 

33 

14 

114 

16 

13 

16 

1 I 

14 
_3) 

_3) 

_3) 

_3) 

1)het aantal gemeten micromolen F
2 

in de KI-oplossing gerelateerd aan het 

aantal micromolen F2 
wanneer het F

2 
in de 

sen vulling en einde 

dat volgens berekening gewonnen zou moeten worden 

opstelling niet zou reageren 2)het tijdsverschil tus

van lediging van de opstelling 3)niet gemeten 

tabel 6.2: conditionering van de opstelZing met F2; voor toelichting zie tekst 

Aanvankelijk (spoelingen 1 t/m 20) bedroeg de inhoud van de opstelling onge-

veer 353 ml. Voor deze gevallen krijgen we dus n ~ 259 ~mol. Na vervanging ma x 
van de buigzame leiding bedroeg de inhoud nog ongeveer 325 ml. Voor de spoe-

lingen 21 t/m 24 vinden we dan n ~ 239 ~mol. De hoeveelheden F2 die daadmax 
werkelijk uit de opstelling gewonnen werden zijn (gerelateerd aan n ) gege-max 
ven in de tweede en zesde kolom van tabel 6.2. De derde en zevende kolom geven 

de tijdsduur van contact tussen F2 en de wanden van de opstelling, i.e het tijds

verschil tussen vulling en einde van lediging. 

Uit tabel 6.2 blijkt dat bij herhaalde spoelingen op dezelfde dag het winnings

rendement toe blijft nemen (op een enkele uitzondering na). Wanneer echter de 

opstelling een of meerdere dagen niet gebruikt wordt, blijkt het rendement 

aanvankelijk opnieuw erg laag te zijn. In de tijdsduur tussen de spoelingen 

21 en 22 werd de trefplaathouder uit de opstelling verwijderd en met alcohol 
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schoongespoeld. Het effect hiervan is in tabel 6.2 duidelijk zichtbaar. N2 de 

2Ie spoeling stijgt het winningspercentage voor F2 tot ongeveer 100% (N.B. het 

feit dat het winningspercentage in deze gevallen hoger ~s dan 100% wordt waar

schijnlijk veroorzaakt door onnauwkeurigen in V, ~P, f enT waardoor de met formule 

6. I berekende waarde van n mogelijk te laag is). 
ma x 

Omdat bij de eerste 21 spoelingen waarschijnlijk vuil ~n de trefplaatopstelling 

aanwezig was, is het helaas niet duidelijk in hoeverre de in tabel 6.2 gegeven 

resultaten illustratief zijn voor eventueel optredende reacties tussen F
2 

en 

de wanden van de opstelling (passivering). 

Vanaf de vijfde bestraling werd voorafgaand aan de eigenlijke productiebestra

ling meestal een korte passiveringsbestraling uitgevoerd. Na afloop hiervan 

werd de trefplaathouder geledigd en vervolgens opnieuw gevuld voor de e~gen

lijke bestraling. Vooral wanneer de opstelling gedurende langere tijd (ean à 

twee weken) niet gebruikt was, vonden we het raadzaam om eerst een passiverings

bestraling uit te voeren. 

Vanaf de zevende bestraling werd de opstelling voorafgaand aan de passiverings

en/of productiebestraling meestal een of meerdere malen met het Ne/F2-gasmeng

sel gevuld, waarna de inhoud vervolgens door de KI-oplossing geleid werd. Wan

neer hierbij voldoende F2 uit de opstelling gewonnen werd (donkerbruine kleur 

van de KI-oplossing), werd de opstelling goed bevonden voor bestraling. 

Aanvankelijk bestond het vermoeden dat het 

en het hoge percentage aan aangemaakte met 

18 lage winningspercentage aan F-F2 
18 F gemerkte inerte gassen gedeel-

telijk veroorzaakt werd door onzuiverheden in het Ne/F2-gasmengsel (zie ook 

par. 3.5). Om eventueel aanwezige verontreinigingen uit het gas te verwijderen 

werd bij de bestralingen 5 t/m 10 de spiraal tussen RVI en V3 (figuur 5.5) 
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voorafgaand aan het vullen op vloeibare-stikstof temperatuur gebracht. In ~eze 

gevallen werd echter geen merkbare verbetering van het winningspercentage voor 
18F-F verkregen. 

2 

Bij de bestralingen I t/rn 6 werd de opstelling na bestraling en lediging een 

of enkele malen hervuld met heliurn om ook de achtergebleven gasvormige activi

teit te winnen. In enkele gevallen (bestralingen 3, 4, 8 en 10) werd met het 

Ne/F2-gasrnengsel nagespoeld. Bij eerdere bestralingen was gebleken dat bij 

evacuëring van de opstelling nadat deze was geledigd, relatief veel activiteit 

aanwaezig was in de natronkalk absorbervoor de vacuÜmpomp (zie figuur 5.5; 

met een Geiger-MÜller detector werd het stralingsteropa op deze absorber gemeten). 

Hierdoor ontstond de gedachte dat een gedeelte van het aangemaakte 18F via een 

zwakke binding als 18F-F2 op de wanden van de trefplaathouder en/of leidingen 

geadsorbeerd werd. De hoop bestond dat deze activiteit door spoeling met het 

Ne/F2-gasrnengsel uit zou wisselen of meegevoerd zou worden met het inactieve F
2

. 

Deze pogingen brachten echter weinig succes. 

6.2.2 resultaten betreffende de productie van 18F-F
2 

Zoals reeds eerder werd opgemerkt was bij de eerste elf bestralingen het 

winningspercentage van 18F-F
2 

betrekkelijk laag en werd bovendien vaak een hoog 
18 percentage aan met F gemerkte inerte gassen verkregen. De oorzaak hiervoor 

was waarschijnlijk de aanwezigheid van vuil in de opstelling. Hierdoor hebben 

de bij de eerste elf bestralingen verkregen resultaten helaas weinig betekenis. 

We zullen daarom in het vervolg van deze paragraaf verder alleen de resultaten 

van de overige bestralingen bespreken. In tabel 6.3 zijn de belangrijkste be

stralingscondities en de belangrijkste resultaten weergegeven. De bestralingen 

16, 17 en 18 zijn uitgevoerd ten behoeve van de bereiding van het radiofarmacon 
18F-5-fluorouracil ( 18F-FU). In deze gevallen werd de KI-oplossing (zie par. 

5.2.2) vervangen door een reactievat waarin zich met uracil bedekte glazen ko

geltjes bevonden (zie par. 6.3). 
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bestraling P.B. 12 13 I4 IS I6 P.B. I7 18 
datum 840II8 840 II8 840I27 840I27 840I27 840127 8402I7 8402I7 840323 
product I8F-F 

2 
I8F-F 

2 
I8F-F 

2 
I8F-F 

2 
18F-F 

2 
18F-FU 18F-F 

2 
I8F-FU I8F-FU 

P (NeiF 2) 

TPH (MPa) 0.28 0.28 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 

AVL (MPa) 0 0 0 0 0 0 o. 29 O.IO 0. 10 

P 0 (MP a) 1.0 2.0 2.02 2.0 2.01 2.0 1.09 ]. 59 }. 60 

M(F2) (]..lmol) 175 175 18I 181 181 181 384 2I1 2 1I 

f(F 2) (%) o. 28 0. 14 o. 14 o. 15 o. 14 o. 15 0.27 0. 18 0. I8 

~ (min) 23 37 15.3 35 42 54 20 70 33 

it (]..lA) 5.2 5.2 3. I 3.4 3.0 3.2 4.0 4.2 2.3 

A (GBq) 2.0 3. I 0.82 1.9 2.0 2.6 1.4 4.3 1.2 

A (mei) 54 84 22 52 54 70 37 1I6 33 

Pxr1 A (%) I6.5 31.1 54. 1 50.7 65.5 6.8 21.0 41.4 61.8 

A k I A (%) 0. 1 1.0 0.8 o.s 0.6 39. 1 _1) 0.7 I) 
n a 

I) _1) 
Aak/A (%) 14.5 20.8 9.5 5.6 I2.3 I0.6 6.4 

F2 (KI)IM(F2) (%)29.3 47.4 62.4 69.6 72.4 2) 1) 2) _2) 

pf (MP a) 0.48 0. 93 0.96 0.96 0.96 0.95 0.68 0.82 0.82 

correctie 1.26 1. 12 I. 12 }. I2 }. I2 }. I2 I • I 7 1. I4 1. I4 

A( I8F-F ) I A 
2 (%)20. 9 36.0 61.5 57.3 74. I 51.4 >24.6 48.0 70.5 

Ato/ A (%) 39.2 59.2 >6I.S 68.0 80.4 65.2 >24.6 60. I 77.7 

F2 ,totiM(F2)(%)36.9 53. I 69.9 78.3 81.1 
2) I) 2) 2) 

I) . 2) . 
n~et gemeten n~et van toepassing 

~> tabel 6. 3: experimentele condities en resultaten van uitgevoerde proefbestralingen 

ten behoeve van de bereiding van 18F-F2 en/of 18F-5-fluorouracil 

P.B. 

TPH 

passiveringsbestraling 

trefplaathouder B (inhoud = I53 ml, het volume ingesloten door 

V2 tlm V6, PI en de trefplaathouder; zie figuur 5.5) 

afvoerleiding tussen V2 en V7 (inhoud= I72 ml; zie figuur 5.5) 

de partiële vuldruk van het NeiF2-gasmengsel in de trefplaat

houder respectievelijk afvoerleiding 



pf 

correctie 

F 2,tot 

dicussie --------
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de druk in de trefplaathouder na bijvulling van het neon 

de in de opstelling (THP +AVL) gebrachte hoeveelheid F
2

, 

berekend met de ideale gaswet (zie ook formule 6. I) 

het volumepercentage aan F2 in de trefplaathouder 

bestralingsduur 

de bundelstroom gemeten op de trefplaathouder 

theoretisch aangemaakte activiteit op E.O.B, gebaseerd op een 

dikke-trefplaat opbrengst van 301 GBqC-l ofwel 29.3 mCi/~Ah 
(berekend met formule 3.1; zie ook figuur 3.1) 

de voor verval tussen E.O.B. en het tijdstip van meting gecor

rigeerde activiteit opgevangen in respectievelijk de KI-oplos

sing (resp. uracilreactievat bij bestralingen 16, 17 en 18) de 

natronkalk absorber en de actieve-kool absorber 

in de KI-oplossing ingevangen hoeveelheid F2 (bepaald d.m.v. 

titratie met thiosulfaat; zie par. 5.2.2) 

de einddruk in de opstelling na het openen van V2 (zie figuur 5.5) 

na lediging heerst in de opstelling omgevingsdruk. Feitelijk 

~s dua meer 18F-F2 aangemaakt dan de gemeten waarde (~1 + Anka). 

De correctiefactor bedraagt: Pf/(Pf-Pa) met Pa de omgevingsdruk 

(P ~ 0. I MPa). De in de opstelling achtergebleven gasvormige 
a 

activiteit zou gewonnen kunnen worden door met helium na te 

spoelen 

correctie ·(~I+ Anka) 

activiteit 

de op E.O.B. als 18F-F2 aangemaakte 

correctie ·(~I+ Anka + Aaka) =de op E.O.B. in de gasfase 

aanwezige aangemaakte activiteit 

correctie F2 (KI) =de hoeveelheid inactief F2 die na E.O.B. 

nog over is 

Uit tabel 6.3 blijkt dat er voor de verschillende bestralingen enige sprei

ding optreedt in het winningspercentage voor 18F-F2 (A( 18F-F2)/A). Wanneer we 

de passiveringsbestralingen en ook de 12e bestraling buiten beschouwing laten 

(de trefplaathouder is na de I2e bestraling nogmaals met alcohol gespoeld; zie 

ook appendix 5) lopen de percentages uiteen van 48% tot 74.1%. De oorzaak voor 
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de optredende spreiding hangt mogelijk samen met de zorgvuldigheid waarmee 

voorafgaand aan de bestraling het glaswerk in de glovebox wordt gedroogd en/of 

schoongemaakt. Gedurende het onderzoek is enkele malen gebleken dat in de 

glazen verbindingsleiding tussen de fijnregelkraan V7 en de peerkolf waarin 

zich de KI-oplossing bevindt, betrekkelijk veel activiteit achterbleef, het

geen mogelijk veroorzaakt werd door de aanwezigheid van vocht in deze leiding. 

Ook bleek enkele malen dat plastic verbindingsstukjes in deze leiding (gebruikt 

als overgang tussen het roestvrijstaal en het glas) door F2 waren aangetast. 

De optredende spreiding zou mogelijk ook gedeeltelijk veroorzaakt kunnen worden 

door de adsorptie van 18F-F2 aan de wand van de roestvrijstalen leiding tussen 

V2 en V7. In dit geval zal het winningspercentage voor 18F-F
2 

waarschijnlijk 

beÏnvloed worden door de ledigingsduur; deze parameter is bij de tot dusver 

uitgevoerde bestralingen nog niet geoptimaliseerd. In vergelijking met in de 

literatuur gemelde winningspercentages voor 18F-F2 (zie tabel 3.1) zijn onze 

resultaten echter niet slecht. Verwacht mag worden dat door verhoging van de 

bundelstroomen/of bestralingsduur, met de ontwikkelde opstelling voldoende 

. . . 1 18 k k d 18 k d' f act~v~te~t a s F-F2 aangemaa t an wor en om met F gemer te ra ~o armaca 

voor toepassing in de nucleaire geneeskunde te bereiden. Verdere optimalisering 

van de productiemethode lijkt echter raadzaam, met name om de reproduceerbaar

heid iets te verbeteren. 

Uit de tabel blijkt verder dat een korte passiveringsbestraling zinvol kan 

zijn: zowel bij de 12e als bij de 17e bestraling werd hierna bij de eigenlijke 

productiebestraling bijna een verdubbeling van het winningspercentage voor 
18F-F verkregen. Bij de 13e bestraling werd echter meteen een hoog winnings-

2 
percentage verkregen hoewel in dit geval geen passiveringsbestraling werd 

uitgevoerd. 

Opmerkelijk is de samenhang die lijkt te bestaan tussen enerzijds het winnings

percentage voor 18F-F2 en anderzijds het winningspercentage voor inactief 

F2 (F
2 

/M(F2) ). In figuur 6.1 zijn beide grootheden tegen elkaar uitgezet. 
,tot 

We zien dat i) bij toenemend winningspercentage voor F2 ook het winningsper-

centage voor 18F-F2 toeneemt (op een uitzondering na) alsmede ii) voor 18F-F2 
het winningspercentage telkens lager is dan voor F2. Verder blijkt dat een 

eventuele noodzaak om bij een hoge vuldruk van 2.0 MPa (20 bar) te bestralen 

in ieder geval niet aangetoond kan worden omdat bij bestraling 18 bij een vul

druk van 1.6 MPa (16 bar) een winningspercentage voor 
18

F-F2 van 70.5% is 

verkregen. 
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80 

A(18F-Fz) 70 

(%) 
A 60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 
0 10 20 30 40 50 60 

F 2,tot 

70 80 90 

(%) 

18 [iguur·6.1: het winningspercentage aan F-F
2 

uit de opstelling3 uitgezet tegen 

het winningspercentage voor inactief F2• De verbindingslijnen zijn 

getrokken om de herkenning van de onderlinge ligging van de meetpun

ten te vergemakkelijken 

6.23 druk- en temperatuurtoename tijdens bestraling 

Tengevolge van de energie-overdracht van de bundel aan het gas, is tijdens 

de bestraling de druk P in de trefplaathouder hoger dan de vuldruk P
0

. De 

druktoename hangt af van de bundelstroom op de trefplaathouder. Figuur 6.2 

geeft voor drie verschillende vuldrukken de relatieve druktoename (P-P
0
)/P

0 
als functie van de bundelstroom, gemeten voor trefplaatopstelling B. 

We zullen nu .. een (zeer grove) schatting maken van de temperatuurtoename in het 

gas tijdens bestraling. Hiervoor veronderstellen we: 

dat het neon zich (ook tijdens bestraling) gedraagt als ideaal gas 

constante temperatuur in axiale richting 

een parabolisch temperatuurprofiel in radiële richting 
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30 

P-P 25 
0 (%) 

2 
Po 20 

3 

15 

10 

5 

0 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1t (~A) 

-P figuur 6.2: relatieve druktoename als functie van de bundelstroom, gemeten 

voor trefPlaatopstelling B. 

1 : P0 = 1.0 MPa, 2:P0 = 1.5 MPa, 3:P0 - 2.0 MPa 

p = p • 
0 0 

p 

T 

met P0 
p 

Po 
p 

To 
T 

T 

p . 

= To + 

max 

Ro 
. T (6.2) 

M 0 

Ro 
T (6. 3) 

M 

2 
(T -

max 
T

0
) c 1 - E-) 

R 2 
t 

(6. 4) 

de vuldruk (Pa) 

de druk in de trefplaathouder tijdens bestraling (Pa) 
-3 

de dichtheid in de trefplaathouder, voorafgaand aan bestraling (kgm ) 

de dichtheid 1n de trefplaathouder tijdens bestraling (kgm-3
) 

de omgevingstemperatuur (K) 

de temperatuur in de trefplaathouder tijdens bestraling (K) 

de temperatuur ter plaatse r = 0 (K) 



r 
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-I -I de universele gasconstante; R
0 

= 8.3I J mol K 
-I 

de molaire massa van neon (kg mol ) 

radiële coÖrdinaat in de trefplaathouder (m) 

de binnenstraal van de trefplaathouder (m) 

De totale massa van het gas blijft tijdens de bestraling constant. Uieruit volgt 

dus de voorwaarde: 

p • V = f p dV 0 (6.5) 
V 

met V : de inhoud van de trefplaathouder (m3) 

Met behulp van (6.2) t/m (6.4) kan uit deze voorwaarde de volgende formule 

afgeleid worden: 

T TO T TO 
PO • ( ma~- )= P • ln ( 1 + ......::;m.=..ax~--..:;..) 

o To 

Ontwikkeling van de natuurlijke logaritme geeft als resultaat: 

x 
2 ' x+I x: 

(6.6) 

(6. 7) 

Bij een relatieve druktoename van 30% (zie figuur 6.2) vinden we met dit sterk 

vereenvoudigde model dan een maximale temperatuurtoename in het gas van onge

veer 135 K. 

6.3 bereiding van I8F-5-fluorouracil 

De b .d. I8 5 f . . f. 1 . ere1 1ng van F- - luorourac1l v1a electro 1e e fluorer1ng met F2 
van uracil 1s gerapporteerd door Fowler (Fow 73) en Vine (Vin 79). Voor de 

toepassing in de nucleair geneeskundige diagnostiek van dit radiofarmacon 

wordt verwezen naar addendum I; par. I.6. Afgezien van de mogelijke bruik

baarheid van 18F-5-fluorouracil (
18

F-FU) is de bereiding ervan ter hand ge

nomen om de radiochemische identiteit van het 18F als F2 , zoals dat met de 

bestralingsopstelling (figuur 5.5) geproduceerd kan worden, nader aan te 

tonen. 

In deze paragraaf zal eerst het reactieschema besproken worden zoals dat 
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door Vine gegeven is (Vin 79). Vervolgens wordt de uitvoering van deze reactie 

tijdens dit afstudeerwerk beschreven. Tenslotte volgen enkele numerieke gege

vens over de bestraling en de analyse-resultaten van een productie-run. 

0 0 
I " H c H H c H 

' / ' / 
18F-F ' / ' / 

N c (I) N C-F 
I 11 2 I I c c 

CH3COOH c e-H 
~ ' / ' ~ ' / ' 0 N H 0 N 0 0 I I ' 9 H H c 

' CH3 
uracil (M= II2. I) additieproduct (A) 

0 0 u 11 
li c H H c F 

" / ' / (!::,) (2) ' / ' / 
N C-F N c 
I I I 11 + CH

3
COOH 

c C-H torr c c 
Q ,. / ' ./ ' / ' 0 N 0 0 0 N H 

I ' / 
H c H 

' CH3 5-fluorouracil 

~)figuur 6.3: reactieschema voor de bereiding van het radiofarmacon 18F-5-

fZuorouraciZ 

Stap (I) komt netto overeen met de additie van CH3COOF (acetylhypofluoriet) 

aan de dubbele binding van uracil. In stap (2) wordt azijnzuur geëlimineerd 

van dit additieprodukt zodat 5-fluorouracil gevormd wordt. 

De bereiding van het radiofarmacon zoals deze tijdens dit afstudeerwerk is 

uitgevoerd is onder te verdelen in 4 stappen: 
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I) de vorming van het additieproduct (A) bij het ledigen van de trefplaat

houder 

2) eliminatie van azijnzuur van het additieproduct 

3) zu1ver1ng d.m.v. sub limatie (isolatie van het FU) 

4) bereiding van de isotone oplossing van FU 

Deze 4 stappen zullen hieronder kort worden toegelicht. 

I) vorming van het additieproduct bij het ledigen van de trefplaathouder. 

In onderstaande figuur is schematisch de opstelling weergegeven voor de 

uitvoering van de additiereactie (I) en de opvang van andere gassen dan 
18 F2 die met F gemerkt zijn. De opstelling is geplaatst in de glovebox 

1n de bestralingsbunker. 

V7 I II III IV 

-(.J figuur 6. 4: opste Uing voor uitvoering van de additiereactie bij lediging van 

de trefplaathouder 

Met het naaldventiel V7 kan tijdens uitstroming van het bestraalde gas het de

biet door de verwerkingsopstelling geregeld worden (meestal ongeveer 100 à 200 

ml/min). In het reactievat (I) wordt het bestraalde gas geleid door een bed van 

glazen kogeltjes met een diameter van 2 mm. Op deze kogeltjes bevindt zich een 

dun laagje uracil (in totaal 100-150 mg). Deze uracil-bedekking wordt aange

bracht door een oplossing van uracil in ijsazijn op het kogelbed aan de film

verdamper af te dampen bij so0c tot 2.7 kPa (20 torr). Aan het kogelbed wordt 

vervolgens 200 ~1 ijsazijn toegevoegd. 

In het bubbelvaatje (II) bevindt zich 10 ml ca. 10 ml KI-oplossing (I M). Dit 

vaatje dient als indicatie voor het rendement van de F2-vangst door reactievat 

(I) (bruinkleuring bij F2-doorbraak) en tevens om de gasstroom zichtbaar te maken. 
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In vat (III) bevindt zich natronkalk om eventuele resten aan HF en F
2 

in 

te vangen. Vaatje (IV) bevat actieve kool en is geplaatst in een smeltbad 
0 18 van vast koolzuur in aceton (-78 C). In dit vaatje worden met F gemerkte 

18 18 inerte gassen zoals F-NF3 en/of F-CF4 ingevangen (zie par.3.5). Lediging 

van de trefplaathouder neemt ca. 15 min. in beslag. 

2) Eliminatie van azijnzuur van het additieproduct (A) 

De eliminatiestap waarbij het 5-FU ontstaat, wordt uitgevoerd door het reac

tievat (I) te evacuëren tot ~ 130 Pa (~ I torr) gedurende ca. 15 min. bij 

kamertemperatuur (of lichtverwarmer). Tussen de oliepomp en het reactievaatje 

is een vloeibare-stikstof koelval geplaatst om eventueel vrijkomend azijn

zuur en HF in te vangen. 

3) Winning van het 5-FU uit het reactiemengsel d.m.v. sublimatie. 

In navolging van beide genoemde publikaties over de bereiding van 18F-FU 

(Fow 73,Vin 79) hebben wij gekozen voor een sublimatie-techniek om het 

product te winnen uit het reactiemengsel. Hiertoe wordt een koude vinger 

aangebracht in reactievat (I) en geëvacueerd tot ca. 130 Pa (I torr). 

Vervolgens wordt het vaatje in een oliebad van ca. 200 °c gedompeld (zie 

onderstaande figuur). De sublimatie is kwantitatief in 15 à 30 minuten. 

H20. 
1n 

oliebad 

YT 0 n2 . U1t 

LN 

zu1gpomp 

77" • • h 18 d ulJ7" • figuur 6.5: opste~~~ng voor w~nn~ng van et F-FU .m.v. s ~~mat~e 

4) Bereiding van de isotone oplossing van 18F-FU. 

Het 18F-FU . d" . . 1 . 1s eenvou 1g 1n een 1sotone op oss1ng te brengen voor intraveneuze 

toediening door de koude vinger te spoelen met een fysiologische zout-oplossing 
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en een milliporefiltratie toe te passen. De radiochemische zuiverheid van 

het product is nagegaan m.b.v. radio-TLC (stationaire fase silica-60, mobiele 

fase ethylacetaat : mierezuur: water= 65 : 5 : 5). De retenties van uracil 

en 5-fluorouracil zijn bepaald door de zuivere componenten (Jansen Beerse,B) te 

brengen op TLC-platen voorzien van fluorescentie-indicator; onder de UV-lamp 

(254 nm) zijn bijde verbindingen zichtbaar. De retentie van F ~s bepaald 

m.b.v. 18F-fluoride. 

theoretisch geproduceerde activiteit op E.O.B.: I .2 GBq (33 mCi) 

opgevangen in: 

reactievat (I) 

KI-oplossing (II) 

natronkalk (lil) 

actieve kool (IV) 

overige verliezen 

bereidingsduur: 5.5 uur 

activiteit 

GBq 

o. 72 

0.031 

"-'0 

0.078 

0. 39 

op E.O.B. 

mCi 

19.5 

0. 85 

"-'0 

2. I 2 

)0.5 

activiteit op E.O.B.+ 5.5 uur : 22 MBq (0.59 mCi) 

activiteit op E.O.B. : 0. I8 GBq (4.74 mCi) 

percentage op E.O.B. 

(%) 

59. I 

2.6 

"-'0 

6.4 

31.9 

I8 
radiochemisch rendement gebaseerd op F-F2 (gecorrigeerd voor verval): 23.3% 

18 theoretisch rendement gebaseerd op F-F2 
specifieke activiteit op E.O.B. + 5.5 uur 

radiochemische zuiverheid : >95 % 18F-FU 

osmolariteit 320 mosmo 1/kg 

pH: 6.9 

50 % 
-1 -1 

>25 GBqmol (>0.7 Cimol ) 
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7 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

Aan de Technische Hogeschool Eindhoven is binnen de groep cyclotron-
IS 18 toepassingen onderzoek verricht naar de productie van F als F-F2 ; een 

geschikte uitgangsstof voor de bereiding van met 18F gemerkte radiofarmaca 
. . d 1 . k d 18 . voor toepass~ng ~n e nuc ea~re genees un e. Het F wordt aangemaakt v~a 

de 
20

Ne(d,a) 
18

F-kernreactie. Deze kernreactie wordt uitgevoerd door middel 

van bestraling van neon in natuurlijke isotopische samenstelling met deute-
18 ronen van 12.6 MeV. De radiochemische vorm als F-F2 wordt bewerkstelligd 

door toevoeging van een kleine hoeveelheid (0.1 à 0.2%) elementair fluor 

(F2) aan het te bestralen neon. 

Dit verslag beschrijft naast het afstudeerwerk tevens de belangrijkste 

resultaten van een inleidend stage-onderzoek (Kle 82) . Gedurende deze stage 

is een proefopstelling gebouwd (par 5.1) waarmee de dikke-trefplaat opbrengst 

voor 18F bij bestraling van neon me- deuteronen van 9.1 MeV is bepaald. In 

dit stadium was er nog onvoldoende inzicht om te beoordelen aan welke eisen 
. 18 18 

een opstelling voor de product~e van F als F-F2 diende te voldoen. 

Desondanks leek het nuttig alvast een opstelling te ontwikkelen voor bepaling 

van de dikke-trefplaat opbrengst, zulks om de literatuurgegevens te contro

leren; immers enig inzicht in de nauwkeurigheid hiervan is van belang om voor 

de later te bouwen definitieve opstelling te kunnen beoordelen welk pereen-
IS . 18 

tage van het aangemaakte F besch~kbaar komt als F-F2 . Voorts kon op deze 

manier alvast enige ervar~ng opgedaan worden met bestralingen, activiteits

metingen, ontwerpen van een opstelling, literatuur etc.De proefopstelling ~s 

. . d d . 1 8F 1 1 8F F d . 11 . d n~et gesch~kt voor e pro uct~e van a s - 2 om at n~et a e ~n e 

opstelling verwerkte constuctiematerialen fluorbestendig zijn. Het 
18

F werd 

gewonnen door na afloop van de bestraling de trefplaathouder met een NaOH

oplossing te spoelen (par.5.1.2) 

Het verrichtte onderzoek kan globaal onderverdeeld worden ~n vijf onder-

werpen: 

- een literatuurstudie, verricht om een geschikte keuze te kunnen maken uit 
18 

de bestaande productiemethoden voor F. Dit onderzoek wordt uitgebreid 

besproken in tweeafzonderlijke rapporten (addendum I en 2). De belangrijkste 

resultaten zijn samengevat in de hoofdstukken 2 en 3. 
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- experimenten en berekeningen aan het dunne metalen folie (het trefplaat

folie) waarmee het te bestralen gas in de trefplaathouder wordt opgesloten 

(hoofdstuk 4) 

-het ontwerp van de proefopstelling (par.S.I) en de met deze opstelling 

verkregen r2sultaten (par.6.I) 

- het ontwerpen bouwen en uittesten van de opstelling voor de productie van 

I8F-F2 (par.5.2 en 6.2) 

- voorlopige resultaten verkregen bij de bereiding van het radiofarmacon 

I
8
F-5-fluorouracil (par.6.3) 

De belangrijkste resultaten en conclusies van het in dit afstudeerverslag 

en toegevoegde addenda beschreven onderzoek worden hieronder kort samengevat. 

A literatuurstudie 

- als bouwsteen van tracers voor nucleair-geneeskundig onderzoek en met name 

als bouwsteen van tracers voor humaan-fysiologisch onderzoek in combinatie 

met PET (Positron Emissie Tomografie) bezit het radionuclide I8F enkele 

gunstige fysische en chemische eigenschappen te weten: het nagenoeg zuivere 
+ 8 -verval, de korte halveringstijd, de mogelijkheid tot vervanging van een 

H-atoom of een OH-groep in een biologisch interessante verbinding zonder 

dat hierdoor (doorgaans) het biochemisch gedrag van de verbinding sterk beÏn

vloed wordt, afmetingen van het F-atoom vergelijkbaar met die van het H-atoom 

waardoor de kans op sterische hinderingen bij enzymatische omzettingen van 

gemerkte verbinding relatief klein is, een hechte binding tussen fluor en 

koolstof hetgeen de chemische stabiliteit van een gemerkte verbinding in 

het lichaam bevordert. Ten opzichte van de radionucliden IIC, I3N en ISO 

biedt I8F door de langere halveringstijd de voordelen dat vervoer over enke

le honderden kilometers mogelijk is en dat syntheses uitgevoerd kunnen worden 

die door een grotere complexiteit meer tijd vragen (par.I.I) 

- voor de bereiding van met I8F gemerkte verbindingen lijkt I8F-F2 als uitgangs

stof vooralsnog de meeste mogelijkheden te bieden gezien i) directe electro-

f . 1 f 1 . I 8 1 .. k . . . ) I 8F F k d . . 1 1e e uorer1ng met F-F2 moge 1J 1s 11 - 2 omgezet an wor en 1n m1 -

dere electrotiele fluoreringsreagentia en ook in nucleofiele fluorerings-

. . . ') d d' b 1 . 'k I 8 k reagent1a 111 een van e op 1t moment e angr1J ste met F gemer te 
I8 radiofarmaca te weten F-2-fluoro-2deoxy-D-glucose vooralsnog het eenvou-

digst met I 8F-F als uitgangstof bereid kan worden (par.2.3) 
2 
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- voor . 18 18 de product1e met het THE-cyclotron van F als F-F
2 

met een 

specifieke activiteit (meer dan I50 TBq mol-I op E.O.B.=einde van 

voldoend 

hoge 

bestraling) en in voldoende hoeveelheden voor medische toepassing (meer dan 

ongeveer 4 GBq op E.O.B.) bieden de 20Ne(d,a) I8F-kernreactie en de 
I8 18 . . I8 I8 . O(p,n) F-kernreact1e het beste perspect1ef. De O(p,n) F-kernreact1e 

levert de hoogste opbrengst maar hier staat tegenover dat verrijkt tref

plaatmateriaal gebruikt moet worden en dat de bereiding van I8F-F2 in dit 

geval een complexere technische uitvoering vraagt (par.2.2,2.4 en 2.5) 

- de uitwisselingsprocessen voor wat betreft I8F en inactief fluor die 

tijdens bestraling van een Ne/F2-gasmengsel met deuteronen in een gepassi

veerde nikkelen trefplaathouder optreden vormen een interessant onderwerp 

voor wetenschappelijke studie met name ook omdat in de literatuur over de 

fysisch-chemische aspecten van deze processen weinig bekend is (pa~.3.3 

t/m 3. 6) 

B experimenten en berekeningen aan folies 

- bij de productie van radionucliden door middel van bestraling van gasvor

mig trefplaatmateriaal vomt het trefplaatfolie het meest kwetsbare gedeelte 

van de opstelling. Zowel met berekeningen als met experimenten is aangetoond 

dat de door ons gebruikte folies (Duratherm-600) bij een dikte van 30 ~m, 

een diameter van 13 mm en bij een temperatuur lager dan 500 graden, bestand 

zijn tegen een druk van tenminste 2.5 MPa (25 bar) (par.4.2 en 4.3) 

- door koeling van het trefplaatfolie met gasvormig helium.kan de tijdens 

bestraling optredende temperatuurtoename met ongeveer een factor vier 

verlaagd worden (par.4.4) 

- volgens berekening is de reductie aan aan, te maken activiteit door verstrooi

ing van de invallende deuteronen aan het trefplaatfolie (Duratherm-600, 

30 ~m) voor de trefplaatopstelling gebruikt bij de productie van 
18

F-F2 
kleiner dan 1.5% (par.4.5) 

C bestralingen uitgevoerd met de proefopstelling 

de gemeten dikke-trefplaat opbrengst voor I8F bij bestraling van neon in 

natuurlijke isotopische samenstelling met deuteronen van 9.I MeV (volle
-I 

dige afremming) bedraagt 200 GBqC , hetgeen goed overeenstemt met de 
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vaak geciteerde literatuurwaarde van 215 GBqC- 1 (Noz 74,Cas 80); zulks 

met in acht neming van de in beide waarden aanwezige fouten van tenminste 

5% (par.6.1) 

- bij Ge(Li)-metingen uitgevoerd tussen 3 uur en 5 uur na E.O.B. bleek de 

t . 't 't f d d h 1 . . 'd 18 ac 1v1 e1 sa name goe overeen te stemmen met e a ver1ngst1J van F 

(109.8 min) en werden bovendien geen andere pieken dan de annihilatie

straling van 511 keV geconstateerd. Deze resultaten impliceren geen bedui

dende radionuclidische verontreinigingen 

D productie van 18F-F 2 

Voor de productie van 18F als 18F-F2 1s op basis van ervaringen opgedaan 

tijdens een inleidend stage-onderzoek en op basis van inmiddels beschikbaar 

gekomen literatuurgegevens (hoofdstuk 3) een opstelling ontworpen, gebouwd 

en uitgetest. In verband met de hoge reactiveteit van fluor is veel zorg 

besteed aan de te gebruiken constructiematerialen (nikkelen trefplaathouder 

roestvrijstalen leidingen, metalen a-ringen) en onderdelen zoals bedienings

kranen, reduceerventielen en drukmeters (par.5.2). Tot dusver zijn achttien 

proefbestralingen uitgevoerd met een deuteron-energie van 12.6 MeV (na pas

sage van het trefplaatfolie). Verschillende bestralingscondities werden 

gevarieerd zoals bundelstroom (2.3 tot 5.2 ~A), bestralingsduur (15 tot 70 

min), totale vuldruk (1.0 MPa tot 2.0 MPa), toegevoegde F2-percentage (0.14 

tot 0.28 %) en absoluut toegevoegde hoeveelheid F2 (175 tot 400 ~mol). Bij 

het uittesten werd speciale aandacht besteed aan passivering en conditione

ring van de opstelling met F2 en aan het vrij maken en houden van de opstel

ling van verontreinigingen. Ten aanzien van de uitgevoerde experimenten 

kan verder het volgende opgemerkt worden: 

- de geringste aanwezigheid van verontreinigingen zoals oliedeeltjes, stof, 

waterdamp, koolstofverbindingen etc. in de opstelling kan vanwege de hoge 

chemische reactiviteit van fluor en vanwege de geringe hoeveelheid fluor 

die wordt toegevoegd (~200 ~mol ofwel ~8 mg) leiden tot een laag winnings

percentage voor 18F-F2 (<15%) een hoog percentage aan met 
18

F gemerkte 

chemisch inerte gassen zoals 
18

F-NF en/of 18F-CF en slecht reproducerende 3 4 
resultaten. 

- speciale maatregelen werden getroffen om de opstelling schoon te maken 
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(spoelen met alcohol) en vervolgens schoon te houden (door een vloeibare

stikstof koelval aan te brengen tussen de vacuÜmpomp en de opstelling) 

- passivering door middel van thermische verhitting met inactief r 2 zoals 

vaak beschreven in de literatuur bleek te kunnen worden vervangen door 

een korte passiveringsbestraling voorafgaand aan de eigenlijke productie

bestraling. Deze procedure is minder bewerkelijk en levert minstens even 

goede resultaten 

- wanneer zorg wordt gedragen voor een inwendig schone opstelling en adequate 

passivering blijkt het mogelijk het 18F met een vergeleken met de literatuur 

redelijk tot goed rendement als 18r-r2 te winnen (48 tot 74%). Daarnaast 

was er een betrekkelijk laag percentage (<15%) aan met 18r gemerkte inerte 

gassen 

- het goede winningspercentage werd overigens bereikt bij niet al te hoge 

drukken (<2.0 MPa) zulks in tegenstelling tot de in de literatuur gewekte 

indruk dat een hogere druk (>2.5 MPa) nodig zou zijn voor een hoge op

brengst (Cas 80) 

- tot dusver is de productie-opstelling bedreven bij bundelstromen lager dan 

5.2 ~A. Deze beperking werd opgelegd door nog onvoldoende afscherming van 

de bestralingsbunker. Het ontwerp van de trefplaathouder laat met name 

vanwege de foliekoeling (figuur 4.12) een bundelstroom van 20 ~A toe. 

Verwacht mag worden dat bij deze bundelstroom en bij een bestralingsduur 

van 2 uur, een winningspercentage voor 18r-r2 van 50% en een radiochemisch 
18 

rendement bij de bereiding van met F gemerkte radiofarmaca van 25 tot 50% 

een activiteit 4 uur na E.O.B. van I tot 2 GBq verkregen kan worden, het

geen voldoende is voor meerdere patiënten 

E 18r-5-fluorouracil 

Als voorbereiding op de synthese van 18r-2-fluoro-2-deoxy-D-glucose werd 

begonnen met het eenvoudiger te bereiden radiofarmacon 18r-5-fluorouracil. 

Dit radiofarmacon bleek te bereiden met een radiochemisch rendement gebaseerd 

op 18r-r2 van 23%, een radiochemische zuiverheid van meer dan 95% en een 
-) 

specifieke activiteit op E.Q.B.+ 5.5 uur van meer dan 25 GBq mol . De berei-

dingaduur gerekend vanaf E.Q.B. bedroeg 5.5 uur. Door verdere optimalisering, 

betere planning en meer ervaring zal de bereidingaduur waarschijnlijk 

gereduceerd kunnen worden tot 2 à 3 uur en zal ook het radiochemisch rendement 

verbeterd kunnen worden. 
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Appendix 1: Productie van 18F onder compact cyclótron voorwaarden 

Gezien de ontwikkelingen op het gebied van de positron emissie 

tomografie (appendix 2) en de veelbelovende resultaten die verkregen 
18 zijn met F-2-fluoro-deoxy-D-glucose (addendum 1, par 1 .7), bestaat de 

mogelijkheid dat in de toekomst meerdere ziekenhuizen in Nederland zelf 
18

F willen gaan bereiden. Waarschijnlijk zal dit financieel slechts haal

baar zijn wanneer een zogeheten compact cyclotron wordt gebruikt. Dit is 

een relatief goedkoop, laag-energetisch cyclotron, dat gemakkelijk te 

bedienen is en weinig onderhoud vergt. Sinds enige tijd zijn er enkele 

laag-energetische cyclotrons op de markt, die speciaal ontworpen zijn 
. 11 13 15 18 voor de productLe van C, N, 0 en F. Enkele specificaties van deze 

cyclotrons zijn gegeven in tabel A.I. 

fabrikant model proton-energie deuteron-energie bundelstroom 

(Me V) (Me V) p (llA) d (llA) 

Cycl. Corp. CS-15 15 8 60 100 

Scanditronix MC16F 16 8 >50 >50 

J.s.w. BC105 10 5 50 50 

BC107 10 7 50 50 

BC168 16 8 50 50 

BC1710 17 10 50 50 

C.G.R. cypris 16 8 50 50 

ORBIT 8 50 

tabel A.l: specificaties van enkele cammercieel verkrijgbare compacte 

cyclotrons (ontleend aan (Dri 83) J 

In een inleidend literatuuronderzoek over de productie van de radio

nucliden I IC, 13N, 150 en 18F onder compact cyclotron voorwaarden verricht 

door Castelijus (Cas 81) is uitgegaan van een maximale proton-energie van 

10 MeV en hiermee overeenkomende energiën van respectievelijk 5 MeV, 13.3 

MeV en 10 MeV voor deuteronen, 3He-kernen en a-deeltjes. Omdat met geen 
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enkel van de in tabel A.1 vermelde cyclotrons 3He-kernen of a-deeltjes 

versneld kunnen worden is het echter raadzaam om de keuze van de inval

lende deeltjes te beperken tot protonen en deuteronen. Bovendien is het 

zinvol om voor deuteronen in plaats van 5 MeV een maximale energie van 

7 MeV toe te staan. We komen dan tot de volgende formulering voor de 
11 13 15 18 

productie van C, N, 0 en F onder compact cyclotron voorwaarden: 

- alleen kernreacties met protonen of deuteronen als invallend deeltje 

komen in aanmerking. 

- voor protonen moet bij een energie van 10 MeV voldoende activiteit 

voor medische toepassing aangemaakt kunnen worden en voor deuteronen 

bij 7 MeV. 

Voor de productie van 18F onder compact cyclotron voorwaarden komen 

alleen de 18o(p,n) 18F-kernreactie en de 20Ne(d,a) 18F-kernreactie in aan

merking. (zie addendum 2). In tabel A.2 zijn de dikke-trefplaat opbrengs

ten gegeven die met deze kernreacties onder compact cyclotron voorwaarden 

verkregen kunnen worden. Hierbij is geen rekening gehouden met de afrem

ming van de deeltjes in het vacuüm-en/of trefplaatfolie. 

kernreactie el) E 2) Q3) E 4) y 5) y 5) 
ma x ma x c d 

(GBqC-1) (%) (Me V) (Me V) (Me V) (mei /llllAh) 

180(p,n)l8F 0.205 2.38 -2.44 2.57 565 6) 55 6) 

20Ne(d,a) 18F 90.51 2.82 2.80 - 144 7) 14 
7) 

1) natuurlijk isotopisch voorkomen van de trefkern (Han 81), 2) Coul-

ombbarrière, 3) Q-waarde, 4) drempelenergie, 5) maximaal verkrijgbare 

dikke-trefplaat opbrengst bij bestraling van elementair trefplaatma-

ter i aal. (zie addendum 2) 6) 100% verrijkt trefplaatmateriaal, 7) neon 

in natuurlijke isotopische samenstelling. 

"1 k . d -.:!.:.- • 18 nd "1 tahe~..- A. 2: ernreact1.-es voor e pr(..IUM.Vt1.-e van F o er corrrpact cyc~..-otron 

v ooruaa:rd en. 
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Veronderstellen we dat de deuteronen van 7 MeV in de folies ongeveer 
20 18 . 2 MeV aan energie verliezen, dan kan met de Ne(d,a) F-kernreact1e 

onder compact cyclotron voorwaarden een dikke-trefplaat opbrengst van 

60.7 GBqC- 1 (5.90 mCi/~Ah) verkregen worden. Bij een bestraling van 2 

uur met 50uA (zie tabel A.l) levert dit op E.O.B. een theoretische ac

tiviteit van 15.3 GBq (414 mCi). Nemen we verder aan dat slechts 60% van 

de aangemaakte activiteit beschikbaar komt als 18F-F
2 

(zie par. 3.7) en 

nemen we voor de bereiding van 18F-2-fluoro-2-deoxy-D-glucose een radio

chemisch rendement van 30% (zie addendum 2, par 2.5) dan is twee uur na 

E.O.B. ongeveer 1.3 GBq (35 mCi) 18F-2-fluoro-2-deoxy-D-glucose beschik-

b D• • ld nd d . .. ... d 20 ( ) 18 aar. 1t 1s vo oe e voor r1e a zes pat1enten. Met e Ne d,a F 
18 kernreactie kan onder compact cyclotron voorwaarden dus voldoende F 

voor medische toepassing aangemaakt worden. Vanwege het hoge vermogen 

dat in de folies gedissipeerd wordt (bij SOUA circa 100 W) zal het wel 
18 18 • nodig zijn om foliekoeling toe te passen. De O(p,n) F kernreact1e 

18 lijkt echter aantrekkelijker voor de productie van F onder compact 

cyclotron voorwaarden omdat met deze kernreactie ongeveer een vier keer 

zo hoge dikke-trefplaat opbrengst verkregen wordt. 
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Appendix 2: Positron Emissie Tomografie (PET) 

Na verval van een 8+-emitter staat het positron zijn kinetische 

energie via botsingen af aan de omringende materie, waarna annihilatie 

optreedt met een electron. Hierbij wordt de rustenergie van beide deel

tjes omgezet in twee fotonen van 511 KeV, die in tegenovergestelde 

richting worden uitgezonden. Conventionele gamma-camera's zijn minder 

geschikt voor de detectie van de harde annihilatiestraling. Dit komt 

enerzijds doordat het detectierendement van Nar-kristallen relatief 

laag is voor fotonen van 511 KeVen anderzijds doordat loodcollimators 

met dikke septa gebruikt moeten worden waardoor het teltempo relatief 

laag is. Hier staat tegenover dat de relatieve energie-resolutie van 

Nar-kristallen toeneemt met toenemende energie. Hierdoor wordt minder 

hinder ondervonden van verstrooiing van de fotonen. De detectie van 

B+-emitters met conventionele gamma-camera's is wel mogelijk. Hierbij 

moeten echter speciale loodcollimators gebruikt worden (Har 77). 

Om de mogelijkheden van 8+-emitters volledig te benutten, is een 

speciale detector vereist: de zogenaamde PET-camera. Positron Emissie 

Tomografie (PET) berust op het feit dat de hoek tussen de annihilatie

fotonen 180 graden bedraagt. De meeste PET-camera's beschikken over 

50 tot 300 scintilatiedetectoren die doorgaans in een ringvorm zijn 

opgesteld. Het te onderzoeken object wordt in het midden van deze de-

1:ectorenring geplaatst (zie figuur A.1). Elke detector is coÏncident 

geschakeld met een of meer van de overige detectoren. Elk van deze paren 

geeft alleen dan een signaal af wanneer door beide detectoren gelijk

tijdig een foton wordt gedetecteerd. Hierdoor is de plaats van emissie 

bepaald binnen een klein gebied rondom de verbindingslijn van de detec

toren (electronische collimatie). 

De reconstructie van de activiteitsverdeling gebeurt met een com

puterprogramma. De invoergegevens bestaan uit een denkbeeldige verza

meling lijnen. Het programma sorteert deze verzameling in groepjes van 

dicht bij elkaar liggende evenwijdige lijnen. Elk groepje representeert 

een projectie van de activiteitsverdeling vanuit een bepaalde richting 

(zie figuur A.2) De nauwkeurigheid van de reconstructie hangt sterk af 

van het aantal projecties en dus van het aantal paren coÏncident ge

schakelde detectoren. 
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... \) [iguux> A.1: opstelZing van de detect01:'en bij PET (ontleend aan (Ter 80) ) 

De ruimtelijke resolutie hangt af van de volgende drie factoren (Paa 81) 

-de intrinsieke resolutie van de PET-camera zelf. Deze hangt ondermeer 

af van het totale aantal paren coÏncident geschakelde detectoren en 

van de afmetingen van elke detector. 

- de dracht van de positronen in weefsel. De dracht LS afhankelijk van 

het radionuclide dat gebruikt wordt. De dracht in water van een electron 

met een energie gelijk aan de maximale enrgie van het door 18F uitge-
Il 13 15 zonden positron bedraagt 2.4 mm. Voor C, N en 0 bedragen deze 

respectievelijk 5.0, 5.4 en 8.2 mm (Cho 75). Met 18F zal dus een be

tere resolutie verkregen worden, dan met de overige drie radionucliden. 

- de spreiding in de hoek tussen de annihilatiefotonen. Deze bedraagt 

circa 0.5 graden. 

De ruimtelijke resolutie van de nieuwste PET-camera's bedraagt ongeveer 

10 mm (Ter 80). 



a 

c 

PROFILE FILTER 

- A.6 -

FILTERED 
PROFILE 

d 

figuuP A.2: reconstructie van de activiteitsverdeZing (ontleend aan 

(Ter 80) ) 

Bij de detectie van radionucliden met conventionele gamma-camera's 

kunnen twee complicaties optreden (Ter 80,Lam 81): 

- een drie-dimensionale activiteitsverdeling wordt geprojecteerd op een 

twee-dimensionaal vlak. Zodoende treedt vertroebeling van het beeld 

op door activiteit die zich bevindt boven of onder het weefsel waar

voor men zich interesseert. 

correctie voor verzwakking van de straling in het lichaam is moeilijk 

en onnauwkeurig; dit omdat de preciese plaats waar een foton geëmit

teerd werd niet bekend is en omdat het lichaam niet homogeen van struc-

tuur is. 

Deze complicaties treden niet op bij PET, Met PET kan, door de detec

toren in axiale richting te verplaatsen, driedimensionale informatie 

verkregen worden, Omdat de annihilatiefotonen samen een constante af

stand in het lichaam afleggen, is het mogelijk om voor verzwakking te 
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corr~geren. Dit kan door bijvoorbeeld met een ringbron een transmissie

canop te nemen (Lam 81),· 

Met de nieuwste PET-camera's kunnen binnen een tijdsduur van onge

veer minuut, meerdere aan elkaar grenzende snedes opgenomen worden 

(PETT: positron emission transaxial tomography). Door de snelle ontwik

keling van de positron emissie tomografie kan men tegenwoordig, met be

hulp van wiskundige modellen, fysiologische processen zoals de locale 

glucoseconsumptie in de hersenen, kwantitatief beschrijven. Mogelijk wordt 

PET in de toekomst een belangrijk gereedschap in de humane fysiologische 

research en/of in de nucleaire geneeskunde. 
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Appendix 3: radiorniclidisch~ vétontteirtigingén bij de productie van 18F 

met eért cyèlotron 

18 
Veronderstellen we dat het F pas twee uur na E.O.B. toegepast wordt, 

dan zal op 1et moment van toepassing de activiteit van een radionuclidische 

verontreiniging met een halveringstijd van 10 min. met een factor 4096 

f . . . . . h 18 . d' f a genomen ZLJn. De actLVLteLt van et F LS op Lt moment met een ac-

2 1 f . . . h d' . . . ! 18 . d tor • a genomen. De actLVLteLtsver ou Lng verontreLnLgLng F LS an 

ongeveer met een factor 2000 afgenomen. Radionuclidische verontreini

gingen met een halveringstijd korter dan 10 min. zullen dus in het alge

meen geen problemen vormen. Als mogelijke storende radionuclidische ver-
3 7 10 11 14 22 24 

outreinigingen komen dan nog alleen H, Be, Be, C, c, Na en Na 

in aanmerking. (zie nuclidekaart). Vanwege de lange halveringstijd van 
3H(12.3y), 10Be(2.5•106y) en 14c(5730y) zal de aanmaak hiervan verwaar

loos baar zijn (zie addendum 2, formule 7). 

In tabel A.3 is een overzicht gegeven van kernreacties waarmee de 
. . . . . . . 7 11 12N 24N overLge radLonuclLdLsche verontreLnLgLngen Be, C, a en a aan-

18 gemaakt kunnen worden. Opgemerkt kan worden dat, wanneer het F ge-

bruikt wordt voor het merken van organische verbindingen, de radionu

clidische verontreiniging niet wordt ingebouwd in het product. In de 

praktijk wordt bij de productie van 1 ~, ongeacht de productiemethode, 

weLnLg of geen hinder ondervonden van radionuclidische verontreinigin-

gen. 
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hoofdreactie nevenreacties tl 
2 

e Q Ed 
(%) (Me V) (Me V) 

15N(a,n)18F 14N(a, 11B)7Be 53.5d 99.64 -19. I 24.6 

14N(a,7Li)llc 20.3m 99.64 -20.3 26. 1 

15N(a, l2B) 7Be 53.3d 0.36 -26.6 33.7 

15N(a, 8Li) tic 20.3m 0.36 -29. I 36.9 

160+3.. 18F .Le -+ 16 0 ( 3He' 12 C) 7 Be 53.5d 99.756 - 5.59 6.64 

16o(3He,2a) 11 c 20.3m 99.756 - 5.30 6.29 

160+a -+ 18F 160(a, 13C) 7Be 53.5d 99.756 -21.2 26.5 

160(a, 9Be) !IC 20.3m 99.756 -24.3 30.4 

JSO(p,n)ISF 160(p, lOB) 7Be 53.5d 99.756 -25.3 26.9 

t6o(p, 6Li) ttc 20.3m 99.756 -22.2 23.6 

180(p, 12B) 7Be 53.5d 0.205 -22.6 23.9 

t80(p, s1 i) ttc 20.3m 0.205 -25.1 26.5 

19F+p -+ !SF 19F(p, 13C)7Be 53.5d 100 -13. 1 13.8 

t9F(p,9Be)tlc 20.3m 100 -16.2 17. 1 

20Ne(d,a) 18F 20Ne(d, 15N) 7Be 53.5d 99.51 - 9.78 11.4 

20Ne(d, IIB) tiC 20.3m 99.51 -13.2 15.4 

22Ne(d,2n) 22Na 2.624 9.22 - 5.85 6.38 

20Ne+3He -+ 18F 20Ne(3He, 160) 7Be 55.3d 99.51 - 3. 14 3.61 

20Ne(3He, 12C)llc 20.3m 99.51 - 2. 76 3. 17 

20Ne(3He,p)22Na 2.62y 99.51 5.78 

22Ne( 3He,p) 24Na 14.9h 9.22 2.19 

tabeZ A.3: mogelijke radionucZidische verontreinigingen bij 
18

F-productie 
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Appendix 4: afleiding van de verstrooiingsformule gegeven ~n paragraaf 4.5.2 

Om ook bij een willekeurige intensiteitsverdeling van de bundel over 

het vacuÜmfolie de fractie f die het trefplaatfolie treft te berekenen,be

palen we eerst de kans dat een deeltje dat het vacuÜmfolie op een willekeurige 

plaats passeert terecht komt op het trefplaatfolie.Vanwege de rotatiesymmetrie 

rond de verbindingslijn van de middelpunten van beide folies, hangt deze kans 

alleen af van de afstand r tot het middelpunt van het vacuÜmfolie (zie figuur 

A. 3). 

I 
l 

r~ 

-- -- _.._ --- - - - -

figuW' A.3 

t-Y 
I 

~ 

__.x 

- ----- -· z 

Zij ~ de ruimtehoek bepaald door de omtrek van het trefplaatfolie ten op

zichte van het punt r op het vacuÜmfolie. Bovengenoemde kans wordt dan: 

82 
ff exp(- -)sin8d8dljJ 
n 8 2 

w 
P (r) = ----------

21r 1r 82 
f f exp(- -) sin8d8dljJ 
0 0 8 2 

w 

(A. I) 

Om de integratie in de teller van formule (A. I) uit te kunnen voeren passen 

we de volgende coÖrdinatentransformatie toe: 

r' := L•tan8 1jJ': = 1jJ (A. 2) 
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Deze transformatie is zodanig gekozen dat r 1 de afstand ~s van een willekeu

rig punt op het trefplaatfolie tot de oorsprong van het xyz-assenstelsel 

aangegeven in figuur A.3 • De integratie over Q in formule A. I kan nu vervan

gen worden door een integratie over het oppervlak van het trefplaatfolie. We 

veronderstellen dat de integratievariabele 8 in de teller van formule (A. I) 

klein is, zodat de volgende benadering geldt: 

e "' sine "' 
rl 

tane = 
L de "' 

dr 1 

L 

Met deze formules kunnen we formule (A. I) herleiden tot: 

P (r) 

I 2 
r )dr 1 d1ji 1 !! r 1 •exp(

folie 
L2·e 2 

w 

2rr rr e2 
! ! exp(- ---)sin8d8d1ji 
o o e 2 

w 

(A. 3) 

(A. 4) 

Ten opzichte van het in figuur A.3 aangegeven xyz-assenstelsel wordt de omtrek 

van het trefplaatfolie beschreven door de vergelijking: 

= R 2 
t 

Uitgedrukt in poolcoÖrdinaten (r 1 ,1)! 1
) gaat deze vergelijking over in: 

r 1 = -r·~in1ji 1 + I(R 2 - r 2 •cos1ji') 
t 

0 ~ 1jJ 1 < 2rr 

(A.5) 

(A.6) 

Door deze vergelijking worden de integratiegrenzen in formule (A.4) bepaald: 

P (r) 

2'IT 
! ! r 1 •exp(-
0 0 

)dr 1 d1ji 1 

L2·e 2 
w 

rr e2 
! exp (- ---) sinede 
o e 2 

w 

(A. 7) 

De integratie over r 1 in formule (A.7) kan alvast uitgevoerd worden. Dit levert 

als resultaat: 
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(A. 8) 
P(r) 

n e2 
J exp(- -)sinede 
o 8 2 

w 

Deze formule kunnen we nu verder gebruiken om de fractie van de bundel die na 

verstrooiing aan het vacuÜmfolie op het trefplaatfolie valt te berekenen. IVan

neer de intensiteitsverdeling van de bundel op het vacuÜmfolie gegeven wordt 

door I(r,~), dan wordt deze fractie: 

2n~ 
J J I(r,~) ·P(r)rdrd~ f = ___ o_o ________________ _ 

21T~ 
1 J I(r,~)·rdrd~ 
0 0 

Met ~ de straal van de bundel-doorsnede (m) 

(A. 9) 

We zullen de berekening nu verder uitwerken voor het geval dat de bundel 

uniform over het vacuÜmfolie is verdeeld ( I is constant ) . Met deze aanname 

wordt formule (A.9): 

f=-2-Î' 
~2 0 

r•P(r)dr (A. 1 0) 

Substitutie van formule (A.8) in formule (A. 10) levert dan het resultaat te 

weten formule (4.34) van par.4.5.2 • 



datum handeling datum handeling 

831 1 1 1 bestraling 1 ( 18F-F ) 831223 bestraling 10 ( 18F-FU) 2) 
2 

83 1 1 1 1 bestraling 2 ( 18F-F ) 840105 bestraling 11 ( 18F-F ) 1) 
2 2 

831 1 15 passivering trefplaathouder 840110 behandeling opstelling met F2 
831 1 1 7 bestraling 3 (18F-F ) 840112 spoeling trefplaathouder met alcohol 2 
831117 bestraling 4 ( 18F-F ) 840112 behandeling opstelling met F2 2 
831201 bestraling 5 ( 18F-F ) 840113 behandeling opstelling met F2 2 
831202 bestraling 6 ( 18F-F ) 1) 840117 koelval tussen opstelling 

.. 
en vacuumpomp 2 

( 18F-F ) I) 831206 spoeling afvoerleiding met alcohol 840118 bestraling 12 
( 18F-F ) 1) 

2 
831208 bestraling 7 840126 spoeling trefplaathouder met alcohol 2 

( 18F-F ) 831214 spoeling afvoerleiding met alcohol 840127 bestraling 13 2 
831215 behandeling opstelling met F2 840127 bestraling 14 ( 18F-F ) 

2 
831216 behandeling opstelling met F2 840127 bestraling 15 ( 18F-F ) 

2 
831219 behandeling opstelling met F2 840127 bestraling 16 ( 18F-FU) 2) 

831221 verwijdering van buigzame leiding 840217 bestraling 17 ( 1 8F_ FU) 1 ) 2) 

831222 bestraling 8 ( 18F-FU) l) 2) 840323 bestraling 18 ( 18F-FU) 2) 

831223 bestraling 9 ( 18F-F ) 
2 

!)voorafgaand aan de eigenlijke bestraling werd eerst een korte passiveringsbestraling uit-

gevoerd 2) 18F-5-fluorouracil 

tabel A.4: chronologisch overzicht van uitgevoerde bestralingen en andere experimenten met de 

opstelling voor de productie van 
18

F-F2 

----
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Atk 72 

Bu 81 

Bid 80 

Bog 55 

Bru 83 

Cac 81 

Cas 80 

Cas 81 

~0 75 

Del 81 

Dik 83c 

Dik 83d 

Dri 83 

Ehr 83 

Ehr 84 

Er i 83 

Fir 81 

Fir 82 

Fow 73 

Fow 81 

Han 78 

Han 81 

Har 77 
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