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VOORWOORD 

Deze afstudeerstage had tot doel het ontwikkelen van een nLeuwe 

produktiemethode van het radionuclide 1231. Dit onderzoek is ver

richt in het kader van het onderzoeksprogramma van de stichting 

CYGNE (CYclotrontoepassingen in de Geneeskunde NEderland). Deze 

stichting stelt radiofarmaca ter beschikking aan ziekenhuizen en 

heeft als doelstelling om onderzoek te verrichten ten behoeve van 

de nucleaire geneeskunde in Nederland. Het onderzoek dat via de 

stichting CYGNE uitgevoerd wordt, valt binnen het onderzoekspro

gramma van de onderwerpgroep cyclotrontoepassingen van de vakgroep 

deeltjesfysica van de afdeling der Technische Natuurkunde aan de 

Technische Hogeschool Eindhoven. Hiervoor staat het AVP-cyclotron 

van de T.H.Eindhoven ter beschikking, dat protonen kan versnellen 

tot een energie van ca. 26 MeV met een maximale bundelstroom van 

ca. 40 ~A. 

In dit verslag worden achtereenvolgens de nieuwe 1231-produktie

methode, de berekeningen van de 1231-opbrengst en van de radionu

clidische onzuiverheden en de uitgevoerde experimenten beschreven. 

Er is getracht om in dit verslag de grootheden zoveel mogelijk in 

S.T.eenheden uit te drukken. Enkele uitzonderingen hierop zijn de 

inhoud die in milliliters (ml) gegeven wordt, de energie die in 

elektronvolts (eV) gegeven wordt en de tijd waarvoor soms gebruik 

wordt gemaakt van de eenheden minuut (m), uur (h) en dag (d). In 

appendix C worden Ln enige formules voor de stralingsfysische een

heden in plaats van S.T.eenheden meer conventionele eenheden ge

bruikt. Het tijdstip einde van de bestraling wordt E.O.B. (End 

Of Bombardment) genoemd. 
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SAMENVATTING 

Het doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van een complete 

produktiemethode voor het radionuclide 123 I, waarbij het 123 I voor

namelijk via de (p,2n)- en (p,pn)-reactie op 124Xe geproduceerd 

wordt en waarvan de 123 I-opbrengst vergelijkbaar is en de radio

nuclidische zuiverheid beter is dan bij huidige produktiemethoden. 

Hiervoor is een bestralingsopstelling ontworpen en gebouwd waarmee 

met een kleine hoeveelheid xenongas (ca. 150 ml S.T.P.) 123 I ge

produceerd kan worden. Deze opstelling is geschikt voor routine

matige produktie van 123 I waarbij 99,9% verrijkt 124Xe-gas (met 

een dikte van 0,05 kg/m2 ) bestraald wordt. De opbrengst van 123 I 

bedraagt met deze opstelling 16 GBq/C (1,5 mCi/~Ah) op 30 uur na 

E.O.B. indien het Xe-gas op 6 uur na E.O.B. uit de opstelling ver

wijderd wordt. De radionuclidische I-onzuiverheden bedragen minder 

dan 5.10-3% van de 123 I-activiteit. 

Er is onderzoek verricht naar de theoretische opbrengsten van de 

radionucliden die aangemaakt kunnen worden bij bestraling van Xe

gas. Hiertoe zijn zelf excitatiefuncties geschat volgens de methode 

van Keller e.a. (KEL 73). Tevens is bij de berekening van de op

brengsten rekening gehouden met de negatieve invloed van de proton

enverstrooiing die berekend kan worden met behulp van het computer

programma XEPROT. Uit gemeten waarden voor de protonenverstrooiing 

bleek dat met dit computerprogramma goede resultaten verkregen wor

den. De berekende opbrengsten van de aangemaakte radionucliden komen 

goed overeen met de gemeten opbrengsten. 

Uit experimenten en de berekeningen kan geconcludeerd worden dat 

naar verwachting het 123 I geproduceerd kan worden met een opbrengst 

van ca. 20 GBq/C (2 mCi/~h) gemeten op 30 uur na E.O.B. en het Xe

gas op 6 uur na E.O.B. uit de opstelling verwijderd, indien 150 ml 

99,9% verrijkt 124Xe-gas bestraald wordt met protonen met een ener

gie van 26 MeV. 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

In de medische wereld wordt veelvuldig gebruik gemaakt van 

nucleair geneeskundige technieken om orgaanfuncties en doorbloeding 

te kunnen bestuderen. Hierbij worden radioactieve isotopen in 

een geschikte chemische vorm of gelabeld aan verbindingen in het 

lichaam van de patiënt gebracht waarna met behulp van gamma

camera's afbeeldingen van organen en doorbloeding gemaakt kunnen 

worden en het functioneren van organen bekeken kan worden (in 

vivo studie). 

Binnen het brede scala van gebruikte radionucliden neemt het 

radionuclide 123 1 een steeds belangrijkere plaats in vanwege zijn 

gunstige chemische en fysische eigenschappen. Chemisch gezien is 
123 1 een gunstig isotoop omdat het een halogeen is en derhalve 

op eenvoudige wijze aan allerlei organische verbindingen gelabeld 

kan worden zonder dat de eigenschappen van de organische ver

bindingen veel veranderen. 

Het radionuclide 123 1 blinkt uit door ZLJn goede fysische 

eigenschappen. Het 123 1 zendt voor 83% gamma's uit met een energie 

van 159 keV (fig. 1.1). Deze energie is gunstig voor de detectie 

met gammacamera's op basis van Nar-kristallen. De halveringstijd 

van 123 1 (13,2 h) LS lang genoeg om vervoer mogelijk te maken, 

zodat de plaats van produktie en toepassing niet noodzakelijk 

dicht bij elkaar hoeven te liggen. 

De stralingsbelasting voor de patiënten aan wie het 123 1 toe

gediend wordt is laag vanwege het feit dat het 123 1 geen S-deeltjes 

uitzendt en vanwege zijn relatief korte halveringstijd (MIR 75). 

De geabsorbeerde dosis in de schildklier bij toediening van 123 1 

of 131 1 als Nal wordt als functie van het tijdstip na het einde 

van de bestraling in figuur 2.1 weergegeven. 

De meest gangbare produktiemethode van 123 1 in de jaren zeventig 

tot nu is via de reactie 127 I(p,5n) 123Xe + 123 1 (ook wel de (d,6n)

reactie op 127 1) (JUN 80, BET 80). Bij deze methode wordt het 
127 1 met protonen met een energie van ca. 60 MeV beschoten, 
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zodat het 123 1 v1a deze reactie alleen met een hoog energetisch 

cyclotron geproduceerd kan worden. 

1000 keV 
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Figuur 1.1 Vereenvoudigd vervalschema van 123 1 (LED 78) 

Daarnaast vond ook de methode opgang om het 1231 te produceren 

via de (p,2n)-reactie op 124Te (ook v1a de (d,3n)-reactie op 
124Te). Hierbij wordt het 124Te met ca. 26 MeV protonen beschoten, 

zodat het 1231 ook met een lager energie cyclotron gemaakt kan 

worden. Door de moeilijke chemische bewerkingen welke noodzakelijk 

waren om het 1231 van het 124Te te scheiden, stagneerde de ont

wikkeling van deze produktiemethode aanvankelijk totdat v.d. Bosch 

e.a. (BOS 76) in 1976 het 124Te02 -target introduceerde. Het 
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aangemaakte 123 I kon nu betrekkelijk eenvoudig door droge destil

latie uit het target worden gewonnen. 

Momenteel wordt het 123 I voornamelijk v1a bovengenoemde twee 

produktiemethoden aangemaakt. Bij beide methoden treden echter 

radionuclidische onzuiverheden op, respectievelijk 125 I en 124 I, 

waardoor de stralingsbelasting van de patiënten hoger wordt dan 

indien zuiver 123 I toegediend zou worden en een beeldverslechte

ring kan optreden. 

In het recente verleden heeft men getracht om zuiver 123 I 

(vrij van radionuclidische onzuiverheden) te maken via de (p,n)

reactie op 123Te (of de (d,n)-reactie op 122 Te). Deze methode 

leverde echter een relatief lage opbrengst en aangezien er geen 

100% verrijkt 123Te (of 122Te) voorhanden is ontstonden er toch 

nog radionuclidische onzuiverheden in het 123 I eindprodukt. 

In deze afstudeerstage is een nieuwe produktiemethode onder

zocht waarmee het 123 I geproduceerd kan worden, vrijwel zonder 

radionuclidische onzuiverheden. Deze methode gaat uit van de 

bestraling van 124Xe met protonen met een energ1e van 26 MeV. 

Het 123 I ontstaat dan voornamelijk via de volgende twee reacties: 

124Xe(p,2n) 123 Cs(6 m) + 123Xe(2,08 h) + 123 I 

Dit verslag is als volgt ingedeeld. In hoofdstuk 2 worden de 

produktiemethoden van 123 I nader toegelicht. Een schatting van de 

opbrengst en de radionuclidische onzuiverheden worden in hoofdstuk 

3 gegeven. In hoofdstuk 4 wordt aandacht geschonken aan de protonen

verstrooiing aan xenongas. Hoofdstuk 5 handelt over de opstelling 

en de werkwijze. In hoofdstuk 6 ZlJn de resultaten van de bestra

lingen gegeven. Deze resultaten worden in hoofdstuk 7 kritisch be

keken en vergeleken met de theorie. In vier appendices wordt inge

gaan op de mogelijke reacties en de bijbehorende excitatiefuncties, 

de theorie van de protonenverstrooiing en de computerprogramma's, 
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die de protonenverstrooiing berekenen, de stralingsveiligheid en 

dosimetrie en de uitgevoerde experimenten. 
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HOOFDSTUK 2 DE PRODUK~IEMETHODEN VAN 123 I 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op drie produktiemethoden van 
123I. Eerst wordt de produktie van 123I beschreven via de 

bestraling van 127I en 124Te. Dit zijn de tot nu gangbare 

methoden. Tot slot wordt bekeken of de bestraling van 124Xe 

geschikt kan zijn voor routinematige produktie. 

2.1 Twee produktiemethoden van 123 I die op dit moment 

gebruikt worden 

Momenteel wordt het radionuclide 123 I voornamelijk geproduceerd 

via twee methoden: de (p,Sn)-reactie op 127 I (BET 80, JUN 80) 

en de (p,2n)-reactie op 124Te (BIL 81, BOS 76). Er zijn nog 

diverse andere produktiemethoden. Bij deze methoden is echter 

of de opbrengst relatief laag, of de radionuclidische zuiverheid 

slecht of is het benodigde targetmateriaal voor een voldoende 

zuivere opbrengst commercieel niet verkrijgbaar (BOS 76). 

123 dk' ( ) 127 2.1.1 De I-pro u tLe via de p,Sn -reactie op I 

Indien 127 I met protonen met een energie van ca. 60 MeV beschoten 

wordt, ontstaat het radionuclide 123 I via de volgende reactie: 

Bij deze produktiemethode ontstaat tevens het radionuclide 125 I 

vLa de volgende reactie: 

127 I(p,3n) 125Xe(16,8 h) ~ 125 I(60,14 d) 

Het 125 I-gehalte bedraagt bij deze methode ca. 1 à 2% op het tijd

stip van toepassing in het ziekenhuis. Dit is 30 uur na E.O.B. 

(End Of Bombardment). Het radionuclide 125 I beïnvloedt de beeld-
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kwaliteit van een afbeèlding nauwelijks aangezien 125 1 slechts 

laag energetische gamma- en röntgenstraling uitzendt (app. A). 

Wel draagt het 125 1 bij tot de stralingsbelasting van de patiënt 

vooral omdat 125 1 veel laag energetische elektronen uitzendt 

(BRO 78). Deze elektronen vertegenwoordigen 27% van de totale 

energie die per desintegratie van het 125 1 in het lichaam 

geabsorbeerd wordt (CYG 82). Ten gevolge van de 125 1-verontreini

ging is bijvoorbeeld de geabsorbeerde dosis in de schildklier bij 

schildklieronderzoek meer dan twee maal zo hoog (M1R 75), afhankelijk 

van de Q-waarde die men aan de elektronen toekent (WEB 79), als 

de dosis wanneer er radionuclidisch zuiver Na123 1 toegediend 

zou worden (fig. 2.1). 

Enkele voordelen van deze produktiemethode zijn dat de opbrengst 

per eenheid van opgebrachte lading hoog is en dat het target

materiaal goedkoop is. Een nadeel is echter dat er voor deze 

produktiereactie een hoog energetisch cyclotron noodzakelijk ~s. 

Tevens kent deze methode een ingewikkelde targettechnologie. Een 

bijkomend nadeel is dat de radionuclidische onzuiverheid 125 1 de 

stralingsbelasting verhoogt en een radioactief afvalprobleem 

vormt vanwege de lange halveringstijd. 

2.1.2 De produktiemethode van 123 1 v~a de (p,2n)-reactie op 124Te 

Een tweede produktiemethode is de bestraling van 124Te met protonen 

met een energie van ca. 26 MeV. Het radionuclide 123 1 ontstaat dan 

v~a de volgende reactie: 

Bij deze produktiemethode wordt tevens 124 1 geproduceerd v~a de 

volgende reacties: 
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D . 125T ( 2 )1'24 1 1 . d" e react~e e p, n I spee t nagenoeg geen ro meer ~n ~en 

de verrijkingsgraad van het 124Te groter is dan 95% (BOS 76). 

Bij deze produktiemethode ontstaat de radionuclidische onzuiver

heid 124 1. Het 1241-gehalte varieert op 30 uur na E.O.B. tussen 

de 2 en 4%, afhankelijk van de beginenergie en energieafremming 

van de protonen en de bestralingsduur (op de T.H.Eindhoven wordt 

momenteel 123 I op deze wijze geproduceerd met een 124 I-gehalte 

op 30 uur na E.O.B. van 2,5%). Het radionuclide 124 I zendt een 

aantal hoog energetische gamma's uit (app. A) waarvan de belang

rijkste een energie van 602 keV heeft (voorkomen 61%). Uit de 

praktijk is gebleken dat als het 124 1-gehalte kleiner is dan 

3-3,5% de beeldkwaliteit niet merkbaar slechter is dan bij zuiver 
123 1 (BOS 76), dat zelf overigens ook enige hoog energetische 

gamma's uitzendt. Een dag na calibratietijdstip (30 uur na E.O.B.) 

is de radionuclidische onzuiverheid 124 I echter relatief zo 

groot dat het op deze wijze geproduceerde 123 1 niet meer goed 

toegepast kan worden. Het radionuclide 124 I leidt tevens tot een 

verhoging van de stralingsbelasting van de patiënt. Indien de 

onzuiverheid 124 I 2,5% bedraagt, wordt de geabsorbeerde dosis 

in de schildklier ten gevolge van toediening van Na123 I ruim 

tweemaal zq hoog als bij toediening van radionuclidisch zuiver 

Na123 I (MIR 75). 

Het voordeel van deze produktiemethode is dat de bestraling met 

een laag energetisch cyclotron uitgevoerd kan worden en de methode 

eenvoudig is. Door het geringe verlies aan targetmateriaal per 

bestraling blijven de kosten laag, ondanks het feit dat er kost

baar verrijkt 124Te noodzakelijk is. Een nadeel is dat een dag 

na calibratietijdstip het op deze wijze geproduceerde 123 I niet 

goed meer bruikbaar is. 

In figuur 2.1 is het opgelopen dosisequivalent in de schild

klier uitgezet tegen het tijdstip na E.O.B. bij opname van 123 I 

of 131 I als Nai. Voor het dosisequivalent is het verloop weer

gegeven voor het gebruik van 123 I geproduceerd via de (p,2n)-
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reactie op 124 Te (onzuiverheid 124 1 van 2,5% op 30 uur na E.O.B.), 
123 1 geproduceerd via de (p,5n)-reactie op 127 1 (onzuiverheid 
125 1 van 1,5% op 30 uur na E.O.B.) en radionuclidisch zuiver 123 1. 

Bij de berekening van het dosisequivalent is uitgegaan van een 

kwaliteitsfactor Q van 5 voor de door de radionucliden uitgezonden 

laag energetische elektronen en is aangenomen dat de schildklier 

een opname van 15% heeft. 

dosis

equivalent 

(Sv/GBq) 

puur 

I I 

0 10 

tijd na E.O.B. (h) 

(rem/mCi) 

I 

20 30 40 

Figuur 2. 1 Het opgelopen dosisequivalent in de schildklier bij 

toediening van Na1 als functie van de tijd na E.O.B. 

2.2 De 123 1-produktie v1a de bestraling van 124Xe 

Een derde methode waarmee het radionuclide 123 1 in voldoende grote 

mate en minstens even zuiver aangemaakt kan worden is het bestralen 
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van verrijkt 124Xe-gas,(BOS 79, GRA 78). Het radionuclide 123 1 

ontstaat dan voornamelijk via de volgende reacties: 

124Xe(p,2n) 123Cs(6 m) + 123Xe(2,08 h) + 123 1 

124Xe(p,pn) 123Xe(2,08 h) + 123 1 

Er zijn van deze kernreacties geen experimentele opbrengstcurven 

bekend. Wel geeft Grabmayr e.a. in een publicatie (GRA 78) exci

tatiefuncties welke met behulp van een computer theoretisch bere

kend zijn (fig. 2.2) . 

..0 

E 

101 

I I 

15 

I I 
. I , : 

I 

I l 

j I 
.I ,,. 
i! 

-
124 Xe(p,2nl 123Cs 

---
124 Xe(p,pnl'23 Xe 

-·-·· 
126 Xe(p,2nl125Cs 

-··--··'26 Xe(p,pnl'z5xe 

20 25 30 

EP, MeV 

Figuur 2.2 Theoretische excitatiefuncties voor de (p,2n)

en (p,pn)-reactie op 124Xe en 126 Xe (GRA 78). 

Uit figuur 2.2 kan berekend worden dat, indien 100% verrijkt 
124Xe bestraald zou worden met protonen met een energie van 26 

MeV, de opbrengst van het radionuclide 1231 bij volledige af-



- 1 1 -

remming van de protonen ca. 90 GBq/C (9 mCi/~Ah) op 30 uur na 

E.O.B. bedraagt. Dit zou een ruim voldoende opbrengst betekenen 

voor routinematige produktie. Een mogelijke radionuclidische ver

ontreiniging bij bestraling van 100% 124Xe zou 125 I zijn dat via 

een (p,y)-reactie op 124Xe ontstaat. Indien de targetdikte zo 

groot wordt genomen dat de protonen tot 15 MeV worden afgeremd, 

zodat wel de maximale opbrengst wordt verkregen (fig. 2.2), zal 

via deze (p,y)-reactie, die slechts bij zeer lage energie (ca. 3 

MeV) een geringe rol van betekenis speelt, nauwelijks 125 I gepro-
-5 duceerd worden (naar schatting< 10 %op 30 uur na E.O.B.). Ver-

der kunnen de volgende reacties optreden: 

124Xe(p,a) 121I(2,12 h) 

124Xe(p,an) 120I(A 1,35 h, B 53m) * 

Deze onzuiverheden spelen vanwege hun korte halveringstijden geen 

rol. Met deze methode kan dus vrijwel zuiver 123I met een naar 

verwachting voldoende hoge opbrengst geproduceerd worden (hfdst. 

5). 

Aangezien 100% verrijkt 124Xe commercieel niet verkrijgbaar is 

kunnen er bij de bestraling van niet 100% verrijkt 124Xe meerdere 

radionuclidische onzuiverheden ontstaan. Dit zijn met name 124I, 
125I 126I d' . . . d d en ~e ontstaan v~a react~es op Xe-~sotopen an ers an 
124

Xe. Dit in tegenstelling tot de in paragraaf 2.1.1 en 2.1.2 

behandelde produktiemethoden, waarbij de radionuclidische onzuiver

heden wel veroorzaakt worden door reacties op de targetkern voor 

de produktie van 123 I zelf. In appendix A zijn alle mogelijke 

reacties op de Xe-isotopen gegeven. Aangezien er geen experimentele 

opbrengstcurven voor deze reacties zijn, is de mate van onzuiver

heid bij een gegeven isotopische samenstelling van het Xe-target 

onbekend. Er zijn slechts theoretische berekende excitatiecurven 

voor de 125 I-produktiereacties op 126Xe gegeven (fig. 2.1). Er is 

in deze afstudeerstage onderzocht bij welke isotopische samenstel

ling van het Xe-target (verrijkingsgraad124Xe, zie tabel 2.1) de 

opbrengst voldoende zuiver en hoog genoeg is voor routinematige 

*A en B zijn twee toestanden waar~n het 120 I kan voorkomen (REU 83). 
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produktie. Hiertoe zijh voor alle mogelijke reacties op alle Xe

isotopen theoretische excitatiefuncties geschat, waarmee een schat

ting van de 1231-opbrengst en de mate van onzuiverheden berekend 

kunnen worden bij elke isotopische samenstelling van het Xe-target. 

isotoop natuurlijk 20 % * 40 % 60 % 99,9 % 

gas verrijkt verrijkt verrijkt verrijkt 
124Xe 0,096 21 '6 > 40 > 60 99,9 
126Xe 0,090 10,2 18 12 0' 1 
12sXe 1 '92 20,8 16 9 -
129xe 26,44 45,3 20 16 -
13 oxe 4,08 1 '2 < 1 < 1 -
131xe 21 '18 0,8 < 1 < 1 -
132Xe 26,89 0' 1 - - -
134Xe 10,44 - - - -
136Xe 8,87 - - - -

Tabel 2.1 Samenstelling van diverse commercieel verkrijgbare 
. 'k 124x 1 verr~J te e mengse s. 

* ten behoeve van de experimenten ~s 20% verrijkt 124Xe 

aangeschaft, waarvan de exacte samenstelling gegeven 

is in de tabel. 
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. 
HOOFDSTUK 3 SCHATTING VAN DE OPBRENGST VAN 123 I EN DE ONZUIVER-

HEDEN AFHANKELIJK VAN DE ISOTOPISCHE SAMENSTELLING 

VAN HET GAS 

In dit hoofdstuk wordt een schatting gegeven van de opbrengst 

van de geproduceerde radionucliden na bestraZing van xenon in 

diverse isotopische samenstelZingen met protonen van 26 MeV. 

Deze schatting is tot stand gekomen met behulp van theoretisch 

geschatte excitatiefuncties. 

3.1 Inleiding 

Bij de bestraling van Xe-gas kunnen een aantal radionuclidische 

onzuiverheden aangemaakt worden. De belangrijkste radionucliden, 

welke door bestraling van Xe-isotopen met protonen met een ener

gie van 26 MeV aangemaakt kunnen worden, staan ~n tabel 3.1 sa

men met hun produktiewijze en de Q-waarde voor de betreffende 

kernreactie. In appendix A zijn enkele mogelijke reacties op al

le Xe-isotopen aangegeven. 

Om de opbrengst van de verschillende radionucliden te kunnen 

bepalen is het noodzakelijk om voor elke reactie de werkzame 

doorsnede als functie van de protonenenergie te kennen. Aange

zien er voor de in tabel 3.1 genoemde reacties in de literatuur 

geen excitatiefuncties gegeven zijn, behalve theoretisch bepaal

de excitatiefuncties voor de (p,pn)- en (p,2n)-reacties op 124Xe 

en 126 Xe (fig. 2.2), werden deze geschat met behulp van de me

thode welke door Keller e.a. (KEL 73) gegeven is. 

De methode om onbekende excitatiefuncties te schatten, welke 

door Keller e.a. beschreven wordt (KEL 73), gaat er van uit dat 

de reacties voornamelijk via de vorming van een compound nucleus 

verlopen. Voor hoge protonenenergie wordt de invloed van direc

te reacties merkbaar in de staart van de excitatiefunctie. De 

bijdragen van deze twee reactietypen zijn in figuur 3.1 te z~en. 



- 14 -

AANGEMAAKT KERNREACTIE Q-WAARDE 

RADIONUCLIDE ( MeV ) 

121Te 124Xe(p, a )1211 -+ 121Te + 3,8 

1231 124Xe(p,2n )123cs -+ 12 3Xe -+ 1231 - 15,5 

12lfxe(p,pn )123Xe -+ 1231 - 10,3 
124Xe(p,2p )1231 - 6,8 

126Xe(p, a )1231 + 3,7 

1241 126Xe(p, 3He) 124 1 - 9,4 

126Xe(p,2pn)124I - 17,2 
128Xe(p,an )1241 - 5,7 

1251 121tXe(p' y )125cs -+ 125xe + 1251 + 3,9 
126 Xe(p,2n )125cs -+ 12 5Xe -+ 1251 - 13 '9 
126Xe(p,pn )125xe -+ 1251 - 10' 1 
126Xe(p,2p )1251 - 7,6 

12Bxe(p, a )1251 + 3,9 
129Xe(p,an )1251 - 3,0 

1261 128Xe(p,3He)126I - 9,6 

12Bxe(p, 2pn)126I - 17,3 

129Xe(p, a )1261 + 4' 1 
130 Xe(p,an )1261 - 5,2 

121cs 128Xe(p,2n )121Cs - 12,5 
129Xe(p,3n )127cs - 19,4 

12 6Xe(p, y )127cs + 4,4 

129cs 128Xe(p, y )129cs + 4,8 

129Xe(p, n )129cs - 2 '1 
130 Xe(p,2n )129cs - 11 '4 
131Xe(p,3n )129cs - 18,0 

132Cs 131xe(p, y )132cs + 6' 1 
132Xe(p, n )132cs - 2,9 
134Xe(p,3n )13zcs - 17 '9 

Tabel 3.1 De belangrijkste kernreacties en bijbehorende 

Q~waarden. 
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Proj•clile energy -

Figuur 3.1 Karakteristieke punten van een excitatiefunctie 

(KEL 73). 

----:totale crossectie 

---:invloed van directe reactie 

Hierin staan tevens de punten aangegeven die een excitatiefunc

tie karakteriseren: de startenergie E , de maximale werkzame 
s 

doorsnede cr , de plaats van dit maximum E , de breedte op halve 
m m 

hoogte W! en de werkzame doorsnede van de staart van de excita-

tiefunctie crt. 

Het schatten van de excitatiefuncties is gebaseerd op het ge

bruik van zogenaamde referentiefuncties. Deze referentiefuncties 

zijn alle grafisch weergegeven in "Estimation of Unknown Excita

tionfunctions and the Thick Target Yields for p, d, 3He and a 

reactions" (KEL 73). De referentiefuncties zijn door Keller e.a. 

verkregen door aan de hierboven genoemde karakteristieke kenmer

ken per reactie waarden toe te kennen op grond van experimenteel 
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bepaalde excitatiefuncties. In appendix A wordt deze methode be

schreven en zijn de met deze methode verkregen excitatiefuncties 

grafisch weergegeven . 
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Figuur 3.2 Excitatiefunctie voor de (p,2n)- en (p,pn)-reacties 

op l24Xe en 126Xe. 

--: excitatiefunctie volgens Grabmayr ( GRA 78) 

--- · excitatiefunctie geschat volgens de methode van 

Keller e.a. (KEL 73). 
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Voor de (p,2n)- en (~,pn)-reacties op 124 Xe en 126 Xe werden 

reeds door Grabmayr e.a. excitatiefuncties berekend (fig. 2.2). 

In figuur 3.2 worden deze vergeleken met de excitatiefuncties 

welke verkregen worden door de methode van Keller e.a. (appen

dix A). 

In het figuur ~s te zien dat de excitatiefuncties voor de 

(p,pn)-reacties op 124Xe en 126 Xe en de (p,2n)-reactie op 126 Xe 

redelijk overeen komen. 

De curven voor de (p,2n)-reactie op 124Xe verschillen echter. 

Hierdoor zal de opbrengst, indien berekend met behulp van de 

excitatiefuncties van Grabmayr, beduidend hoger liggen dan die 

berekend met behulp van de curven die met de methode van Keller 

e.a. geschat z~Jn. 

Bij de volgende berekeningen ~s altijd uitgegaan van de exci

tatiefuncties die geschat zijn volgens de methode van Keller e.a. 

Bovendien wordt bij de (p,2n)- en (p,pn)-reacties op 124Xe en 
126 Xe ook de opbrengst gegeven, bepaald met behulp van de exci

tatiefuncties van Grabmayr. 

3.2 Schatting van de 123 I-opbrengst en de aangemaakte onzuiver

heden als functie van de isotopische samenstelling van het 

xenon 

In deze paragraaf worden de opbrengsten gegeven van de radionu

cliden die geproduceerd kunnen worden bij bestraling van Xe-gas 

met protonen met een beginenergie van 26 MeV. Met behulp van de 

geschatte excitatiefuncties kunnen de opbrengsten berekend wor

den. 

Beschouwd wordt het algemene geval dat nuclide 1 aangemaakt 

wordt met vervalconstante À1• Nuclide 1 vervalt naar nuclide 2 

en deze vervalt op zijn beurt met vervalconstante À
2 

naar nucli

de 3 etc. Schematisch gezien ziet er dit proces als volgt uit: 

I(p,x)I
1 

(3.1) 
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met I targetkern 

I. nuclide i 
1. 

À. vervalconstante van nuclide 1. 
1. 

Bij de reactie worden kernen van nuclide 1 aangemaakt met een 

produktietempo P. Het produktietempo P kan geschreven worden 

als: 

met 

f N 
E 

p <P 
a fp o(E) 

dE (3.2) 
A E (dE/dx)E 

0 

<P protonenstroom (s -1) 

f fractie waarin het betreffende targetisotoop in het 

isotopenmengsel voorkomt 
-1 N = getal van Avogadro (mol ) a 

A = massagetal van het isotopenmengsel (kg/mol) 

o(E) = werkzame doorsnede voor de I(p,x)I 1 reactie als 

functie van de protonenenergie E (m2 ) 

(dE/dx)E = stopping power als functie van de protonenergie 

E (MeV kg- 1 m2) 

E = de beginenergie van de protonen (MeV) 
p 

E de eindenergie van de protonen (MeV) (afhankelijk van 
0 

de dikte van het target) 

Tijdens de bestraling gelden dan de volgende basisvergelijk

ingen: 

(3 .3) 

(3. 4) 

(3.5) 

met T = tijdstip na het begin van de bestraling (B.O.B.) (s) 



- 19 -

De beginvoorwaarde voor de vergelijkingen (3.3) tot en met (3.5) 

is dat er bij aanvang van de bestraling geen kernen van nuclide 

i aanwezig zijn: 

(3.6) 

Oplossen van de differentiaalvergelijkingen (3.3) tot en met 

(3.5) levert met behulp van de beginvoorwaarden (3.6) dat tijdens 

de bestraling het aantal kernen N! van nuclide i volgens de vol
~ 

gende vergelijkingen gegeven wordt (BER 83): 

N' 1 

N' 
2 

N' 
3 

p 

=~ 

p 

=Àz 

(1-e-À1T) 

(1-e-À2T) p (e-À2T-e-À1T) + 
À2-À1 

met: T = tijdstip na B.O.B. (s) 

(3.7) 

(3.8) 

(3.9) 

Indien de bestraling stopt gelden voor het verloop van het aan

tal kernen van nuclide i dezelfde vergelijkingen (3.3) tot en met 

(3.5), met uitzondering van het feit dat er geen produktie van 

nuclide 1 meer is (P = 0). De beginvoorwaarden zijn dan dat het 

aantal nucliden i gegeven wordt door het aantal nucliden N! t die 
~, 

op het einde van bestraling na een bestraling van t seconden aan-

wezig zijn: 

N.(O) 
~ 

N' 
i,t 

(3.10) 

Dit geeft dat het aantal kernen N. van nuclide i na E.O.B. door 
~ 

de volgende vergelijkingen als functie van de tijd na E.O.B. ge-
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geven wordt (BER 83): • 

(3.11) 

N
2

(0)e-À2t (3.12) 

-À t -À t 
À1À2N1(0)(e 2 -e 3 ) 

(À2-À1)(À3-À2) 

À2N2(0) -À t -À t -À t 
+ (À -À ) (e 2 -e 3 ) + N3(0)e 3 

3 2 
(3.13) 

met: t = tijdstip na E.O.B. (s) 

De activiteit A. van nuclide i op t seconden na E.O.B. volgt 
~ 

dan uit: 

A. (t) 
~ 

À.N.(t) 
~ ~ 

(3.14) 

De opbrengst van de diverse radionucliden zal afhankelijk zijn 

van het gas, van de beginenergie en van de energie-afremming. Er 

is nu voor een 0,094 kg/m2 dik target met verschillende isotopi

sche samenstelling van het Xe-gas de opbrengst van de radionucli

den berekend. 

De energie-afremming van een target met een dikte van 0,094 

kg/m2 bedraagt 12 MeV bij een beginenergie van 26 MeV (JAN 82). 

Bij een protonenenergie kleiner dan 14 MeV wordt geen 123 I meer 

aangemaakt (fig. 3.2). 

Aangezien het 123 I voornamelijk via indirecte reacties ont

staat, zal na het einde van de bestraling de 123 I-activiteit niet 

direct met een constante halveringstijd afnemen. Integendeel, di

rect na E.O.B. neemt de 123 I-activiteit toe (fig. 3.3). Evenals 

het 123 I ontstaat het 125 I, in tegenstelling tot de overige radio

nuclidische onzuiverheden van I, ook voornamelijk via indirecte 

reacties en zal dus ook hiervan de activiteit na E.O.B. eerst toe-

nemen (fig. 3.3). 
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Figuur 3.3 Activiteitsverloop na E.O.B. van 1231 en 125 1 bij be

straling van een 0,094 kg/m2 dik 60% verrijkt 124Xe

target met 26 MeV protonen gedurende 1 uur. 

Het tijdstip waarop het maximum bereikt wordt hangt af van de 

bestralingsduur en ligt bij een bestralingsduur van 1 à 2 uur op 

ca. 6 uur na E.O.B. (fig. 3.4). 

Aangezien het geproduceerde 1231 uit de opstelling gespoeld 

moet worden, zal op een bepaald tijdstip na E.O.B. het Xe-gas uit 

de targetbuis verwijderd moeten worden. Op het moment dat het Xe

gas uit de opstelling verwijderd wordt zullen de 1231- en 1251-

activiteit niet meer ingroeien, maar exponentieel vervallen. Het 
1231 wordt in de ziekenhuizen toegepast op ongeveer 30 uur na 

E.O.B .. Omdat de opwerking tot radiofarmacon en het vervoer naar 
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Figuur 3.4 Het tijdstip na E.O.B. waarop de 1231-activiteit z~Jn 

maximum bereikt als functie van de bestralingsduur. 

het ziekenhuis enige uren ~n beslag nemen, ~s het niet mogelijk 

langer te wachten met Xe-gas verwijdering dan ca. 10 uur na E.O.B .. 

In figuur 3.5 is te zien dat de verhouding 125 I/123 I op 30 uur 

na E.O.B. toeneemt naarmate langer gewacht wordt. Als tijdstip 

van Xe-gas verwijdering uit de opstelling is gekozen voor 6 uur 

na E.O.B .. Dit laat voldoende tijd om het 123 1 uit de targetbuis 

te spoelen en op te werken tot radiofarmaca en om vervoer over 

grote afstanden mogelijk te maken. 

Bij alle berekeningen van de opbrengsten van de diverse radio

nucliden ~s uitgegaan van Xe-gas verwijdering uit de targetbuis 

op 6 uur na E.O.B .. 

Voor de bestraling van Xe-gas met diverse verrijkingsgraden 
124xe is de opbrengst en radionuclidische zuiverheid berekend 

(tabel 3.2). 



- 23 .. 

180 

/ 16 
160 / 

/ 
/ 

activiteit op 
/ 14 

30 uur na 140 / 

E.O.B. 
/ 

/ 1251 (mei) 
(G~q) 

/ 
/ (x 1000) iJ Ah 

120 
/ 12 

/ 
/ 

/ 

/ 10 
100 / 

I 
I 

I 
I 8 

80 I 
I 

I 
I 

60 I 
I 

6 
I 

I 
I 

40 I 4 
I 

I 
I 

20 V 1231 2 

0 0 
0 4 8 12 16 20 24 28 

tijdstip van Xe-gas verwijdering (uur na E.O.B.) 

Figuur 3.5 De 123 1- en 125 1-activiteit op 30 uur na E.O.B. als 

functie van het tijdstip van Xe-gas verwijdering. 

Uit tabel 3.2 blijkt dat de 1231-opbrengst berekend met de ex

citatiefuncties van Grabmayr e.a. hoger is dan die berekend met 

de excitatiefuncties volgens de methode van Keller e.a .. De 1231-

opbrengst is uiteraard evenredig met de verrijkingsgraad van het 
124Xe. Met behulp van de excitatiefuncties van Grabmayr e.a. kan 

alleen de mate van de radionuclidische onzuiverheid van 125 1 be

rekend worden. Om een totaalbeeld van de radionuclidische onzui

verheden te krijgen is het daarom noodzakelijk de excitatiefunc

ties, geschat volgens de methode van Keller e.a., te gebruiken 

om de opbrengst van de diverse radionucliden van I te berekenen. 

Ondanks het feit dat de schatting van de excitatiefuncties vol

gens de methode van Keller e.a. een onzekerheid van een factor 2 

heeft, lijkt het erop dat bij een verrijkingsgraad van 50% 124Xe 

of groter het 123 1 in voldoende mate en zuiver genoeg aangemaakt 



radio- verrijkingsgraad 124Xe berekend 

isotoop 0,096 21 ,6 40 60 99,9 volgens 

ABSOLUTE ACTIVITEIT (GBq/C) 

123I 8. 10-2 
18 34 50 84 GRA 78 

123I 4. 10-2 
9 16 25 41 KEL 73 

RELATIEVE ACTIVITEIT 

123I 1 1 1 1 1 GRA 78 

125I 5.10-3 3.10-3 2.10-3 1 . 10-3 5. 10-6 

123I 1 1 1 1 1 KEL 73 

121I 6.10-5 6. 10-5 6.1 o-5 6. 10-5 6. 10-5 

124I 1.10- 1 7.10-3 3.10-3 1 . 10-3 -
125I 2.10- 1 7.10-3 5. 10-3 2.10-3 2. 10-5 

126I 2 2. 10-2 4. 10-3 2. 10-3 -

Tabel 3.2 De opbrengst vanI-radioisotopen op 30 uur na E.O.B .. 

Bij de berekening is ervan uitgegaan dat een 0,094 kg/m2 

dik Xe-target gedurende 1 uur met een protonenstroom 

van 1 ~A beschoten wordt en dat het Xe-gas 6 uur na 

E.O.B. uit de targetbuis verwijderd wordt. 

(1 mCi/~Ah = 10,3 GBq/C) 

kan worden. Door het uitvoeren van diverse experimenten worden de 

theoretische verontreinigingen vergeleken met de experimentele ver

ontreinigingen. 

De in tabel 3.2 genoemde I-onzuiverheden vervallen naar stabiele 

isotopen, behalve het 121 I dat vervalt naar het radionuclide 121 Te 

(16,8 d). De radionuclidische 121Te bedraagt theoretisch 0,6% op 

30 uur na E.O.B .. Vanwege het verschil van chemische eigenschappen 
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van Te en I, wordt verwacht dat scheiding mogelijk is. 

Om in de toekomst 123 1 routinematig te produceren is gekozen 

voor het 99,9% verrijkt 124Xe-gas, omdat de opbrengst per eenheid 

van opgebrachte lading hoger is dan bij andere verrijkingsgraden. 

Er is een halve liter S.T.P. 99,9% verrijkt 124 Xe aangeschaft. 
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HOOFDSTUK 4 PROTONENVERSTROOIING AAN GASTARGETS 

In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan het optimaliseren van de 

hoeveelheid verrijkt Xe-gas die bestraald moet worden. Een belang

rijk aspect hierbij is de mate van protonenverstrooiing. Er is een 

berekeningsmethode gegeven om de verstrooiing aan een gas te bere

kenen, waarvan de resultaten vergeZeken worden met de experimentele 

resultaten voor de verstrooiing. Rekening houdende met de proton

enverstrooiing is de opbrengst van het 123I bij bestraZing van ver

rijkt 124Xe-gas in diverse targetbuisvormen berekend. 

4.1 Inleiding 

In tegenstelling tot bij bestraling van vaste targets, kan bij de 

bestraling van gastargets de protonenverstrooiing een belangrijke 

rol spelen. In een targetbuis met daarin het gastarget kunnen de 

protonen door Coulombinteractie met de targetkernen zoveel ver

strooien, dat ze voortijdig het target verlaten, waardoor de op

brengst van de radionucliden negatief beinvloedt wordt. 

Op de T.H.Eindhoven worden sinds enige jaren gastargets bestraald 

(CAS 82, KLE 84, WIT 81). Hierbij bevinden zich de gastargets in 

targetbuizen met een relatief grote diameter. De fractie protonen 

die door verstrooiing buiten het target komt is daarom klein, zodat 

de opbrengsten nauwelijks heinvloed worden door de protonenverstrooi

ing. In deze targetbuizen wordt 1,5 tot 2 liter S.T.P. targetgas 

bestraald. 

Vanwege de hoge kostprijs van het 124Xe-gas dat meer dan 50% ver

rijkt moet zijn (prijs~ $100,000.- per liter S.T.P.), is het ge

bruik van dergelijke grote gastargets voor de 123 I-produktie op 

de T.H.Eindhoven financieel niet haalbaar en bovendien te riskant. 

Daarom wordt er bij de produktie van 123 I via de bestraling van 

verrijkt 124Xe-gas naar gestreefd om zo weinig mogelijk verrijkt 
124Xe-gas te bestralen. Het Xe-gas zal in een kleinere targetbuis 
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. 
bestraald moeten worden, waardoor de opbrengst door de protonen-

verstrooiing negatief beïnvloed wordt. Om de geometrie van de tar

getbuis te bepalen, waarmee met een kleine Xe-gasvulling een vol

doend grote 123 1-opbrengst gehaald kan worden, is getracht om de 

mate van protonenverstrooiing aan een gas te berekenen. 

De hoekverdelingsfunctie van de protonen na verstrooiing f(~) geeft 

de kans dat een proton verstrooit onder een hoek ~. De kans dat een 

proton aan een folie wordt verstrooid in het hoekinterval ~ tot 

~+d~ luidt voor kleine waarden van ~: 

met 

2 
~d~ {2e -~ + t f 1 CO + --;. f 2 (0 + .. } 

B 

f(~) = de hoekverdelingsfunctie 
2 

~ = een genormeerde hoek y 
00 -- 2 2 

fn(O - ~! f ydy JO (~y) e 4 cL logL)n 
4 4 

0 

(4 .1) 

B strooiparameter die afhangt van het medium waarin het deel

tje verstrooid wordt en de eigenschappen van het deeltje 

zelf 

De volledige afleiding van deze formule wordt in appendix B gege

ven. Bij de afleiding van deze vergelijking wordt gebruik gemaakt 

van een machtreeksontwikkeling met machten van B- 1• Uit een nauw

keurigheidsafschatting blijkt dat de ondergrens voor de parameter 

B ongeveer 4,5 1s (app. B). De bovengrens voor B wordt gevormd 

doordat er bij de afleiding van de formule vanuit is gegaan dat 

het verstrooide deeltje bij de botsingen geen energie verliest. 

Een redelijk criterium is dat de energie-afname in het folie klei

ner is dan 20% van de oorspronkelijke energie. Dit levert een boven

grens voor B op van ongeveer 15. 

Vergelijking (4.1) is afgeleid voor het geval dat de protonen 

aan een dun folie verstrooid worden. De massa per m2 D van een fo-
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lie moet voldoen aan de voorwaarde: 

10-3 < D < 10 kg/m2 (4.2) 

De energie van de protonen ~s beperkt tot het interval: 

10 < E < 1000 MeV proton (4.3) 

Bij de eerste aanzet om te komen tot een berekening van de pro

tonenverstrooiing aan een gas, is een benadering gebruikt voor de 

hoekverdelingsfunctie (zie vergelijking (4.1)). Deze benadering is 

een Gauss-functie, die zodanig gedefinieerd is dat de breedte op 

het 1/e punt van de Gauss-functie gelijk is aan de breedte van de 

hoekverdelingsfunctie f(~) (MAR 67). De Gauss-functie wordt gege

ven door: 

met e1/e 

e 
c 

e IB-1,2 
c 

(4.4) 

een hoek die afhankelijk is van de strooiingscondities 

(app. B) 

Figuur 4.1 toont dat voor B >10 de benadering van de hoekverdelings

functie door de Gauss-functie tot een genormeerde hoek ~ kleiner 

dan 2 goed is. Afhankelijk van D en de protonenenergie E komt proton 
dit overeen met een verstrooiingshoek van 5 tot 10 graden. Bij 

kleine verstrooiingshoeken mag de bovengenoemde Gauss-verdelings

functie als hoekverdelingsfunctie gebruikt worden. 

4.2 Berekeningsmethode voor de verstrooiing 

De doorsnede van de bundel wordt verdeeld in segmenten met gelijke 
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1 0-5 ....._.....__.___..__..._.....___.___. ... 

0 2 4 6 0 2 4 6 e 
t; = ë7B 

c 

Figuur 4.1 f(~) als functie van~ met verschillendeB-waarden 

(MAR 67). 

hoekverdeling zie vergelijking (4.1) 

de Gauss-hoekverdeling vergelijking (4.4). 

oppervlakte. De protonenbundel door een segment wordt beschouwd 

als een deelbundel met een oneindig kleine diameter die door het 

midden van het segment gaat. Het gas wordt in een aantal folies 

verdeeld, zodat aan de in vergelijking (4.2) gestelde voorwaarden 

wordt voldaan. De opdeling van het gas in folies geschiedt als 

volgt. De targetbuis wordt ~n een aantal compartimenten van gelij

ke lengte verdeeld en het gas in een compartiment wordt als een 
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stopblok 

folie 

L 

Figuur 4.2 De opdeling van het gas in folies. 

L = de afstand tussen de folies 

folie ~n het midden van een compartiment beschouwd (fig. 4.2). Een 

folie wordt in segmenten van gelijke oppervlakte verdeeld (fig. 

4.3) en een deelbundeltje valt in het midden van een segment. 

RFOL 

Figuur 4.3 Een folie verdeeld ~n 2(n-1)n segmenten; 

y = hoekparameter; R. = afstand segment i tot midden. 
~ 
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Op elk invallend deelbundeltje 1s de verstrooiing werkzaam. Van 

één deelbundeltje worden de bijdragen berekend op de segmenten van 

het eerst volgende folie. De verstrooiingsberekeningen worden als 

volgt uitgevoerd. 

folie J folie j+1 

~ B 

protonen, A - - ---- ---- A' 
~ 

0 O' 

Figuur 4.4 De bijdrage op segment 1 van folie j+1 van de deelbun

del die op segment i van folie j valt en verstrooid 

wordt; i en 1 zijn tellers die het segment aangeven. 

Uit de figuren 4.4 en 4.5 kunnen verschillende hoeken en afstanden, 

die bij de berekeningen gebruikt worden, bepaald worden. De belang

rijkste hiervan zijn: 

81 <(CAA I); 82 <(DAA I) 

ó<P = <(DO'C); <P <(BO' A') 

R. d(OA) Rl d(O'B) 
1 

q1 d(A'C) q2 = d(A'D) 

met <(ABC) = de hoek tussen de lijnen AB en BC 

d(AB) = de afstand tussen de punten A en B 
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Figuur 4.5 Achteraanzicht op folie j+1 van figuur 4.4. Het punt 

B ligt midden in segment 1. 

Van alle segmenten van folie j waarop protonen vallen worden de 

bijdragen berekend op de segmenten van folie j+1, die op de lijn 

liggen met de hoekparameter y=O. Het is onnodig de bijdragen op 

alle segmenten van folie j+1 te berekenen, omdat het probleem cir

kelsymmetrisch is. De totale bijdrage op een segment op een af

stand R van het middelpunt met de hoekparameter y=O is gelijk aan 

de totale bijdrage op een ander segment op afstand R van het mid

delpunt met de hoekparameter ~0. Voor de bijdrage A{l,i,y} op 

segment 1 van folie j+1 ten gevolge van de verstrooiing door fo

lie j van een deelbundeltje dat op segment i met een hoekparameter 

y valt met een intensiteit I(i), geldt: 

A{l,i,y} 
ez 

I(i).f 
e1 

f(e) ede. op~ 2 
TI(q1 -q2 ) 

(4.5) 
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met opp de oppervlakte van een segment 

Na vervanging van F(8) door de Gauss-functie gaat deze vergelijk

ing over in: 

A{l,i,y} I(i){exp(-(8 1/8 1/e)
2
)-exp(-(82/8 1/e)

2
)} ~PP2 
rr(q1-q2) 

(4.6) 

Voor de totale bijdrage A(l) op segment 1 wordt gesommeerd over ~ 

en y: 

2(n-1) n 
A(l) = L L A{l,i,y} (4. 7) 

y=O i=1 

De variabelen 81, 82 , q
1 

en q2 zijn afhankelijk van de tellers i 

en y. De afstanden q
1 

en q
2 

kunnen met de cosinusregel afgeleid 

worden. Door het herhaaldelijk toepassen van de cosinusregel is 

voor 8
1 

de volgende formule af te leiden: 

met A 

B 

c 
D 

<P 

2 2 2 81 = arccos{(C +D -B )/(2CD)} (4.8) 

arctan{R1 sin(<P-~6<P)/{Ri-R1 cos(<P-~6</l)+Ltan(theta1(i))}}; 
{Ltan(theta1(i))+R.-R1cos(</l-~6</J)}/cos(A); 2 ~2 2 
I{L +{R.sin(</l-~6</J)} +{R1-R.cos(<P-~6</J)} }; 

~ ~ 

L/cos(theta1(i)); 

y.6</l; 

theta1(i) =de invalshoek van het deelbundeltje op segment i 

van folie j (hoek tussen de lengte-as van de buis 

en de invalsrichting). 

Voor de hoek e
2 

geldt een soortgelijke formule. 

De protonen vallen op segment 1 van folie j+1 niet loodrecht in, 

maar onder een hoek. Deze hoek heeft invloed op het profiel van de 

bundel na folie j+1. Er wordt een gemiddelde invalshoek gedefinieerd 
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waarmee alle protonen op segment 1 van folie j+1 invallen. Deze 

gemiddelde invalshoek theta2(1) is een hoek ten opzichte van de 

lengte-as van de buis en ligt in het vlak dat loopt door de lengte

as en punt B, het midden van segment 1. De gemiddelde invalshoek 

theta2(1) wordt nu als volgt gedefinieerd: 

theta2(1):= LL{A{l,i,y}.projectie(<(BAA') op vlak O'OB)}/A(l) 

yi (4.9) 

Uit deze definitie volgt dat de gemiddelde invalshoek gewogen wordt 

met de intensiteit. Elk deelbundeltje kan nu weergegeven worden 

door twee coördinaten, de afstand tot het middelpunt R
1 

en de ge

middelde invalshoek theta2(1). 

Voor één segment is van de invallende bundel de intensiteit en 

de richting bepaald. Door voor alle segmenten 1 met hoekparameter 

y=O de invallende bundel te berekenen, is de verstrooiing door fo

lie j bekend. Hetzelfde proces kan zich herhalen voor de verstrooi-

1ng door folie j+1. Door de berekeningen voor alle folies uit te 

voeren, wordt het eindresultaat, de protonenverdeling op het einde 

van de targetbuis, verkregen. 

Om de verstrooiing van de protonen aan een gas te berekenen, is 

het computerprogramma XEPROT geschreven. De naam XEPROT is afkom

stig van PROTonenverstrooiing aan XEnongas. Het programma kan de 

verstrooiing aan diverse gassen berekenen. Voor een compleet over

zicht en het blokschema van het computerprogramma wordt verwezen 

naar appendix B. Tevens is er een ander computerprogramma geschre

ven om de verstrooiing op een andere dan hierboven genoemde wijze 

te berekenen. De opzet en de resultaten hiervan worden in appendix 

B vermeld. 

4.3 Resultaten en discussie 

Met behulp van het computerprogramma XEPROT is de protonenverstrooi-

1ng aan enkele gastargets berekend. Van de verstrooiing aan zowel 
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xenon als krypton zijn experimentele waarden bekend (BOG 83, STE 

84). Bij het computerprogramma is een ingangsbundel genomen die 

goed overeenkomt met de ingangsbundel van de experimenten. Het bun

delprofiel is rechthoekig en de diameter van de ingangsbundel is 12 

mm. In de figuren 4.6 en 4.7 zijn zowel de experimentele als de 

theoretische bundelprofielen weergegeven. Bij de berekening van 

het bundelprofiel door het computerprogramma is het gas als één dun 

folie beschouwd, dat in het midden van de targetbuis is geplaatst. 

Dit is de meest voor de handliggende plaats. De proto~enverstrooi

Lng aan het intreefolie is verwaarloosd vanwege de geringe invloed 

hiervan. 

0.8 

0.6 

gas : Xe 
D : 0,059 kg/m2 

Eb -E : 7, 1 Me V 

B : 13,3 _ 1 e1/e: 1,1.10 

lengte : 230 mm 

gas : Xe 
D : 0,045 kg/m2 

Eb-Ee : 5,3 MeV 

B : 13,0 _
2 e1/e : 9,5.10 

lengte : 373 mm 

0.4 

0.2 

' 
' ... 

16 20 

afstand tot middelpunt (mm) 

, __ 
---

24 28 0 

' 
' "1. 

\. 

' 

Figuur 4.6 De theoretische en experimentele bundelprofielen na 

verstrooiing van twee verschillende xenongastargets. 

Eb-Ee =verschil tussen begin- en eindenergie. 

----- gemeten bundelprofiel 

berekend bundelprofiel 

...... 
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A gas : Kr 
D : 0 ,009 kg/m2 

Eb-Ee : 1,2 HeV 

B : 11,1 _
2 e1/e : 3,0.10 

lengte : 125 nun 

afstand tot het middelpunt (mm) 

relatieve 
intensiteit 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0 

C gas : Kr 

\ 

' 
' ' 

0 4 8 12 16 

afstand tot het middelpunt (mm) 

D : 0,028 kg/m2 
E1,-Ee : 3,7 MeV 

B : 12,2 e -2 
1/e : 5,8.10 

lengte : 375 nun 

---, ________ J 
20 24 28 0 

\ 

\ 

' \ 

4 8 12 16 

B gas : Kr 
D : 0,019 kg/m' 
Eb -Ee : 2,4 }leV 

B : 11,9 _
2 e1/e: 4,6.10 

lengte : 250 nun 

D gas : Kr 

\ 

\ 

\ 

D : 0,037 kg/m' 
Eb-Ee : 5,0 MeV 

B : 12,7 _
2 e1/e : 7,1.10 

lengte : 500 mm 

\ 
\ 

\ 

' ' \ 

\ 

' ' ' 

20 24 28 

Figuur 4.7 De theoretische en experimentele bundelprofielen na 

verstrooiing van vier verschillende kryptongastargets. 

----- gemeten bundelprofiel 

berekend bundelprofiel 

' 
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Figuur 4.8 A Absolute intensiteiten na verstrooiing door de 

vier kryptongastargets berekend met XEPROT. 

B Theoretische bundelprofielen met het gas verdeeld 

in 1, 2 of 3 folies. 

In figuur 4.8 B is een voorbeeld gegeven van een theoretisch bun

delprofiel, indien het gas in 1, 2 of 3 folies verdeeld is. De 

overeenstemming tussen theorie en experiment is bij één folie goed 

en aanzienlijk beter dan wanneer het gas in meerdere folies ver

deeld wordt. 

Van de experimentele bundelprofielen z~Jn alleen de relatieve 

verlopen bekend. Met computerprogramma XEPROT kunnen absolute waar

den voor de protonenverstrooiing berekend worden (fig. 4.8 A). De 

relatieve verlopen van de theoretische bundelprofielen zijn verge

leken met de experimentele bundelprofielen door beide profielen 

1 

' 

28 
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bij R = 0 op 1 te normeren. Uit de gegevens van het ene folie, 

waarin het gas LS opgedeeld, blijkt dat aan de paragraaf 4.1 ge

stelde voorwaarden wordt voldaan. 

Het computerprogramma XEPROT kent nog enige beperkingen. Het gas 

wordt in één of meerdere folies opgedeeld en een folie wordt in seg

menten opgedeeld. In hoe meer folies het gas opgedeeld wordt, des 

te minder massa per m2 is er per folie. Het gevolg is dat de 81/e 

kleiner wordt. Als de 81/e zo klein wordt dat de protonen, die door 

een folie verstrooid worden, vanwege de kleine gemiddelde strooi

hoek grotendeels binnen één segment op het volgende folie vallen, 

worden er bij de berekening van de protonenverstrooiing door het 

programma fouten gemaakt. De fout wordt gemaakt omdat het aantal 

protonen, dat binnen een segment valt, Ln het midden van dat seg

ment gecentreerd wordt en het is alsof er geen verstrooiing heeft 

plaatsgevonden. Deze fout wordt vermeden indien aan de volgende voor

waarde wordt voldaan: 

met R1 = de straal van het eerste segment 

L = de afstand tussen twee folies 

(4.10) 

Indien het gas Ln meer dan één folie opgedeeld is, wordt er bij het 

bepalen van de invalshoek van een deelbundeltje een gemiddelde hoek 

gebruikt (vergelijking (4.9)). De invloed van deze middeling op het 

eindresultaat is niet bekend. 

Uit de resultaten van het computerprogramma XEPROT mag geconclu

deerd worden dat de gebruikte benaderingen (bijvoorbeeld de Gauss

functie) geoorloofd ZLJn. 

Omdat de experimentele en theoretische bundelprofielen goede over

eenkomst vertonen, is met behulp van het computerprogramma XEPROT 
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getracht de protonenverstrooiing aan xenongas Ln diverse target

buisvormen te berekenen. Rekening houdende met de protonenverstrooi

ing is de opbrengst van het 123 I voor de diverse targetbuisvormen 

berekend. 

4.4 Berekening van de opbrengst van 123 I Ln diverse targetbuis-

vormen 

Met behulp van de resultaten van het computerprogramma XEPROT kan 

een schatting gegeven worden van de 123 I-opbrengst in diverse tar

getbuisvormen, waarbij rekening is gehouden met de protonenverstrooi

ing. De methode, die gebruikt is om de opbengsten te berekenen, is 

vrij eenvoudig. Bij de berekening zijn slechts de volgende reacties 

meegenomen: 

124Xe(p, 2n)123cs + 123Xe + 123I 

124Xe(p,pn)123xe + 123I 

Van deze reacties ZLJn de werkzame doorsneden zowel zelf geschat 

volgens de methode van Keller e.a. (KEL 73) als uit de literatuur 

bekend (GRA 78). Het gas wordt in 3 folies opgedeeld en de verstrooi

ing aan deze folies wordt berekend met het computerprogramma XEPROT. 

In een folie worden de protonen een aantal MeV afgeremd. Over dit 

energie-gebied wordt de werkzame doorsnede gemiddeld. Niet alle pro

tonen gaan door het folie doch slechts een fractie. Deze fractie is 

het gemiddelde van het gedeelte dat voor het folie binnen het target 

valt en van het gedeelte dat na het folie nog binnen het target valt. 

Voor de produktie P kan de volgende vergelijking geschreven worden: 

3 
P = N <P ~(f.cr.) 

• 
1 

L L 
L= 

(4. 11) 

Met behulp van deze produktie kan de opbrengst berekend worden 

(hfdst. 3). In tabelvorm staan de opbrengsten weergegeven bij de 

bestraling van diverse targetbuisvormen. 
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targetbuisvorm druk volume gas activiteit 123 1 30 h 

(maten in mm) (MP a) (1. S.T.P.) na E.O.B. (GBq/C) 

(KEL 73) (GRA 78) 

1) 161 116 
0,4 0,322 22,7 44,3 

4 0 0 
0,2 0' 161 19,2 32,5 

2) 12 I ]18 0,4 0,286 22,2 42,9 

400 

3) 0,27 0' 120 20,7 34,0 

]18 
0,33 0' 150 23,7 40,9 

12 [ 0,44 0,200 27,1 49,8 
250 0,56 0,250 28' 1 55,2 

4) 

]" 
0,26 0' 150 21 '7 37,4 

12l 0,35 0,200 26,6 46,8 
250 0,43 0,250 29' 1 54,7 

5) 

} 
0,21 0' 150 19,7 31 ,0 

12 [ 0,29 0,200 24,6 41 ,4 

250 0,36 0,250 28,6 50,7 

6)c 0,56 0,807 36,6 76,3 
12 40 

250 

Tabel 4.1 De opbrengsten van 1231 bij de bestraling van 100% 124Xe 

Ln diverse targetbuizen onder verschillende drukken. 

(KEL 73) : berekend met de excitatiefuncties volgens 

Keller e.a. 

(GRA 78) berekend met de excitatiefuncties volgens 

Grabmayr. 
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. 
In tabel 3.2 (hfdst. 3) staat de maximale opbrengst als er geen 

rekening wordt gehouden met de protonenverstrooiing. Deze opbrengst 

bedraagt, berekend met de excitatiefuncties geschat volgens Keller 

e.a., 41 GBq/C. Bij een gasvolume van ongeveer 200 ml bedraagt de 

opbrengst van 123 I maximaal 65% van de maximaal haalbare opbrengst. 

Om minimaal 90% van de maximaal haalbare opbrengst te halen is een 

gashoeveelheid ~ 800 ml nodig. Dit is een onevenredig hoge investe

ring voor de meeropbrengst van 123 I. Er is besloten om targetbuis 

3 te nemen, gevuld met 150 ml verrijkt Xe-gas. De bestraling van 

deze hoeveelheid Xe-gas levert volgens deze berekeningen een iets 

hogere 123 I-opbrengst per eenheid van opgebrachte lading dan de hui

dige produktiemethode via de (p,2n)-reactie op 124Te. 

In feite is de opbrengst (GBq/C) onafhankelijk van de mate van 

verstrooiing, omdat de verstrooiing alleen tot gevolg heeft dat de 

stroom in het gastarget minder wordt en niet de opbrengst. Om de in-

vloed van de verstrooiing toch duidelijk tot uidrukking te brengen, 

wordt 1n dit verslag de opbrengst gedefinieerd als de aangemaakte ac-

tiviteit per eenheid van lading die het gastarg0.t is binnengetreden. 

Volgens deze definitie is de opbrengst dus wel afhankelijk van de 

verstrooiing. 
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HOOFDSTUK 5 DE PRODUKTIE VAN 123 I VIA XENON-GAS BESTRALING 

AAN DE T.H.EINDHOVEN 

In dit hoofdstuk wordt de produktiemethode van 123I, via de (p,2n)

en (p,pn)-reactie op 124Xe, zoals die aan de T.H.Eindhoven ontwik

keld is, beschreven. De bestralingsopstelling die hiervoor ontwor

pen is en de handelswijze voor, tijdens en na de hestraZing komen 

hierbij aan de orde. 

5.1 Inleiding 

Via het bestralen van Xe-gas met protonen kan het radionuclide 123 I 

aangemaakt worden. Met het cyclotron van de T.H.Eindhoven kunnen 

protonen versneld worden tot een energie van ca. 26 MeV. De maxi

male protonenstroom die uit het cyclotron geëxtraheerd kan worden 

bedraagt ca. 40 ~A. De versnelde protonen kunnen via een bundelge

leidingssysteern naar de opstelling geleid worden. Voor een routine

matige produktie van 123
1 voor levering aan ziekenhuizen is het om 

produktie-technische redenen noodzakelijk dat de opbrengst, op het 

moment waarop het 123 I beschikbaar is voor opwerking tot radiofar

maca, 100 rnCi of groter 1s per uur bestralen. Om het 1231 op te 

werken tot radiofarmaca op bestaande basis is het wenselijk dat de 
123 I-activiteit zich in ca. 1 rnl 0,02 M NaOH bevindt. Teneinde 123 I 

met een voldoend hoge opbrengst en een goede radionuclidische zui

verheid aan te rnaken dient er gebruik gemaakt te worden van ver

rijkt 124 Xe (hfdst. 3). Tevens is er een bestralingsopstelling no

dig waarmee op economisch verantwoorde wijze de produkties van 123 1 

kunnen worden uitgevoerd. Bij het ontwerpen van deze opstelling en 

toebehoren dient ook aandacht besteed te worden aan stralingshy

giënische aspecten. 

In de afgelopen jaren 1s reeds ervar1ng opgedaan aan de T.H.Eind

hoven met het bestralen van gastargets (CAS 82, KLE 84, WIT 81). 

Vanwege de hoge kostprijs van het 124Xe-gas dat tot meer dan 50% 

verrijkt moet zijn (prijs > $100,000.- per liter S.T.P. <~ 5,8 g)), 
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~s veel onderzoek gedaan naar de wijze waarop de 1231-opbrengst 

per uur bestralen afhangt van de massa van het target. 

5.2 Overwegingen bij het ontwerp van de bestralingsopstelling 

De bestralingsopstelling die ontworpen ~s staat ~n figuur 5.1 weer

gegeven. Bij het ontwerp van de bestralingsopstelling is ervan uit

gegaan dat het binnenste gedeelte, de targetbuis, uitwisselbaar moet 

zijn. Dit maakt het mogelijk experimenten uit te voeren die tot doel 

hebben de 1231-opbrengst als functie van de vorm van de targetbuis 

(hfdst. 4) experimenteel te bepalen. 

Het gas in de targetbuis wordt van het vacuum van het bundelgelei

dingssysteem gescheiden door een metalen folie (Duratherm 600 (DEL 

81)). Het folie dient dik genoeg te zijn om de druk van het gas

target te kunnen weerstaan, maar toch zo dun dat de energie-afgifte 

van de protonen zo klein mogelijk is om de volgende twee redenen. 

Ten eerste omdat het folie door de energie-afgifte van de protonen 

teveel zou opwarmen, waardoor de sterkte sterk kan verminderen (DEL 

81) en ten tweede omdat energie-verlies in het folie verlies aan 

opbrengst van 123 1 betekent (hfdst. 3). Aan de T.H.Eindhoven worden 

reeds enkele jaren bestralingen van gastargets uitgevoerd. Hierbij 

worden folies gebruikt met een diameter van 13 mm. Uit deze exper~

menten is gebleken dat deze folies met een dikte van 15 tot 20 ~m 

betrouwbaar zijn bij een bundelstroom tot ca. 20 ~A en bij een druk 

kleiner dan 0,5 MPa tijdens de bestraling. Om deze reden is gekozen 

voor een maximale druk van het gastarget van 0,4 MPa. De diameter 

van het folie is 12 mm. Zowel met deze diameter als met de maximale 

druk van 0,4 MPa ~s met de bepaling van de targetbuisvorm (hfdst. 4) 

rekening gehouden. 

Voor de targetbuis bevindt zich een bufferruimte die eveneens door 

een metalen folie van het bundelgeleidingssysteem gescheiden is. De 
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bufferruimte is geëvacueerd en heeft twee functies. De eerste func

tie komt voort uit het oogpunt van stralingshygiëne. Als het folie 

van de targetbuis het mocht begeven, wordt het xenongas in de buf

ferruimte opgevangen, waardoor het bundelgeleidingssysteem van het 

cyclotron niet besmet wordt. De tweede functie is dat het xenon na 

een foliebreuk uit de bufferruimte kan worden teruggewonnen en dus 

niet verloren gaat via de op het bundelgeleidingssysteem aangeslo

ten vacuümpomp. De flens waarop het folie van de bufferruimte ge

monteerd is functioneert tevens als diafragma van de protonenbun

del. 

Om een voldoend hoge opbrengst per uur bestralen te halen is een 

hoge protonenstroom (~ 10 ~A) vereist. Dit maakt een koeling van de 

targetbuis noodzakelijk. De flens voor op de bufferruimte wordt ook 

gekoeld omdat er enkele ~A's op kunnen vallen. De energie-afgifte 

per ~A bedraagt 26 Watt. 

De opslag van xenon gebeurt met behulp van koelvallen. Bij de vloei

bare stikstof (LN2) temperatuur (77 K) slaat het xenon in vaste vorm 

neer op de wand (het smeltpunt van xenon bedraagt 161 K). De damp

spann~ng bedraagt bij 77 K 2,6 Pa. Dit is dus een efficiënte manier 

om xenon te verplaatsen. Gewenst is met een minimale hoeveelheid Xe

gas voldoende 123 1 te produceren en toch het Xe-gas op te slaan op 

onderdruk, zodat bij een eventuele lek lucht ~n de opslagcylinder 

stroomt. Omdat uit experimenten gebleken is dat lucht en xenon ge

makkelijk te scheiden zijn, zal bij een inlek het xenon behouden 

blijven. Om de opstelling toch op druk te vullen is achterop de tar

getbuis een kleine koelval gemonteerd om het xenon van de opslagruimte 

over te hevelen naar de targetbuis die met een kraan afgesloten kan 

worden. Zodoende wordt het xenon efficiënt benut. 

Na afloop van een bestraling moet het Xe-gastarget gescheiden worden 

van het 1231. Dit kan op twee manieren gedaan worden. De eerste moge-
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lijkheid is het xenon laten vervallen in de targetbuis en op 6 uur 

na E.O.B. (hfdst. 3) terugwinnen in een koelval, waarna de target

buis met een vloeistof uitgespoeld kan worden. De tweede mogelijk

heid is het xenon op E.O.B. terugwinnen in een loskoppelbaar vat. 

Het xenon laat men hierin vervallen en wordt na enige uren naar een 

koelval overgeheveld, waarna het vat losgekoppeld en uitgespoeld 

wordt. Er is gekozen voor de eerste mogelijkheid omdat een nadeel 

van de tweede methode is dat het tijdens de bestraling aangemaakte 
123 1 verloren gaat. Wel kan later nog bekeken worden of een combi

natie van de twee mogelijkheden in de praktijk uitvoerbaar is. De 

targetbuis moet dus met een vloeistof afgespoeld kunnen worden. De 

targetbuis kan om zijn lengte-as roteren en is van een naar ver

wachting gemakkelijk afspoelbaar materiaal (nikkel) gemaakt. 

5.3 Beschrijving van de opstelling 

In figuur 5.1 is de opstelling die ontworpen is voor de produktie 

van 123 1 geschetst. Het xenon bevindt zich tijdens de bestraling in 

de targetbuis (1). De targetbuis wordt afgesloten door een metalen 

folie (2), een Duratherm 600 folie met een dikte van 20 ~m (DEL 81). 

Het folie op de bufferruimte heeft ook een dikte van 20 ~m. Het xe

non bevindt zich in de targetbuis onder een druk van maximaal 0,4 

MPa bij omgevingstemperatuur. De versnelde protonen komen via het 

bundelgeleidingssysteem (4) door het folie de bufferruimte (3) bin

nen en gaan vervolgens door het tweede folie de targetbuis in. Hier 

worden de protonen door het xenon gedeeltelijk afgeremd. De protonen 

worden uiteindelijk volledig afgeremd in het stopblok (10). 

De flens (5) waarop het bufferruimte folie gemonteerd is functio

neert tevens als diafragma van de bundel en wordt met water gekoeld. 

De nikkelen targetbuis wordt omgeven door een koelmantel (6) waardoor 

water stroomt tijdens de bestraling. 

Om het 123 1 van de wand te kunnen spoelen, ligt de targetbuis in 

2 kogellagers (7) en kan om zijn lengte-as roteren met behulp van 
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een stappenmotor (8). 

Achter het stopblok bevindt zich een nikkelen staaf (11), waarop 

een tandwiel (9) en een drukopnemer (12) zijn bevestigd. De druk

opnemer heeft nagenoeg geen inwendig volume en functioneert op ba

sis van een inductieve meetbrug (HOT 83). De druk kan in de bedie

ningsruimte worden afgelezen. Op de staaf is ook nog een kleine 

koelval (16) geplaatst, waarmee het xenon van de opslagruimte naar 

de targetbuis verplaatst kan worden. Achterop deze nikkelen staaf 

LS een nikkelen pijpje gelast, waarop een kraan (13) bevestigd is 

om de targetbuis af te sluiten tijdens de bestraling. 

Tijdens de bestraling kan de protonenstroom op de watergekoelde 

flens (5), de bufferruimte (3) en op de targetbuis (1) afzonderlijk 

gemeten worden. Deze plaatsen zijn onderling electrisch geïsoleerd 

door middel van kunststof (erthalyt) flenzen (14). 

5.4 Beschrijving van de experimentele opstelling 

In figuur 5.2 is de experimentele opstelling schematisch weergegeven. 

De gastargetbuis en de flens voor de bufferruimte worden gekoeld met 

gedestilleerd water dat door een centrifugaal pomp (21) in een ge

sloten koelsysteem wordt rondgepompt. Het water in het buffervat 

(33) wordt met leidingwater via een warmtewisselaar gekoeld. De druk 

in de targetbuis kan op afstand afgelezen worden (19). De gastarget

bestralingsopstelling is verbonden met een messing leidingsysteem 

door een draai-star verbinding (17). Door middel van bediening van 

een aantal kranen kan de targetbuis verbonden worden met de vacuüm

pomp (29), twee koelvallen (23,24) die in de vloeibare stikstof ge

plaatst kunnen worden, reserve-aansluiting (22), een slangenpomp (28) 

waarmee water in en uit de targetbuis gepompt kan worden en een cy

linder gevuld met stikstof om de opstelling te "beluchten". De rota

tie-snelheid en de juiste stand van de targetbuis om het water uit 

de targetbuis te pompen worden electronisch geregeld (20). 
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Figuur 5.1 De bestralingsopstelling (schaal 1:2 lengte targetbuis 400 rnm). 
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Figuur 5.2 Schematische weergave van de experimentele opstelling. 
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Toelichting bij de figuren 5. 1 en 5.2 

1) targetbuis 17) draai-star verbinding 

2) folie 18) tafelblad 

3) bufferruimte 19) digitale uitlezing drukopnemer 

4) bundelgeleidingssysteem 20) bediening stappenmotor 

5) watergekoelde flens 21) waterpomp 

6) koelmantel 22) kraan 

7) kogellager 23) kraan 

8) stappenmotor 24) kraan 

9) tandwiel 25) kraan 

10) nikkelen stopblok 26) kraan 

11) nikkelen staaf 27) kraan 

12) drukopnemer 28) slangenpomp 

13) kraan 29) vacuümpomp 

14) erthalyt flens 30) ionenwisselaarkolom 

15) steun 31) opvangflesje 

16) kleine koelval 32) kraan 

33) buffervat 

5.5 De experimentele werkwijze 

Hieronder wordt in het kort de werkwijze voor, tijdens en na de 

bestraling beschreven. Zie voor een uitgebreide beschrijving ap

pendix C. Allereerst worden de targetbuis en de toevoerleidingen 

vacuüm gepompt. De koelvallen met het xenon worden open gedraaid 

en het gas wordt met behulp van de kleine koelval naar de target

buis getrokken. De kraan direct achter de targetbuis wordt dicht

gedraaid. Als de pomp van de waterkoeling is aangezet en de diverse 

kabels zijn aangesloten, is de opstelling gereed om bestraald te 

worden. 

Na de bestraling wordt 6 uur gewacht om de 1231-activiteit in te 

laten groeien. Met behulp van een koelval wordt het xenon uit de 

targetbuis teruggewonnen, waarna de targetbuis met stikstof "be

lucht" wordt. Vervolgens wordt water in de opstelling gepompt 
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en worden de radionucliden van de wand gespoeld door de targetbuis 

enige tijd te laten roteren. Daarna wordt het water in een flesje 

gepompt dat in een loden container staat zodat vervoer mogelijk is. 

Verdere verwerking van de radionucliden vindt plaats in het B-lab 

van het gebouw Athene (T.H.Eindhoven). In gebouw Athene worden de 

uitgespoelde activiteiten gemeten met een Ge(Li)-detector gekoppeld 

aan een meerkanaalsanalysator (merk Canberra S80). De 1231-activi

teit wordt geconcentreerd door de spoelvloeistof over een kolom met 

anionenwisselaar te voeren, waarin de radionucliden gevangen worden. 

Door de kolom met een geschikte vloeistof na te spoelen, wordt het 
123 I ~n enkele milliliters geconcentreerd. Voor een uitvoerige be

schrijving van de handelingen die in het B-lab verricht worden wordt 

verwezen naar appendix C. 
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HBOFDSTUK 6 EXPERIMENTEN EN RESULTATEN 

In dit hoofdstuk komen de uitgevoerde experimenten en de resulta

ten van deze experimenten aan de orde. In de inleiding wordt het 

doel van de diverse experimenten aangegeven. De bestralingsopstel

ling is uitvoerig getest, waarna een aantal proefbestralingen zijn 

uitgevoerd. De resultaten van zowel de bestralingen als de bereke

ningen zijn in dit hoofdstuk samengevat. 

6.1 Inleiding 

Uit het voorgaande lijkt de produktiemethode van 123 I v1a het be

stralen van 150 ml 99,9% verrijkt 124 Xe-gas, dat zich bevindt 1n 

een conische targetbuis met een lengte van 250 mm (targetbuis 3, 

hfdst. 4), voor routinematige produktie geschikt te zijn. De ge

schatte opbrengst van 123 I is op 30 uur na E.O.B. per eenheid van 

opgebrachte lading ongeveer 23 GBq/C (2,2 mCi/~Ah) indien het Xe

gas op 6 uur na E.O.B. uit de opstelling verwijderd wordt. De ra

dionuclidische onzuiverheden zullen samen naar verwachting kleiner 

dan 1.10-2% zijn (hfdst. 3). 

Om een indruk te krijgen van de betrouwbaarheid van de berekende 

activiteiten, de opstelling en het verlies aan Xe-gas per bestra

ling, zijn een aantal experimenten en proefbestralingen uitgevoerd. 

De eerste bestralingen zijn uitgevoerd met natuurlijk Xe-gas. Hier

bij worden echter veel Cs-radionucliden aangemaakt (BER 83). Van

wege de hoge achtergrond ten gevolge van de Cs-radioisotopen 1n het 

gammaspectrum, is het niet mogelijk om de 123 I-activiteit 1n de 

spoelvloeistof nauwkeurig te meten en kan niet aangetoond worden 

of door de anionenwisselaar de I-isotopen volledig ingevangen wor

den. Om deze redenen is overgegaan tot het bestralen van een Xe

gastarget, dat 2,3% 124Xe bevat (tabel 6.1). In feite is dit gas 

een mengsel van 20% verrijkt 124Xe met natuurlijk Xe-gas. Na be

straling van dit mengsel is de 123 I-opbrengst hoog genoeg om 123 I 

goed van de Cs-radioisotopen te kunnen onderscheiden. 
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Vanwege het hoge risico is er ~n dit stadium van het onderzoek 

geen grote hoeveelheid 99,9% verrijkt 124Xe-gas bestraald. Wel is 

er een kleine hoeveelheid bestraald om de zuiverheid van het ge

produceerde 123 1 te meten en om de isotopische samenstelling van 

het geleverde 99,9% verrijkte 124Xe-gas te controleren. 

6.2 De verrichtte experimenten 

Voordat er bestralingen verricht z~Jn, ~s de bestralingsopstelling 

zowel op in- als uitlek getest. De leksnelheid bij overdruk is ge

test door de opstelling met natuurlijk Xe-gas te vullen tot een 

druk van 0,4 MPa en na vier dagen de druk te meten. Bij een meet

nauwkeurigheid van 2 kPa kon er geen gasverlies geconstateerd wor

den. De inleksnelheid ~s bepaald door de opstelling vacuüm te pom~

en (druk< 0,1 Pa) en vervolgens na enige dagen de druk te meten. 

D "lk lh"dbd d b" "d dan2.10-9 Pam3s-1 e ~n e sne e~ e roeg voor e target u~s m~n er 

(6.10-5 torr liter h- 1) en voor het vulsysteem samen met de koel-

11 . d d 10-9 3 - 1 . d . k 1 va en m1n er an Pa m s . U1t eze met1ngen an geconc u-

deerd worden dat de opstelling wat betreft de lekdichtheid ruim
-3 schoots voldoet. Het gasverlies is minder dan 5.10 %per uur ~u-

dien het Xe-gas zich in de targetbuis bevindt. 

Er is gemeten wat het verlies aan Xe-gas is bij het overhevelen 

van het Xe-gas met behulp van de koelvallen met vloeibare stikstof. 

De opstelling is gevuld onder een druk van 0,4 MPa met natuurlijk 

Xe-gas. Het Xe-gas wordt met behulp van twee koelvallen ingevangen, 

waarna de opstelling geëvacueerd wordt. Het Xe-gas wordt vervolgens 

uit de koelvallen gelaten, waarna de procedure herhaald wordt. De

ze procedure is 20 maal herhaald. Er is hierna bij een meetnauw

keurigheid van 2 kPa geen gasverlies geconstateerd. Het gasverlies 

is bij een druk van 0,4 MPa per keer terugwinnen kleiner dan 5.10-2%. 

Een ander aspect zijn de folies waarvan de opstelling er twee be

vat met een dikte van 20 ~m (hfdst. 5). Na een tiental bestralingen 
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van natuurlijk Xe-gas met bundelstromen variërend van 1 tot 20 ~A 

ontstond bij de twaalfde bestraling van natuurlijk Xe-gas met een 

dikte van 0,094 kg/m2 (druk van 0,4 MPa) met een bundelstroom van 

25 ~A na een uur een zeer klein gaatje in het folie op de target

buis, waarschijnlijk door een plaatselijk hoge stroomdichtheid op 

het folie (app. D). 

Tot een temperatuur van ca. 900 K is de sterkte van de folies 

nagenoeg constant en boven die temperatuur neemt de sterkte dras

tisch af. Omdat de folies sterk genoeg zijn om drukken tot 2 MPa 

te weerstaan (KLE 84), is de beperkende factor de temperatuur van 

de folies. Omdat de temperatuurtoename veroorzaakt wordt door de 

energie-afremming in het folie en de warmte-afgifte voornamelijk 

door straling plaatsvindt, zijn dunnere folies gebruikt (15 ~m). 

Na vervanging van de folies en nadat een aantal maatregelen getrof

fen zijn, zijn er geen problemen meer met de folies opgetreden. 

Bij een druk van 0,2 MPa (dikte van het gas is 0,047 kg/m2 ) is de 

opstelling zonder incidenten een aantal keren bestraald met een 

totale bestralingsduur van meer dan 25 uur en een bundelstroom van 

25 ~A. Omdat de planning is de bestralingen uit te voeren met een 

bundelstroom van 20 ~A, zijn de proefbestralingen uitgevoerd met 

een bundelstroom van 25 ~A om de opstelling en de folies extra te 

belasten. 

Tijdens de bestraling worden de targetbuis en het stopblok met wa

ter gekoeld. De opwarming van het koelwater in het gesloten koel

systeem is ca. 10 K per uur bestralen met een bundelstroom van 25 

~A, indien geen warmtewisselaar gebruik wordt die het koelwater 

koelt. Bij bestraling langer dan twee uur geeft dit problemen, zo

dat een warmtewisselaar noodzakelijk is. Bij een bestraling van 

tien uur, werd een provisorische warmtewisselaar aangebracht waar

bij de temperatuurstijging maximaal 25 K was. 

De druk in de targetbuis is tijdens de bestralingen afhankelijk 

van de bundelstroom en neemt toe bij toenemende bundelstroom. De 
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druktoename bij de gegeven geometrie van de targetbuis (target

buis 1, hfdst. 4) is als functie van de bundelstroom op het tar

get in figuur 6.1 gegeven. 

0,36 

/~ druk 

(MP a) 
0 

0,32 / 
0 

0,28 / 
0 

0,24 0/ 

0,20 
/ 

0 5 10 15 20 25 

bundelstroom op het target ().JA) 

Figuur 6.1 De druk van het gastarget als functie van de bun

stroom op het gastarget bij een temperatuur van het 

koelwater van 300 K. 

Om de aangemaakte radionucliden uit de targetbuis te verwijderen, 

wordt de targetbuis een aantal malen met ca. 20 ml water gespoeld, 

waaraan drager (ca. 0,1 ~mol Csl) is toegevoegd. Na driemaal spoe

len verhouden de 123 1-activiteiten in de spoelvloeistof zich onge

veer als 100:15:3. In de meeste gevallen is echter tweemaal gespoeld. 

Om het uitspoelrendement hiervan te bepalen is het volgende expe

riment uitgevoerd. Anderhalf uur na een bestraling van 60 minuten 

is het Xe-gas in een koelval teruggewonnen. Het in de targetbuis 
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aanwez1ge 123 1 is uitg~spoeld met tweemaal 20 ml water met drager 

en éénmaal met 20 ml 0,001 M NaOH. Doordat de koelval niet geacti

veerd is in tegenstelling tot de targetbuis, is de 1231-activiteit 

in deze koelval exact te meten. Verder is een gunstige bijkomstig

heid dat er geen Cs-radioisotopen in de koelval zitten. Uit de ver

houding van de uitgespoelde 1231-activiteit en de 1231-activiteit 

in de koelval, 1s berekend dat het 1231 grotendeels (meer dan 95%) 

uit de targetbuis gespoeld wordt. In de NaOH-oplossing bevond zich 

over1gens nog ca. 20% van de totale uitgespoelde activiteit. 

Om de 1231-activiteit in een kleiner volume te concentreren, wordt 

de 123 1-activiteit ingedikt met behulp van een anionenwisselaar. 

Voordat het 1231 via de bestraling van 124Xe geproduceerd werd, zijn 

er anionenwisselaars getest met het 1231, dat momenteel op de T.H. 

Eindhoven geproduceerd wordt via de bestraling van 124 Te, omdat de 

chemische samenstelling hiervan bekend is(> 98% 1231-). Het 1231-

wordt in een waterige oplossing door een kolom gevoerd, die gevuld 

kwartswol 

ionenwisselaar 

Figuur 6.2 Schematische weergave van de kolom. 
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~smet anionenwisselaar (fig. 6.2). De anionenwisselaar vangt de 

I -ionen in en de I -ionen kunnen vervolgens met enkele milliliters 

vloeistof, die een grote concentratie aan negatieve ionen bevat, 

van de kolom verwijderd worden. Het bleek mogelijk het 123 I met 

een klein volume 0,02 M NaOH te elueren. Dit eluaat is een geschikt 

milieu voor verdere verwerking (hfdst. 5). Na het testen van di

verse anionenwisselaars, blijkt dat sephadex (DEAE-sephadex A-25 

Cl -vorm (SEP 74)) als anionenwisselaar voldoet. Het invangrende

ment van het 123 I- is groter dan 99% en er kan meer dan 99% geëlu-

20 

:-J-' : l__, 

i L ---..--~---- -- - -0 
0 2 3 

aantal ml eluaat (0.02M NaOH) (ml) 

Figuur 6.3 Elutiecurven van een sephadex-kolom. 

diameter = 3 mm;lengte --- = 2 mm,--- 4 mm. 
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eerd worden met minimaal 95% van de activiteit in 2 ml 0,02 M NaOH

oplossing (fig. 6.3). 

Het 1231, dat verkregen wordt v1a de bestraling van 124Xe , wordt 

niet volledig door de sephadex ingevangen. De ingevangen fractie 

varieert tussen de 60% en 90%. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt 

doordat het 123 1 niet volledig als 1231- maar ook in andere che

mische vormen aanwezig is. Getracht is dit probleem te ondervangen 

door gebruik te maken van langere kolommen en/of door het reduceren 

van het in de spoelvloeistof aanwezige 1231, echter zonder resultaat. 

De geproduceerde Cs-radioisotopen worden niet ingevangen, zodat 

deze gescheiden worden van het 123 1. 

6.3 De gemeten en berekende activiteiten 

In paragraaf 6.1 is beschreven dat er xenongas met diverse isoto

pische samenstellingen bestraald is. De targetbuis, waarin het Xe

gas zich bevindt tijdens de bestralingen, is cylindrisch van vorm 

(diameter = 16 mm) en heeft een lengte van 400 mm. Bij deze target-

gastarget isotopische dikte druk afremming aantal 

* samenstelling (kg/m2 ) (MP a) (Me V) bestralingen 

1 natuurlijk 0,094 0,4 12 9 

2 natuurlijk 0,047 0,2 5 4 

3 2,3% 124Xe 0,047 0,2 5 7 

4 20% 124Xe 0,0085 0,036 1 1 

5 99,9% 124Xe 0,0020 0,008 0,2 1 

Tabel 6.1 Overzicht van de bestraalde gastargets. 

* Het 2,3% verrijkte 12 "Xe-gas is een mengsel van 20% verrijkt 
12 "xe-gas en natuurlijk Xe-gas. De isotopische samenstelling 

is: 12 "Xe 2,3; 126 Xe 1,1; 128 Xe 3,9; 129 Xe 28,4; 130 Xe 3,8; 
131xe 19,1; 132 Xe 24,1; 13 "Xe 9,4; 136 Xe 8,0. De overige samen

stellingen zijn vermeld in tabel 2.1. 
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buis is de opbrengst lager dan bij de bestraling van andere tar

getbuisvormen (hfdst. 4). Toch werd in eerste instantie voor deze 

cylindrische targetbuis gekozen, omdat deze snel te vervaardigen 

was. Met de vervaardiging van de conische targetbuis 3 (tabel 4.1) 

is men begonnen tijdens de experimenten. 

6.3.1 De gemeten activiteiten 

Alle bestralingen van de diverse gastargets zijn uitgevoerd met 

protonen met een energie van ca. 26 MeV. De bundelstroom op het 

target varieerde van 1 tot 25 ~A. De aangemaakte activiteiten zijn 

gemeten met een Ge(Li)-detector gekoppeld aan een meerkanaalsanaly-

sator. 

Bij tabel 6.2 dienen enLge opmerkingen geplaatst te worden. De 

relatieve I-activiteiten zijn de activiteiten, gemiddeld over een 

aantal bestralingen (app. D), die zich na alle handelingen in ca. 

2 ml 0,02 M NaOH bevonden. De absolute activiteiten zijn de activi

teiten in de spoelvloeistof na tweemaal spoelen met ca. 20 ml water 

met drager. Omdat met tweemaal spoelen niet alle activiteit uitge

spoeld wordt, moeten de in tabel 6.2 genoemde activiteiten gecorri

geerd worden, de 123 I-activiteit met een factor 1,25 en de Cs-acti

viteiten met een factor 1,05, om de werkelijk aangemaakte activi

teiten te verkrijgen. Omdat bij de bestraling van natuurlijk Xe-gas 

het 123 I-gehalte in de spoelvloeistof niet goed gemeten kan worden 

ten gevolge van de hoge achtergrond van de Cs-radioisotopen in het 

gammaspectrum, kan de 123 I-activiteit pas gemeten worden nadat de 

Cs/I-scheiding heeft plaatsgevonden met behulp van de anionenwisse

laar. Vanwege de niet optimale uitlijning van de bestralingsopstel

ling en het niet nauwkeurig bekende invangrendement van de anionen

wisselaar, zijn van de eerste twee gastargets (tabel 6.2) niet de 

gemiddelden activiteiten over een aantal bestralingen gegeven, maar 

. . . d b 1' d 123 I de aangemaakte actLvLteLten van e estra Lngen waarvan e -

opbrengst het hoogst was. 
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radio- gastargetnunnner . 
nuclide 1 2 3 4 5 

ABSOLUTE ACTIVITEIT (GBq/C) 

123I 0,02 0,014 0,3 0,9 1 ,6 
127cs 1 ' 1 0,9 1,0 0,45 * 
129Cs 5,9 3,5 3' 1 0,08 * 
132cs 1 ,0 0,7 0,5 * * 
RELATIEVE ACTIVITEIT 

123I 1 1 1 1 1 
121Te * * * * 7. 10-4 

121I * * * * 8. 10-6 

124I 9. 10-2 1,3.10 -1 1. 10-2 4. 10-3 
* 

125I 2,6.10 
-1 

1 ,0.10 
-1 2. 10-2 8. 10-3 2. 10-5 

126I 2,4.10 
-1 

2,9.10 -1 2. 10-2 1. 10-3 
* 

130I 2,5.10 -1 3,4.10 
-1 1 • 10-2 

* * 
131I 1 ,0. 10 -1 1,2.10 

-1 5.10-3 
* * 

133I 1,7.10 -1 1 ,8. 10 -1 5. 10-3 
* * 

Tabel 6.2 Overzicht van de aangemaakte radionucliden bij de 

bestraling van de tabel 6.1 genoemde gastargets. 

De activiteiten zijn gegeven op 30 uur na E.O.B. 

waarbij aangenomen is dat het Xe-gas op 6 uur na 

E.O.B. uit de opstelling verwijderd is. 

Er ~s een kleine hoeveelheid 99,9% verrijkt 124Xe-gas bestraald 

(7 ml S.T.P.) om de zuiverheid van het toekomstige 123 I te meten 

en om de kwaliteit van het geleverde 99,9% verrijkte 124Xe-gas te 

controleren. Omdat de halveringstijd van 125 I zo lang is dat het 
125 I, dat bij vorige bestralingen aangemaakt is, nog uitgespoeld 

kan worden, is het niet mogelijk om het 126Xe-gehalte van het 99,97. 

verrijkte 124Xe-gas te berekenen door uit te gaan van de gemeten 
125 I-activiteit. Daarom is de activiteit gemeten van het kortlevende 
125Cs(45 m) dat via 125Xe vervalt naar 125 I. Indien de (p,y)-reactie 
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Figuur 6.4 Het gammaspectrum van het 123 1 dat verkregen wordt vra 

de bestraling van 99,9% verrijkt 124Xe. Dit gammaspec

trum is gemeten op 18 uur na E.O.B. en het Xe-gas is op 

14 minuten na E.O.B. uit de opstelling verwijderd. 
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op 124 Xe verwaarloosd wordt, kan uit de 125Cs-activiteit een boven

grens van 0,1% voor het 126 Xe-gehalte in het 99,9% verrijkte 124Xe

gas berekend worden. 

In figuur 6.4 is het gammaspectrum van het vLa de bestraling van 

het 99,9% verrijkte 124Xe-gas geproduceerde 123 I gegeven. Uit het 

gammaspectrum blijkt dat er geen 124 I en 126 I aangemaakt zijn. In 

dit gammaspectrum is het 125 I niet te zLen. Het 125 I-gehalte bedraagt 

2 10- 3% d 12 3 • . . 30 ( b 1 6 2) . • van e I-actLvLteLt op uur na E.O.B. ta e . . 

6.3.2 De berekende activiteiten 

In deze paragraaf worden de activiteiten gegeven, berekend met de 

excitatiefuncties geschat volgens de methode van Keller e.a. (KEL 73) 

en met de excitatiefuncties van Grabmayr e.a. (GRA 78). In onder

staande tabel staan de berekende activiteiten zowel zonder als met 

de protonenverstrooiing samen met de gemeten activiteit die in de 

spoelvloeistof zit na tweemaal spoelen. De berekende activiteiten 

waarbij rekening is gehouden met de protonenverstrooiing zijn af-

gastarget berekende activiteit (GBq/C) berekend gemeten 

zonder met volgens activiteit 
verstrooiing verstrooiing (GBq/C) 

0,094 kg/m2 3,9.10 
-2 2,3.10 -2 KEL 73 2. 10-2 

-2 -2 GRA 78 nat. Xe-gas 8 ,0. 10 4,3.10 

0,047 kg/m2 7,4.10 -1 4,4.10 
-1 KEL 73 3.10-1 

2,3% 124Xe 1 '3 7,6.10 
-1 

GRA 78 

Tabel 6.3 Een vergelijking van de gemeten en berekende 123 I

opbrengst. De activiteiten zijn gegeven op 30 uur 

na E.O.B. waarbij aangenomen is dat het Xe-gas op 

6 uur na E.O.B. uit de opstelling verwijderd is. 
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geleid uit tabel 4.1. Uit tabel 6.3 blijkt dat de opbrengst, die 

berekend is met de excitatiefuncties geschat volgens de methode van 

Keller e.a. in combinatie met de protonenverstrooiing, het beste 

overeenkomt mat de gemeten activiteit. Omdat Grabmayr e.a. alleen 

excitatiefuncties geeft voor de (p,2n)- en (p,pn)-reacties op 12 ~Xe 

en 126Xe, kunnen alleen de 123I- en 125 I-opbrengst berekend worden. 

radio- gastargetnummer 

nuclide 1 2 3 4 5 

ABSOLUTE ACTIVITEIT (GBq/C) 

123I 0,023 0,019 0,44 1 ,5 1 '6 
127cs 0,46 0,42 0,49 0,71 * 
129cs 3,0 2,3 2,2 0,28 * 
132cs 0,48 0,33 0,27 * * 
RELATIEVE ACTIVITEIT 

123I 1 1 1 1 1 
121Te * * * * 3. 10-3 

121I 4,8.10 
-5 

4,4.10 
-5 

4,6.10 -5 3. 10-5 3. 10-5 

12~I 1 ,5. 10 
-1 

1,7.10 
-1 

1,5.10 
-2 

1 ,4. 10 
-3 

* 
125I 1,6.10 -1 

1,4.10 -1 1 ,0. 10 
-2 

4,8.10 
-3 2. 10-5 

126I 1 ,4 7,5.10 
-1 

5,3.10 
-2 1 ,4. 10 -3 

* 
130I 9,0.10 -1 9,7.10 

-1 3,6.10 -2 
* * 

131I 1 ,0 7,4.10 -1 2,7.10 
-1 

* * 
133I 3,0 2,5 9,4.10 -2 

* * 

Tabel 6.4 De berekende activiteiten bij bestraling van de in 

tabel 6.1 genoemde gastargets. De activiteiten zijn 

berekend met de excitatiefuncties geschat volgens 

de methode van Keller e.a. (KEL 73), rekening houdende 

met de protonenverstrooiing. De activiteiten zijn 

gegeven op 30 uur na E.O.B. waarbij aangenomen is 

dat het Xe-gas op 6 uur na E.O.B. uit de opstelling 

verwijderd is. 
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. 
Om deze redenen staan ~n tabel 6.4 alleen de activiteiten, die be-

rekend zijn met de excitatiefuncties geschat volgens de methode van 

Keller e.a., en waarbij rekening is gehouden met de opbrengstvermin

dering ten gevolge van de protonenverstrooiing, die berekend is met 

het computerprogramma XEPROT. 
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HOOFDSTUK 7 CONCLUSIES EN DISCUSSIE 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de experimenten, betref

fende de nieuwe produktiemethode via de (p,2n)- en (p,pn)-reactie 

op 124Xe, kritisch beschouwd. De berekende protonenverstrooiing en 

de betrouwbaarheid van de geschatte excitatiefuncties worden ge

toetst aan de hand van de gemeten activiteiten. In een aantal con

clusies wordt een overzicht gegeven van de eindresultaten van alle 

overwegingen, experimenten en berekeningen. Tenslotte worden een 

aantal suggesties voor verder onderzoek gegeven. 

7.1 Conclusies 

Uit dit onderzoek is gebleken dat het met een laag energetisch cy

clotron (E t ~ 26 MeV) mogelijk is zeer zuiver 123I, vrij* van pro on _
3 121 I, 124 I, 126 I en minder dan 3.10 % 125 I op 30 uur na E.O.B., 

met een voldoende hoge opbrengst te produceren. Uit de resultaten 

van het onderzoek kunnen de volgende conclusies getrokken worden 

met betrekking tot de opstelling, de berekeningen en de opbrengsten. 

Het verlies aan Xe-gas is minder dan 2.10-2% per bestraling. 

De lekdichtheid van de gehele bestralingsopstelling LS zo goed dat 

bij een meetnauwkeurigheid van 2 kPa gedurende twee maanden experi

menten geen gasverlies gemeten is. Tijdens deze experimenten zijn 

de gebruikte Duratherm folies met een dikte van 15 ~m betrouwbaar 

gebleken bij drukken tot 0,4 MPa tijdens de bestraling en bundel

stromen tot 25 ~A. 

De aangemaakte 123I-activiteit kan met een rendement van tenminste 

95% uit de targetbuis gespoeld worden. 

Het uitspoelen van de aangemaakte activiteiten, door de targetbuis 

tweemaal met 20 ml water te spoelen, levert reproduceerbare waar-

* enkele atomen daargelaten. 
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den voor de activiteit~n, hoewel om onbekende redenen niet alle 

aangemaakte radionucliden uitgespoeld worden. Door nog éénmaal na 

te spoelen met ca. 20 ml 0,001 M NaOH bedraagt het uitspoelrende

ment meer dan 95%. 

De 1231-activiteit bevindt zich in 60 ml spoelvloeistof. Het 

concentreren van de in de spoelvloeistof aanwezige 1231-activiteit 

met behulp van een anionenwisselaar leverde nog problemen op. 

De verstrooiing van protonen aan gastargets, berekend met behulp 

van het computerprogramma XEPROT (hfdst. 4), komt goed overeen met 

de experimenteel gemeten verstrooiing. 

Uit vergelijking van experimenteel bepaalde en berekende bundel

profielen blijkt dat met het programma XEPROT, ondanks de gebruikte 

benaderingen, een goede benadering van het bundelprofiel gegeven 

kan worden. Tevens blijkt dat de berekende opbrengsten, waarbij 

rekening is gehouden met de protonenverstrooiing, goed overeenko

men met de experimenteel gemeten opbrengsten. 

De opbrengsten van de diverse radionucliden, berekend met behulp 

van de excitatiefuncties geschat volgens de methode van Keller e.a., 

komen goed overeen met de experimenteel bepaalde opbrengsten met 

uitzondering van de opbrengsten van radionucliden die via (p,a)

reacties aangemaakt worden. 

Uit vergelijking van de tabellen 6.3 en 6.4 blijkt dat er, de on

nauwkeurigheid van de excitatiefuncties in achtgenomen, een rede

lijk goede overeenstemming is tussen de berekende en gemeten waar

den. Een uitzondering hierop vormen de opbrengsten van radionucli

den, die v1a een (p,a)-reacties aangemaakt worden. Voor de (p,a)

reactie zijn enkele benodigde parameters voor de schatting van de 

excitatiefunctie geëxtrapoleerd naar een gebied, waar de nauwkeu

righeid van de parameters niet door Keller e.a. (KEL 73) gegaran

deerd wordt (app. A). 
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Bij de bestraZing van een 99,9% verrijkt 124Xe-gastarget met een 

dikte van 0,05 kg/m2 bedraagt de som van de radionucZidische I

onzuiverheden minder dan 5.10-3% van de 123I-activiteit. 

De radionuclidische onzuiverheden zijn gemeten voor een dun 99,9% 

verrijkt 124Xe-gastarget (0,002 kg/m2 ) en vervolgens teruggerekend, 

rekening houdende met het verloop van de excitatiefuncties, naar 

een 0,05 kg/m2 dik target. De zuiverheid van het geproduceerde 123 1 

v~a de (p,pn)- en (p,2n)-reactie op 124Xe is veel beter dan bij de 

twee huidige produktiemethoden (hfdst. 2). Dit is al het geval als 
124Xe-gas met een verrijkingsgraad van meer dan 50% bestraald wordt 

(hfdst. 3). Het aangemaakte 121Te kan naar verwachting vanwege het 

verschil in chemische eigenschappen van het 123 1 gescheiden worden. 

De radionuclidische zuiverheid kan nog meer verhoogd worden, in

dien het Xe-gas direct na E.O.B. in een aparte koelval wordt terug

gewonnen om het 123 1 aldaar te laten ingroeien. De via directe re

acties geproduceerde Cs- en I-radioisotopen blijven in de target

buis achter. Zodoende ontstaat er in de koelval zeer zuiver 123 1 

met als enigste mogelijke onzuiverheid 1251. 

Er is geen onderzoek verricht naar de chemische zuiverheid. Bij 

experimenten met de anionenwisselaar is wel gebleken dat het ge

produceerde 1231 niet geheel in de I -vorm aanwezig is. 

De opbrengst van 123I bedraagt bij de bestraZing van 99,9% verrijkt 
124Xe-gas met een dikte van 0,05 kg/m2 in de targetbuis met een 

binnendiameter van 16 mm en een lengte van 400 mm 16 GBq/C (1,5 

mCi/~h) op 30 uur na E.O.B. met het Xe-gas op 6 uur na E.O.B. uit 

de targetbuis verwijderd. 

De gegeven opbrengst is berekend uit de gemeten opbrengst van de 

bestraling van een 0,047 kg/m2 dik 2,3% verrijkt 124Xe-gastarget. 

Bij de berekening is uitgegaan van een uitspoelrendement van 95%. 

De 1231-opbrengst ligt ongeveer 10% hoger dan de opbrengst die 

momenteel op de T.H.Eindhoven behaald wordt met de (p,2n)-reactie 
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op 124Te. Deze opbreng~t ~s voldoende voor routinematige produk

tie. 

Naar ve~achting kan het 123I geproduceerd worden met een opbrengst 

van ca. 20 GBq/C (2 mCi/~h) gemeten op 30 uur na E.O.B. indien 150 

mZ 99,9% verrijkt 124Xe-gas bestraald wordt. 

Omdat gebleken is dat zowel de berekende protonenverstrooiing als 

de geschatte excitatiefuncties goed overeenkomen met de werkelijk

heid, kan uit tabel 4.1 geconcludeerd worden dat indien 150 ml 99,9% 

verrijkt 124Xe-gas bestraald wordt in een targetbuis met optimale 

dimensies de opbrengst ca. 20% hoger zal liggen dan bij de gebruikte 

targetbuis. 

7.2 Nauwkeurigheidsbeschouwing 

In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de nauwkeurigheid van de 

gemeten en berekende waarden. 

Van de berekende activiteiten ~s de nauwkeurigheid niet bekend, 

aangez~en Keller e.a. voor de schattingswijze van de excitatiefunc

ties geen nauwkeurigheid opgeven. 

Een nauwkeurigheidsopgave van de berekende protonenverstrooiing 

kan ook niet gegeven worden, omdat in het computerprogramma XEPROT 

diverse aannamen en afschattingen gebruikt worden, waarvan de in

vloeden niet nauwkeurig bekend zijn. 

Bij de gemeten activiteiten van de uitgespoelde activiteiten ont

staat de grootste onnauwkeurigheid ten gevolge van de activiteits

meting. Bij de activiteitsmeting treden meetfouten op, omdat de ge

meten monsters geen puntbronnen zijn, vanwege de onzekerheid ~n de 

efficiencycurve die bij de activiteitsberekening gebruikt is en 

vooral vanwege de statistiek van de meting. Door de teltijd van de 

meting lang genoeg te nemen is gestreefd naar een onnauwkeurigheid 

van minder dan 5%. 
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7.3 Slotopmerkingen 

Voor het optimaliseren van de verwerking van het geproduceerde 
1231-opbrengst is het nuttig om in de toekomst onderzoek te ver

richten naar: 

- de radiochemische vorm van het aangemaakte 1231 

- verbetering van het uitspoelrendement 

-het reproduceerbaar maken van het indikken van de 1231-activiteit 

met een rendement van meer dan 95%. 

Om de optimale geometrie van de targetbuis te kunnen bepalen moe

ten de excitatiefuncties en protonenverstrooiing nauwkeurig bekend 

zijn. Daarom is het nuttig de ingeslagen weg van verstrooiings- en 

opbrengstberekening te vervolgen door: 

- het experimenteel bepalen van de excitatiefuncties 

- de betrouwbaarheid van het computerprogramma XEPROT te testen 

door bestraling van meerdere targetbuisvormen en de resultaten 

te vergelijken 

- het computerprogramma MONTECARLO/STR001 verder uitwerken. 
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NAWOORD 

Hierbij danken wij de mensen van de onderwerpgroep cyclotrontoe

passingen, de bedrijfsgroep, de afdelingswerkplaats en de stralings

beschermingsdienst voor de prettige samenwerking. 
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