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Samenvatting 

Het in dit verslag beschreven afstudeerwerk vormt een verkenning voor -en een 
eerste aanzet tot een Stimulans samenwerkingsproject tussen de faculteiten N (KFf) en 
T (TAK) aan de TUE. Het doel van dit project is een systeem te ontwikkelen, waarmee 
momentaan aan chemische katalyse reacties deelnemende stoffen plaats- en 
tijdafhankelijk kunnen worden gevolgd. Men denkt daarbij aan isomerisatiereacties van 
alkanen (met name hexaan) op zeolietkatalysatoren, een voor de olie-industrie belangrijk 
onderwerp. 

Het idee is deze alkanen te labelen met de positonemitter 11e (T = 20,38 min). 
Door coïncidente detectie van de door positonannihilatie ontstane twee fotonen kan het 
concentratieverloop op de zeoliet katalysator worden bepaald (positon emissie 
plaatsbepaling). Daarna moeten met behulp van modellen uitspraken kunnen worden 
gedaan over de reactiekinetische parameters. Het is de bedoeling dat de TUE op deze 
wijze een analyse systeem verkrijgt, waarmee allerlei katalyse reacties van diverse 
organische verbindingen kunnen worden onderzocht. Daartoe moet ook tso-labeling 
van zuurstof kunnen worden gerealiseerd. Het systeem dient verder 
gebruikersvriendelijk en sterk automatiseerbaar te zijn. 

Het gehele 11e-project kan in 4 stappen worden verdeeld: de produktie van 11e 
met het cyclotron, de labeling van alkanen, de detectie van de annihilatiefotonen tijdens 
de isomerisatiereactie én de dataverwerking en modellering. 

In dit afstudeerwerk is de 11e produktie via de 14N(p,a)11e-kernreactie 
gerealiseerd door middel van het bestralen van een trefgasmengsel van N2 en 0,1% 0 2 

met 16 MeV protonen. De hiervoor ontworpen trefgashouder is geplaatst in bunker 2 
en getest en is tevens geschikt voor de produktie van tso. De opbrengst aan 11e 
activiteit bedraagt 3,0 GBq/pA.h, voor minimaal 96% in de vorm van 11e02• 

Verder is een teflon leiding aangelegd vanuit de trefgashouder naar de 
labelingsplaats (het radiochemisch B-laboratorium) voor het transport van het 11e02• Dit 
transport is succesvol getest. 

Ten derde is een uitgebreid verkennend onderzoek verricht naar de mogelijke 
toepassing van de Fischer-Tropsch reactie als 11e labelingsreactie van alkanen. Dit is een 
chemische reactie tussen (ll>eo en H2 op een katalysator, waarbij een veelheid aan 
verschillende koolwaterstoffen wordt gevormd. Daar de opbrengst voor langere alkanen 
gering is, dient voor een succesvolle produktie van 11e-gelabeld hexaan etc. alkeen 
bijmenging te worden toegepast. Dit is echter alleen getest zonder gebruikmaking van 
radioactiviteit. Aangezien de Fischer-Tropsch reactie uitgaat van 11eO, moet het 
geproduceerde 11e02 eerst in een zinkoven gereduceerd worden. Hiermee is, helaas nog 
niet succesvol, geëxperimenteerd. 

Tenslotte is in samenwerking met de SBD aandacht besteed aan de 
stralingsveiligheidsaspecten van het gehele systeem, ondermeer door de plaatsing van 
een vervalvat voor de tijdelijke opslag van de radioactieve reststoffen. 

Na de voltooiing van dit afstudeerwerk wordt het project vervolgd met de 
ontwikkeling van het detectiesysteem, de data-acquisitie en de modellering én met 
name de Fischer-Tropsch labelingsopstelling. 
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Hoofdstuk 1. Inleiding 

Paragraaf 1.1. Inleiding 

Het in dit verslag beschreven afstudeeronderzoek vormt het begin van 
een nieuw, groot project in het cyclotrongebouw van de TUE. Daarom worden 
in deze inleiding van het afstudeerverslag allereerst de contouren van dit grote 
project aangegeven, alvorens meer specifiek op de eigenlijke opdracht wordt 
ingegaan. 

Om te beginnen wordt in dit kader het katalyse onderzoek aan de TUE 
beschreven en met name de wens om onderzoek te gaan verrichten aan zeoliet 
katalysatoren in isomerisatiereacties. Vervolgens wordt een recent toegepaste 
methode beschouwd, die bij de studie aan bepaalde chemische reacties op 
katalysatoren is gebruikt. Besproken wordt, hoe mede op grond hiervan, het 
concrete idee is ontstaan om aan de TUE een project te starten voor het 
onderzoek aan isomerisatiereacties op zeoliet katalysatoren. Aangezien het idee 
veel meer behelst dan alleen het doen van dit onderzoek, wordt daarna•ingegaan 
op de toekomstplannen met dit project. De op de TUE aanwezige infrastructuur 
en expertise worden besproken, alsmede een globale tijdsplanning. Tenslotte 
wordt van het gehele project de praktisch-technische realisatie in een zevental 
stappen uitgesplitst, die summier worden beschouwd. 

Na het schetsen van de bedoelingen met het gehele project wordt 
ingegaan op de eigenlijke opdracht van dit afstudeeronderzoek, dat slechts een 
begindeel hiervan vormt. Besproken worden verder de manier van werken 
tijdens de afstudeerperiode en de indeling van dit verslag. 

Aangezien de radionuclide 11C in dit gehele afstudeeronderzoek een zeer 
prominente rol heeft gespeeld, wordt dit hoofdstuk afgesloten met een overzicht 
van de belangrijkste fysische- en stralingshygiënische eigenschappen van deze 
stof. 

Paragraaf 1.2. Onderzoek aan katalyse reacties 

Onderzoek aan katalyse reacties 
In de hedendaagse chemie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van 

allerhande katalysatoren. Een katalysator is een stof die de snelheid van een 
chemische reactie (meestal positief) beïnvloedt, zonder daarbij zelf verbruikt te 
worden. In de vakgroep Anorganische Chemie & Katalyse (TAK) van de 
faculteit Scheikundige Technologie van de TUE doet men onderzoek aan de 
ontwikkeling van katalysatoren voor verwerkingsreacties van steenkool, aardolie 
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en aardgas tot gasvormige en vloeibare produkten (TUE91). De interesse naar 
de resultaten van dit onderzoek is naast van wetenschappelijke ook van 
industrieel-commerciële aard, vanwege toepassingsmogelijkheden in de aardolie
industrie. 

Zeoliet katalysatoren 
Sinds 1959 wordt in de chemische industrie steeds meer gebruik gemaakt 

van een nieuw type katalysator, namelijk de zeoliet katalysator. Appendix D 
beschrijft uitgebreid de geschiedenis van het materiaal zeoliet, alsmede de 
structuur, eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van de zeoliet 
katalysator. Hier volgt daarvan slechts een beknopt overzicht. Literatuur
referenties zijn te vinden in appendix D. 

Zeolieten zijn kristallijne alumino-silicaten, opgebouwd uit Si04- en Al04-

tetraëders. Deze zijn onderling verbonden met 0-atomen, waaraan soms 
zogenoemde positieve kationen gebonden zijn, zie figuur 1.2.1. 

0 0 
I I .H+ 

0-Si-0-Al-- a·-
\ \ 
0 0 

Figuur 1.2.1. De structuur van een alumino-silicaat, met een 
H+ -ion als kation. 

De ordening van deze tetraëders in het kristalrooster zorgt voor een open 
structuur met een groot inwendig oppervlak (200-500 m2.g-1

), hetgeen gerelateerd 
is aan een hoge katalytische activiteit. 

Zeolieten worden gebruikt als moleculaire zeef, waterontharder, droger 
van gassen en vervanger van fosfaten in wasmiddelen. In de aardolie-industrie 
past men zeoliet katalysatoren toe voor de produktie van benzine zowel in 
polymerisatieprocessen van lichte koolwaterstoffen als in kraakprocessen van 
zware koolwaterstoffen. Daarnaast gebruikt men de zeoliet katalysator in 
isomerisatiereacties van alkanen tot zogenaamde iso-alkanen. Het toevoegen van 
iso-alkanen aan benzine zorgt namelijk voor een verhoging van het octaangetal 
zonder gebruikmaking van milieuschadende loodbevattende additieven. 
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Onderzoek aan door zeoliet gekatalyseerde isomerisatiereacties 
Vanwege de steeds strenger wordende milieu-eisen moet door de olie

maatschappijen gezocht worden naar vervangers van de loodverbindingen in 
benzines. Aangezien het toevoegen van isomeren van de in benzine 
voorkomende alkanen het octaangetal blijkt te verhogen, zijn zij zeer 
geïnteresseerd in de produktie van iso-alkanen via de al eerder genoemde door 
zeoliet gekatalyseerde isomerisatiereacties. Gestimuleerd door ondermeer deze 
belangstelling wil de vakgroep T AI< onderzoek gaan doen aan de kinetiek van 
dergelijke reacties. Reactiekinetische gegevens kunnen worden verkregen door 
tijdens de reactie het concentratieverloop van de aan de reactie deelnemende 
stoffen te volgen en op die wijze allerlei parameters van de reactie op het 
zeolietoppervlak te bepalen. Met deze parameters kunnen uitspraken worden 
gedaan over de katalytische activiteit van de gebruikte zeoliet katalysatoren 
(San91). 

Plaatsbepaling via positon emissie 
Een techniek om het concentratieverloop van reagerende stoffen in een 

reactor te volgen is plaatsbepaling via positon emissie (Ann87, Cas81, Gez86, 
Paa84, San91, Sch88, Von90). De stoffen dienen hierbij vóór de reactie isotopisch 
gelabeld te worden (de chemische eigenschappen blijven onverlet) met een 
positon-emitter. Een door deze nuclide uitgezonden positon annihileert tijdens 
en na afremming met een electron onder uitzending van vrijwel altijd twee 
annihilatie-fotonen van elk 511 keV onder een hoek van 180°. Door coïncidente 
detectie van deze annihilatiefotonen tijdens het verloop van de chemische reactie 
kan de plaats van de annihilatie bepaald worden. Op deze wijze kunnen de 
concentraties van de reagerende stoffen in de reactor als functie van plaats en 
tijd worden gevolgd. De detectie kan geschieden met een camera, bestaande uit 
twee rijen Nal- of BGO-scintillatiedetectoren, zie figuur 1.2.2 (Von90). 

Het op deze wijze bepalen van de parameters van katalyse reacties is 
vanaf 1987 toegepast bij het onderzoek aan de reacties van uitlaatgassen van 
motoren op driewegkatalysatoren. Deze stoffen zijn daartoe gelabeld met diverse 
positon-emitters (11C, 13N en 150). Met behulp van de gevonden concentratie
verlopen zijn via ontwikkelde modellen uitspraken gedaan met betrekking tot 
de reactiekinetische gegevens (Von90). 
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Figuur 1.2.2. Een camera, bestaande uit twee rijen 
van elf EGO-scintillatie detectoren voor de positon 
emissie plaatsbepaling van reagerende stoffen in de 
katalyse reactor. 

Paragraaf 1.3. Het 11C project 

Aanleiding 
Zoals eerder beschreven bestaat bij de vakgroep TAK grote belangstelling 

voor het doen van reactiekinetisch onderzoek aan door zeoliet gekatalyseerde 
isomerisatiereacties van alkanen. De experimenten met positon emissie 
plaatsbepaling bij reacties in driewegkatalysatoren hebben de chemici van TAK 
en fysici van de groep Kernfysische Technieken (KFT) van de vakgroep 
Deeltjesfysica aan de TUE op het idee gebracht iets dergelijks te gaan doen met 
isomerisatiereacties op zeoliet katalysatoren. 

Idee 
De onderzoekers van TAK willen hexaan, heptaan en octaan op zeoliet 

katalysatoren isomeriseren. Het idee is nu deze koolwaterstoffen te labelen met 
een positon emitter. Bij deze labeling moeten de chemische eigenschappen van 
de stoffen gelijk blijven. Aangezien er geen positon emitterende H-isotopen 
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bestaan en 9C (halveringstijd T = 126,5 ms; See74) en 10C (T = 19,3 s; See74) te 
kortlevend zijn, is een geschikte keuze voor deze positon emitter daarom 11C (T 

= 20,38 min; See74). Met behulp van een detectiesysteem kan nu door 
momentane positon emissie plaatsbepaling het concentratieverloop van de 
isotopisch gelabelde alkanen op de zeoliet katalysator tijdens de 
isomerisatiereactie gevolgd worden. Met de gevonden meetgegevens kunnen 
daarna met behulp van modellen uitspraken worden gedaan over reactie
kinetische parameters. 

Toekomst 
Het ligt in de bedoeling in het cyclotrongebouw van de faculteit 

Technische Natuurkunde aan de TUE een compleet 11C produktie-, labelings-, 
detectie- en dataverwerkingssysteem te realiseren voor het verrichten van 
onderzoek aan isomerisatiereacties van alkanen op zeoliet katalysatoren. 

Echter, op langere termijn moet aan de TUE in het kader van de op te 
richten onderzoeksschool Katalyse (San91) een centrum ontstaan voor positon 
emissie plaatsbepalingsonderzoek aan allerlei gekatalyseerde reacties van diverse 
organische verbindingen. Het te realiseren systeem moet uiteindelijk voor dit 
doel kunnen worden gebruikt. Bij de ontwikkeling ervan moet dus rekening 
gehouden worden met het feit dat het niet mag worden beperkt tot een systeem, 
dat alleen geschikt is voor het doen van onderzoek aan isomerisatiereacties van 
met 11C gelabelde alkanen op zeolieten. 

Om allerlei gekatalyseerde reacties van diverse organische verbindingen 
met het systeem te kunnen onderzoeken, is het de bedoeling om naast 11C 
labeling van koolwaterstoffen in de toekomst ook 150 labeling van zuurstof toe 
te passen. Dit om bijvoorbeeld interacties met oxidische katalysatoren of 
vormingsreacties van bepaalde zuurstofhoudende organische verbindingen te 
kunnen bestuderen. Om met verschillende gelabelde verbindingen te kunnen 
werken, moeten ook diverse labelingsmethoden mogelijk zijn. De gevonden 
meetgegevens dienen succesvol te kunnen worden vertaald naar rectiekinetische 
parameters van de diverse gekatalyseerde reacties. Hiervoor moet geschikte 
modellerings-programmatuur worden ontwikkeld. Het systeem moet in een 
korte tijd met een grote signaal/ ruis-verhouding de positon emissie 
plaatsbepaling kunnen uitvoeren. Daarom moeten hoge produktietempo's van 
de met 11C gelabelde organische verbindingen worden gehaald. Aangezien het 
dus de bedoeling is om in de toekomst een door veel katalytici te gebruiken 
meetsysteem te realiseren, moet het een betrouwbaar, bedrijfszeker, 
gebruikersvriendelijk en gemakkelijk bedienbaar systeem zijn. Dit impliceert een 
hoge graad van automatiseerbaarheiden onderhoudseenvoud. Tenslotte is het 
evident dat vanuit stralingshygiënische motieven de stralingsbelasting, 
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veroorzaakt door dit systeem, zo laag als redelijkerwijs mogelijk dient te zijn. 
Het al aanwezige stralingsniveau in het cyclotrongebouw en de directe 
omgeving mag door het werken met dit systeem niet substantieel verhoogd 
worden. De geldende limietwaarden mogen natuurlijk in geen geval worden 
overschreden. 

Infrastructuur en ervaring op de TUE 
Het opzetten van een dergelijk project stelt vele eisen aan de beschikbare 

infrastructuur ter plaatse en aan expertise op diverse terreinen. Alvorens aan de 
TUE met de ontwikkeling van dit gehele systeem te beginnen, is nagegaan in 
hoeverre de infrastructuur en know-how op de TUE aanwezig zijn (San91). 

Om te beginnen moeten de kortlevende positon-emitters 11C en 150 (T = 

2,03 min; See74) op de TUE geproduceerd kunnen worden. Dit is mogelijk met 
het cyclotron van de faculteit Technische Natuurkunde. Ervaring met het 
produceren van radionucliden is aanwezig, onder andere door de routinematige 
produktie hiervan voor toepassingen in de nucleaire geneeskunde door het 
commerciële bedrijf Cygne B.V. Echter, de produktie van 11C is op de TUE nog 
nooit gerealiseerd. 

Verder moeten methoden ontwikkeld en getest worden voor de produktie 
van met 11C gelabelde organische verbindingen (San92), om te beginnen alkanen. 
Afgezien van de bereiding van gecompliceerde met 11C gelabelde radiofarmaca 
in de nucleaire geneeskunde, bestaat er voor zover bekend op dit gebied nergens 
ervaring. De infrastructuur voor radiochemische labeling is op de TUE in 
principe aanwezig in de vorm van een radiochemisch B-laboratorium in het 
cyclotrongebouw. De uitrusting van dit laboratorium is echter onvoldoende voor 
het doen van dergelijke experimenten. 

De katalyse reacties, om te beginnen met name de zeoliet gekatalyseerde 
isomerisatiereactie van hexaan, kunnen worden uitgevoerd door katalytici uit de 
vakgroep TAK. 

De detectie van de annihilatiestraling moet plaatsvinden met een speciaal 
daarvoor te ontwikkelen camera. Binnen de groep KFT bestaat op het gebied van 
detectietechnieken van straling ervaring. 

Verder kan de vakgroep Chemische Proceskunde (TCP, Scheikundige 
Technologie, TUE) zorg dragen voor de benodigde modelleringstheorie, 
waarmee de meetgegevens kunnen worden vertaald in reactiekinetische 
parameters (San91). 

De stralingsveiligheidsapecten tenslotte kunnen in nauwe samenwerking 
met de Stralingsbeschermingsdienst (SBD) van de TUE worden besproken. 
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Stimulans 
Om de financiering van het gehele project als een samenwerking tussen 

de faculteiten N en T rond te krijgen is een subsidie aangevraagd en toegekend 
in het kader van een zogenaamd Stimulans 1991 voorstel (San91, San92). Het 
benodigde bedrag zal met name worden besteed aan de bekostiging van de 
detectie-apparatuur, de reactorapparatuur, de hard- en software voor de 
modellering en de personeelskosten (7 deeltijds participerende vaste stafleden, 
2 promovendi, 1 postdoc). 

Planning 
Met de uitvoering van het gehele project, onder de voorlopige naam 11C 

project, is vooruitlopende op de toekenning van de Stimulans-subsidie gestart 
in de zomer van 1991. De tijd die het kost om de 11C produktie en de 
alkaanlabeling te realiseren en het detectiesysteem te bouwen is naar schatting 
twee à drie jaar. De eerste test van het gehele produktie-, labelings en 
detectiesysteem tesamen zal dus in 1994 kunnen plaatsvinden. 

Paragraaf 1.4. De realisatie van het 11C project 

Hoewel het te realiseren systeem uiteindelijk een volledig geautomatiseerd 
systeem voor katalytisch onderzoek met behulp van allerlei 11C gelabelde 
organische verbindingen of 150 gelabeld zuurstof moet worden, is gekozen om 
te beginnen met de ontwikkeling van een 11C produktie-, labelings- en 
detectiesysteem voor reactiekinetisch onderzoek aan de eerder genoemde 
isomerisatiereacties van alkanen op zeoliet katalysatoren. Wel wordt tijdens het 
werk aan dit zogenaamde 11C project rekening gehouden met de verdere 
uitbreiding naar een geautomatiseerd en multifunctioneel systeem, zoals dat in 
de vorige paragraaf beschreven is. 

De praktisch-technische realisatie van het 11C project is onder te verdelen 
in een zevental stappen, die hieronder worden besproken. Naast de eisen, die 
globaal aan de uitvoering van deze stappen worden gesteld, worden soms ook 
additionele aandachtspunten vermeld. Dit zijn aspecten, die in het 11C project 
aanvankelijk minder prioriteit hebben, maar met het oog op de toekomstige 
functie van het gehele systeem toch voortdurend in de gaten moeten worden 
gehouden. 

Stap 1. De produktie van de positon-emitter 11C 
In de bundelzaal van het cyclotrongebouw moet met een kernreactie de 
radionuclide 11C geproduceerd worden. 

7 



Eisen: 
*De 11C produktiereactie moet kunnen worden uitgevoerd met het TUE

cyclotron. 
* Het 11C produktietempo moet hoog zijn. 
* De stralingsbelasting ten gevolge van de 11C produktie moet zo laag 

als redelijkerwijs mogelijk zijn. 
Additionele aandachtspunten: 
* Het is een voordeel als de 11C produktie-opstelling ook geschikt is voor 

de 150 produktie. Dit voorkomt de bouw van twee verschillende 
produktie-opstellingen in de bundelzaaL 

* De radionuclide produktie moet automatiseerbaar en op afstand 
bedienbaar zijn. 

Stap 2. Het transport van het geproduceerde 11C 
Aangezien de produktie van het 11C plaats vindt in de bundelzaal en de 
labeling en detectie in het radiochemisch B-laboratorium, moet het 
geproduceerde 11C vanaf de produktieplaats naar het B-laboratorium 
getransporteerd worden. 
Eisen: 
* De afname aan activiteit tijdens het transport ten gevolge van 

radioactief verval en/ of verlies van 11C moet zoveel mogelijk worden 
beperkt 

* De stralingsbelasting ten gevolge van het 11C transport moet zo laag 
als redelijkerwijs mogelijk zijn 

Additioneel aandachtspunt: 
* Het transport moet op afstand bedienbaar zijn. 

Stap 3. De produktie van met 11C gelabelde alkanen 
In het radiochemisch B-laboratorium moeten met 11C gelabelde alkanen 
geproduceerd worden (hexaan, heptaan en octaan). 
Eisen: 
* De labelingsopbrengst moet groot zijn. 
* De stralingsbelasting ten gevolge van de labeling met 11C moet zo 

laag mogelijk zijn. 
Additioneel aandachtspunt: 
* De labelingsmethode moet in principe automatiseerbaar zijn. 

Stap 4. De isomerisatie van de gelabelde alkanen op de zeoliet katalysator 
De gelabelde alkanen moeten nu op de zeoliet katalysator gebracht 
worden met behulp van een injectiesysteem en vervolgens onder de 
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juiste reactie-omstandigheden de gewenste isomerisatiereactie ondergaan. 

Eis: 
* De stralingsbelasting ten gevolge van de isomerisatiereactie moet zo 

laag als redelijkerwijs mogelijk zijn 

Additioneel aandachtspunt: 
*De alkaaninjectie moet op geautomatiseerde wijze plaatsvinden. 

Stap 5. De detectie van de 511 ke V annihilatiefotonen 
Met behulp van een te ontwikkelen detectiesysteem moeten de 
annihilatiefotonen coïncident gedetecteerd worden. Om nauwkeurig het 
concentratieverloop van de reagerende stoffen te kunnen volgen, moet 
deze detectie plaatsvinden met een optimaal plaatsscheidend vermogen. 
De tot nu toe bereikte plaatsscheidende vermogens met dergelijke 
detectiesystemen liggen tussen 5 en 10 mm (Paa84, Sch88). 

Eisen: 
* Het plaatsscheidend vermogen moet het liefst 2 mm en maximaal 5 

mm zijn (zie paragraaf 1.7). 
* De detectie-efficiëntie moet hoog zijn. 

Additionele eis: 
* Het is handig als het detectiesysteem flexibel is, dat wil zeggen 

rondom verschillende katalyse reactoren kan worden opgesteld. 

Stap 6. De dataverwerking en modellering 
Met een data-acquisitiesysteem en geschikte modellerings
programmatuur moeten de meetgegevens vertaald worden naar 

reactiekinetische gegevens. 

Eis: 
* De software moet snel zijn, opdat zo snel mogelijk de experimentele 
gegevens geïnterpreteerd kunnen worden. Tijdens een meetserie kan dan 
in de volgende proeven eventueel hiermee rekening worden 

gehouden. 

Stap 7. De opvang van de radioactieve reststoffen 
De reststoffen, die eventueel ontstaan bij de labelingsreactie en die 
vrijkomen na de isomerisatiereactie op de zeoliet katalysator, zijn 
radioactief en moeten worden opgevangen. 

Eis: 
*De opvang en de opslag van de radioactieve reststoffen moet een zo 

gering als redelijkerwijs mogelijke stralingsbelasting veroorzaken. 
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Paragraaf 1.5. De afstudeeropdracht 

Schrijver dezes is in de midzomer van 1991 als eerste aan dit 11C project 
begonnen in het kader van een afstudeeronderzoek. Dit onderzoek omvat 
globaal de in de vorige paragraaf genoemde stappen 1, 2 en 7, alsmede een 
aanzet tot stap 3. 

De afstudeeropdracht was om te zorgen voor het ontwerp en de bouw 
van een 11C produktie-opstelling in de bundelzaal (stap 1), alsmede voor de 
realisatie van het transport van het geproduceerde 11C vanuit de bundelzaal naar 
het radiochemisch B-laboratorium (stap 2). Het doel hiervan was om op korte 
termijn (ongeveer een half jaar) 11C te kunnen produceren in een hoog 
produktietempo met een opstelling, die goed automatiseerbaar en tevens 
geschikt voor 150 produktie is. Met het geproduceerde 11C zou dan het 
labelingsproces voor zover mogelijk getest kunnen worden (stap 3). Bij de 
ontwikkeling van de gehele opstelling moest verder rekening worden gehouden 
met de stralingsveiligheidsaspecten (stap 7). Dit alles moest worden geplaatst in 
het kader van het eerder beschreven idee om in de toekomst aan de TUE met 
een volledig geautomatiseerd, bedrijfszeker en gebruikersvriendelijk systeem 
onderzoek te verrichten aan diverse katalyse reacties van allerlei organische 
verbindingen. 

Paragraaf 1.6. Het afstudeeronderzoek en het verslag 

Het afstudeeronderzoek is gestart met het doen van twee literatuur
onderzoeken naar in de praktijk gebruikte produktiewijzen van 11C en naar voor 
de 11C labeling mogelijk toepasbare chemische reacties. Na bestudering van de 
gevonden literatuur en overleg met diverse mensen is een 11C produktie
opstelling ontworpen, gebouwd en geïnstalleerd (stap 1, paragraaf 1.4). 
Vervolgens is het transportsysteem (stap 2) gerealiseerd. Tegelijkertijd is studie 
verricht aan de labelingsmethoden (stap 3), onder andere door het verrichten 
van enkele experimenten. De hierbij behaalde resultaten zijn echter achter 
gebleven bij de verwachtingen aan het begin van het onderzoek. Deels is dit 
veroorzaakt door de niet altijd even adequate steun van de kant van de 
vakgroep TAK, deels door de onderschatte complexiteit van de problematiek. 
Om over voldoende kennis te beschikken op het gebied van stralings
bescherming heeft ondergetekende tijdens de afstudeerperiode de cursus 
"Stralingshygiëne, deskundigheidsniveau 3" gevolgd. De hier opgedane kennis 
is onder meer toegepast bij het nemen van maatregelen tegen te hoge 
stralingsdoses ten gevolge van het experimenteren met de ontwikkelde 
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opstelling. Verder is in samenwerking met de SBD een eerste aanzet tot een 
zogenaamd stralingsbeschermingsrapport opgesteld en is er gewerkt aan stap 7, 
de opslag van de radioactieve reststoffen. Na realisering van stap 1, 2, 7 en een 
klein deel van 3 is tenslotte met de 11C produktie en het transport uitgebreid 
geëxperimenteerd en ervaring opgedaan. 

De in de afstudeeropdracht genoemde onderdelen worden in dit 
afstudeerverslag in dezelfde volgorde beschreven. Hoofdstuk 2 beschrijft de 
produktie van het 11C, hoofdstuk 3 het transport en hoofdstuk 4 de studie van
en experimenten met de labelingsreactie. Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van 
enkele stralingsveiligheidsaspecten rond de gehele opstelling (de eerste aanzet 
tot het stralingsbeschermingsrapport), hoofdstuk 6 bespreekt de resultaten van 
de gedane experimenten en hoofdstuk 7 tenslotte beschrijft de conclusies én 
suggesties voor verdere experimenten met de bestaande opstellingen en ideeën 
voor de toekomst. 

Het is evident dat dit afstudeeronderzoek slechts het begin vormt van 
een groot multidisciplinair project, dat nog manjaren werk zal opleveren. Aan 
de stappen 4, 5 en 6 is in deze afstudeerperiode geen aandacht besteed. Dit zal 
in de toekomst dus nog moeten gebeuren. Aan stap 5 (ontwikkeling en bouw 
van een detectie-systeem) wordt momenteel gewerkt door een N-promovendus 
(San92), die zich ook zal gaan bezig houden met stap 6 (dataverwerking en 
modellering). 

Paragraaf 1.7. Koolstof-11 

Aangezien dit afstudeerproject draait om de aanmaak van 11C, het 
transport van 11C en de labeling met 11C, is het belangrijk een overzicht van de 
belangrijkste eigenschappen van deze radionuclide te geven. 

11C vervalt met een halveringstijd T van 20,38 min naar 11B, dat stabiel 
is (See74). Dit verval geschiedt voor 99,76% via W- of positon emissie. De 
uitgezonden positonen hebben een maximale energie van 0,98 MeV. Elektron 
vangst neemt 0,24% van het verval voor haar rekening. 11C zendt geen y-straling 
uit (alles uit Led78). 

Voor de maximale dracht Rm in cm van positonen, die geëmitteerd zijn 
met een maximale energie Em in MeV groter dan 0,6, geldt in materie met een 
dichtheidpin g.cm-3 de regel van Feather (Web85): 

0,542 X Em - 0,133 
R =-------

m p 
(1.7.1). 

Met deze vergelijking kan de maximale dracht van de door 11C uitgezonden 
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positonen in zeoliet (p ",. 2,2 g.cm-3
; Wea69) worden bepaald op een waarde van 

2 mm. Om deze reden heeft het dus weinig zin een detectiesysteem te 
ontwikkelen met een plaatsscheidend vermogen, dat beter is dan deze waarde. 
In stap 5 van paragraaf 1.4 is dan ook 2 mm als streefgetal genoemd. 

In verband met stralingsveiligheidsaspecten is het ook belangrijk om de 
DCF-waarden (dosisconversiefactoren) voor inhalatie van 11C na te gaan (Huy92), 
alsmede de ALI;.,Jutlatie-waarden. De meest recente ICRP-publicatie (ICRP-61 uit 
1991) vermeldt de ALl-waarden uit tabel1.7.1, uitgaande van een maximaal toe
gestaan jaarlijks effectief dosisequivalent voor radiologische werkers van 20 mSv. 
De radiotoxiciteit n van 11C is overigens laag (n = 4; Ker86). 

Tabel1.7.1. De DCF- en ALl-waarden voor inhalatie van 11C. 

Verbinding DCF (J.lSv.MBq-1
) ALlinhalatie (GBq) 

ttco 1,2 17 

nco2 2,2 9 

11C-organisch 3,4 6 

In de toekomst zal ook met de radionuclide tso worden gewerkt. tso is 
een 99,89% positon-emitter met een halveringstijd T van 2,03 min (See74). De 
maximale positonenergie bedraagt 1,72 MeV (alles uit Led78). 
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Hoofdstuk 2. De produktie van 11C 

Paragraaf 2.1. Inleiding 

De radionuclide 11C wordt met het TUE-cyclotron door middel van een 
kernreactie geproduceerd. In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de eisen 
die aan de te gebruiken reactie worden gesteld. Na een inventarisatie van de 
diverse mogelijkheden wordt een keuze gemaakt voor deze reactie. Een 
uitgebreid overzicht van de formulering van het eisenpakket, alsmede van de 
literatuurstudie naar de verschillende 11C-produktiereacties is te vinden in 
appendix A. De paragrafen 2.2 en 2.3 zijn hiervan een samenvatting. Voor 
literatuurverwijzingen in deze paragrafen dient appendix A te worden 
geraadpleegd. Vervolgens worden het trefgas en de reactieparameters 
beschouwd. Tenslotte worden de constructie en werking van de trefgashouder 
uitgebreid besproken. Met name aan de koeling en de folies wordt hierbij 
aandacht besteed. 

Paragraaf 2.2. Eisen aan de produktiereactie 

Voor toepassing in dit project moet de te gebruiken 11C-produktiereactie 
aan de volgende eisen voldoen: 

1) Een hoge opbrengst 
Met de reactie moet een 11C-activiteit van ongeveer 7,4 GBqfl-tA.h 
kunnen worden geproduceerd (zie paragraaf 2.6). Voor de opbrengst 
van een X(a,b)Y-kernreactie in een trefmateriaal geldt de volgende 
relatie: 

E, 

A - f a(E) (dEr1 dE 
E tJx 
1 

Hierin staat A voor de met de reactie geproduceerde activiteit, E; voor 
de energie van deeltje a bij het bereiken van de trefplaat of het trefgas, 
E1 voor de energie van deeltje a bij het verlaten hiervan, a(E) voor de 
energie-afhankelijke werkzame doorsnede van de reactie en dE/dx voor 
het lineïek energieverlies van deeltje a in de trefplaat of het trefgas. Eén 
van de voorwaarden voor het bereiken van een hoge activiteit is dus het 
groot zijn van de werkzame doorsnede a over een lang energietraject 
ten opzichte van die van andere 11C produktiereacties. Verder dient het 
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lineïek energieverlies dEfdx in datzelfde energietraject klein te zijn. 

2) Een hoge specifieke activiteit 
De uitvoeringswijze van een aantal ne-producerende reacties brengt 
met zich mee dat het geproduceerde ne beschikbaar komt tesamen met 
andere e-isotopen. De verhouding van de ne-activiteit en de totale e
massa (de zogenaamde specifieke activiteit) heeft in dat geval een kleine 
waarde. Met het oog op het uiteindelijk behalen van een maximale ne
labelingsefficiëntie van de alkanen, is dit een ongunstig verschijnsel. 
Aangezien allee-isotopen chemisch identiek zijn, vindt er dan namelijk 
naast de gewenste ne-labeling ook onbedoelde en zinloze labeling met 
andere e-isotopen plaats. Gestreefd wordt daarom naar het bereiken 
van een hoge specifieke activiteit. 

3) Uitvoerbaarheid met behulp van het TUE-cyclotron 
Aangezien de reactie met behulp van het TUE-cyclotron moet worden 
uitgevoerd, dient het een door geladen deeltjes geïnduceerde 
kernreactie te zijn. De drempelenergie Ed mag verder niet te groot zijn. 
Als de drempelenergie van de reactie hoog is, moeten de 
bombarderende deeltjes met een grote energie op het trefmateriaal 
geschoten worden. De drempelenergie kan in dat geval de maximaal 
te bereiken energie van het cyclotron overschrijden, waardoor de reactie 
onuitvoerbaar is. 

4) Beschieting van een trefgas in plaats van een trefplaat 
Om het transport van de geproduceerde activiteit vanuit bunker 2 in de 
bundelzaal naar het radiochemisch B-laboratorium op de eerste 
verdieping te vergemakkelijken, is het voordeling dat ne in gasvorm 
ter beschikking komt door een kernreactie in een trefgas. Er kan in dat 
geval in een continue stroom trefgas bestraald worden en mét activiteit 
naar het lab worden getransporteerd. Problemen met betrekking tot het 
vrijmaken van de geproduceerde activiteit uit het trefplaatmateriaal 
doen zich bij een trefgas niet voor. 

5) Een hoge abundantie van de trefnuclide in het trefmateriaal 
Er hoeft in dat geval niet met isotopisch verrijkt materiaal gewerkt te 
worden. Dit voorkomt terugwinning van deze vaak dure stoffen. 

6) Een eenvoudige en snel te construeren trefgashouder 
In verband met de wens om snel ne beschikbaar te hebben (zie de 
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afstudeeropdracht in paragraaf 1.5), dient de trefgashouder een relatief 

simpele constructie te zijn. Alleen dan kan deze in korte tijd worden 

gebouwd, geïnstalleerd en bedrijfsklaar gemaakt. Verder moet ook 
gestreefd worden naar een grote bedieningseenvoud, onder andere in 
verband met de automatiseerbaarheid van het geheel. Tenslotte is het 
een voordeel als de houder gemakkelijk te onderhouden is. 

7) Weinig kans op verontreinigingsreacties met langlevende 
produktnucliden 
Evident is dat verontreinigingsreacties met hoge E.rwaarden en/ of met 
kortlevende produktnucliden minder storend zijn dan die bij een lage 

E.renergie verlopen en radionucliden produceren met grote waarden 
voor de halveringstijd T. Omdat in het B-laboratorium na de chemische 
processen toch nog een scheiding plaats vindt tussen de gewenste stof 
en de verontreinigingen, is deze eis van minder belang dan de 
voorgaande zes. 

8) Bestraling met protonen 
De cyclotron bedrijfsgroep heeft in verband met operationele 
overwegingen een voorkeur voor het versnellen van protonen boven 
deuteronen, a-deeltjes of 3He-deeltjes. Een bijkomend voordeel van 
protonen is dat het lineïek energieverlies dE/dx kleiner is dan dat van 
de andere genoemde deeltjes, zie eis 1. 

Paragraaf 2.3. Overzicht 11C-produktiereacties 

In de literatuur worden acht verschillende 11C-produktiewijzen 
beschreven, die in tabel2.3.1 genoemd worden. Bekeken wordt of de kenmerken 
van de diverse reacties beantwoorden aan de in paragraaf 2.2 gestelde eisen. Als 
een bepaalde eigenschap een significant voordeel betekent voor toepassing van 
de reactie in dit project, vermeldt de tabel een '+', andersom een '-'. De 
vermelding van het woord 'en' tussen twee reactievergelijkingen betekent dat 
beide reacties tegelijkertijd verlopen. 
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Tabel2.3.1. Een vergelijking van de kenmerken van de verschillende 11C-produktiereacties met de gestelde 
eisen. 

Reactie Maximale a."(mb) E. of trefgasl eenvoud a bun- Relevante Bombarde Bijzon-

opbrengst E,.(MeV) trefplaat van de dantie veront· rende derheden 

In houder ('Jó) reinl· deeltjes 

GBqiJ1A.h gingen 

(bij een 

energie E) 

'Be<'He,n) 0,9 IlO 2,0 trefplaat ? ){)() geen 'He(-) Be is 

"C (19,6 MeV) (·) giftig 

? 20 (- -) 18,8 (-) ? ? ? ? a geen 
'Se(a,2n) 

(-) 
"C 

''B(d,n) 0,6 280 en 50 1,3 en 5,9 trefplaat complex 20en 80, 14N(d,nl''O d trefplaat 
11C en (13,5 MeV) (-) verrijking (-) hier geen 
118(d,2n) nodig(-) nadeel 

"C 

''B('He,d) 2,1 300 en? 2,5 en 2,5 ? ? 20 en 80 ? 'He geen 
11C en (18 MeV) (-) 

11B('He,t) 

"C 

"B(p,nl 0,64 300 3,0 trefplaat complex 80, "O(p,al" p trefplaat 

"C (5,73 MeV) (-) verrijking N (+) hier geen 

niet nodig "O(p,dl''O nadeel 

''O(p,nl''F 

''C(p,d) ? 100 20,3 trefgas (+) gashouder 99 "O(p,a) p lage 

"C (-) (-) of eenvoudig "N (+) spedfieke 

trefplaat (+) "O(p,dl''O activiteit 

''O(p,nl''F (--) 

''C('He,a) 3,0 300 2,9 trefgas (+) gashouder 99 ''C('He,d) 'He lage 

"C (19,4 MeV) of eenvoudig "N (-) specifieke 

trefplaat (+) activiteit 

(-·) 

"N(p,a) 6,5 290 3,1 trefgas gashouder bijna 100 "N(p,dl" p in de 

"C (+) (+) eenvoudig N (+) praktijk 
(17,3 MeV) (+) "N(p,nl''O meest 

"N(p,nl''O gebruikte 

"O(p,nl''F ''C-
produktie 

reactie 

Uit tabel 2.3.1 blijkt dat dat de 14N(p,a)11C-kernreactie het meest voldoet aan de 
gestelde eisen. Het is de enige produktiereactie die kan worden uitgevoerd door 
middel van een protonenbestraling op een trefgas in een eenvoudig te 
construeren houder met een hoge opbrengst. Voor de 11C-produktie in dit project 
wordt dientengevolge voor deze reactie gekozen. 
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Paragraaf 2.4. De 14N(p,a)11C-kernreactie 

De 14N(p,a)11C-kernreactie is endoënergetisch met een Q-waarde van 
2,920 MeV en een Ea-waarde van 3,1 MeV. Het verband tussen de werkzame 
doorsnede cr en de protonenergie E is weergegeven in figuur 2.4.1 (Cas78). 
Overigens is ook getracht dit verband te verkrijgen met de in de kernfysica voor 
het berekenen van werkzame doorsneden veel gebruikte code ALICE. Dit is 
echter niet gelukt, waarschijnlijk vanwege het feit dat de in ALICE toegepaste 
modellen slechts geldig zijn voor reacties met zware kernen. 

280 

40 

0 Present dcto 
-Ad jusred curve of 

Jocobs et ol. 

Figuur 2.4.1. Het verband tussen de 
werkzame doorsnede cr in mbarn en de 
protonenergie E in MeV voor de 
14N(p,aY 1C-kernreactie. 

De waarde voor crmax van 290 mbarn ligt bij een E-waarde van ongeveer 
7,5 Me V. Bovendien, voorE-waarden groter dan 7,5 Me V blijft cr een aanzienlijke 
waarde behouden van gemiddeld ruim 100 mbarn. Om ook dit stuk van de cr
curve te gebruiken voor produktie van 11C wordt het trefgas gebombardeerd met 
protonen, die een substantieel hogere energie hebben dan de E-waarde waarvoor 
cr maximaal is. Als de protonen hun volledige energie in het trefgas kunnen 
kwijtraken, wordt de gehele cr-curve uit figuur 2.4.1. benut voor het verkrijgen 
van een optimale opbrengst. Op de exacte keuze van deze energie wordt in 
paragraaf 2.6. teruggekomen. 

Paragraaf 2.5. Het trefgas 

In de bestudeerde literatuur wordt als trefgas N 2-gas beschoten met 
protonen (Bid80, Cas78, Cas81, Cla75, Cla85, Del84, Hel83, Hel87, Kin88, Kro86, 
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Mey90, Rut85, Smi92, Stö88, Suz90, Van83, Van85, Von90, Wie86). De met de 
14N{p,a)ne-kernreactie geproduceerde ne-atomen hebben aanvankelijk een 
terugstootenergie van enkele MeV. Door botsingen met andere deeltjes in het 
trefgas neemt deze energie af tot een waarde in het eV-gebied. Op dat moment 
gaan de ne-atomen als zogenaamde "hete atomen" allerlei zeer snel (in 

nanoseconden) verlopende chemische reacties aan met de als verontreiniging in 
het N2-gas aanwezige 0 2-sporen (Stö88). Figuur 2.5.1 toont de verschillende 
chemische reacties, die in het trefgas verlopen (Hel83, Stö88). 

([ Jt< Hoge kinetische energie [ )* Aangeslagen toestand 

t••cJ* + 02 --- IICO + 0 

02 
11 CO """"""'+- uco2 

t••q* + N2 --- ( 11C-N-N)* -- 11CN + N 

11 CN + 02 --- ["CON] + 0 

(
11 CON) + 02 --- 11 C02 + NO 

( I ) 

(2) 

(3) 

(4) 

. (5) 

Figuur 2.5.1. Een overzicht van de chemische reacties die in het trefgas verlopen. 

Omdat door het hoge stralingsveld in het trefgas bijna alle volgens reactie 1 
geproduceerde neo radiolytisch geoxideerd wordt tot 11e02 volgens reactie 2, 
komt in de praktijk het geproduceerde ne beschikbaar in 11e02 (ela75, Hel83, 
Stö88). 

Sommige experimentatoren (Bid80, eas78, ela75, Smi92, Suz90) gebruiken 
als trefgas UHP-N2 (ultra high pure stikstofgas, 99,999% N2). Zelfs dit zeer 
zuivere N2-gas bevat volgens hun genoeg sporen 0 2 voor de vorming van 11e02. 
Anderen daarentegen voegen bewust een kleine hoeveelheid (0,1 %, eas81, ela75; 
4%, Hel83) 0 2-gas toe om er zeker van te zijn dat alle 11e ook werkelijk oxideert 
tot 11e02. Het nadeel hiervan is de bevordering van de reacties 4 en 5 uit figuur 
2.5.1, waardoor in het hoge stralingsveld de NOx-produktie toeneemt. Het gevaar 
van corrosie van de trefgashouder door deze stikstofoxiden is dan aanwezig 
(ela85, Hel83, Stö88). Verder wordt door 0 2-toevoeging de kans op het optreden 
van de verontreinigingsreactie 160(p,a)13N groter (ela75, Hel83, Paa92, Stö88). 
Toch is in dit project als trefgas een mengsel gebruikt van 99,9% N2-gas en 0,1% 
02-gas, juist om de volledige omzetting tot 11e02 te garanderen. 

Toevoeging van H2-gas aan het trefgas is overigens niet toegepast. Uit 
figuur 2.5.2 (Hel87) blijkt dat een kleine hoeveelheid H2-gas al leidt tot een grote 
reductie van de 11e02-opbrengst en een bevordering van in dit project 
ongewenste eH4-vorming (Hel87, Mey90). Ook NH3-vorming kan in dit geval 
niet worden uitgesloten (Mey90). 
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Figuur 2.5.2. Het verband 
tussen de relatieve opbrengst 
aan de stoffen 11CO, 11C02 en 
11CH4 en de relatieve hoe
veelheid H2 in het N2-trefgas. 

Bij de keuze van de samenstelling van het trefgasmengsel is het belangrijk 
na te gaan welke verontreinigingsreacties tijdens de bestraling met de 
protonbundel zouden kunnen optreden. Tabel 2.5.1 geeft een overzicht van de 
verontreinigingsreacties die mogelijk optreden in het trefgasmengsel van 99,9% 

N2 en 0,1% 0 2• Naast de reactievergelijkingen zijn ook de waarden voor de 
drempelenergie Ed gegeven alsmede de halveringstijden van de produktnucliden 
(Cas81). 

Tabel 2.5.1. Overzicht van de mogelijk optredende verontreinigingsreacties met de waarden voor de 

drempelenergie en de halveringstijd van elk produktnuclide. 

V erontreinigingsreactie Ed in MeV Tin min 

14N(p,d)I3N 8,92 9,96 

J4N(p,n)14Q 6,35 1,18 

JsN(p,n)Js0 3,78 2,07 

l~(p,<X)I3N 5,54 9,96 

16Ü(p,d)ISÜ 14,28 2,07 

JsO(p,n)lsp 2,57 110 

Geen van de verontreinigingsreacties heeft een drempelenergie die zo hoog is, 
dat het verloop van de reactie uitgesloten is. Wel is de halveringstijd van 140 en 
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150 in vergelijking met die van 11C (T = 20,38 min, See74) gering, zodat als 
verontreinigingen uiteindelijk alleen 13N en 18F van belang zijn. Hoewel er, zoals 
gesteld in paragraaf 2.2, na de labeling een scheiding plaats vindt tussen de 
gewenste gelabelde stoffen en de reststoffen, kan in de toekomst eventueel toch 
worden besloten deze verontreinigingen direct uit het gasmengsel te 
verwijderen. 

Paragraaf 2.6. De reactieparameters 

Na het vaststellen van de 11C-produktiereactie en de samenstelling van het 
trefgas is het van belang de zogenaamde reactieparameters te bepalen. 
Hieronder worden verstaan de waarde voor de protonenergie, de bundelstroom, 
de bestralingsduur en de te produceren activiteit is in. In de literatuur zijn de 
verschillende keuzen voor deze waarden bij diverse experimenten beschreven. 
Een overzicht hiervan is te vinden in appendix A.9. 

De protonenergie E 

Zoals uitgelegd in paragraaf 2.4. moet de keuze voor E zodanig zijn, dat 
de gehele cr-curve van figuur 2.4.1. benut wordt. Om operationele redenen van 
praktische aard is in overleg met de cyclotron bedrijfsgroep van de TUE besloten 
te bestralen met een E-waarde van 16 MeV. 

De bestralingsduur t 
Om de tijdsduur van het gehele produktie-, transport- en labelingsproces 

beperkt te houden, is besloten het trefgas in een continue stroom door de 
trefgashouder te voeren en gedurende 10 min te bestralen. 

De te produceren 11C-activiteit A 

Van de efficiëntie van het labelingsproces met behulp van de Fischer
Tropsch reactie is slechts bekend dat zij "klein" is. Verder treedt er natuurlijk 
fysisch verval op tijdens de produktie, het transport en het labelen. Om 
uiteindelijk een voldoende detecteerbare activiteit in de katalysereactor over te 
houden, moet er een grote hoeveelheid geproduceerd kunnen worden. Besloten 
wordt om uit te gaan van een maximaal te produceren activiteit van 37 GBq 
(oude eenheid: 1 Ci). 

De bundelstroom I 
Na het kiezen van de waarden voor E, t en A, ligt de grootte van de 

bundelstroomsterkte I vast. Voor de in het trefgas te produceren activiteit A (37 
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GBq) geldt namelijk vergelijking 2.6.1. 

El 

A = (1 - e ->.~ x n x cJ> x 0 x J a(E) ( dE r1 dE 
E pxdx 
'I 

(2.6.1). 

Hierin staat A. voor de vervalconstante van 11C, die gedefinieerd is als het 
quotiënt van ln2 en de halveringstijdTen een waarde heeft van 0,034 min-1

• 

De waarde van de bestralingsduur t bedraagt 10 min. De variabelen staat voor 
het aantal trefkernen per eenheid van massa en heeft voor stikstof een waarde 
van 4,3.HY5 kg-1

• Het produkt van het protonenfluentietempo ~ in m-2s-1 en het 
bestraalde oppervlak 0 in m2 is gelijk aan het quotiënt van de te bepalen 
bundelstroomsterkte I en de protonlading e (1,6.10-19 C). De energie E; waarmee 
de protonen het trefgas binnenkomen heeft een waarde van 15 Me V (hierop 
wordt in paragraaf 2.7 teruggekomen). Zoals uitgelegd in paragraaf 2.4 worden 
ze volledig in het gas afgeremd tot een Erwaarde van 0 Me V. De variabele a(E) 

staat voor de werkzame doorsnede in m2 van de 14N(p,a)11C-kernreactie (zie 
figuur 2.4.1). Tenslotte staat (dE/p.dx) voor het energie-afhankelijke lineïeke 
energieverlies per massadichtheid in MeV.m2.kg-1 (Wil66). Na integratie van E1 
tot E; volgt uit vergelijking 2.6.1 dat voor een activiteit van 37 GBq de 
bundelstroom I gelijk moet zijn aan 15 pA. Met het TUE-cyclotron kan deze 
waarde voor 16 MeV-protonen bereikt worden (Kle84, zie eventueel tabel A.l.1 
in appendix A.1). Dit betekent dat het genormaliseerde 11C-produktietempo 
maximaal 7,4 GBq/pA.h moet bedragen (zie paragraaf 2.2). 

Paragraaf 2.7. Eisen aan de trefgashouder 

Lengte 
In overleg met de cyclotron bedrijfsgroep en de SBD is besloten het 11C 

te produceren op meetplaats 15 in bunker 2, zie figuur 2.7.1. Vanwege de kleine 
ruimte ter plaatse houdt dit in dat de lengte van de trefgashouder gebonden is 
aan een maximum van 80 cm. 
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Figuur 2.7.1. Bovenaanzicht van een deel van de bundelzaal met meetplaats 15 in bunker 2. 

Materiaal 
De keuze van het constructiemateriaal voor de trefgashouder hangt van 

een aantal factoren af. Ten eerste moeten er in dit materiaal zo min mogelijk 
kernreacties geïnduceerd worden met langlevende radionucliden. Het materiaal 
moet verder stralingsbestendig zijn, de geproduceerde warmte goed geleiden en 
een hoog smeltpunt hebben. Tenslotte moet het houdermateriaal in het hoge 
stralingsveld zo min mogelijk chemische reacties aangaan met het trefgas. Een 
voordeel is verder als het goedkoop en eenvoudig te bewerken en te 
onderhouden is (Cla85). Een literatuuronderzoek levert twee gebruikte 
houdermaterialen op voor de 14N(p,a)11C-kernreactie op een N2-trefgas, namelijk 
aluminium (Bid80, Cas78, Cla75, Cla85, Kin88, Kro86, Mey90, Smi92, Van83, 
Van85, Von90) en nikkel (Mey90). Aluminium wordt duidelijk het meest 
toegepast (Cla85) en heeft dan ook vele voordelen. De eventueel geïnduceerde 
kernreacties zijn van het type Al(p,xn)Si met kortlevende produktnucliden (T < 
5 s). Aluminium blijkt verder stralingsbestendig te zijn en is een goede 
warmtegeleider met een hoog smeltpunt (659 oe, Jan77) (Cla85). Chemische 
reacties met N2 treden in de heersende omstandigheden niet op (Cla85). Als Al 
met 0 2 mocht reageren, wordt alleen een dun, niet poreus oxidelaagje gevormd. 
Tenslotte is aluminium goedkoop en gemakkelijk te bewerken (Cla85). Alleen bij 
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lassen (Hel91) en solderen (Cas82) kunnen problemen ontstaan. 
Gezien de vele voordelen wordt ook in dit project voor een aluminium 51 ST ( 
CTD81) trefgashouder gekozen. 

Paragraaf 2.8. De trefgashouder 

Figuur 2.8.1 toont de trefgashouder met de diverse genummerde 
onderdelen, die hierna besproken zullen worden. Mono-tekeningen van deze 
onderdelen zijn te vinden in appendix B. De houder heeft een cilindrische vorm. 
In de literatuur wordt soms gewerkt met konisch gevormde houders, die in de 
richting van de bombarderende deeltjesstroom breder worden (Kro86, Van83, 
Von90, Wie86, Wit86). Op die manier kan vooraan in de houder, waar de bundel 
nog niet verbreed is door verstrooiing, eventueel duur trefgas bespaard worden. 
Aangezien daar in dit project geen sprake van is en de constructie zo eenvoudig 
mogelijk moet blijven, is hier gekozen voor een cilindrisch gevormde 
trefgashouder (zie figuur 2.8.1). 

QCfcpcps 
I. \ \ I 
. \ \ 
\ \ \ , ' I 

11 

,--- , _____ ------------

I 

~ 
Figuur 2.8.1. De trefgashouder ([engte 80 cm) met 1=koelflens, 2=diafragna, 3=isolatieflens, 
4=isolatiebus, S=pompstuk, 6=isolatiebus, 7=buffervat, 8=isolatieflens, 9=inlaatflens, 10=koelpijp, 
11 =bundelpijp, 12=eindflens, 13=foliehouder, 14=tussenflens. 

Globale bespreking 
De twee grootste onderdelen van de trefgashouder zijn de bundelpijp (11) 

en het buffervat (7), gescheiden door een folie in een houder (13). In de 
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bundelpijp vindt de 14N(p,a.)11C-kernreactie plaats. Daartoe wordt het N2/02-

mengsel in een continue stroom aangevoerd (inlaatflens 9) en mét 11C02 

weggevoerd (eindflens 12). Het buffervat is met een andere folie (13) gescheiden 
van het diafragma (2) en wordt tijdens de bestraling op een druk van ongeveer 
5 Pa gehouden. Voor de bestraling wordt het via het pompstuk (5) met een 
voor-vacuümpomp op die onderdruk gebracht. Mocht de folie tussen buffervat 
en bundelpijp tijdens de bestraling breken, dan wordt het radioactieve 
gasmengsel verdeeld over deze twee ruimten, hetgeen een drukreductie oplevert 
met een factor van ruim twee. De folie tussen diafragma en buffervat zorgt er 
dan voor dat het gas niet in het bundelgeleidingssysteem van het cyclotron 
wordt gezogen. Door de koelpijp (10) stroomt continu water voor afvoer van de 
in de bundelpijp ontwikkelde warmte. Ook het diafragma, waar de protonen de 
trefgashouder binnenkomen, wordt gekoeld door water in de koelflens (1). Om 
de op de houder vallende bundelstroom afzonderlijk te kunnen meten op het 
diafragma, het buffervat en de bundelpijp zijn deze onderdelen ten opzichte van 
elkaar electrisch geïsoleerd door isolatieflenzen (3,8) en -bussen (4,6) van de 
kunststof ertalyte (voor dit doel ook gebruikt door Cygne B.V.). 

De gasdruk in de bundelpijp 
De protonen hebben na passage van de beide folies nog een energie van 

15 MeV (dit wordt later nog besproken) en moeten deze dus volledig in het 
trefgas kwijt raken (zie paragraaf 2.4 en 2.6). De dracht van protonen met een 
energie van 15 Me V bedraagt in stikstof 0,2941 g.cm-2 (Wil66). De dichtheid van 
N2 bij een temperatuur van 20°C en een druk van 0,1 MPa is gelijk aan 1,16.10-3 

g.cm-3 (Jan77). De protonen leggen bij deze temperatuur en druk dus een afstand 
af van 253 cm, hetgeen veel te lang is in vergelijking met de lengte van de 
bundelpijp (50 cm). Om de dracht van de 15 Me V-protonen te reduceren tot een 
waarde van 50 cm, moet de gasdruk in de bundelpijp met een factor 5 omhoog 
tot 0,5 MPa. Met deze druk wordt dan ook gewerkt. Buiten bunker 2 staat een 
cilinder met het N2/02-mengsel onder een druk van 20 MPa. Een reduceerventiel 
brengt deze druk terug tot de waarde van 0,5 MPa, waarna het trefgas door een 
teflon leiding naar de inlaatflens van de houder stroomt. Door lokale reductie 
van de gasdichtheid ten gevolge van verhitting ter plaatse van de 
protonenbundel in de bundelpijp (Bid80, Kle84, Van83, Wie86), is het mogelijk 
dat niet alle protonen volledig worden afgeremd, alvorens de wand van de 
bundelpijp (dikte 4 mm Al) of de eindflens (dikte 12 mm Al) te treffen. In het 
stralingsbeschermingsrapport (hoofdstuk 5) is dit probleem uitgebreid 
besproken. Het blijkt dat zelfs in het meest pessimistische scenario (protonen 
worden in het geheel niet afgeremd en treffen de wand of de eindflens met een 
energie van 16 MeV) de dracht in aluminium slechts een waarde heeft van 1,4 
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mm, zodat er voor protonstraling buiten de houder geen gevaar bestaat. 

De koeling van de bundelpijp 
Bij een energie-afgifte aan het trefgas van 15 Me V per proton en een 

bundelstroom van 15 pA, wordt er in de bundelpijp een vermogen van 225 W 
gedissipeerd. Door de koelpijp stroomt tijdens de bestraling continu een 
koelwaterstroom (aangesloten op het koelwatersysteem van een deel van het 
cyclotron en het bundel geleidingssysteem) van ongeveer 50 ml.s·1

, met een 
begintemperatuur van 12,5°C. Voor de temperatuurstijging !l.T van het koelwater 
geldt vergelijking 2.8.1. 

(} = Th x c x llT (2.8.1). 

Hierin staat Q voor de af te voeren warmte per tijdseenheid (225 W), m voor de 
watermassastroom per tijdseenheid (0,05 kg.s·1t c voor de soortelijke warmte van 
water (4180 J.kg·1.K1

) en !l.T voor de temperatuurstijging van het koelwater in 
oe. Het blijkt dat de temperatuur van het water met 1,1 oe toeneemt. Het trefgas 
staat deze 225 Waan warmte af aan het koelwater via geleiding door de wand 
van de bundelpijp. Voor het warmtetransport via geleiding door een pijpwand 
geldt in de thermodynamica vergelijking 2.8.2 (Gie79). 

Q=ÀX7tX 
llT x l x-
w 

(2.8.2). 

Hierin staat Q voor de afgestane warmte per tijdseenheid door het trefgas (225 
Wt À. voor de warmtegeleidingscoëfficiënt van aluminium (236 W.m-1K 1

, 

Wea69), du voor de uitwendige bundelpijpdiameter (5,2 cm), d; voor de 
inwendige bundelpijpdiameter (4,4 cm), I voor de lengte van de bundelpijp (50 
cm), w voor de wanddikte van de bundelpijp (4 mm) en !l.T voor het 
temperatuurverschil tussen het trefgas en het koelwater. Met behulp van 
vergelijking 2.8.2 komt dit temperatuurverschil uit op een waarde van 0,05°C, 
hetgeen inhoudt dat de trefgastemperatuur aan de wand van de bundelpijp 
nagenoeg gelijk is aan de koelwatertemperatuur. 

Het foliemateriaal 

In het ontwerp van de trefgashouder zijn twee folies opgenomen, elk 
ingeklemd in een foliehouder, zie figuur 2.8.1. Bij de keuze van het 
foliemateriaal is rekening gehouden met een aantal criteria. Het materiaal moet 

25 



om te beginnen verkrijgbaar zijn in een dikte van 1 tot 200 pm. Verder moet het 
een goede warmtegeleider met een hoog smeltpunt zijn. Belangrijk zijn verder 
een grote mechanische sterkte en goede stralingsbestendigheid. Om de 
energiedissipatie in de folie te minimaliseren en die in het trefgas te 
maximaliseren, is een kleine waarde voor het lineïek energieverlies (dE/dx) van 
het foliemateriaal gewenst. Het materiaal moet verder in de heersende 
omstandigheden geen chemische reacties (zoals bijvoorbeeld oxidatie) aangaan, 
omdat dit de kwaliteit van de folie kan aantasten. Tenslotte is een goede 
levensduur/ prijsverhouding van belang (Bec85, Kle84). In de literatuur worden 
veel verschillende foliematerialen gebruikt, zoals: 
Ti (Bec85, Cas81, Cla75, Cla85, Hel83, Van83, Von90), 
Al (Bec85, Bid80, Cla85, Far78, Hel83, Hel87, Kin88, Kro86, 

Ha var 
Kapton 
Inconel600 
Au 
Be 
c 
roestvrij-staal 
Ni 
Nb 
Mo 
Rh 
w 
Pt 
Ta 
Cu 
Ag 

Van83,Wie85,Wie86), 
(Bec85, Ber91a, Cas78, Cas81, Cla85, Kin88, Wie85, Wie86), 
(Bid80), 
(Rut85), 
(Hel83, Wie86), 
(Bec85), 
(Bec85), 
(Bec85, Hel83), 
(Bec85, Hel83), 
(Bec85), 
(Bec85, Hel83), 
(Bec85), 
(Bec85), 
(Bec85, Hel83), 
(Bec85, Cla85), 
(Bec85, Cla85), 
(Hel83) en 

Duratherm 600 (Kle84, Bre88, Bro89). 
Dit laatst genoemde materiaal is een legering van Co (41,5%), Ni (25,5%), Cr 
(12%), Fe(lO,l %), Mo (4%), W (3,9%), Ti (1 %) en Be (0,25%) (Bre88, Kle84). 
Duratherm is een goede warmtegeleider met een hoog smeltpunt (1347°C; Bre88, 
Kle84). Het is sterk, stralingsbestendig en gaat onder de heersende 
omstandigheden geen chemische reacties aan. Op de TUE heeft Cygne B.V. 
positieve ervaringen met de toepassing van duratherm-folies. Mede om deze 
reden is in dit project gekozen voor het door Cygne B.V. gratis ter beschikking 
gestelde durathermfolie met een dikte van 25pm. 
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Het energieverlies in de folies 
Voor het energieverlies van protonen in een 25 pm dik duratherm folie 

geldt vergelijking 2.8.3 (Bre88, K.le84). 

dE llE =p x d x (--) 
pxdx 

(2.8.3). 

Hierin staat p voor de dichtheid van duratherm (8,45.103 kg.m-3
; Bre88, Kle84), 

d voor de dikte van de folie (25 pm) en (dE/p.dx) voor het lineïek energieverlies 
per massadichtheid van 16 MeV protonen in duratherm (berekend op een 
waarde van 2 MeV.m2.kg-1 m.b.v. de massafracties en de (dE/p.dx)-waarden van 
de samenstellende elementen; Bre88, K.le84, Wil66). De waarde voor het 
energieverlies ~Eper folie bedraagt hiermee 0,4 à 0,5 MeV. Deze waarde komt 
overeen met de af te lezen waarde voor ~E in figuur 2.8.2 (Bre88). 

1.2 -t-___ ...__ _____ .__ __ ___. ___ -+ 

1.0 

0.8 

-> 
~ 0.6 
....... 
w 
<I 0.4 

15 ... 

0.2 r-----------===~·;o ... ;j 
0.0 -t----...--------,.----~----+ 

10 12 14 16 18 
E (MeV) .. 

p 

Figuur 2.8.2. Het verband tussen het energieverlies ~E in Me V en 
de protonenergie EP in MeV voor duratherm folies van diverse 
dikten. 

De folietemperatuur 
Een energieverlies van 0,5 Me V betekent dat bij een bundelstroom van 15 

pA in elke folie een warmteontwikkeling van 7,5 W optreedt. De folie kan deze 
warmte kwijt via geleiding in radiële richting, via warmtestraling of via vrije 
convectie (warmte overdracht aan het trefgas). Mocht de warmte afvoer op deze 
wijzen onvoldoende zijn en de folietemperatuur te hoog worden, kan de folie 
gekoeld worden. In de literatuur koelt men folies in een stroom He-gas van -
30°C (Bec85, Rut85, Van83, Van85, Von90) of in een persluchtstroom (Kin88). 
Aangezien de constructie van een foliekoeler complex is en vooral He een duur 
gas is, dient koeling zo mogelijk vermeden te worden. Dit kan natuurlijk alleen, 
als de temperatuur van de folie ruim beneden het smeltpunt blijft. Het is dus 
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belangrijk een schatting te maken voor deze temperatuur. Hierbij mag worden 
uitgegaan dat de warmte afgifte door de folie via straling dominant is (Bre88, 
Kle84). De wet van Stefan-Boltzman geeft in dit geval voor de folietemperatuur 
T1 vergelijking 2.8.4 (Bre88, Kle84). 

1j4 = T
0
4 x ( P/(n x r

2
) + l) 

2 x E x a x T
0

4 
(2.8.4). 

In deze vergelijking staat T1 voor de temperatuur van de folie, T0 voor de 
omgevingstemperatuur van het trefgas (kamertemperatuur: 20°C), P voor het 
door de folie uitgezonden vermogen (7 ,5 W), r voor de straal van de folie (6 
mm), e voor de emissiviteit (de verhouding van de stralingsintensiteit van de 
folie en die van een ideale zwarte straler bij dezelfde temperatuur, Con67; 
moeilijk exact te kwantificeren, bij door bestraling dof geworden folies geldt in 
goede benadering e = 1; Bre88, Kle84) en a voor de constante van Stefan 
Boltzmann (5,67.10-8 W.m-2.K4

). Met behulp van deze vergelijking komt de 
folietemperatuur (afgezien van lokale oververhitting) uit op een waarde van 
604°C, ruim onder het smeltpunt. Foliekoeling is dus wat dit betreft onnodig. 

De barstdruk van de folies 
Om de barstdruk van de 25 pm dikke durathermfolie in onbestraalde 

toestand te bepalen, is een experiment gedaan in samenwerking met technici van 
Cygne B.V .. De folie bleek te scheuren bij een persluchtdruk van 3 MPa. Echter, 
tijdens bestraling zal de barstdruk lager zijn. Ten gevolge van thermische 
uitzetting neemt het folie-oppervlak weliswaar toe waardoor de barstdruk stijgt, 
maar neemt door de temperatuurstijging de trekgrens van duratherm af, 
waardoor de barstdruk daalt. Dit laatste effect is dominant bij temperaturen 
boven 600°C, zoals te zien is in figuur 2.8.3 (Kle84). 
In deze figuur staan drie met verschillende formules berekende curves voor het 
verband tussen de barstdruk van een 10 pm duratherm folie met een straal van 
6,5 mm en de temperatuur van deze folie. Aangezien de barstdruk evenredig is 
met de foliedikte en omgekeerd evenredig met de foliestraal, kan uit deze figuur 
de barstdruk bij 604°C voor de in dit project gebruikte folie (dikte 25 pm, straal 
6 mm) worden berekend. Daarbij wordt uitgegaan van de meest pessimistische 
schatting (curve 3). 
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Figuur 2.8.3. Het verband tussen de barstdruk en de temperatuur voor een duratherm folie 
(dikte 10 flln, straal 6,5 mm), berekend met drie verschillende formules. 

De barstdruk bij 604°C is gelijk aan 2,2 MPa, dus ruim hoger dan de trefgasdruk 
van 0,5 MPa. Daar komt nog bij dat ten gevolge van de verwaarlozing van de 
warmte afgifte door geleiding, de werkelijke folietemperatuur iets lager zal 
liggen dan deze 604°C en de barstdruk dientengevolge iets hoger. Aan de andere 
kant is het eventueel mogelijk dat ten gevolge van locale oververhitting ter 
plaatse van de protonenbundel een temperatuur wordt bereikt die hoger is dan 
604 oe. Dit zou dan de kans op barsten van de folie juist vergroten. De conclusie 
is dat in principe onder de heersende omstandigheden de trefgasdruk niet te 
hoog is voor de folie. Aangezien foliekoeling ter verhoging van de barstdruk van 
de folie dus op voorhand niet nodig is en zonder koeling ook het smeltpunt van 
de folie niet bereikt wordt, is zij niet toegepast. 

De foliehouder 
De folies zijn ingeklemd in foliehouders (nummer 13 in figuur 2.8.1). De 

in dit project toegepaste foliehouders zijn ontworpen in samenwerking met de 
technici van Cygne B.V. Gestreefd is naar houders, waaruit de eventuele 
gebarsten folie snel en eenvoudig verwijderd kan worden. Figuur 2.8.4 toont de 
toegepaste foliehouder. Een gedetailleerde tekening is te vinden in appendix B. 
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Figuur 2.8.4. Weergave van 
de gebruikte foliehouder. 

Door het aandraaien van de schroeven bij B wordt de folie met een diameter van 
12 mm bij A vastgeklemd. Een 0-ring dient voor de gasdichte afsluiting bij C. 
De temperatuur bij C zal ten gevolge van warmte afgifte door de hete folie 
waarschijnlijk iets stijgen. Daarom is deze 0-ring niet gemaakt van het normale 
Buna N (maximaal 105°C), maar van het duurdere Viton (maximaal 200°C) 
(Bec85, Eri). 
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Hoofdstuk 3. Het transport van het 11C02 

Paragraaf 3.1. Inleiding 

In hoofdstuk 2 is de produktie van de 11C activiteit door middel van de 
14N(p,a)11C-kernreactie op een trefgas besproken. Tijdens de bestraling stroomt 
er continu trefgas met een kleine hoeveelheid 11C02 door eindflens nummer 12 
in figuur 2.8.1 de trefgashouder uit. Dit 11C02 moet vanaf meetplaats 15 in 
bunker 2 in de bundelzaal getransporteerd worden naar het radiochemisch B
laboratorium op de eerste verdieping van het cyclotrongebouw, zie figuur 3.1.1. 
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Figuur 3.1.1. Een deel van de bundelzaal met daarin meetplaats 1 S in bunker 2 en het 
radiochemisch B-laboratorium op de eerste verdieping. 

Daar is de apparatuur voor de labeling van alkanen en het gebruik ervan voor 
de studie van katalytische processen opgesteld (hoofdstuk 4). In dit hoofdstuk 
wordt om te beginnen de keuze van de transportwijze (een gasleiding) 
besproken. Daarna worden de plaats van de leiding en het materiaal van de 
leiding behandeld. Ook wordt gekeken naar de parameters van het transport. 
Als laatste wordt ingegaan op een methode om het beschadigingsrisico van de 
leiding te verkleinen. 
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Paragraaf 3.2. De transportwijze 

Aangezien het geproduceerde 11C02 beschikbaar komt in een continue 
gasstroom, ligt het voor de hand deze gasstroom door een gasleiding (Gez86) 
vanuit de trefgashouder op meetplaats 15 in bunker 2 naar het radiochemisch 
B-laboratorium te transporteren. De vorm van transport is relatief gemakkelijk 
uitvoerbaar zonder menselijk handelen. Opties om het 11C02 in een absorberin 
te vangen en vervolgens naar het B-laboratorium te transporteren zijn 
gecompliceerd en vergen menselijke inzet. Bovendien zal de absorptie- en 
transporttijd groter zijn dan die bij transport door een leiding. In verband met 
fysisch verval van het 11C is dit ongunstig. Ook is de kans op verlies van 
activiteit (bijvoorbeeld ten gevolge van niet volledige absorptie) groter. Tenslotte 
zal de stralingsbelasting voor de experimentator hoger liggen dan bij transport 
door een leiding. In dit laatste geval is namelijk zijn aanwezigheid in de directe 
nabijheid van de activiteit niet vereist. 

Paragraaf 3.3. De loop van de gasleiding 

Het begin- en eindpunt van de gasleiding liggen vast, namelijk meetplaats 
15 in bunker 2 in de bundelzaal en zuurkast 3 in het radiochemisch B
laboratorium op de eerste verdieping van het cyclotrongebouw. Alvorens over 
de loop van de leiding te beslissen zijn drie opties in beschouwing genomen. 

De eerste mogelijkheid is de kortst mogelijke weg door de bunkers heen. 
Tegenover het voordeel van een relatief korte leiding (geschatte lengte: 25 m) 
staat het nadeel dat op sommige plaatsen doorvoergaten voor de leiding in de 
betonmuren van de bunkers moeten worden geboord. Daarnaast bestaat het 
risico dat bij het uitvoeren van werkzaamheden of het doen van experimenten 
in deze bunkers de leiding onbedoeld wordt beschadigd. Hierdoor neemt het 
risico op weglekken van radioactief gas en daarmee de kans op inwendige 
besmetting van mensen in de bundelzaal toe. 

De tweede optie is de leiding over het dak van de bunkers via de kortst 
mogelijke weg naar het B-laboratorium te laten lopen. Dit is eenvoudiger te 
realiseren dan optie 1, en betekent een nauwelijks grotere lengte. Een ander 
belangrijk voordeel in vergelijking met de vorige optie is het feit dat de leiding 
in dit geval goed zichtbaar is. Een ieder is zich dus bewust van de aanwezigheid 
ervan. In overleg met de cyclotron bedrijfsgroep is echter besloten van deze 
mogelijkheid af te zien vanwege mogelijke beschadigingsrisico's van de leiding 
bij werkzaamheden op het dak van de bunkers. 

De derde mogelijkheid is uiteindelijk gerealiseerd, namelijk de weg door 
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Figuur 3.3.1. De loop van de gasleiding vanaf meetplaats 15 (bunker 2) door de kabelgoot naar 
zuurkast 3 in het radiochemisch B-laboratorium (eerste verdieping). 

een bestaande kabelgoot in de bundelzaal, zie figuur 3.3.1. De 
beschadigingsrisico's en daarmee de ook de kansen op inwendige besmetting 
zijn in dit geval minimaal. Verder hoeven er geen werkzaamheden in de 
bundelzaal worden verricht (zoals het boren van gaten), voordat de leiding kan 
worden gelegd. Deze twee voordelen wegen op tegen de nadelen van een 
aanzienlijk grotere lengte van de leiding (42 m) en de verhoging tijdens het 
11C02-transport van het stralingsniveau in de gang ten zuiden van de bunkers 
4, 2 en 3. Hier dient menselijke aanwezigheid (ondermeer vanwege het door de 
11C-produktie veroorzaakte stralingsniveau) toch al te worden vermeden. 

Paragraaf 3.4. Het materiaal van de gasleiding 

Voordat een verantwoorde keuze kan worden gemaakt voor het materiaal 
van de gasleiding, moeten eerst de eisen worden geformuleerd waaraan dit 
materiaal moet voldoen. Deze eisen zijn als volgt samen te vatten: 

1) Minimale C02-absorptie in het materiaal 
Voor het verband tussen de geproduceerde activiteit A en de 
radioactieve stofhoeveelheid n geldt vergelijking 3.4.1 (samengesteld 
onder andere uit vergelijkingen in Huy91, Kra88 en Web85). 
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A = À x N.t x n (3.4.1). 

Hierin staat À voor de vervalconstante (gedefinieerd als het qoutiënt 
van ln2 en de halveringstijd T, voor 11C 5,7.10-4 s·1) en NA voor het getal 
van Avogadro (6,0.1023 mol-1

). Uit deze vergelijking volgt dat zelfs bij 
de maximaal te produceren activiteit A van 37 GBq de hoeveelheid 
gevormd 11C02 n niet meer bedraagt dan 1,1.10-10 mol. Het is dus 
belangrijk dat deze voor chemische begrippen geringe hoeveelheid 
11C02 zo min mogelijk wordt geabsorbeerd in het materiaal van de 
gasleiding. Voorverzadiging van de leiding met stabiel C02 is overigens 
geen oplossing, vanwege het probleem van de zogenaamde uitwisse
ling. Hierbij wordt het in het leidingmateriaal geabsorbeerde stabiele 
co2 (gedeeltelijk) uitgewisseld tegen het te transporteren 11C02, 
waardoor dit laatste toch (gedeeltelijk) geabsorbeerd wordt. 

2) Lange levensduur van het materiaal 
Deze wordt ondermeer bepaald door de corrosiebestendigheid van het 
materiaal tegen NOx, dat in de trefgashouder onbedoeld geproduceerd 
wordt (zie paragraaf 2.5) 

3) Eenvoudig te leggen leiding 
4) Een relatief lage prijs 
Aan de hand van dit pakket van vier eisen zijn een aantal materialen 

nader beschouwd. Hiervoor is de literatuur betreffende 11C-produktie 
bestudeerd, hetgeen echter weinig informatie opleverde. Verder is gesproken 
met een deskundige van de vakgroep TAK (Gro91), die ervaring heeft op het 
gebied van transport van gassen door leidingen. Hierbij moet worden 
aangetekend dat de gegevens geldend voor "gewone" concentraties vaak niet 
zonder meer kunnen worden gebruikt bij het werken met "sporen-" 
hoeveelheden, hetgeen hier aan de orde is. 

Koper 
In de bestudeerde literatuur wordt koper eenmaal als leidingmateriaal 

toegepast (Bid80). Bekend is echter dat koper gemakkelijk reageert met C02 
(Gro91). Aan de eerste en belangrijkste eis voldoet koper dus niet, waardoor het 
ongeschikt is als leidingmateriaaL 

Teflon 
Het materiaal (CF2)" (teflon) absorbeert C02 niet en gaat er ook geen 

chemische reacties mee aan. Het materiaal vertoont weinig verschijnselen van 
uitharding en/ of vermoeiing. Wanneer een teflon gasleiding continu gebruikt 
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wordt bij een temperatuur van maximaal 200°C en een druk van maximaal 7 
MPa, is de levensduur gegarandeerd op minstens zes jaar. Teflon is een zeer 
stabiel en chemisch inert materiaal, dat dientengevolge geen verschijnselen van 
corrosie vertoont. Een leiding van teflon is zeer soepel en eenvoudig te leggen 
(Gro91). In de bestudeerde literatuur is het dan ook tweemaal aangetroffen 
(Kin88, Suz90). Een nadeel van teflon is de relatief hoge prijs. Voor een teflon 
leiding met een inwendige diameter van 1,5 mm wordt f31 per meter gerekend 
(Chrompack, 1991). 

Roestvrij staal 
Ook roestvrij staal (RVS) is tweemaal in de literatuur aangetroffen (Cla75, 

Smi92). Het materiaal is weliswaar goedkoper dan teflon, maar bevat ijzer, dat 
zeer reactief is met C02 (Gro91). Toepassing van RVS als leidingmateriaal valt 
om deze reden af. 

Aluminium 
Aluminium is minder reactief met C02 dan RVS, maar is een kwetsbaar 

en snelbrekend materiaal (Gro91), hetgeen in strijd is met de eisen 2 en 3. 

Glas 
Tamelijk inert voor C02 is tenslotte glas, hoewel alkalisch glas wel sporen 

C02 kan absorberen. Het valt echter af vanwege de enorme kwetsbaarheid bij 
het leggen van de leiding (Gro91). 

De conclusie na deze inventarisatie van de mogelijke materialen is dat 
teflon (afgezien van de hoge prijs) het meest beantwoordt aan de gestelde eisen. 
Er wordt dan ook gekozen voor een teflon gasleiding. 

Paragraaf 3.5. De transportparameters 

Om de transporttijd beperkt te houden en op die manier verlies aan 
activiteit ten gevolge van fysisch verval van het 11C zoveel mogelijk te 
voorkomen, wordt er gekozen voor een gasstroom <1> door de leiding van 
ongeveer 5 ml.s·1 (= 300 ml.min-1

). Deze waarde voor <1> kan in een smalle leiding 
met een kleine overdruk gerealiseerd worden. De in de kabelgoot gelegde 
leiding heeft een al eerder genoemde lengte van 42 m en een inwendige 
diameter d van 1,5 mm. De benodigde overdruk !lp om zonder pomp de 
genoemde waarde van de gasstroom <1> in de leiding te realiseren kan berekend 
worden met behulp van vergelijking 3.5.1, de wet van Hagen-Poiseuille (Hel83, 
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Sch89, Vos86). 

(3.5.1). 

Deze wet geldt echter alleen voor laminaire stromingen, dat wil zeggen 
stromingen met een Reynolds getal Re < 2300. Dit Reynolds getal Re is 
gedefinieerd volgens vergelijking 3.5.2. 

P xvxd 
~ = -'----- (3.5.2). 

In het geval van de gasstroom door de teflon leiding is de dichtheid p nagenoeg 
gelijk aan die van stikstof (1,25 kg.m-3

, Jan77). De snelheidvis gedefinieerd als 
4<1> I 1td2 en bedraagt 2,8 m.s-1

• De viscositeit rt van N2-gas (bij T = 273 K) tenslotte 
heeft een waarde van 17 10·6 Pa.s (Jan77). Vergelijking 3.5.2 levert met deze 
waarden een Reynoldsgetal Re op van 309, ruim onder de grenswaarde van 
2300. De wet van Hagen-Poiseuille mag dus worden toegepast en levert een 
drukgradiënt (~p/L1x) van 684 Pa.m·1

• De benodigde overdruk ~pis dus gelijk aan 
684*42 = 29 kPa. Op de trefgashouder is een reduceerventiel gemonteerd dat de 
trefgasdruk in de bundelpijp (500 kPa, zie paragraaf 2.8) terugbrengt naar 130 
kPa (atmosferische druk + benodigde overdruk), alvorens het gas de teflon 
leiding instroomt. 

Paragraaf 3.6. De PVC-slang 

In paragraaf 3.3 is gesteld dat dankzij de ligging van de teflon leiding in 
de kabelgoot de kans op beschadiging ervan minimaal is. Hierdoor én vanwege 
het feit dat de leiding uit één lang stuk van 42 m zonder verbindingen bestaat, 
is de kans op weglekken van radioactief 11C02-gas en daarmee het risico op 
inwendige besmetting van personen in de bundelzaal zeer klein. Om het 
beschadigingsrisico van de leiding met een geringe inspanning nog verder te 
reduceren is, mede op advies van de SBD, de gehele teflonleiding in een PVC
slang gelegd. Om de visuele inspeeteerbaarheid van de teflonleiding te 
waarborgen, is gekozen voor een kleurloze, doorzichtige PVC-slang. 
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Hoofdstuk 4. Het labelen met 11C 

Paragraaf 4.1. Inleiding 

Het in de trefgashouder geproduceerde 11C02 (hoofdstuk 2) is via de 
teflon gasleiding naar het radiochemisch B-laboratorium getransporteerd 
(hoofdstuk 3). Hier moeten nu met 11C gelabelde alkanen (met name hexaan, 
heptaan en octaan) geproduceerd worden. Aangezien er bij de bereiding van 
radiofarmaca in de nucleaire geneeskunde veel complexere organische 
verbindingen gelabeld worden met 11C, moet de 11C-labeling van alkanen in 
principe mogelijk zijn. In dit hoofdstuk worden twee mogelijke labelingsroutes 
besproken, de Grignard reactie en het Fischer-Tropsch proces met alkeen 
bijmenging. Na een analyse van de voor- en nadelen van beide labelingswijzen 
voor toepassing in dit project, wordt één van de twee gekozen. De praktische 
uitvoering van deze reactie wordt beschreven, alsmede de resultaten van enkele 
eerste experimenten, die uitgevoerd werden zonder gebruikmaking van 
radioactief 11C. Hierbij zal ook een suggestie worden gedaan voor mogelijk 
toekomstig onderzoek naar de labelings-efficiëntie. 

Paragraaf 4.2. De Grignard reactie 

Algemeen 
De chemische reactie tussen een alkylhalide en magnesium metaal in het 

oplosmiddel ether levert het zogenaamde Grignard reagent, volgens de 
vergelijking RX + Mg ~ RMgX. Hierin staat R voor de alkylgroep, X voor 
bromide/ chloride/ iodide en RMgX voor het gevormde Grignard reagent (Bro88, 
Gra77). Deze laatste stof kan worden toegepast in zeer veel verschillende 
chemische reacties, die leiden tot een scala van organische eindprodukten 
(Con76, Gra77). Voor het onderzoek van deze reacties ontving Victor Grignard 
in 1912 de Nobelprijs voor de scheikunde (Bro88, Con76). 

De Grignard labelingsreactie 
Eén van de bekende Grignard reacties is die tussen het Grignard reagent 

en koolstofdioxide (Con76, Gra77, Stö88) bij een lage temperatuur. Het is een 
snel (Stö88) verlopende reactie in twee stappen, waarvan de tweede in een 
overmaat water moet worden uitgevoerd. De reactievergelijking van deze twee 
stappen luidt als volgt: 
RMgX + C02 ~ RCOOMgX; RCOOMgX + H20 ~ RCOOH + MgXOH (Gra77, 
Stö88). Het C-atoom uit het C02 wordt gebonden aan de alkylgroep uit het 
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Grignard reagent, zodat er ketenverlenging optreedt (Gra77). 
Aangezien in dit project de geproduceerde activiteit beschikbaar komt in 

11C02, is deze Grignard reactie een mogelijke 11C-labelingsreactie. Er ontstaat 
echter geen gelabeld alkaan, maar een gelabeld alkaanzuur (R11COOH). Voor de 
vorming van een gelabelde C6-keten is het nodig met een pentylgroep in het 
Grignard reagent te beginnen. Bij de vorming van dit Grignard reagent, moet 
dan worden uitgegaan van een pentylhalide. Analoog hieraan is een hexylgroep 
nodig voor de vorming van een ~keten en een heptylgroep voor de C8-

ketenvorming. 

Voor- en nadelen van de Grignard reactie 
Het belangrijke voordeel van het gebruik van de Grignard reactie als 11C

labelingsproces is het feit dat het door de gasleiding aangevoerde 11C02 
onmiddellijk gebruikt kan worden, zonder verdere chemische omzettingen. 
Verder heeft de Grignard reactie echter een groot aantal nadelen. Ten eerste 
moet er gezorgd worden voor een geschikt Grignard reagent door middel van 
de eerder genoemde reactie in ether. De aanwezigheid van vocht leidt hierbij 
gemakkelijk tot ongewenste hydrolyse van het Grignard reagent. Ook dient na 
de RMgX-vorming de overmaat aam oplosmiddel verwijderd te worden. Het 
eindprodukt tenslotte is geen gelabeld alkaan, maar een alkaanzuur. Dit zuur 
moet dus nog via een andere, ook bij deskundigen niet onmiddellijk bekende, 
chemische reactie naar een alkaan worden omgezet. Dit alles maakt de Grignard 
reactie tot een op zichzelf mogelijke, maar momenteel nog niet goed te 
beoordelen syntheseroute. Eventueel zal deze optie in de toekomst verder 
worden uitgewerkt. 

Paragraaf 4.3. Het Fischer-Tropsch proces 

Appendix C bevat een uitgebreide beschrijving van de bestudeerde 
literatuur met betrekking tot de Fischer-Tropsch reactie. Deze paragraaf is 
hiervan een beknopt overzicht. Literatuurverwijzingen zijn in appendix C te 
vinden. 

Algemeen 
Als een mengsel van CO-gas en H2-gas (het zogenaamde synthesegas) bij 

de juiste temperatuur en druk over een metaal katalysator wordt geleid, ontstaat 
een mengsel van organische verbindingen, waaronder methaan en zwaardere 
alkanen (Eng.: hydrocarbons), alkanolen, alkenen en zuurstofhoudende 
koolwaterstoffen. Figuur 4.3.1 geeft hiervan een overzicht. Dit zogenaamde 
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Fischer-Tropsch proces is ontwikkeld in de eerste helft van de 20e eeuw en met 
name in Duitsland toegepast voor de produktie van synthetische benzine uit 
vergaste steenkool. 

• 

Hydrocarbons 

C2 - oxygenates 

Figuur 4.3.1. Een overzicht van de mogelijke eindprodukten bij uitvoering 
van het Fischer-Tropsch proces; het type katalysator (Ni, Cu/Pd, Ru/Fe, Rh) 
is sterk bepalend voor de gevormde eindprodukten. 

De Fischer-Tropsch reactie 
Als de Fischer-Tropsch reactie in dit project toegepast wordt als 11C

labelingsreactie van hexaan, heptaan of octaan, moet de omzetting naar 
zwaardere alkanen geoptimaliseerd worden. De netto reactievergelijking van 
deze evenwichtsreactie luidt als volgt: 
n CO + (2n+ 1) H2 .,. CnH2n+2 + n H20. Om de opbrengst aan alkanen (CnH2n+2) te 
maximaliseren, moet de ligging van het evenwicht zoveel mogelijk naar rechts 
worden verschoven. De naar rechts verlopende, alkaan vormende reactie is 
exotherm, zodat dit kan worden bereikt door te werken bij een lage temperatuur 
(meestal tussen de 150 en 350°C). Aangezien het aantal deeltjes in de gasfase 
rechts kleiner is dan links van de reactiepijlen, is ook een hoge druk een 
voordeel (meestal tussen de 1,1 en 4,5 MPa). 

De opbrengst van de Fischer-Tropsch reactie 
De Fischer-Tropsch reactie produceert relatief meer lichte dan zware 

koolwaterstoffen. De molaire fractie van een bepaalde koolwaterstof in het 
mengsel van eindprodukten hangt af van het aantalC-atomen in het molecuul 
daarvan, volgens de zogenaamde Flory-Schulz produktiedistributieverdeling. 
Figuur 4.3.2 toont hiervan een voorbeeld voor de uitvoering van een Fischer
Tropsch reactie op een Rh-katalysator. 
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Figuur 4.3.2. De relatieve opbrengst van een Fischer
Tropsch reactie op een Rh-katalysator als functie van het 
aantal C-atomen in de keten. 

Aangezien er in dit project vooral interesse bestaat voor de produktie van 
hexaan (C6H14), heptaan (C7H16) en octaan (C8H18), moet de relatieve opbrengst 
(de zogenaamde selectiviteit) hiervan geoptimaliseerd worden. Deze selectiviteit 
hangt af van de ketengroei-waarschijnlijkheidsfactor a, die een waarde heeft 
tussen 0 en 1 en een maat is voor de kans op vorming van koolwaterstoffen met 
langere C-ketens. Voor een maximale C6-, C7- en C8-selectiviteit moet de waarde 
van a liggen tussen 0,83 en 0,88. De in de praktijk gerealiseerde waarden van a 
(0,57- 0,75) zijn lager dan deze streefwaarden. 

Variant: Fischer-Tropsch reactie met alkeen bijmenging 
Uit onderzoek naar de selectiviteitsverbetering voor alkanen met langere 

ketens bij de Fischer-Tropsch reactie blijkt dat dit doel bereikt kan worden door 
de toevoeging van een alkeen aan het synthesegas. Dit alkeen moet in zijn 
molecuul een aantal C-a tomen hebben, dat één lager is dan dat van het gewenste 
te vormen alkaan en dient in deze gemodificeerde Fischer-Tropsch reactie als 
precursor. 

Het mechanisme van de Fischer-Tropsch reactie met alkeen bijmenging 
Wanneer de reactie wordt toegepast voor de vorming van hexaan (C6H14), 

dient als precursor gewerkt te worden met penteen (C5H10). Het verloop van 
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deze reactie is te verdelen in zes stappen. 
1. Dissociatieve adsorptie van CO 

Om te beginnen moet het CO-gas op de metaal katalysator geadsorbeerd 
worden: CO(g) ~ co· ("*" staat voor "geadsorbeerd aan het 
katalysatoroppervlak"). Daarna wordt het geadsorbeerde CO gedissocieerd: co· 
~ c· + o·. 
2. Adsorptie van C5H10 op de katalysator 

Ook het penteen (C5H10) wordt aan het oppervlak van de katalysator 
geadsorbeerd. 
3. Dissociatieve adsorptie van H2 

Als laatste stof wordt het H2-gas op de katalysator geadsorbeerd (Hig) 
~ H2) en daarna gedissocieerd (H2 • ~ 2 H*). 
4. Initiatie: vorming van methylgroepen 

Op het katalysatoroppervlak vindt formatie van diverse methylgroepen 
plaats: c· + x H* ~ CHX. (x = 1, 2 of 3). 

5. Propagatie: ketengroei en CHx*-insertie 
De methylgroepen op het katalysatoroppervlak verbinden zich tot langere 

ketens: CBx. + CBx* ~ C2Hy"; C2Hy* + CHx. ~ C3Hz. + etc ... (ketengroei). 
Uiteindelijk worden meestal CnH2n+1·-groepen gevormd op het 
katalysatoroppervlak, zoals in figuur 4.3.3. 

CH3 

I 
CH2 

I 
CH2 

I 
CH2 

I 
CH2 

I 
CH2 

I 
katalysator 

Figuur 4.3.3. Een door ketengroei 
gevormde koolwaterstofketen op het 
oppervlak van de katalysator. 

Naast deze ketengroei (die ook optreedt wanneer de Fischer-Tropsch 
reactie wordt uitgevoerd zonder bijmenging van een alkeen), zorgt vooral de 
zogenaamde CHx"-insertie voor ketenverlenging. Hierbij nestelt zich een CBx"
groep (meestal een CH2"-groep) tussen de penteen-katalysatorbinding volgens 
figuur 4.3.4. 

41 



CH3 

I 
CH3 

I 
CH2 

I 
CH2 

I 
CH2 CH2 

c•H2 + I I 
CH2 

I 
CH2 

I 
CH CH2 

11 I 
katalysator c•H 

I 
katalysator 

Figuur 4.3.4. Het mechanisme van de zogenaamde CH2·-insertie, bij de 
vorming van hexaan met behulp van penteen als precursor. 

6. Terminatie: hydrogenering 
De koolstof-katalysator bindingen laten los en de koolwaterstofketens 

worden gehydrogeneerd tot alkanen volgens: CnHZn+I. + H. ~ CnH2n+2 (CnHZn+I. 
ontstaan door ketengroei), of volgens: CnH2n• + 2 H. ~ CnHZn+Z (CnH2n. ontstaan 
door CHx·-insertie). 

De opbrengst 
In de figuren 4.3.5 (grafiek links) en 4.3.6 (grafiek rechts; bovenste curve) 

is de Fischer-Tropsch reactie tweemaal uitgevoerd op een Ru-katalysator, 
eenmaal zónder en eenmaal mét alkeen bijmenging. De verschillen in de 
produktiesnelheidsverdelingen van beide reacties kunnen nu met elkaar worden 
vergeleken. 

Duidelijk blijkt dat bij de Fischer-Tropsch reactie mét propeen-bijmenging 
enerzijds de methaanvorming vermindert en anderzijds de vorming van 
zwaardere alkanen met langere ketens (n > 4) wordt gestimuleerd. Het feit dat 
propeen een precursor is voor de vorming van butaan blijkt duidelijk uit de 
hoge C4-selectiviteit. 
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Figuur 4.3.5. en 4.3.6. De produktiesnelheidsverdeling van een Fischer-Tropsch reactie zónder 
(4.3.5) en mét (4.3.6) bijmenging van propeen als functie van het aantalC-atomen in de ketens van 
de verschillende gevormde koolwaterstoffen. 

Voor- en nadelen van de Fischer-Tropsch reactie met alkeen bijmenging 
De Fischer-Tropsch reactie kan in principe gebruikt worden als 11C

labelingsreactie van alkanen, met name hexaan, heptaan en octaan. Om een 
grotere opbrengst aan deze zwaardere alkanen te verkrijgen, moet bij deze 
labeling alkeen bijgemengd worden. Het voordeel van het gebruik van deze 
Fischer-Tropsch reactie ten opzichte van de Grignard reactie is het feit dat het 
Fischer-Tropsch proces, zelfs in het geval van alkeen bijmenging, in de praktijk 
veel eenvoudiger uitvoerbaar en dus automatiseerbaar is. Verder behoeft men 
vóór de reactie geen complexe verbinding zoals het Grignard reagent aan te 
maken. Tenslotte ontstaat er na de Fischer-Tropsch labelingsreactie (weliswaar 
in een mengsel van allerlei C-,H- en eventueel a-verbindingen) meteen het 
gewenste alkaan. De Grignard reactie levert een alkaanzuur op. 

De Fischer-Tropsch reactie heeft echter ook twee nadelen. Ten eerste 
beschikt men in het B-laboratorium over 11C02-gas, en niet over het voor de 
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Fischer-Tropsch labelingsreactie benodigde nco-gas. Alvorens de Fischer
Tropsch reactie kan worden uitgevoerd, moet er eerst een chemische omzetting 
plaatsvinden van nC02 naar nco. Slechts als deze omzetting mogelijk is, kan de 
Fischer-Tropsch reactie als labelingsreactie worden toegepast in dit project. Deze 
wordt in de volgende paragraaf besproken. 
Het tweede nadeel is gelegen in het feit dat bij de Fischer-Tropsch reactie mét 
alkeen-bijmenging het relatieve aantal C-atomen afkomstig van CO in het 
eindprodukt voor de zwaardere koolwaterstoffen kleiner is dan 7,5%. In figuur 
4.3.6 is dit te zien door de onderste curve met de bovenste te vergelijken. Dit 
betekent dat als deze reactie voor de ne-labeling van hexaan, heptaan of octaan 
wordt toegepast, slechts een klein percentage van het totaal aantalC-atomen in 
deze stoffen afkomstig is van het nco. Er zullen dus waarschijnlijk veel 
ongelabelde moleculen worden geproduceerd, hetgeen een verlaging van de nc
labelingsefficiëntie inhoudt. Echter, van de Grignard reactie is deze 
labelingsefficiëntie niet bekend, dus een vergelijking op dit punt is onmogelijk. 

De conclusie is dat de Fischer-Tropsch labelingsreactie mét alkeen
bijmenging de meeste voordelen zou kunnen bieden voor toepassing in dit 
project, mits er een gemakkelijke manier bestaat waarop de omzetting van nco2 
naar nco kan worden gerealiseerd. 

Paragraaf 4.4. De zinkoven 

De enige gevonden, in de praktijk toegepaste methode voor de reductie 
van nC02 naar nco is de chemische reactie 11C02 + Zn ~ nco + ZnO in een 
zinkoven (Ber91b, Cas81, Cla75, Hel83, Mey90, Stö88, Von90). Men voert het uit 
de trefgashouder komende gasmengsel waarin zich sporen nco2 bevinden door 
een zogenaamde reductie-oven (Stö88), gevuld met zink. 

De literatuur vermeldt verschillende waarden voor de oventemperatuur: 
300°C (Stö88), 360-390°C (Von90), 390 ± l0°C (Cas81, Cla75, Ber91b) en 400°C 
(Hel83, Mey90). Om een groot reactief zinkoppervlak te verkrijgen, bevindt het 
zink zich in de oven als korrels (Ber91b, Von90) of als poeder, gemengd met een 
inert niet smeltend dragermateriaal (Stö88) zoals glas-sinter (Cla75). Een 
belangrijke parameter van deze reductie-oven is de zogenaamde gas-hourly
space-velocity (Gro91), de stroomsnelheid van het gasmengsel in ml.s-1 per ml 
reactorvolume. De in de bestudeerde literatuur gevonden waarden voor deze 
gas-hourly-space-velocity bedragen 0,01 ml.s-1 per ml reactorvolume (Ber91b) en 
0,06 ml.s-1 per ml reactorvolume (Cla75, Von90). De conversie van het nco2 naar 
11CO tenslotte is bij het gebruik van een dergelijke Zn-oven minimaal gelijk aan 
95% (Von90). Wanneer gewerkt wordt met een ruime hoeveelheid zink kan deze 
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conversie zelfs 100% bedragen (Ber91b). 
Het gebruik van de zinkoven heeft twee belangrijke nadelen. Ten eerste 

ligt de oventemperatuur, die de meeste experimentatoren gebruiken (ongeveer 
390°C) dicht bij het smeltpunt van Zn (420°C, Jan77). Om te voorkomen dat het 
zink smelt, moet de temperatuur dus met behulp van een thermokoppel en een 
thermostaat voldoende constant worden gehouden. Bij de eerste experimenten 
met de in dit project toegepaste zink-oven op het IRI (TU-Delft) is het zink in de 
oven inderdaad enkele malen gesmolten. Het tweede nadeel heeft te maken met 
het feit dat de zinkvulling na enige tijd verwijderd (Cla75) en vervangen moet 
worden, of gewassen in een een zuur (Ber91b). Wanneer dit niet tijdig gebeurt 
daalt de conversie en krijgt men te maken met een zogenaamde "11C02-
breakthrough" (Cla75). In elk geval moet voorkomen worden dat lucht met het 
Zn in contact komt bij de oven op bedrijfstemperatuur. In dat geval oxideert alle 
zink onmiddellijk (Cla75). 

Voor toepassing in dit project is in nauwe samenwerking met het IRI (TU
Delft) een Zn-oven ontwikkeld. De bedrijfstemperatuur is 390°C. De meeste 
experimentatoren gebruiken namelijk deze temperatuur. Volgens één referentie 
(Cla75) verkleint een lagere temperatuur de conversie. Een hogere temperatuur 
ligt te dicht in de buurt van het smeltpunt van zink (Cla75). Er wordt gewerkt 
met Zn-korrels met een korrelgrootte van 0,3-1,5 mm. De gas-hourly space
velocity bedraagt 0,07 ml.s·1 per ml reactorvolume. 

Om de omzetting in de ontwikkelde Zn-oven te testen, is op het IRI 
geëxperimenteerd met niet radioactief 12C02-gas in de Zn-oven. Aangezien het 
gas dat uit de oven kwam een Ca(OH)2-oplossing vertroebelde, bleek in elk 
geval niet al het 12C02-gas omgezet naar 12CO-gas. Eenduidige conclusies zijn 
hieruit verder niet te trekken. De mogelijkheid bestaat dat de oven in het geheel 
(nog) niet werkt. Verder kan het zijn dat de oven alleen voor sporen 
hoeveelheden C02 werkt, waarmee bij radiochemische experimenten meestal 
gewerkt wordt. De derde optie is dat slechts een klein gedeelte van het 12C02 
omgezet is naar 12CO tot het moment dat al het Zn aan het oppervlak 
geoxideerd was. 

Om een uitspraak te kunnen doen over de werking van de Zn-oven zal 
in de toekomst geëxperimenteerd moeten worden met een analyse-instrument, 
dat de uit de oven komende stoffen separaat kan identificeren. Aangezien het 
radioactieve gas aangevoerd wordt in een zeer grote hoeveelheid N2-gas, is een 
massaspectrometer voor dit doel ongeschikt. De molecuulmassa's van N 2 en CO 
zijn namelijk allebei vrijwel gelijk aan 28 u. Het aangewezen instrument voor het 
toekomstige onderzoek naar de werking van de Zn-oven is daarom een 
gaschromatograaf. 

Hoewel dus op dit moment nog geen zekerheid bestaat over de werking 
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van de beschikbare Zn-oven is het, mede op grond van de in de literatuur 
beschreven ervaringen, wel duidelijk dat de omzetting van 11C02 naar 11CO op 
deze wijze te realiseren moet zijn. Er lijkt zodoende geen wezenlijk probleem 
meer te zijn, dat de toepassing van de Fischer-Tropsch labelingsreactie met 
alkeen bijmenging in dit project in de weg staat. 

Paragraaf 4.5. De praktische uitvoering van de labelingsreactie 

Het doel van het labelingsproces is het verkrijgen van met 11C gelabelde 
alkanen, met name hexaan, heptaan en octaan. In het project is begonnen met 
de hexaanlabeling, aangezien de verwachte opbrengst hiervan op grond van 
figuur 4.3.6 groter is dan die van heptaan en octaan. De uitvoering van de 
labeling kan worden onderverdeeld in zeven stappen. 

1. Produktie van het 11C02 

In de trefgashouder wordt een N2/02-mengsel bestraald met 16 MeV
protonen. Via de 14N(p,c:x.)11C kernreactie wordt 11C geproduceerd, dat 
onmiddellijk chemisch reageert tot 11C02 (hoofdstuk 2). 

2. Transport van het 11C02 naar het B-laboratoriurn 
Tijdens de bestraling wordt het trefgasmengsel mét daarin het 

geproduceerde 11C02 continu afgevoerd en door een teflon gasleiding vanuit 
bunker 2 in de bundelzaal naar zuurkast 3 in het radiochemisch B-laboratorium 
getransporteerd (hoofdstuk 3). 
3. Omzetting van het 11C02 naar 11CO in de Zn-oven 

Het in de zuurkast aangekomen gasmengsel wordt continu door de Zn
oven geleid, waar het 11C02 gereduceerd wordt tot 11CO (paragraaf 4.4). 
4. Adsorptie van het 11CO aan de metaal katalysator in de Fischer-Tropsch 
reactor 

Bij een temperatuur van 400°C wordt het 11CO dissodalief geadsorbeerd 
aan de Fischer-Tropsch katalysator (paragraaf 4.3), door het uit de Zn-oven 
komende gasmengsel continu over de katalysator (paragraaf 4.6) te leiden. 
5. Koeling van de Fischer-Tropsch katalysator tot 60°C 

Uit experimenten met de transportleiding (paragraaf 6.4) blijkt dat ook het 
laatst geproduceerde radioactieve gas zo'n 25 min na het begin van de bestraling 
in de zuurkast aanwezig is. Na zo'n 30 min heeft in elk geval al het gas de Zn

oven doorlopen en heeft het 11CO zich gehecht aan het oppervlak van de 
katalysator. Op dat moment wordt deze in een heliumstroom snel gekoeld tot 
60°C in ongeveer 7 minuten. 
6. Adsorptie van penteen aan de metaal katalysator in de Fischer-Tropsch 

46 



reactor 
Aangezien penteen bij kamertemperatuur vloeibaar is (kookpunt: 30°C, 

Wea69), wordt vervolgens een stroom van heliumgas door de verzadigde damp 
van penteen geleid, die op deze manier de penteenmoleculen meevoert over de 
Fischer-Tropsch katalysator. Op het oppervlak hiervan adsorbeert het penteen 
bij 60°C (paragraaf 4.3). 
7. Adsorptie van H2 aan de metaal katalysator in de Fischer-Tropsch reactor 

Bij 60°C wordt H2-gas over de Fischer-Tropsch katalysator geleid, dat 
ter plaatse dissociatief adsorbeert. Zoals beschreven in paragraaf 4.3 treden nu 
achtereenvolgens op de vorming van methylgroepen, ketengroei alsmede Cflx·
insertie en hydrogenering, waarbij onder andere gelabeld hexaan gevormd 
wordt. 

Paragraaf 4.6. De keuze van de katalysator 

Een overzicht van de in de literatuur beschreven Fischer-Tropsch 
katalysatoren met de voor- en nadelen is opgenomen in appendix C. Deze 
paragraaf is hiervan een beknopt overzicht. Literatuurverwijzingen zijn in 
appendix C te vinden. 

Bij de uitvoering van de Fischer-Tropsch reactie worden als katalysator 
de volgende materialen vaak gebruikt: Ru, Co, Fe en Ni. Ruthenium is het in de 
praktijk meest toegepaste katalysatormateriaal en wordt ook in dit project 
gebruikt. Hiervoor zijn drie redenen aan te geven. Ten eerste heeft Ru de 
grootste CO-dissociatieve adsorptiecapaciteit, hetgeen voordelig is voor een hoge 
Fischer-Tropsch activiteit. Verder levert de Fischer-Tropsch reactie uitgevoerd 
op een Ru-katalysator vooral koolwaterstoffen op (zie figuur 4.3.1), waaronder 
de in dit project gewenste alkanen. Tenslotte treedt zowel de ketengroei én de 
CHx·-insertie bij het gebruik van een Ru-katalysator het meest op. Het enige 
nadeel van Ru is het grote kraakvermogen, dat eventueel de vorming van de 
lange C6-, C7- of C8-ketens gedeeltelijk teniet kan doen. 

Om de katalytische activiteit van het Ru te maximaliseren, bevindt het 
zich op een drager van Si02• Deze stof heeft een groot oppervlak (100 à 300 
m2.g-1

), smelt niet bij de heersende temperatuur (smeltpunt> 1600°C, Wea69) en 
is een in de praktijk veel toegepaste zure drager. 

Paragraaf 4.7. Experimenten met de Fischer-Tropsch reactie 

Om een uitspraak te kunnen doen over de met de Fischer-Tropsch 
reactie te behalen opbrengsten, zijn enkele experimenten gedaan met niet 
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radioactief 12CO. Deze proeven zijn uitgevoerd met behulp van een Fischer
Tropsch reactor van de faculteit Chemische Technologie (TU Eindhoven). De 
gebruikte katalysatormaterialen zijn ruthenium of cobalt op een silica-drager 
(Si02). De bij de reacties geproduceerde gasmengsels zijn geanalyseerd met een 
FID-gaschromatograaf. Bekeken is de produktie van butaan (C4H10) met de 
Fischer-Tropsch reactie bij twee verschillende temperaturen, met en zonder 
propeen bijmenging en over twee verschillende katalysatoren. De hoeveelheden 
toegevoerd 12CO, H2 en propeen zijn bij alle experimenten constant gehouden, 
zodat de hoeveelheden van het eindprodukt vergelijkbaar zijn. 

1. De Fischer-Tropsch reactie van uco met Hu zonder propeen bijmenging 

De Fischer-Tropsch reactie is viermaal uitgevoerd, tweemaal op een ruthenium 
katalysator (bij een temperatuur van 30 respectievelijk 60 °C) en tweemaal op 
een co balt katalysator (eveneens bij een temperatuur van 30 respectievelijk 60°C). 
Bij geen van deze proeven is een detecteerbare hoeveelheid butaan geprodu
ceerd. De conclusie hieruit is dat de selectiviteit van de Fischer-Tropsch reactie 
zonder alkeen bijmenging voor alkanen met langere ketens te laag is om deze 
reactie als labelingsreactie toe te passen. 

2. De Fischer-Tropsch reactie van 12CO en Hu met propeen (C3H6) bijmenging 

Tabel4.6.1. De geproduceerde hoeveelheden C4H10 in IJ mol met de Fischer-Tropsch reactie bij verschillende 
temperaturen en op verschillende katalysatoren. 

Temperatuur = 30°C Temperatuur = 60°C 

Ruthenium katalysator 0,03 0,92 

Cabalt katalysator 0,00 0,44 

De eerste conclusie die hieruit kan worden getrokken is dat de selectiviteit voor 
zwaardere alkanen bij deze reactie inderdaad hoger ligt. Het is dus op grond 
hiervan een goede beslissing om bij de in dit project toe te passen 11C 
labelingsreactie alkeen bijmenging toe te passen. De tweede conclusie is dat een 
temperatuur van 30°C te laag is om een maximale opbrengst te verkrijgen. De 
in dit project gekozen temperatuur van 60°C hoeft dus op grond hiervan niet te 
worden verworpen. Opvallend is overigens wel dat deze temperatuur lager ligt 
dan de in bestudeerde literatuur gevonden praktijkwaarden (150-350°C, zie 
paragraaf 4.3). De derde conclusie is dat Ru een betere katalysator is dan Co, 
ondanks het grotere kraakvermogen van Ru. De in dit project gekozen Ru 
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katalysator kan dus gehandhaafd blijven. 

Nadat op deze wijze gebleken is dat de in dit hoofdstuk gekozen 
reactievorm (Fischer-Tropsch mét alkeen bijmenging), reactietemperatuur (60°C) 
en katalysator (Ru) goed zijn, is de hexaanvorming getest met behulp van 12CO, 
penteen (C5H10) en H2 in dezelfde Fischer-Tropsch reactor. Er is getracht een 
uitspraak te doen over de labelings-efficiëntie van het proces, door het 
experiment als volgt in te richten. Eerst is de complete Fischer-Tropsch reactie 
uitgevoerd, volgens de stappen 4 tot en met 7 uit paragraaf 4.5. De 
hexaanopbrengst hiervan was 0,38 Jlmol. Deze waarde is overigens 
onvergelijkbaar met de eerder gevonden waarden bij het butaan-experiment, 
omdat de gebruikte hoeveelheden van de uitgangsstoffen verschillen. Daarna is 
de reactie nogmaals uitgevoerd, alleen nu zonder 12CO. Alleen de stappen 6 en 
7 uit paragraaf 4.5. zijn doorlopen en er heeft dus een reactie plaatsgevonden 
tussen alleen C5H 10 en H2• De opbrengst aan hexaan van deze reactie was 0,55 
Jlmol. Het verschil tussen de eerst genoemde opbrengst en de laatst genoemde 
zou nu een maat kunnen zijn voor de hoeveelheid hexaan, dat één of meer C
atomen afkomstig van het 12CO bevat. Aangezien in dit project in plaats van met 
12CO gewerkt zal worden met radioactief 11CO, is dit een maat voor de 
hoeveelheid 11C-gelabeld hexaan. Echter, het blijkt dat dit verschil een negatieve 
waarde heeft. De opbrengst aan hexaan is bij de reactie tussen penteen en H2 

groter dan bij de Fischer-Tropsch reactie tussen 12CO, penteen en H2• Dit is 
waarschijnlijk te verklaren uit het feit dat bij laatstgenoemde reactie het 
katalysatoroppervlak na de CO-adsorptie al zodanig bezet is, dat er veel minder 
penteen kan adsorberen, dan bij eerstgenoemde reactie. Kennelijk heeft dit een 
reducerende invloed op de hexaanopbrengst De conclusie uit dit alles is dat op 
deze wijze helaas niets te zeggen is over de labelings-efficiëntie van deze reactie. 

Paragraaf 4.8. Voorstellen voor toekomstig onderzoek 

In de toekomst zal voor de bepaling van de labelings-efficiëntie van de 
Fischer-Tropsch reactie mét alkeen bijmenging gewerkt moeten worden met 
radioactief 11CO en een gaschromatograaf. Een complicerende factor hierbij is dat 
deze experimenten verricht moeten worden in het B-laboratorium van het 
cyclotrongebouw. Er zal dus een Fischer-Tropsch reactor in het B-laboratorium 
moeten worden geïnstalleerd. 

Een andere optie voor de toekomst is om niet alleen te zoeken naar de 
optimale reactietemperatuur, maar ook naar de optimale druk, zoals besproken 
is in paragraaf 4.3. Een praktische moeilijkheid hierbij is, dat de in de 
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bestudeerde literatuur genoemde drukken tussen de 1,1 en 4,5 MPa liggen. Er 
zal dus wellicht een hoge druk-opstelling voor de Fischer-Tropsch reactie 
moeten worden gebouwd. 
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Hoofdstuk 5. Enkele stralingsbeschermingsaspecten 

Paragraaf 5.1. Inleiding 

Bij de produktie van- en het werken met radioactieve stoffen moet immer 
rekening worden gehouden met de stralingsbeschermingsaspecten. Een 
beschouwing hiervan voor het in dit afstudeeronderzoek gerealiseerde systeem 
is te vinden in dit hoofdstuk, dat is opgesteld in samenwerking met de voor de 
stralingsveiligheid op de TUE verantwoordelijke Stralingsbeschermingsdienst 
(SBD). Hoewel het nog geen volledige stralingsbeschermingsanalyse van het 
gehele 11C-systeem is, levert het wel enkele bouwstenen hiervoor. 

Voor de stralingsbeschermingsanalyse in dit hoofdstuk is het gehele 
systeem in drie onderdelen uitgesplitst. Als eerste wordt besproken de 11C 
produktie-opstelling in de bundelzaaL Vervolgens wordt ingegaan op de 
transportleiding in de bundelzaal en als laatste worden de 
stralingsveiligheidsaspecten van de labelingsopstelling in het B-laboratorium 
onder de loep genomen. Bij elk van deze drie onderdelen wordt onderscheid 
gemaakt tussen twee vormen van stralingsrisico, de uitwendige bestraling en de 
inwendige besmetting. 

Ook wordt aandacht besteed in dit hoofdstuk aan de bij het gehele proces 
vrijkomende radioactieve stoffen. Ingegaan wordt vooral op de opslag hiervan. 
Bij een evaluatie van de besproken stralingsbeschermingsaspecten worden 
tenslotte met betrekking tot sommige punten suggesties gedaan voor 
toekomstige verbeteringen. 

Paragraaf 5.2. De 11C produktie-opstelling 

Uitwendige bestraling 

In bunker 2, op meetplaats 15, in de bundelzaal van het cyclotrongebouw 
van de TUE wordt door middel van de 14N(p,a)11C-kernreactie radioactief 
(positonemissie) 11C02 geproduceerd. Daartoe wordt N2-gas (met een gering 
bijvoegsel van 0 2) bestraald met 16 MeV-protonen in een aluminium 
trefgashouder, zie hoofdstuk 2. Uitwendig stralingsrisico treedt hierbij mogelijk 
op ten gevolge van proton-, a-, positon, rem-, annihilatie-, neutron- en y-straling. 

Protonstraling 
De maximale energie, waarmee protonen de wanden van de 

trefgashouder kunnen raken, is gelijk aan 16 MeV. De dracht van 16 MeV-

51 



protonen in aluminium bedraagt 0,3865 g.cm·2 (Wil66), hetgeen overeenkomt met 
een aluminiumdikte van 1,4 mm. De dikten van de bundelpijp en de eindflens 
van de trefgashouder (zie figuur 2.8.1), respectievelijk gelijk aan 4 mm en 12 
mm, liggen ruim boven deze waarde, zodat de protonen de trefgashouder 
onmogelijk kunnen verlaten. Uitwendige protonbestraling en protonactivering 
van het beton van de bunker rondom meetplaats 15 zijn dus uitgesloten. 

Alfa-Straling 
Voor de Q-waarde van de kernreactie 14N(p,a)11C (-2,92 Me V; Cas81) geldt 

de volgende vergelijking (Eng66, Kra88), waarinT de kinetische energie van de 
deeltjes representeert: 

(5.2.1). 

De waarden van TN en TP zijn respectievelijk gelijk aan 0 en 16 MeV. Een 
bovenschatting voor Ta. kan met vergelijking 5.2.1 worden berekend door Tc 
gelijk te stellen aan 0 MeV. Deze maximale a-energie bedraagt dan 13,1 MeV. 
Met behulp van de volgende vergelijking kan nu de bijbehorende dracht R in cm 
in aluminium worden berekend (Web85): 

R = 3,2 10-4 x ..jA x (0,005 x ~ + 0,285) x E 3fl 

p 
(5.2.2). 

Hierin staat A voor de molaire massa in g.mol-1 van aluminium (26,98154; See74), 
E voor de a-energie in MeV (13,1) en p voor de dichtheid in g.cm·3 van 
aluminium (2,7; Jan77). De maximale dracht van de a-deeltjes blijkt gelijk te zijn 
aan 0,1 mm, hetgeen veel kleiner is dan de dikten van de bundelpijp of de 
eindflens. Uitwendige a-bestraling is dus onmogelijk. 

Positonstraling 
Het in de trefgashouder geproduceerde 11C emitteert positonen met een 

maximale energie E van 0,98 MeV (Led78). Voor de dracht R in cm van 
positonen met een energie E in Me V groter dan 0,6 in materie met een dichtheid 
p in g.cm·3 geldt vergelijking 5.2.3, de regel van Feather (Web85): 

R = 0,542 x E - 0,133 
p 

(5.2.3). 

De maximale positondracht in de wanden van de aluminium trefgashouder 
bedraagt met behulp van deze vergelijking 1,5 mm. Deze waarde wordt ook 
elders vermeld (Föl86, See74, Web85). De positonen kunnen dus de 
trefgashouder niet verlaten. Uitwendige positonbestraling kan dientengevolge 
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op voorhand worden uitgesloten. 

Remstraling 
Wanneer een door het geproduceerde 11C geëmitteerd positon, zoals 

hierboven beschouwd, afremt in de aluminium wanden van de trefgashouder, 
zendt het remstraling uit. Echter, voor positonenergieën beneden 1 Me V kan het 
energieverlies door remstraling worden verwaarloosd (Huy90). 

Annihilatiestraling 
Een door het geproduceerde 11C geëmitteerd positon annihileert met een 

elektron onder uitzending van vrijwel altijd twee fotonen van elk 511 keV. 
Aangezien de gang achter bunker 2 tijdens de bestraling in principe toegankelijk 
is, moet het stralingsniveau ter plaatse (zie * in figuur 5.2.1) gekwantificeerd 
worden. Voor deze beschouwing wordt de trefgashouder opgevat als een 
puntvormige stralingsbron, met een maximale activiteit van 37 GBq (zie 
hoofdstuk 2), een ruime bovenschatting. 

Figuur 5.2.1. Een deel van de bundelzaal met meetplaats 1 S in bunker 2 . 

. 
Voor het dosisequivalenttempo H ter plaatse van * in figuur 5.2.1 geldt 
vergelijking 5.2.4 (samengesteld uit vergelijkingen in Huy91 en Web85): 
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• -LUl\ h x A H = T beton x (B x e . J Al x -
r2 

(5.2.4). 

De verzwakking van de annihilatiestraling in de betonnen muur met een dikte 
van 1 m wordt in deze vergelijking in rekening gebracht door de transmissie 
Tbeton' die een waarde heeft van 2.10·6• Deze waarde is uitgerekend met behulp 
van de halveringsdikte HVL in beton voor 511 keV-straling, die gelijk is aan 3,4 
cm (Mar68, Shl89, Wan69, Huy92) en de opbouwfactor B met een waarde van 
ongeveer 1000 (Huy92). De verzwakking in de aluminium wand van de trefgas
houder wordt gegeven door de term (B * e·JJd) Al' waarin B weer de opbouwfactor 
is met een waarde van 1 voor 511 keV-straling in Al (Shl89, Web85), ~ de 
lineïeke verzwakkingscoëfficiënt met een waarde van 0,23 cm·1 (Shl89) end de 
aluminium dikte (wanden van bundelpijp en koelpijp samen: 1 cm, zie figuur 
2.8.1). De activiteit A bedraagt maximaal 37 GBq en de afstand r van de 
trefgashouder naar plaats * is gelijk aan 1,56 m. De puntbrongammadosis
constante (dosisconversiefactor) h van 11C kan worden berekend met vergelijking 
5.2.5 (Huy91). 

1 h=-x'E(/xE) 
8 

(5.2.5). 

Hierin staat E voor de energie van de fotonen in MeV (0,511) en f voor de 
emissiewaarschijnlijkheid ervan <!positon = 0,9976; zie paragraaf 1.7, dus fanniJJilatiefoton 

= 2 * 0,9976 ." 2), zodat voor 11C de dosisconversiefactor h gelijk is aan 0,13 
mSv.m2.GBq·1.h-1

• Met behulp van vergelijking 5.2.4 leveren al deze waarden 
samen een dosisequivalenttempo Hop van 3.10-3 pSv.h-1

. 

Neutronstraling 
Ten gevolge van allerlei (p,xn)-reacties in het trefgashoudermateriaal 

(bijvoorbeeld de Al(p,xn)Si-reacties), in de folies of in het trefgas zelf, is er 
tijdens de bestraling sprake van neutronenproduktie (Huy76, Huy80a) in de 
trefgashouder. Op het PET-Centre van het Academisch Ziekenhuis in Groningen 
wordt 11C geproduceerd met dezelfde reactie als in dit project, door middel van 
bestraling van een 14N gastarget met 18 Me V protonen. Men vermeldt daar een 
produktie van 2.109 neutronen/(s.pA). De gemiddelde neutronenergie is ruwweg 
6 MeV, de maximale energie 11 MeV. De meeste neutronen verlaten het target 
in voorwaartse richting (Paa92). Aangezien in dit afstudeerproject bestraald 
wordt met slechts 16 MeV-protonen, kunnen deze waarden als bovenschatting 
gelden voor de hier bereikte waarden. Het blijkt echter zeer complex om met 
behulp van deze gegevens te komen tot een schatting voor het dosisequivalent-
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tempo ten gevolge van de neutronen produktie. In overleg met de SBD is daarom 
besloten af te zien van modelberekeningen en tijdens het eerste experiment met 
de 11C-produktie (dd. 11 februari 1992) metingen te verrichten. 

Het ter plaatse van * (figuur 5.2.1) gemeten dosisequivalenttempo ten 
gevolge van neutronen had bij 1 pA bundelstroom een waarde van 40 pSv.h-1

• 

Het is interessant deze waarde te vergelijken met uit de literatuur 
bekende waarden voor neutronenprodukties, bijvoorbeeld die bij de (p,n)-reactie 
op Al (EP = 14 MeV). In het laatste geval is er sprake van een 
neutronenproduktie ~0 van 9.104 cm·2.s-1.m2.pA-1 (NCR77). Aangezien plaats *met 
een betonnen muur van 1,3 mis afgeschermd van de trefgashouder, moet voor 
een zinvolle vergelijking deze afscherming ook bij de (p,n)-reactie op Al in 
rekening worden gebracht. Dit kan door middel van het meenemen in de 
beschouwing van de zogenaamde dosisequivalente afschermingstransmissie Tn, 
die (voor de geproduceerde neutronen bij genoemde reactie) voor 1,3 m beton 
gelijk is aan 4.10-8 pSv.cm2 (NCR77). Vergelijking 5.2.6 (Moe88) geeft nu het 
hiermee te bepalen dosisequivalenttempo ten gevolge van neutronen H in pSv.h-1 

voor de (p,n)-reactie op Al bij een bundelstroom I van 1 pA en een afstand r van 
ongeveer 1,8 m. Dit zijn gelijke waarden aan die bij de uitgevoerde 14N(p,a)11C
reactie. Op deze wijze kunnen de twee dosis-equivalenttempo's met elkaar 
vergeleken worden. 

(5.2.6). 

De waarde van H voor de (p,n)-reactie op Al bedraagt zo'n 4 pSv.h-1
, een factor 

10 lager dan de gemeten waarde voor de 14N(p,a)11C-reactie. 

Gamma-straling 
Naast met neutronenstraling, moet in de stralingsveiligheidsanalyse ook 

rekening worden gehouden met y-straling rondom de produktie-opstelling. Ten 
gevolge van bijvoorbeeld (p,y)-reacties in de wanden van de trefgashouder of op 
de spleten van het bundelgeleidingssysteem, (n,y)-reacties in het beton van de 
bunker rondom meetplaats 15 en de ongewilde produktie van y-emitterende 
radionucliden (Huy76), kan er ter plaatse van * in figuur 5.2.1 een y
dosisequivalenttempo verwacht worden. Net zoals voor het neutronendosis
equivalent is het ook hiervoor tamelijk ingewikkeld om op basis van 
modelberekeningen schattingen te maken. Er is dan ook besloten in plaats 
daarvan metingen te doen tijdens het eerste experiment dd. 11 februari 1992. 
Bij een bundelstroom van 1 pA is in samenwerking met de SBD een dosis
equivalenttempo ten gevolge van y-straling gemeten van 20 pSv.h-1

• 
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Inwendige besmetting 

In het geval van een lekkage, verspreidt de radioactieve inhoud van de 
trefgashouder zich aanvankelijk over het gearceerde gebied in figuur 5.2.1, 
alwaar deze door het ontbreken van ventilatie in de bunkers enige tijd blijft 
hangen. De hoeveel vrijkomende activiteit bedraagt maximaal 37 GBq, hetgeen 
overeenkomt met ruim viermaal de AU;n~~-waarde voor 11C02 (paragraaf 1.7). 
Aangezien hier tijdens een bestraling geen mensen aanwezig mogen zijn, bestaat 
er geen direct inwendig besmettingsrisico. Wanneer het gas zich na geruime tijd 
over de rest van de bundelzaal zal gaan verspreiden, is de activiteit ten gevolge 
van het fysisch verval belangrijk afgenomen en kunnen eventueel benodigde 
maatregelen inmiddels genomen zijn. 

Paragraaf 5.3. De 11C02-transportleiding 

Uitwendige bestraling 

De 42 m lange teflon transportleiding leidt het radioactieve 11C02-gas 
vanuit de trefgashouder in de bundelzaal naar het radiochemisch B
laboratorium, zie hoofdstuk 3. Uitwendige bestraling kan optreden ten gevolge 
van positonstraling en annihilatiestraling. 

Positonstraling 
De geëmitteerde positonen zullen vrijwel volledig worden gestopt in het 

teflon van de leiding en het PVC van de omhullende slang. Bovendien is 
positonbestraling helemaal uitgesloten aangezien de teflon transportleiding voor 
het grootste deel in een stalen kabelgoot met een dikte van 3,5 mm ligt. De 
maximale positondracht is volgens vergelijking 5.2.3 bij ijzer (p = 7,9 g.cm-3

; 

Jan77) namelijk gelijk aan 0,5 mm (zie ook Föl86 en See74). 

Annihilatiestraling 
Om de bijdrage ten gevolge van de in de leiding geproduceerde 

annihilatiefotonen aan het stralingsniveau in de bundelzaal te kwantificeren, is 
een schatting gemaakt van het dosisequivalenttempo ter plaatse van de 
ARAMOS-monitoren M 6.1, M 5.3, M 5.2, M 5.1, M 8 in de bundelzaal en M 13 
aan het fietspad langs de Prof. Dr. Dorgelolaan, zie figuur 5.3.1. Het ARAMOS
systeem bestaat uit een serie GM-telbuizen voor de detectie van fotonen, door 
de SBD geplaatst langs de binnen- en buitenwand van de bundelzaal en langs 
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de openbare weg (Bur86). Wanneer het door deze monitoren geregistreerde 
dosisequivalenttempo in de bundelzaal een bepaalde normwaarde overschrijdt, 
wordt het cyclotron teruggeschakeld (Huy80b). 

~1~''-''~lt;;Jiç;;;;J!!-dl!-1 
~ats~p~ad ..... ~.--

7uidi;e"B u n ä eI za a I 

Figuur 5.3.1. De bundelzaal en directe omgeving, met ARAMOS-monitoren M 6.1, M 5.3, M 5.2, 
M 5.1, M 8 en M 13. 

Voor de schatting van het dosisequivalenttempo ter plaatse van deze 
monitoren, wordt de gasleiding beschouwd als een lijnbron van fotonenstraling. 
Het dosisequivalenttempo H op een bepaald onafgeschermd punt ten gevolge 
van deze lijnbron, kan worden berekend met behulp van vergelijking 5.3.1, 
samengesteld uit vergelijkingen in Cem83 en Huy91. 

. h x C1 x 8 
H=----

r 
(5.3.1). 

Hierin staat, naast de reeds bekende grootheden uit vergelijking 5.2.4, C1 voor 
de lineïeke activiteit in de leiding, e voor de hoek waaronder een monitor de 
leiding "ziet" en r voor de afstand tussen het monitorpunt en de leiding, zie 
figuur 5.3.2 (Cem83). 
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Figuur 5.3.2. Geometrie voor de 
berekening van het dosisequivalent
tempo in een punt P ten gevolge 
van fotonenstraling van een 
lijrzbron. 

De maximaal te produceren activiteit is zoals bekend gelijk aan 37 GBq. Ten 
gevolge van het fysisch verval wordt deze waarde voortdurend kleiner. Toch 
wordt ter vereenvoudiging in deze beschouwingen steeds uitgegaan van een 
maximale, constante, activiteit van 37 GBq. Dit is dus een veilige bovenschatting. 
De geproduceerde activiteit bevindt zich nooit in haar geheel in de leiding. Voor 
het gedeelte A1 van de totale activiteit At (37 GBq) dat zich op een bepaald 
moment in de gasleiding bevindt geldt de volgende vergelijking: 

Pz x v, 
A1 = x A, 

P, x V, + Pz x v, 
(5.3.2). 

Hierin staat p1 voor de gasdruk in de leiding (130 kPa, zie paragraaf 3.5.), V1 voor 
het volume van de leiding (0,091), Ptvoor de druk in de trefgashouder (500 kPa, 
zie paragraaf 2.8.) en Vt voor het volume ervan (0,86 1). Met behulp van 
vergelijking 5.3.2 komt de activiteit in de leiding uit op een waarde van 
ongeveer 1 GBq. De lineïeke activiteit in de leiding bedraagt dus 1 109 I 42 = 2,4 
107 Bq.m-1

• Met behulp van dit laatste gegeven en de reeds bekende grootheden 
uit vergelijking 5.2.4 en 5.2.5, kan vergelijking 5.3.1 herschreven worden tot het 
volgende eindresultaat: 

H=3x~ 
r 

. 
Hierin staat H voor het dosisequivalenttempo in een bepaald onafgeschermd 
punt in pSv.h-1

, als 9 in radialen en r in m worden ingevuld. 
Met behulp van dit eindresultaat is een schatting gemaakt voor de te 

verwachten waarden van het dosisequivalenttempo bij maximale 11C-productie 
(bundelstroom 15 pA, activiteit 37 GBq) ter plaatse van de zes genoemde 
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ARAMOS-monitoren, ten gevolge van de in de transportleiding geproduceerde 

annihilatiestraling. Bij de experimenten van dit afstudeeronderzoek zijn deze 
waarden bij lange na niet bereikt, omdat de geproduceerde activiteiten veel 
kleiner waren. Het zijn dus schattingen voor de toekomst, wanneer het gehele 
systeem wekelijks drie uur met een grote activiteit (ongeveer 37 GBq) zal 
worden gebruikt. De benodigde waarden voor e en r zijn hetzij in tekeningen 
van de bundelzaal afgelezen, hetzij ter plekke gemeten. Indien noodzakelijk is 
ook afscherming van de annihilatiestraling door bijvoorbeeld het ijzer van de 
kabelgoten en het beton van de bunkers in de berekeningen verdisconteerd. 
Tabel 5.3.1 geeft een overzicht van de gevonden waarden. 

Tabel 5.3.1. De geschatte waarden voor het dosisequivalenttempo op de zes relevante ARAMOS
monitoren, bij maximaal gebnûk van het 11C produktiesysteem. Tevens is de kleinste afstand van de 
verschillende monitoren tot de leiding vermeld. 

ARAMOS-Monitor Kleinste afstand tot de Dosisequivalenttempo 
leiding in m in pSv.h-1 

M 6.1 0,7 8,0 

M5.3 1,5 1,9 

M5.2 1,5 1,9 

M5.1 1,5 2,1 

MB 12,7 0,1 

M 13 9,1 0,2 

Als in de toekomst blijkt dat ten gevolge van het 11C activiteitstransport door de 
leiding het dosisequivalenttempo op met name (zie tabel5.3.1) monitor M 6.1 de 
ARAMOS-normwaarde overschrijdt dan wel dicht benadert, moet reductie van 
het stralingsniveau worden gerealiseerd, om te voorkomen dat het cyclotron 
wordt teruggeschakeld. De meest voor de hand liggende manier hiervoor is het 
leggen van de gehele leiding op een grotere hoogte. Overigens blijkt uit een 
vergelijking van de waarden uit tabel 5.3.1 met de dosisequivalenttempo's ten 
gevolge van neutron- en y-straling bij de 11C-produktie (paragraaf 5.2), dat de 
laatste veruit dominant zijn. 

Tijdens het eerste experiment met de 11C produktie-opstelling dd. 11 
februari 1992 is in samenwerking met de SBD op 5 cm afstand van de teflon 
gasleiding een dosisequivalenttempo gemeten van 6 pSv.h-1

• Deze gevonden 
waarde kan worden getoetst aan de met het eindresultaat van vergelijking 5.3.1 
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verkregen schattingswaarde. Aangezien in dit geval zoals bekend met een 
bundelstroom van 1 pA in plaats van 15 pA bestraald werd, moet echter niet 
met een factor 3 worden gewerkt, maar met een factor 3/15. Als voor de hoek 
e een waarde van 1t rad en voor de afstand r een waarde van 0,05 m worden 
gekozen, levert het eindresultaat van vergelijking 5.3.2 een dosisequivalenttempo 
van 3/15 * 7t/0,05 = 13 pSv.h-1

, een factor van ruim twee groter dan de gemeten 
waarde van 6 pSv.h-1

• 

Overigens is het activiteitstransport door de leiding bij een volgend 
experiment op 31 maart 1992 door middel van een meting in het radiochemisch 
B-laboratorium nader beschouwd, zie daarvoor paragraaf 6.4. 

Inwendige besmetting 

Hoewel de gehele teflon gasleiding in een doorzichtige PVC-slang ligt om 
beschadigingen te voorkomen en tegelijk visueel inspecteerbaar te zijn, moet er 
rekening worden gehouden met de mogelijkheid van een gaslek. Om zo'n lek 
snel te kunnen constateren, moeten in de toekomst in het systeem druk- of 
flowmeters worden opgenomen, die onmiddellijk een alarmsignaal geven en 
zowel de bestraling als het transport van het gas automatisch doen stoppen, 
wanneer de druk en/ of de gasflow onder een bepaalde waarde zakken. 

Bij het optreden van een lek in de leiding verspreidt het radioactieve gas 
zich nagenoeg homogeen door de bundelzaal, ten gevolge '"'an de verdeling van 
de ventilatoren op het dak, zie figuur 5.3.3. : 

1 ® 
_"_ ~ #-- 8UHO(llAAl. 

1 

1® 
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Figuur 5.3.3. Het dak van het cyclotrongebouw met 
de zes ventilatoren. 

Als in de bundelzaal met een volume van ongeveer 10000 m3 de maximale 
11C02-activiteit van 37 GBq vrijkomt, levert dit volgens het model van de 

genoemde homogene verspreiding een activiteitsconcentratie op van ongeveer 
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3,7MBq.m·3• Volgens gegevens van de International Commission on Radiologkal 
Proteetion (ICRP) ademt de zogenaamde "standaard-mens" bij normale 
werkzaamheden aan lucht 1,2 m3.h-1 in (Hen84, Web85). Samen met de 
dosisconversiefactor DCF voor inhalatie van 11C02 (2,2 pSv.MBq-1

; paragraaf 1.7) 
leveren deze waarden een schatting voor het maximaal ten gevolge van inhalatie 
van vrijgekomen 11C02 ontvangen volgdosisequivalent van 10 pSv per uur 
aanwezigheid in de bundelzaaL Hier moet bij worden aangetekend dat dankzij 
de kleine halveringstijd van 11C na enkele uren het inwendige besmettingsgevaar 
praktisch helemaal is geweken. Verder leveren de zes ventilatoren uit figuur 
5.3.3 een ventilatievoud van 0,5 h-1

, zodat na genoemde tijdsduur bovendien 
nagenoeg de gehele inhoud van de bundelzaal weer ververst is. 

Paragraaf 5.4. De chemische opstelling in het B-laboratorium 

Figuur 5.4.1 toont het radiochemisch B-laboratorium, met daarin zuurkast 
nr. 3 en de teflon gasleiding. De chemische bewerkingen met het 11C vinden in 
deze zuurkast plaats. Alleen het zogenaamde vervalvat, waarin de radioactieve 
gassen na afloop van alle processen worden opgevangen, staat erbuiten. 

Doka Chem. 
lab. 

8 - lab. 

Figuur 5.4.1. Bovenaanzicht van een deel van de bundelzaal en het radiochemisch B-laboratorium. 
Ook het chemisch laboratorium is aangegeven. 
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Uitwendige bestraling 

Aangezien in de vorige paragrafen is aangetoond dat positonstraling geen 
substantiële verhoging van het stralingsrisico oplevert, wordt hier alleen de 
annihilatiestraling beschouwd. De eerste bron van deze straling is de teflon 
gasleiding, die op dit moment nog onafgeschermd door het B-laboratorium naar 
zuurkast nr. 3loopt. Er is in dit afstudeeronderzoek voor deze leiding reeds een 
omhulling van lood ontworpen, met een dikte van 2 cm. De hiervoor benodigde 
lood platen zijn inmiddels op de TUE aanwezig, zodat de afscherming elk 
moment gerealiseerd kan worden. Overigens is deze afscherming niet slechts 
gepland vanwege stralingsbeschermingsredenen, maar evenzeer ter reductie van 
de storende achtergrondruis bij de metingen aan de labelingsopstelling en de 
zeolietkatalysator in de zuurkast. Een voor de zuurkast staande experimentator 
heeft een minimale afstand tot de leiding van 1 m. Met behulp van vergelijking 
5.3.2 is een dosisequivalenttempo op deze experimentator (bij een maximale 
activiteit van 37 GBq) ten gevolge van de onafgeschermde leiding uitgerekend 
van 5 pSv.h-1

• Wanneer in de toekomst de leiding zal zijn afgeschermd met 2 cm 
dik lood (de halveringsdikte HVL voor 511 keV fotonen in lood bedraagt 0,405 
cm en de opbouwfactor B bij die energie voor 2 cm lood is gelijk aan 1,63; 
Mar68, Shl89, Wan69, Web85), mag deze waarde nog vermenigvuldigd worden 
met een transmissie T van 0,054. Het door een experimentator ontvangen 
maximale dosisequivalent ten gevolge van de annihilatiestraling uit de 
gasleiding bedraagt dan nog 0,3 pSv.h-1

• 

De labelingsopstelling in de zuurkast moet in de toekomst zodanig 
geautomatiseerd worden (paragraaf 1.4), dat menselijk handelen ter plaatse 
overbodig is (San92). Echter, zeker in de beginfase van het project zullen 
experimentatoren bij de zuurkast moeten kunnen komen. Voor de stralings
veiligheidsbeschouwing wordt de labelingsopstelling opgevat als een puntbron 
van annihilatiestraling, met een maximale activiteit van 37 GBq. Dit is een 
bovenschatting aan de zeer veilige kant, aangezien in het beginstadium niet met 
een dergelijk grote activiteit gewerkt zal worden. De afstand tot de opstelling die 
een experimentator bij het werken in de zuurkast zonder al te grote moeite kan 
bewaren, bedraagt 0,5 m. Op de inmiddels bekende wijze kan het door deze 
experimentator zonder afscherming ontvangen dosisequivalenttempo geschat 
worden op een waarde van 19 mSv.h-1

• Wanneer de opstelling, zoals gepland, 
met geprofileerde loodstenen (dikte 5 cm; B = 2,18; T = 4.10-4

; Shl89, Web85) zal 
zijn afgeschermd, kan deze waarde worden gereduceerd naar 8 pSv.h-1

• 

Op advies van de SBD worden in de nabije toekomst twee loodplaten met 
een dikte van elk 1 cm (reeds aanwezig op de TUE) op de vloer van de zuurkast 
gelegd. Dit om bestraling van de gonaden van experimentatoren te voorkomen. 
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Tijdens de reeds eerder genoemde experimenten met de 11C-produktie dd. 
11 februari 1992 is door de SBD het stralingsniveau bij de zuurkast gemeten. Op 
30 cm afstand van de zinkoven bedroeg het dosisequivalenttempo 350 pSv.h-t, 
op 30 cm afstand van de rutheniumoven 90 pSv.h-1

• Er werd gewerkt zonder 
gebruikmaking van de afscherming met de loodstenen. 

Zoals in figuur 5.4.1 te zien is, staat zuurkast nr. 3 pal tegen de 
scheidingsmuur tussen het B-laboratorium en het gewone chemisch 
laboratorium. Deze muur bestaat slechts uit 18 cm cement. Het is dus mogelijk 
dat een experimentator in het chemisch laboratorium ten gevolge van de 
radioactiviteit in zuurkast nr.3 in het B-laboratorium aan uitwendige bestraling 
blootstaat. De afstand van een experimentator in het chemisch laboratorium tot 
de opstelling in het B-laboratorium bedraagt minimaal 1,5 m. In de literatuur 
zijn voor cement geenT-ofB-en 11-waarden gevonden. Op advies van de SBD 
is daarom de transmissie van 18 cm cement afgeschat met behulp van de 
transmissie van 18 cm water (HVL voor 511 keV fotonen in water= 7,581 cm; 
B = 4,2; T = 0,8; Shl89, Web85). Dit is een zeer veilige schatting. De 
afschermende werking van dit cement samen met die van de eerder genoemde 
loodstenen (T = 4.10-4

), zorgen ervoor dat het door een experimentator in het 
chemisch laboratorium ontvangen dosisequivalenttempo uitkomt op een 
maximale waarde van 0,8 * 4.10-4 * (0,13 * 37)/1,52 = 0,7pSv.h-1

• 

Inwendige besmetting 

Inwendige besmetting in het radiochemisch B-laboratorium kan allereerst 
optreden ten gevolge van een lek in de gasleiding buiten de zuurkast. Het 
radioactieve 11C02 (37 GBq) verspreidt zich dan homogeen over het gehele 
laboratorium (300 m3

), waardoor de activiteitsconcentratie gelijk is aan 120 
MBq.m-3

• De DCF voor inhalatie van 11C02 is zoals eerder gesteld gelijk aan 2,2 
pSv.MBq-1

, waardoor het door een experimentator (bij inademing van 1,2 m3.h-1 

aan lucht) ontvangen volgdosisequivalent ten gevolge van de inhalatie van 11C02 
uitkomt op een waarde van 0,3 mSv per uur aanwezigheid in het B-laborato
rium. Dit geeft geen redenen voor ongerustheid, vooral niet vanwege het hoge 
ventilatievoud van het B-laboratorium (20 h-1

), waardoor na 10 minuten 
praktisch het gehele laboratorium ververst is. 

Bij het optreden van een lekkage in de chemische opstelling in de 
zuurkast, is de kans op verspreiding van radioactieve gassen in het B
laboratorium nagenoeg uitgesloten. De ventilatie in de zuurkast zorgt er 
namelijk voor dat verspreiding buiten deze kast onmogelijk in grote 
hoeveelheden plaats kan vinden. Wel moet bij de plaatsing van de definitieve 
opstelling in de toekomst een goede luchtverversing in de gehele zuurkast 
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gehandhaafd blijven. In samenwerking met de SBD moet ernaar gestreefd 
worden dode ruimten en kortsluitingen (Web85) te vermijden. 

Wel moet er in de laatste beschouwing rekening worden gehouden met 
het feit dat er tijdens en na het labelingsproces niet alleen 11e02, maar evenzeer 
11eO (DCFinllalatie = 1,2 pSv.MBq-1

) en allerlei organische ne-verbindingen 
(DCF;nhalatie = 3,4 pSv.MBq-1

) in de zuurkast aanwezig zijn. Interessant is het in dit 
verband na te gaan in hoeverre verspreiding buiten de zuurkast (bijvoorbeeld 
ten gevolge van een defect in de ventilatie van de zuurkast) relevant is. 
Aangezien de DCF-waarde voor organische ne-verbindingen het grootst is, is 
het ontvangen volgdosisequivalent ten gevolge van inhalatie hiervan nagegaan. 
Bij een onverhoopte verspreiding van alle ne-activiteit in organische 
verbindingen (maximaal 37 GBq), levert dit een activiteits-concentratie op van 
120 MBq.m-3 en een ontvangen volgdosisequivalent van 0,5 mSv per uur 
aanwezigheid. Ter voorkoming hiervan is in overleg met de SBD reeds gedacht 
over het eventueel plaatsen in de toekomst van de gehele labelingsopstelling in 
een speciale omhulling ("containment") met een goede afzuiging. 

Paragraaf 5.5. De radioactieve reststoffen 

Na het doorlopen van het gehele proces mag het radioactieve gas (voor 
zover het nog niet is vervallen) niet zonder meer geloosd worden. In 
samenwerking met de SBD is besloten om het gedurende ongeveer 3,5 uur 
(ruwweg 10 halveringstijden) in een zogenaamd vervalvat op te slaan. Dit is een 
stalen vat, dat tijdens de in dit afstudeeronderzoek uitgevoerde experimenten in 
net radiochemisch B-laboratorium op ongeveer 1,7 m buiten de zuurkast 
geplaatst was. Om een goede gasstroom naar dit vervalvat te verkrijgen, werd 
dit vóór de experimenten met behulp van een in het B-laboratorium geplaatste 
pomp op een onderdruk van bijna 0,1 MPa gebracht. In de toekomst verdient 
het wellicht aanbeveling om dit vervalvat in de bundelzaal te plaatsen. Het 
radioactieve restgas moet dan via een leiding weer terug naar de bundelzaal 
vervoerd worden. Het grote voordeel hiervan is dat het vervalvat de metingen 
aan de isomerisatiereactie niet stoort én geen extra bijdrage aan de 
stralingsbelasting voor eventueel aanwezigen veroorzaakt. 

Tijdens de inmiddels bekende eerste experimenten met de opstelling dd. 
11 februari 1992 is door de SBD op 30 cm afstand van het vervalvat een 
dosisequivalenttempo gemeten van 50 pSv.h-1

• 
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Paragraaf 5.6. Evaluatie 

Dit stralingsbeschermingsrapport toont aan dat in het vervolg van dit 
project, wanneer gewerkt gaat worden met hoge bundelstromen (tot 15 pA) en 
grote activiteiten (tot 37 GBq), vooral aandacht moet worden besteed aan de 
produktie van neutronen in bunker 2 en aandey-straling aldaar. Verhoging van 
het stralingsniveau ten gevolge van de aangemaakte activiteit ter plaatse is in 
vergelijking hiermee niet significant. Aangezien met name de neutronen 
dominant zijn met betrekking tot de toename van het lokale 
dosisequivalenttempo (Huy80b), dient afscherming hiervoor eventueel te worden 
overwogen in samenwerking met de SBD. Een complicerende factor hierbij is de 
zeer geringe ruimte achter eindflens nr.12 (figuur 2.8.1) van de trefgashouder in 
bunker 2, zie ook paragraaf 2.7. Een mogelijkheid voor neutronenafscherming 
zou eventueel zijn het aanbrengen van het materiaal paraffine (nadeel: 
brandbaarheid) of polyethyleen (Web85) in combinatie met een "neutronen
invangend" materiaal (bijvoorbeeld 6Li-, 10B-, of 113Cd-verbindingen; Web85), met 
name rondom de eindflens van de trefgashouder. Dit in verband met de 
overwegend voorwaartse uittreerichting van de neutronen uit de trefgashouder 
(Paa92). Een bijkomend voordeel van het aanbrengen van deze 
neutronenafscherming is bovendien een zeer waarschijnlijke reductie van het 
dosisequivalenttempo ten gevolge van y-straling, aangezien het optreden van 
(n,y)-reacties in het beton alsmede de activering van het beton aanzienlijk zullen 
afnemen. Tenslotte moet met betrekking tot de neutronenafscherming rekening 
worden gehouden met de verstrooiing van neutronen aan de moleculen in lucht 
(het "skyshine-effect; Web85), waardoor op aanzienlijke afstanden van de 
trefgashouder een bijdrage aan de neutronendosis geleverd kan worden. Extra 
afscherming op het dak van bunker 2 is hiervoor wellicht een oplossing. 

Verder dient rekening gehouden te worden met het feit dat het door het 
ARAMOS-systeem geregistreerde dosisequivalenttempo ten gevolge van het 
transport van het radioactieve 11C02 door de teflon leiding eventueel tijdelijk de 
ingestelde normwaarde kan overschrijden, waardoor de bestraling van het 
trefgas automatisch wordt gestopt. Dit is vanzelfsprekend een onaanvaardbare 
storing. Ter voorkoming hiervan moet in de toekomst de transportleiding 
eventueel verplaatst worden naar een grotere hoogte. 

Tenslotte zal in het radiochemisch B-laboratorium de labelingsopstelling 
in de nabije toekomst worden afgeschermd met 5 cm dikke loodstenen. Ook 
voor de gasleiding is zoals gezegd een afschermende loodconstructie ontworpen. 
Echter, in overleg met de SBD dient te worden nagegaan of bij nader inzien deze 
afscherming hier voorkeur en prioriteit heeft. Wellicht kan een andere loop van 
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de leiding door het B-laboratorium op een meer praktische en voordelige wijze 
een reductie van het stralingsniveau voor experimentatoren bewerkstellingen. Bij 
deze beschouwing dient met name het in de stralingsbescherming bekende 
ALARA-principe (Huy91, Web85) te worden meegewogen. 

Een zeer gunstig feit met het oog op de ernst van mogelijk opgelopen 
inwendige besmettingen is de lage radiotoxiciteit van 11C. Wel is relevant op 
korte termijn een lekkage-detectiesysteem te installeren, dat via een 
terugkoppeling direct de produktie- en het transport van activiteit kan stoppen 
bij signalering van een lek. 

Uiteraard geldt voor deze eerste aanzet tot een stralingsbeschermings
rapport, dat het in de toekomst uitgebreid en waar nodig aangepast dient te 
worden, al naar gelang de verdere vorderingen van het 11C-project dit nodig 
maken. Met name geldt dit voor de opstelling in het B-laboratorium, die 
waarschijnlijk al op korte termijn ingrijpend gewijzigd dan wel uitgebreid zal 
worden in samenwerking met de vakgroep TAK en de SBD. 
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Hoofdstuk 6. Experimentele resultaten 

Paragraaf 6.1. Inleiding 

Na realisatie van de geplande produktie- en transportopstelling en een 
deel van de labelingsopstelling is hiermee een aantal experimenten gedaan, deels 
voor het opdoen van ervaring met het systeem, deels voor het testen ervan. Bij 
de eerste bestraling is nagegaan of er inderdaad 11C activiteit in de trefgashouder 
aangemaakt werd. Verder is het transport door de teflon gasleiding getest. In 
latere experimenten is dit laatste op een meer nauwkeurige wijze herhaald. 
Verder is veel aandacht besteed aan het bepalen van de opbrengst aan 
geproduceerde 11C activiteit. Deze is vergeleken met de bekende waarden uit de 
literatuur en de theoretisch te verwachten opbrengst. Tenslotte is globaal 
gekeken naar één aspect van de werking van het gerealiseerde deel van de 
labelingsopstelling in het B-laboratorium, namelijk de 11C-adsorptie in de 
zinkoven vergeleken met die op de ruthenium katalysator. De resultaten van al 
deze experimenten alsmede de wijze van uitvoeren, worden beschreven in dit 
hoofdstuk. 

Paragraaf 6.2. De opstelling 

De in de afstudeerperiode gerealiseerde opstelling is weergegeven in 
figuur 6.2.1. De onderdelen 1 tot en met 5 worden hieronder nader beschouwd. 

1 2 3 5 

Figuur 6.2.1. De gerealiseerde 11C produktie- en transportopstelling; 1 = trefgashouder in bunker 2, 
2 = transport leiding in de bundelzaal, 3 = zinkoven, 4 = nltheniumoven, 5 = verval vat (3, 4 en 5 
in het B-laboratorium). 

1. De trefgashouder in bunker 2, meetplaats lS, in de bundelzaal 
Op meetplaats 15 is de trefgashouder, zoals besproken in hoofdstuk 2, 
geïnstalleerd. Het trefgas wordt aangevoerd uit een cilinder, die buiten 
bunker 2 staat opgesteld. 
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2. De transportleiding in de bundelzaal 
In de bundelzaal ligt, voor het grootste gedeelte in een kabelgoot, de 42 m 
lange teflon gasleiding in een PVC-slang, zoals besproken is in hoofdstuk 3. 
Deze transporteert het geproduceerde 11C02-gas vanuit de trefgashouder in 
bunker 2 in de bundelzaal naar zuurkast nr.3 in het radiochemisch B
laboratorium. 

3. De zinkoven in het radiochemisch B-laboratorium 
Het in de zuurkast aangekomen radioactieve gasmengsel wordt eerst door 
de zinkoven geleid, zie paragraaf 4.4. Dit is een verticaal opgestelde buis 
van kwartsglas met een uitwendige diameter van ongeveer 3,5 cm en een 
lengte van 30 cm in een buisoven. In het midden van deze buis bevindt zich 
een 10 cm lange kolom van zinkkorrels (korrelgrootte 0,3-1,5 mm). De rest 
van de buis is opgevuld met glaswol. De oven wordt op een constante 
temperatuur van 390°C gehouden met behulp van een thermokoppel en een 
temperatuurregelaar. 

4. De rutheniumoven in het radiochemisch B-laboratorium 
Nadat de zinkoven het 11C02-gas in 11CO-gas heeft omgezet, wordt dit naar 
de rutheniumoven geleid, eveneens in zuurkast nr.3. Dit is een 30 cm lange 
buis van kwartsglas, met daarin een ongeveer 3 cm lange cilinder Ru/Si02-

korrels (zie paragraaf 4.6). De rest van de buis is opgevuld met glaswol. 
Deze buis ligt in een klapoven, die met behulp van een thermokoppel en een 
temperatuurregelaar op een constante temperatuur van 400°C wordt 
gehouden. Hier moet de dissociatieve adsorptie van het 11CO op de Ru
katalysator plaatsvinden, de eerste stap van het gemodificeerde Fischer
Tropsch labelingsproces (paragraaf 4.5), waarna afgekoeld wordt tot 60°C. 
De rest van de geplande Fischer-Tropsch labelingsopstelling is in deze 
afstudeerperiode door tijdgebrek, onverwachte complexiteit en soms 
onvoldoende steun van de vakgroep TAK niet gerealiseerd. Aanvoer van 
penteen (voor adsorptie op de Ru-katalysator bij 60°C; paragraaf 4.5) en 
waterstofgas (voor dissociatieve adsorptie op de Ru-katalysator, ook bij 60°C; 
paragraaf 4.5) is dus nog niet mogelijk. Een deel van de opstelling hiervoor 
is al wel in het cyclotrongebouw aanwezig, evenals een cilinder met H2-gas. 
Tevens is in overleg met de vakgroep TAK besloten om in de toekomst bij 
de eerste labelingsexperimenten geen 11C-gelabeld hexaan te produceren, 
maar 11C-gelabeld propaan. Het voordeel hiervan is dat er tijdens de 
gemodificeerde Fischer-Tropsch reactie geen penteen bijgemengd moet 
worden, maar etheen (C2H4). Deze laatste stof is bij kamertemperatuur 
gasvormig, in tegenstelling tot penteen dat vloeibaar is (paragraaf 4.5). Het 
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behoeft geen betoog dat het direct leiden van een te adsorberen gas over een 
katalysator veel minder gecompliceerd is dan het leiden van een dragergas 
door de verzadigde damp van een op die katalysator te adsorberen vloeistof 
(Gro91, Koe91). Een cilinder met etheen is inmiddels in het cyclotrongebouw 
aanwezig. 

5. Het vervalvat in het radiochemisch B-laboratorium 
Het niet op de Ru-katalysator geadsorbeerde 11CO wordt samen met de rest 
van het gasmengsel naar het vervalvat getransporteerd (paragraaf 5.5), dat 
buiten de zuurkast in het B-laboratorium staat opgesteld. 

Paragraaf 6.3. Verificatie 11C-produktie 

Op 11 februari 1992 is de eerste bestraling van het trefgas uitgevoerd. Het 
geproduceerde radioactieve gas is door de teflon leiding naar het B-laboratorium 
geleid. Daar werd met behulp van een Nal scintillatiedetector en een veel
kanaaisanalysator (gecalibreerd met een 22Na- en een 6°Co-ijkbronnelje) het 
uitgezonden y-spectrum ten gevolge van de in de leiding en in de ovens 
aanwezige activiteit gemeten. Figuur 6.3.1 toont dit spectrum. 
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Figuur 6.3.1. Het ten gevolge van de aangemaakte activiteit geregistreerde y-spectrum in het B
laboratorium. 
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De piek bij een fotonenergie van 511 keV zou afkomstig kunnen zijn van 
fotonen, die ontstaan bij de annihilatie van door het 11C geëmitteerde positonen. 
Dit kan geverifieerd worden met een halveringstijdanalyse. Deze is uitgevoerd 
door middel van het 19 maal tellen van het aantal fotonen in de genoemde piek 
per minuut gedurende een klein half uur. In figuur 6.3.2 is het gevonden 
verband tussen de natuurlijke logaritme van dat aantal en de tijd uitgezet. 
Tevens is hierin uitgezet de door middel van de methode der kleinste kwadraten 
gevonden beste 1 e orde-benadering voor dit verband. De afname van de 
telsnelheid Rt verloopt volgens vergelijking 6.3.1: 

(6.3.1). 

Hierin staat R0 voor de telsnelheid aan het begin van de meetserie, A voor de 
vervalconstante van de geproduceerde radionuclide en t voor de tijd. 
Vergelijking 6.3.1 kan nu als volgt geschreven worden: 

In{R) = In<Ro} - Át (6.3.2). 

Hieruit blijkt dat de richtingscoëfficiënt van de door de meetpunten getrokken 
rechte lijn in figuur 6.3.2 gelijk is aan -A(= -ln2/T, zie paragraaf 2.6). Verwerking 
van de meetgegevens levert op deze wijze een halveringstijd T van de 
aangemaakte radion uclide, die een waarde heeft van (20 ,3 +I- 0 ,4) min. Zoals 
overal in dit verslag wordt bij deze meetwaarde de standaardafwijking gegeven. 
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Figuur 6.3.2. Het experimenteel bepaalde verband tussen de In van de telsnelheid in cpm en 
de tijd in min; ook de 1' orde benadering van dit verband is weergegeven. 
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Aangezien 11C een halveringstijd T heeft van 20,38 min, is hiermee 
aangetoond dat de 511 keV-piek in figuur 6.3.1 inderdaad afkomstig is van 
fotonen ten gevolge van de annihilatie van door 11C uitgezonden positonen. De 
conclusie hieruit is dat de geproduceerde radionuclide 11C is, zodat de 
produktieopstelling naar verwachting functioneert. Verder kan worden geconclu
deerd dat de transportleiding er inderdaad voor zorgt dat activiteit het B
laboratorium bereikt. 

De hoge, brede piek bij een lage fotonenergie in het spectrum van figuur 
6.3.1 is overigens te wijten aan annihilatiefotonen die, alvorens de detector te 
treffen, verstrooid zijn aan bijvoorbeeld de metalen wanden van de ovens in de 
zuurkast of die van de zuurkast zelf. Deze compton-terugverstrooiingspiek voor 
511 keV-fotonen ligt volgens de literatuur bij een energie van 170 keV (Mar68). 

Paragraaf 6.4. Het activiteitstransport door de leiding 

Op 31 maart 1992 is door middel van een meting aan de teflon leiding in het 
radiochemisch B-laboratorium het activiteitstransport hierdoor nader 
geanalyseerd. Met behulp van de eerder genoemde Nal scintillatiedetector en 
de veelkanaalsanalysator is vanaf het moment dat de bestraling van het trefgas 
gestart werd (t = 0 min), gedurende een ruim half uur de telsnelheid ten gevolge 
van de fotonen in de annihilatiepiek (zie figuur 6.3.1) geregistreerd. Figuur 6.4.1 
geeft het gevonden verband weer. 
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Figuur 6.4.1. Het gevonden verband tussen de aan de leiding in het B-laboratorium geregistreerde 
telsnelheid (in tellen per seconde = counts/s = cps) van fotonen in de annihilatiepiek en de tijd na het 
begin van de bestraling van het trefgas. 
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Aangezien de bundelpijp nr.ll van de trefgashouder (figuur 2.8.1), waarin de 
14N(p,a)11C-kernreactie plaatsvindt, een volume heeft van 0,86 1 (paragraaf 5.3) 
bij een trefgasdruk van 500 kPa (paragraaf 2.8), duurt het maximaal 14,3 min 
alvorens de laatst geproduceerde activiteit door het reduceerventiel (paragraaf 
3.5) de 42 m lange leiding instroomt. In dit toegepaste model voor het 
activiteitstransport wordt uitgegaan van een gasstroom van 5 ml.s-1 (paragraaf 
3.5) in de leiding. Daar de stroomsnelheid ter plaatse gelijk is aan 2,8 m.s-1 

(paragraaf 3.5) heeft de transporttijd door de leiding naar het B-laboratorium een 
waarde van 0,3 min. De tijd die het duurt na het begin van de bestraling voordat 
ook de laatst geproduceerde activiteit in het B-laboratorium aangekomen is, is 
dus gelijk aan 10 min (bestralingsduur; paragraaf 2.6) + 14,3 min + 0,3 min = 
24,6 min. Inderdaad blijkt uit figuur 6.4.1 dat op dat tijdstip de geregistreerde 
telsnelheid terug is op een lage, min of meer constante waarde. De 
achtergrondruis bij deze meting bedroeg ongeveer 1,5 cps, waaruit blijkt dat dit 
niveau na 24,6 min nog niet bereikt is. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat 
een (weliswaar) klein gedeelte van de activiteit toch tijdelijk in de teflonleiding 
wordt geabsorbeerd en na enige tijd weer wordt losgelaten of dat het door de 
bundelpijp nr.ll stromende gas niet direct alle activiteit meeneemt. Om dit aan 
een nader onderzoek te onderwerpen is het goed in de toekomst de meting van 
figuur 6.4.1 te herhalen over een veellangere tijdsspanne. 

Paragraaf 6.5. De opbrengst aan 11C-activiteit 

De opbrengstbepaling is uitgevoerd door middel van een aantal bestralingen 
van het trefgas (31 maart, 7 april, 14 april en 21 april 1992). Hierbij zijn de in 
paragraaf 2.6 genoemde reactieparameters constant gehouden, op de bundel
stroom na. Er is bestraald met verschillende waarden voor de bundelstroom, 
variërend van 50 nA tot 1 J.lA, die gemeten zijn op de bundelpijp (nr.11 in figuur 
2.8.1). Bij het ontwerp van de trefgashouder is met deze meting rekening 
gehouden door de bundelpijp met isolatieflens nr.8 in figuur 2.8.1 elektrisch te 
isoleren van de aarde en het buffervat nr.7 (paragraaf 2.8). 

Volgens de literatuur komt vrijwel alle geproduceerde 11C beschikbaar in 
11C02• Een kleine produktie van 11CO is echter mogelijk (paragraaf 2.5). Om de 
11C-activiteit in beide stoffen in de opbrengstbepaling mee te nemen, is de in 
figuur 6.2.1 geschetste opstelling tijdelijk gewijzigd. De beide ovens zijn 
vervangen door drie wasflessen, gevuld met een geconcentreerde (circa 3 M) 
oplossing van natriumhydroxide (NaOH), en een buis met zogenaamde 
moleculaire zeef (molzeef; gebruikt is "Molekularsieb Yetikon 4 A 8/2"). Dit is 
een stof, die ten gevolge van haar poriegrootte selectief bepaalde stoffen 
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absorbeert en andere niet. Door het trefgas met daarin de 11C-activiteit na 
aankomst in de zuurkast in het B-laboratorium eerst door de drie wasflessen met 
NaGH-oplossing (natronloog) te leiden, vindt daarin (naar verwachting 
volledige) absorptie van het 11C02 plaats. Vervolgens absorbeert het eventueel 
aanwezige 11CO volledig in de met vloeibare stikstof gekoelde molzeef. Dit is 
een in de literatuur bekende methode voor de absorptie van CO (Cla75). Bij deze 
proef fungeert de molzeef overigens als een totaal-absorber; ook het eventueel 
niet in het natronloog geabsorbeerde 11C02 wordt hierin opgevangen. 

Na uitvoering van de bestraling, het transport en de absorptie in het 
natronloog en de molzeef, moet de hierin verzamelde totaal geproduceerde 
activiteit gekwantificeerd worden; hier wordt dus uitgegaan van een 
verwaarloosbare 11C-absorptie in de teflon gasleiding (zie paragraaf 6.4). De 
inhoud van de drie wasflesjes met natronloog en het geabsorbeerde 11C02 werd 
bij elkaar gevoegd en gehomogeniseerd, waarna van de oplossing een monster 
werd genomen van 12 ml in een flesje. De reeds eerder genoemde telsnelheid ten 
gevolge van de fotonen in de annihilatiepiek van 11C werd geregistreerd op 
verschillende afstanden (minimaal 30 cm) van een Nal scintillatiedetector. 
Calibratie vond plaats met behulp van een 22Na ijkbronnetje met bekende 
activiteit. De afmetingen van het monsterflesje alsmede de afstand tot het hart 
van de detector (minimaal 30 cm) garandeerden in beide gevallen een 
vergelijkbare puntbrongeometrie. Verder werd uiteraard gecorrigeerd voor het 
fysisch verval van de geproduceerde 11C activiteit met behulp van de zorgvuldig 
bijgehouden verstreken tijd. 

De detector werd (vanzelfsprekend op de voorkant na) zorgvuldig 
afgeschermd met loods tenen, om vooral bij het meten van het monsterflesje geen 
storing te ondervinden van elders in de zuurkast aanwezige 11C activiteit. Ook 
de ongewenste detectie van terugverstrooide fotonen (de comptonterugverstrooi
ingspiek in het spectrum van figuur 6.3.1) kon op deze wijze worden 
verminderd, echter niet geheel worden voorkomen. Dit leidde tot het gemeten 
spectrum van figuur 6.5.1. Naast de bekende 511-keV piek zijn de comptonrug, 
de comptonterugverstrooiingspiek (170 keV) en een loodröntgen-piek duidelijk 
te zien. Deze laatste wordt veroorzaakt door excitatie van loodatomen van de 
afscherming naar een aangeslagen toestand ten gevolge van de absorptie van 511 
keV annihilatiefotonen. Bij terugval naar de grondtoestand zenden de 
loodatomen karakteristieke röntgenstraling uit (volgens de literatuur met 
energiewaarden van 73, 75 en 85 keV; Mar68, Phi, Way70). Deze X-straling 
veroorzaakt de loodröntgenpiek in figuur 6.5.1. 
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Figuur 6.5.1. Het gemeten spectmm met de door lood gedeeltelijk afgeschermde Na! detector. 

De in het natronloog geabsorbeerde 11C activiteit bedroeg, omgerekend voor 
een bundelstroom van 15 pA, (14,2 +/- 2,6) GBq. Hiervan bevond zich (65 +/-
3)% in de eerste wasfles, (24 +/- 2)% in de tweede en (11 +/-1)% in de derde. 
Aangezien dit laatste percentage nog vrij groot is, mag niet zonder meer worden 
aangenomen dat de 11C02 absorptie in het natronloog volledig is. 

De in de molzeef geabsorbeerde 11C activiteit had een waarde van (0,6 +/-
0,1) GBq (omgerekend voor een bundelstroom van 15 pA). Hiermee komt de 
totale opbrengst aan 11C activiteit (omgerekend voor een bundelstroom van 15 
pA) op (14,8 +I -2,7) GBq (genormaliseerd 3,0 GBq/pA.h). Volgens de 
theoretische beschouwing in paragraaf 2.6 zou dit voor een bundelstroom van 
15pA gelijk moeten zijn aan 37 GBq (genormaliseerd 7,4 GBq/pA.h), een factor 
2,5 groter. 

Naar aanleiding van dit aanzienlijke verschil is een inventarisatie gemaakt 
van in de literatuur (Del84, Kro86, Mey90, Suz90, Van83, Van85, Von90, Wie86) 
gevonden genormaliseerde waarden voor de opbrengst van de gebruikte 
14N(p,a)11C produktiereactie op een trefgas. Deze waarden zijn weergegeven in 

figuur 6.5.2, alsmede de genormaliseerde theoretische opbrengst (7,4 GBq/pA.h 
bij een energie van 15 Me V) en de genormaliseerde experimenteel behaalde 
opbrengst (3,0 GBq/pA.h bij een energie van 15 MeV). 
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Figuur 6.5.2. Een inventarisatie van de in de literatuur gevonden genonnaliseerde opbrengsten 
alsmede de theoretisch berekende - en de experimenteel gevonden opbrengst. 

Uit deze figuur blijkt duidelijk dat nergens de theoretisch berekende opbrengst 
van 7,4 GBq/pA.h wordt bereikt. De waarde van 6,5 GBq/pA.h (Van83, Van85) 
bij een energie van 17,3 Me V komt nog het meest in de buurt. Verder is te zien 
dat de experimenteel behaalde opbrengst van 3,0 GBq/pA.h lang niet slecht 
afsteekt temidden van opbrengsten behaald bij vergelijkbare energieën, zeker 
niet als in ogenschouw wordt genomen dat de in paragraaf 6.4 genoemde twee 
effecten (activiteitsabsorptie in de transportleiding en niet directe 
activiteitsafvoer uit de trefgashouder) mogelijk ook nog een reducerende invloed 
hebben op deze waarde. 

Aangezien de molzeef 4% van de totale 11C activiteit absorbeert, kan worden 
geconcludeerd dat ten hoogste 4% van de aangemaakte activiteit niet in de vorm 
van 11C02 beschikbaar komt. Er dient namelijk rekening gehouden te worden 
met het feit dat, zoals eerder gesteld, de absorptie van het 11C02 in het 
natronloog wellicht niet volledig is. Een klein deel van het 11C02 zou dus ook 
nog in de molzeef terecht kunnen zijn gekomen. Het genoemde percentage van 
4% bevat in dat geval, naast 11CO, ook nog een gedeelte 11C02; vandaar de 
formulering "hoogstens 4%" in bovengenoemde conclusie. 

Paragraaf 6.6. De adsorptie in de ovens 

Om in elk geval één uitspraak te kunnen doen over het in dit 
afstudeerproject gerealiseerde deel van de labelingsopstelling in de zuurkast (de 
zinkoven en de rutheniumoven), is een experiment gedaan met de gehele 
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opstelling van figuur 6.2.1. Er is 11C activiteit geproduceerd in bunker 2, 
getransporteerd naar het B-laboratorium, geleid door de zinkoven bij een 
temperatuur van 390°C en door de rutheniumoven bij een temperatuur van 
400°C en opgeslagen in het vervalvat. Vervolgens is de 11C adsorptie in beide 
ovens globaal met elkaar vergeleken, door middel van een bepaling aan de 
buitenkant van de beide kwartsglas buizen van de telsnelheid ten gevolge van 
de annihilatie-fotonen met behulp van een eindvenster GM-buis. Hoewel de 
efficiëntie van een dergelijke detector voor fotonstraling een lage waarde heeft 
(ongeveer 1 %; Web85), is dat bij deze meting geen probleem vanwege de hoge 
waarde van de geadsorbeerde activiteit in de beide buizen. 

Het bleek dat de gemeten telsnelheid aan de buitenkant van de buis met 
zink (130 cps) globaal veel hoger was dan die aan de buitenkant van de buis met 
de ruthenium katalysator (20 cps). Dit betekent dat de 11C adsorptie in 
hoofdzaak optreedt in de zinkoven, hetgeen zeer ongewenst is. Ook de in 
paragraaf 5.4 genoemde metingen van het dosisequivalenttempo bij de beide 
ovens geven een dergelijk beeld. Om uiteindelijk een Fischer-Tropsch 
labelingsreactie met een optimale opbrengst te kunnen realiseren, moet de 
aangevoerde 11C activiteit zo mogelijk volledig aan de ruthenium katalysator 
adsorberen (paragraaf 6.2 en 4.5) in plaats van aan het zink. De zinkoven dient 
slechts de omzetting van 11C02 naar 11CO te bewerkstelligen, zonder blijvende 
adsorptie van 11C activiteit. Bij een verdere ontwikkeling van de 
labelingsopstelling in de toekomst moet met de constatering van dit probleem 
dus terdege rekening worden gehouden. 
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Hoofdstuk 7. Conclusies en aanbevelingen 

Paragraaf 7.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk worden, op basis van de in dit afstudeerwerk 
gerealiseerde onderdelen van het gehele 11C systeem, enkele belangrijke 
conclusies en aanbevelingen met het oog op het toekomstig onderzoek en de 
totale voortzetting van het project gegeven. Let wel, niet alle in de hoofdstukken 
2 tot en met 6 vermelde gevolgtrekkingen worden gerecapituleerd; slechts die 
conclusies zijn vermeld, die met het oog op de toekomst relevant zijn en 
eventueel in een aanbeveling voor vervolgonderzoek kunnen worden vertaald. 
De onderdelen die in dit hoofdstuk aan bod komen zijn achtereenvolgens de 11C

produktie (ingegaan wordt ook op de geschiktheid voor 150-produktie), het 
transport, de zinkoven en het labelingssysteem. Tenslotte wordt kort ingegaan 
op de in hoofdstuk 1 gestelde eis van automatiseerbaarheid én op het vervolg 
van het project na beëindiging van dit afstudeerwerk. 

Paragraaf 7.2. De produktie 

Opbrengst 
De opbrengst aan 11C-activiteit, die met behulp van de uitgevoerde 

bestralingen van het trefgas in de trefgashouder is verkregen, bedraagt 41% van 
de theoretisch te verwachten opbrengst voor de 14N(p,a)11C-reactie. Hoewel dit 
in vergelijking met in de literatuur beschreven opbrengsten zeker niet slecht is, 
moet in de toekomst toch gestreefd worden naar een verbetering van dit 
percentage. Mogelijke oorzaken voor het achterblijven van de opbrengst bij de 
theoretische waarde zijn wellicht ondermeer te vinden in een aanzienlijke 
bundelverstrooiing in het trefgas, waardoor een deel van de protonen in de 
wanden van de trefgashouder terecht komt, of in een reductie van de 
gasdichtheid ter plaatse van de protonenbundeL Verder moet rekening worden 
gehouden met het feit, dat alle opbrengstbepalingen zijn uitgevoerd in het 
radiochemisch B-laboratorium, dat wil zeggen nadat het radioactieve gas de 
gehele teflonleidng van 42 m lengte had doorlopen. Activiteitsabsorptie in deze 
leiding of een niet directe afvoer van alle activiteit uit de trefgashouder kunnen 
ook een reducerende invloed op die 41% gehad hebben. 

Uit de halveringstijdanalyse (figuur 6.3.2) van de geproduceerde activiteit 
bleek, dat het percentage aan radionuclidische verontreinigingen zeer gering 
moet zijn. De gevonden halveringstijd T is namelijk gelijk aan (20,3 +I- 0,4) min, 
terwijl de literatuurwaarde voor de halveringstijd T van 11C gelijk is aan 20,38 
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min. De eventueel aanwezige verontreinigingen 13N en 18F hebben halverings
tijden van respectievelijk 9,96 en 110 min. 

In paragraaf 6.5 is gesteld dat ten hoogste 4% van de geproduceerde 
activiteit niet in de vorm van 11C02 beschikbaar komt. Het gering zijn van dit 
percentage is in overeenstemming met de diverse literatuurgegevens. 

Plaats 
De plaats van de trefgashouder op meetplaats 15 in bunker 2 is met het 

oog op de toekomst niet ideaal, ondermeer vanwege het feit dat er nauwelijks 
ruimte is om na overleg met de SBD een eventuele afscherming voor neutronen 
te plaatsen. Het is dan ook de bedoeling om in de toekomst de gehele 11C 
produktie te verplaatsen naar de momenteel nog ongebruikte bunker 10, zie 

figuur 7.2.1. 
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Figuur 7.2.1. Een deel van de bundelzaal met daarin ondermeer bunker 10. 
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Om in deze bunker bestralingen te kunnen uitvoeren, is een nieuw stuk 
bundellijn nodig, dat door de cyclotron bedrijfsgroep moet worden aangelegd. 
De hiervoor benodigde magneten zijn reeds enkele jaren in het cyclotrongebouw 
aanwezig. Een bijkomend voordeel van plaatsing van de 11C-produktie-opstelling 
in bunker 10 is een mogelijke reductie van de afstand naar het radiochemisch B
laboratorium in vergelijking met de huidige bunker. Dit voorkomt het transport 
van de geproduceerde activiteit over een lange afstand en dus een gedeelte van 
de activiteitsabsorptie in het leidingmateriaaL Ook het vervalvat zou in deze 
bunker een plaats kunnen krijgen. 

150-produktie 
Zoals gesteld in hoofdstuk 1, is het een voordeel als de 11C produktie

opstelling ook geschikt is voor de produktie van tso. Aan deze geschiktheid 
blijkt inderdaad uitstekend te worden voldaan. De meest gebruikte tso
produktiereactie is namelijk de 14N(d,n)1s0-kernreactie (Cas81, Cas82, Cla75, 
Gez86, RCC66), uitgevoerd door middel van een deuteronenbestraling van 
stikstofgas. Deze 14N(d,n)1s0-reactie is exo-energetisch (Q = 5,068 MeV; Cas81) 
met een de coulombbarrière van 2,22 Me V en wordt veel toegepast vanwege de 
hoge abundantie van 14N in natuurlijk stikstof (99,6337%; See74). 
Uivoering van de reactie kan plaatsvinden in een watergekoelde aluminium 
trefgashouder (Cla75), door middel van de bestraling van een continu stromend 
trefgas (Cla75). De in bunker 2 staande trefgashouder voldoet volledig aan deze 
specificaties en kan dus zonder meer gebruikt worden voor de tso-produktie. 
Om een maximale tso-opbrengst in de vorm van 1500 te verkrijgen (zie 
paragraaf 1.3), wordt bij het N2-gas een kleine hoeveelheid (1 %, Cas82; 4%, 
Cla75) 0 2-gas gemengd. Dit trefgas wordt bestraald met een deuteronenbundel 
van 5 MeV en 10 p.A (Cas82) of van 6,3 MeV en 30 pA (Cla75). Deze waarden 
zijn met het cyclotron gemakkelijk haalbaar (tabel A.1.1), zodat de bestaande 11C
produktie-opstelling zonder meer geschikt is voor de tso-produktie. 

Paragraaf 7.3. Het transport 

Activiteitsverlies 
Aangezien niet uitgesloten kan worden dat er absorptie van 

geproduceerde 11C activiteit in het teflon van de leiding optreedt, moet dit in de 
toekomst nader onderzocht worden (paragraaf 6.4). Verder dient met het oog op 
de produktie van 150 (T = 2,03 min) de transporttijd door de leiding te kunnen 
worden verkleind. Anders is immers een te groot deel van de geproduceerde 
activiteit vervallen, voordat deze het B-laboratorium heeft bereikt. De hiervoor 
benodigde grotere drukval in de leiding kan het teflon ongetwijfeld met gemak 
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hebben (de maximale druk bedraagt 7 MPa; paragraaf 3.4). De verplaatsing van 
de produktie-opstelling naar bunker 10 zou overigens ook met het oog op het 
transport van 150 voordelig zijn, gezien de reductie van de afstand en dus van 
de transporttijd. 

Stralingsniveau 
Ten gevolge van het transport van radioactief gas door de teflon leiding 

in de kabelgoot, kan het door de ARAMOS-monitoren geregistreerde maximale 
dosisequivalenttempo mogelijk somtijds de ingestelde normwaarde over
schrijden, waardoor het cyclotron automatisch wordt teruggeschakeld en de 
bestraling stopt. Om dit te voorkomen, moet de leiding in overleg met de SBD 
en de cyclotron bedrijfsgroep in de toekomst misschien worden verplaatst naar 
een grotere hoogte, verder weg van de monitoren. Overigens is het raadzaam 
hiermee te wachten tot er duidelijkheid is over de eventueel aanstaande 
verplaatsing van de produktie-opstelling naar bunker 10, aangezien in dat geval 
een heel nieuw traject van de transportleiding moet worden overwogen. 

Lekdetectie 
Belangrijk is op korte termijn een systeem met druk- of flowmeters te 

installeren, die eventuele lekkages in de leiding automatisch signaleren en 
momentaan via een regelsysteem de bestraling en het transport van activiteit 
beëindigen. Op deze wijze kan de verspreiding van radioactief gas zoveel 
mogelijk worden voorkomen en inwendige besmetting van aanwezigen worden 
vermeden. 

Paragraaf 7.4. De omzetting van 11C02 naar 11CO 

Zinkoven 
De experimenten, uitgevoerd op het IRI in Delft, met de zinkoven 

brachten geen klaarheid met betrekking tot het al dan niet functioneren ervan. 
Dit zal in de toekomst met behulp van een gaschromatograaf moeten worden 
gedaan. Een ander probleem met de zinkoven is de grote 11C-adsorptie op het 
zink, waardoor activiteit voor de labeling verloren gaat. Duidelijk is op dit 
moment in elk geval dat de zeer summiere opmerkingen in de literatuur over 
het gebruik van deze oven te weinig zeggen over de praktische wijze van 
uitvoeren van de omzetting en dat aan dit onderwerp in de toekomst nog veel 
werk zal moeten worden verricht. Gezien de frequente toepassing van deze oven 
elders moet dit echter in beginsel een oplosbaar probleem zijn. 

Vanwege de huidige problemen met de zinkoven is in de literatuur 
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gezocht naar eventuele mogelijkheden om het gebruik van hiervan te 
voorkomen. Twee mogelijke opties worden hieronder besproken. 

Dissociatieve adsorptie van 11C02 

De omzetting van het geproduceerde 11C02 naar 11CO moet plaatsvinden 
vanwege de Fischer-Tropsch labelingsreactie, waarbij CO dissociatief op een 
katalysator moet worden geadsorbeerd. Echter, uit recent onderzoek aan de 
Rijksuniversiteit Leiden (Gie92) is gebleken dat ook C02 na adsorptie kan 
dissociëren en wel op een rodium katalysator. In paragraaf C.5 is besproken dat 
rodium gebruikt kan worden als Fischer-Tropsch katalysator, waardoor de 
mogelijkheid voor de hand ligt om rechtstreeks 11C02 te adsorberen op een Rh
katalysator en daarna de gebruikelijke Fischer-Tropsch stappen uit te voeren. 
Wellicht is dit een optie om in de toekomst het gebruik van de zinkoven te 
kunnen vermijden. Wel zal in dat geval de Ru-katalysator met alle voordelen in 
de Fischer-Tropsch reactor moeten worden vervangen door een Rh-katalysator, 
hetgeen voor het labelingsproces weer een nadeel vormt (paragraaf C.5). 

Boudouard evenwicht 
In de koolstofchemie is de reactie C02(g) + C(s) ,.... 2 CO(g) bekend (Bro65, 

Ham73, Hey66, Nos64, Rou73), onder de naam Boudouard evenwicht (Bro65). 
Deze evenwichtsreactie treedt op wanneer C02-gas over heet C wordt gevoerd 
(Rou73), waarbij de temperatuur minimaal 800°C moet zijn voor het verkrijgen 
van een rechtsliggend evenwicht (Ham73). Bij een temperatuur van 675°C is er 
in de evenwichtssituatie namelijk 50% C02 en 50% CO aanwezig, terwijl er bij 
900°C nog slechts 5% C02 overblijft en maar liefst 95% CO gevormd wordt 
(Nos64). Toepassing van dit Boudouard evenwicht voor de omzetting van het 
gevormde 11C02 naar 11CO in plaats van de zinkoven is eventueel een optie voor 
de toekomst, hoewel het werken bij een dergelijk hoge temperatuur praktisch 
gezien vanzelfsprekend een nadeel is. Een ander relevant nadeel is gelegen in 
het feit dat bij uitvoering van de reactie de specifieke activiteit belangrijk wordt 
verdund. 

Paragraaf 7.5. Het labelen 

De Fischer-Tropsch reactie met alkeen bijmenging 
Uit de literatuur en de met 12CO verrichte experimenten blijkt dat voor 

een Fischer-Tropsch labelingsreactie met een aanvaardbare selectiviteit voor de 
hogere alkanen alkeen bijmenging onvermijdelijk is. Experimenten met de 
daadwerkelijke produktie op deze wijze van 11C gelabelde alkanen zijn in dit 
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afstudeeronderzoek niet verricht. In de zeer nabije toekomst zal dit werk worden 
gedaan door de vakgroep TAK in het radiochemisch B-laboratorium. Hiervoor 
is reeds een opstelling gepland (San92). 

Afscherming 
Uit de eerste plannen van de vakgroep TAK met betrekking tot de 

labelingsopstelling blijkt, dat deze onmogelijk in haar geheel in zuurkast nr.3 zal 
passen. Daarom moet op korte termijn met de SBD worden overlegd over het 
plaatsen van (een deel van) de opstelling in bijvoorbeeld een speciale omhulling 
met afzuiging buiten de zuurkast. Verder dient de opstelling afgeschermd te 
worden met loods tenen, zoals besproken is in paragraaf 5.4. Overigens moet bij 
het nemen van stralingsbeschermingsmaatregelen te allen tijde rekening worden 
gehouden met het ALARA-principe door middel van het maken van een zorg
vuldige kosten-baten analyse. 

Optie voor de toekomst 
Hoewel de gemodificeerde Fischer-Tropsch reactie als eerste zal worden 

onderzocht als mogelijke 11C labelingsreactie, mag de Grignard reactie zeker niet 
worden vergeten. Een voordeel van de toepassing hiervan is het feit dat het 
geproduceerde 11C02 onmiddellijk gebruikt kan worden. Ook dit is dus een 
methode om de toepassing van de zinkoven te vermijden. Hét grote probleem 
van de Grignard reactie is echter het feit dat het gelabelde eindprodukt geen 
alkaan is, maar een alkaanzuur. De omzettingswijze van een gelabeld alkaanzuur 
naar een gelabeld alkaan is op dit moment onbekend. Overigens brengt ook de 
uitvoering van het Grignard proces een aantal complicaties met zich mee 
(paragraaf 4.2). 

Paragraaf 7.6. De automatiseerbaarbeid 

In hoofdstuk 1 is bij de formulering van het eisenpakket voor het gehele 
systeem steeds de nadruk gelegd op de automatiseerbaarheid van alle 
afzonderlijke delen. De in deze afstudeerperiode gerealiseerde onderdelen (de 
trefgashouder, de transportleiding, een deel van de labelingsopstelling en het 
vervalvat) zijn nog niet op afstand automatisch bedienbaar. Wel is er in het 
ontwerp terdege rekening mee gehouden, dat dit in de toekomst zal moeten 
gebeuren. 

Vóór het starten van de 11C-produktie bijvoorbeeld moeten twee 
handelingen worden uitgevoerd. Ten eerste dient de koelwaterkraan te worden 
opengedraaid, die in principe een op afstand bedienbare kraan kan zijn. Verder 
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is in de bunker reeds een zogenoemd waterslot geïnstalleerd, waarop de 
koelwaterleiding in de toekomst kan worden aangesloten. Dit waterslot 
controleert voortdurend de aanwezigheid van een koelwaterstroom. Bij het 
wegvallen daarvan (bijvoorbeeld ten gevolge van een lekkage) geeft het een 
electrisch signaal, waardoor automatisch de bestraling van het trefgas kan 
worden gestopt. Op deze wijze worden situaties, waarin de bestraling wordt 
gecontinueerd terwijl de koeling niet functioneert, automatisch vermeden. Ten 
tweede moet een kraan in de leiding worden geopend, waardoor het trefgas uit 
de cilinder buiten de bunker naar de trefgashouder stroomt. Deze kan ook in 
beginsel weer op afstand bedienbaar zijn. Hierna kan tenslotte de bestraling 
worden gestart. 

De lekdetectie tijdens het transport door de teflon leiding zal in de 
toekomst op automatische wijze geschieden met behulp van de al meermalen 
genoemde druk- of flowmeters in een regelsysteem, dat bij signalering van een 
lek onmiddellijk op automatische wijze de activiteitsproduktie en het transport 
doen stoppen. 

Op dit moment is er nog niets te zeggen over de automatiseerbaarheid 
van het labelingssysteem, aangezien het complete systeem nog in het B
laboratorium gerealiseerd moet worden. Wel streeft ook de vakgroep TAK naar 
de ontwikkeling van een systeem dat zoveel mogelijk automatiseerbaar is, 
ondermeer vanwege het vermijden van stralingsblootstelling voor de 
experimentatoren. 

Paragraaf 7.7. De toekomst van het project 

Na de beëindiging van het afstudeerwerk door de schrijver dezes, wordt 
het project voortgezet zowel door de groep KFf als door de vakgroep TAK. 
Fysici van KFf zullen zich de komende tijd blijven bezighouden met het 
ontwerp en de realisatie van het detectiesysteem. Ook de optimalisatie van de 
opbrengst van de 11C produktie-opstelling blijft een punt van aandacht. Chemici 
van TAK gaan zich intensief bezighouden met het op korte termijn realiseren 
van een 11C labelingssysteem in het radiochemisch B-laboratorium en het doen 
van de eerste labelingsexperimenten hiermee. Dit om zo snel mogelijk een 
uitspraak te kunnen doen over de (on)mogelijkheid de gemodificeerde Fischer
Tropsch reactie als 11C labelingsreactie toe te passen. Mochten deze experimenten 
niet succesvol blijken, dan moet de mogelijkheid van Grignard-labeling nader 
worden onderzocht. Dit gehele labelingsonderzoek heeft momenteel de hoogste 
prioriteit. 

Op de langere termijn moet nog worden gewerkt aan het in hoofdstuk 1 
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genoemde systeem voor de injectie van de gelabelde alkanen in de zeoliet 
katalysator, alsmede aan het meetdata-acquisitiesysteem. Bij dit alles zal intensief 
overleg worden gepleegd met de cyclotron bedrijfsgroep en vooral met de 
Stralingsbeschermingsdienst over de stralingshygiënische aspecten van het 
geheel. 
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Appendix A. Literatuurstudie 11C produktiereacties 

Paragraaf A.l. Inleiding 

In de literatuur wordt de produktie van de radionuclide 11C veelvuldig 
beschreven door onderzoekers uit verschillende landen. Men maakt voor deze 
produktie gebruik van diverse kernreacties, uitgevoerd op verschillende 
trefplaten en/ of trefgassen. Ook de waarden van de gebruikte deelljesenergie, 
bundelstroom en geproduceerde activiteit lopen nogal uiteen. Om een 
verantwoorde keuze te kunnen maken voor de produktiewijze van 11C in dit 
project, wordt in deze appendix een inventarisatie gemaakt van de verschillende 
produktiereacties beschreven in de literatuur. Hierbij is getracht voor elke 
produktiewijze de volgende kenmerken in kaart te brengen: 

1) De toegepaste kernreactie met de waarden van Q en Ea (voor een 
enda-energetische reactie) of de waarden van Q en Ecb (voor een 
exo-energetische reactie), 

2) De werkzame doorsnede van de reactie als functie van de energie, 
3) De gebruikte trefplaat of het gebruikte trefgas, 
4) De reactieparameters, te weten de deeltjesenergie, de bundelstroom, de 

bestralingstijd en de geproduceerde activiteit, 
5) De mogelijke verontreinigingsreacties. 
Om op een gestructureerde manier een voor- en nadelen analyse te 

kunnen maken en daarna de meest geschikte produktiereactie te kunnen kiezen, 
is het noodzakelijk een aantal eisen te definiëren, waaraan de in dit project te 
gebruiken produktiewijze moet voldoen. Ten eerste moet met de reactie een 
hoge 11C activiteit (::::: 7,4 GBq/JlA.h, zie paragraaf 2.6) kunnen worden 
geproduceerd. Voor de met een X(a,b)Y-kernreactie aangemaakte activiteit A in 
een trefmateriaal geldt de volgende relatie: 

E, 

A - f a(E) (dEr1 dE 
E dx 
'/ 

Hierin staat a(E) voor de energie-afhankelijke werkzame doorsnede van de 
reactie en (dE/dx) voor het eveneens energie-afhankelijke lineïeke energieverlies 
van de bombarderende deeltjes a. De energie waarmee deeltje a de trefplaat of 
het trefgas bereikt wordt gerepresenteerd door E;. De energie bij het verlaten 
hiervan wordt voorgesteld door E1. Uit deze relatie blijkt dat één van de 
voorwaarden voor het bereiken van een hoge activiteit het groot zijn van de 
werkzame doorsnede is over een lang energietraject Verder moet het lineïek 

85 



energieverlies van de bombarderende deeltjes in dat traject klein zijn. Als tweede 
eis wordt gesteld dat ook de waarde voor de te bereiken specifieke activiteit 
(gedefinieerd als het quotiënt van de in een mengsel aanwezige activiteit ten 
gevolge van een bepaald isotoop van een element én de totale massa van alle 
isotopen van dat element in het mengsel) hoog dient te zijn. Als namelijk het 11C 
beschikbaar komt tesamen met andere C-isotopen, vindt niet alleen 11C labeling 
van alkanen plaats, maar ook ongewenste labeling met andere C-isotopen als 
gevolg van het chemisch identiek zijn. Dit gaat ten koste van de 11C 
labelingsefficiëntie. Ten derde moet de reactie met het TUE-cyclotron kunnen 
worden uitgevoerd. Dit houdt in dat alleen door geladen deeltjes geïnduceerde 
kernreacties in aanmerking komen. De in de praktijk toegepaste reacties 
12C(n,2n)11C (neutronen geproduceerd in een kernreactor) (Vaa74) en 12C(y,n)11C 
(remstraling geproduceerd door versnelling van elektronen in een lineaire 
elektronen versneller) (Hel83, Vaa74) worden dus in de verdere beschouwing 
niet meegenomen. Ook dient de waarde van Ed voor de gebruikte kernreactie 
niet te groot te zijn. Bij een grote waarde van Ed moeten de bombarderende 
deeltjes namelijk met een hoge energie op de trefplaat of het trefgas worden 
geschoten. De maximale energie van de gebruikte deeltjesversneller, het TUE
cyclotron, kan dan ontoereikend zijn (Cas81). Tabel A.1.1 geeft een overzicht van 
de waarden van de maximale energie en bundelstroom voor de vier 
verschillende deeltjes die met het TUE-cyclotron kunnen worden versneld 
(Kle84). 

Tabel A.1.1. Enkele waarden voor de te versnellen deeltjes met het TUE-cyclotron. 

Deeltje Emax (MeV) lmax {pA) 

proton (p) 27 40-50 

deuteron (d) 14,5 40-50 

3He-kern CHe) 40 30 

a-deeltje (a) 30 30 

Verder bestaat er een voorkeur voor een kernreactie die kan worden uitgevoerd 
door middel van bestraling van een trefgas in plaats van een trefplaat Als 
namelijk het geproduceerde 11C in gasvorm ter beschikking zou kunnen komen 
door een kernreactie in een trefgas, zou dat het transport van de activiteit vanuit 
de produktiebunker in de bundelzaal naar het radiochemische laboratorium op 
de eerste verdieping van het TUE-cyclotrongebouw in belangrijke mate 
vergemakkelijken. Het te bestralen trefgas kan in dat geval in een continue 
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stroom door een trefgashouder stromen, bestraald worden en met de 
geproduceerde activiteit verder naar het laboratorium getransporteerd worden. 
Problemen met betrekking tot het vrijmaken van het geproduceerde 11C uit een 
vaste trefplaat doen zich bij een trefgas niet voor. De vijfde eis, waaraan de toe 
te passen kernreactie moet voldoen, heeft te maken met de abundantie van de 
te reageren nuclide in het trefgas c.q. de trefplaat Als deze abundantie een grote 
waarde heeft, kan een hoge opbrengst worden bereikt zonder gebruik te maken 
van isotopisch verrijkt materiaal. Het voordeel hiervan is dat het terugwinnen 
van dit vaak dure materiaal vermeden kan worden. De trefgas- of 
trefplaathouder, waarvan het ontwerp sterk afhankelijk is van de te kiezen 
produktiereactie, moet verder eenvoudig te construeren en te onderhouden zijn. 
Verder dient hij gemakkelijk bedienbaar en automatiseerbaar te zijn. De zevende 
eis heeft te maken met verontreinigingsreacties, die kunnen optreden bij de 
bestraling van het trefgas of de trefplaat Om relatief weinig last te hebben van 
de hierbij geproduceerde radionucliden, moeten deze kortlevend zijn, dat wil 
zeggen kleine halveringstijden hebben ten opzichte van die van 11C. Hierbij moet 
worden opgemerkt dat deze eis van minder belang is dan de hiervoor genoemde 
zes, omdat deze verontreinigingen na de chemische processen in het 
radiochemisch B-laboratorium toch nog van de gewenste stoffen worden 
gescheiden. Tenslotte heeft de cyclotron bedrijfsgroep een voorkeur voor het 
versnellen van protonen boven de andere drie mogelijke deeltjes uit tabel A.1.1., 
zodat reacties waarbij het trefmateriaal met protonen bestraald wordt favoriet 
zijn. Een additioneel voordeel van protonen is het feit dat zij een kleiner lineïek 
verlies hebben dan de drie andere deeltjes, hetgeen weer gunstig is voor het 
bereiken van een hoge opbrengst (zie de eerste eis). 

Hieronder worden de in de bestudeerde literatuur gevonden 
produktiewijzen aan de hand van de eerder genoemde vijf punten globaal 
besproken. Na het maken van een voor- en nadelenanalyse van alle besproken 
produktiewijzen, wordt tenslotte een keuze worden gemaakt voor de toepassing 
van één bepaalde produktiewijze in dit project. 

Paragraaf A.2. De 9Be(3He,n)11C-kernreactie 

De kernreactie 
De kernreactie 9BeCHe,n)11C is exo-energetisch met een Q-waarde van 

7,562 MeV (Cas81, Eng70, Hah66, Hel83). De waarde van E,b is gelijk aan 2,0 
MeV (formule E,b, zie Goe89). 
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De werkzame doorsnede 
Het verband tussen de werkzame doorsnede cr in mb en de energie E van 

de 3He-deeltjes in MeV voor de 9Be(3He,n)11C-kernreactie is weergegeven in 
figuur A.2.1 (Hah66). 

De trefplaat 

I> 
E 80 

Figuur A.2.1. Het verband tussen de werkzame doorsnede cr in 
mbarn en de energie van de 3He-deeltjes in MeV voor de 
9BeeHe,n)11C-kernreactie. 

De 9Be(3He,n)11C-kernreactie wordt uitgevoerd door middel van het 
bestralen met 3He-deeltjes van een trefplaat van beryllium metaal (Eng70). Een 
nadeel hiervan is de zeer hoge giftigheid van Be (Cas81). De natuurlijke 
abundantie van 9Be in beryllium bedraagt 100 % (See74). 

De reactieparameters 
Tabel A.2.1 geeft een overzicht van de in de literatuur gevonden gegevens 

betreffende de uitvoering van de 9BeeHe,n)11C-kernreactie (Eng70). De variabele 
E staat voor de energie van de op de trefplaat vallende protonen, I voor de 
stroomsterkte van de protonenbundel, t voor de duur van de bestraling en A 
voor de geproduceerde activiteit (genormaliseerd per pA per h bundel). 

Tabel A.2.1. Reactieparameters van de 9BeeHe,n)11C-kernreactie. 

E in MeV 4,4 7,6 13,7 16,5 19,6 

I in pA 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 

tin min 1 1 1 1 1 

A in 0,2 0,3 0,5 0,6 0,9 
GBq/pA.h 
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Verontreinigingsreacties 
Tabel A.2.2 geeft een overzicht van de twee mogelijke verontreinigings

reacties, die kunnen optreden tijdens de 9BeCHe,n)11C-reactie. Naast de reactie
vergelijkingen zijn in deze tabel ook de waarden voor Ed of Ecb van de reacties 
en de waarden voor de halveringstijd T van de reactieprodukten gegeven. 

Tabel A.2.2. De bij de kernrooctie 9Be(3He,n)11C mogelijk optredende verontreinigingsroocties met de 

waarden voor Ed of E,b en de waarden voor T van de reactieprodukten. 

Reactie Ed of Ecb (Me V) T (s) 

9BeCHe,n)8Be 2,04 3.10·16 

9BeCHe,2n)10C 0,68 19 

Paragraaf A.3. De 9Be(a,2n)11C-kernreactie 

De kernreactie 
De kernreactie 9Be(a.,2n)11C is een enda-energetische reactie met een Q

waarde van -13,0 MeV eneenErwaarde van 18,8 MeV (Eng70, Hel83, Kel73). 

De werkzame doorsnede 
Figuur A.3.1 (curve 1) geeft het verband tussen de werkzame doorsnede 

crin mb en (E+Q) in Me V voor de kernreactie 9Be(a.,2n)11C (Kel73). De variabele 
E staat voor de energie van de a-deeltjes en Q voor de al eerder genoemde Q
waarde van de kernreactie. 

mb 

10 15 20 25 35 MtV 40 

E+o-

Figuur A.3.1. Het verband tussen de werkzame 
doorsnede en de waarde van (E+Q) voor de 
9Be(a.,2n)11C-kernrooctie (curoe 1). 

89 



Trefplaatltrefgas, reactieparameters, verontreinigingsreacties 
Het bestudeerde artikel (Eng70) geeft hierover geen informatie. 

Paragraaf A.4. De kernreacties 10B(d,n)11C en 11B(d,2n)11C 

De kernreactie 
Met de 10B(d,n)11C-kernreactie is de radionuclide 11C in 1934 voor het eerst 

geproduceerd door Lauritsen en Crane (Ber91a). 11C Produktie met de tegelijk 
verlopende kernreacties 10B(d,n)11C en 11B(d,2n)11C wordt in de praktijk op een 
aantal plaatsen toegepast (Cas81, Cla75, Gez86, Hel83, Led78, RCC66, Ste89a, 
Ste89b). De 1~(d,n)11C-kernreactie is exo-energetisch met een Q-waarde van 6,468 
MeV en een Ecb-waarde van 1,3 Me V. De kernreactie 11B(d,2n)11C is daarentegen 
enda-energetisch met een Q-waarde van -4,988 MeV. De drempelenergie Ea 
bedraagt 5,9 Me V. 

De werkzame doorsnede 
De werkzame doorsnede cr in mb van de 10B(d,n)11C-kernreactie is als 

functie van (EprofE11) in MeV weergegeven in figuur A.4.1 (curve 2a/b) (Kel73). 
De variabele Eproi staat voor de energie van de deuteronen. De variabele Etllr staat 
voor de reeds eerder genoemde drempelenergie (Eng.: thresholdenergy). Het 
voorkomen van twee verschillende curven in figuur A.4.1 duidt op het 
ontbreken van overeenstemming over het exacte verloop in de literatuur. 

110

2 

b 

10' 

'• 
10" 

0 10 15 20 25 30 35 MeV '0 

Figuur A.4.1. Het verband tussen de werkzame 
doorsnede cr en de waarde van (ErrorE,hr) voor de 
10B(d,nPC-reactie (curve 2a/b). 

Het verband tussen de werkzame doorsnede cr in mb en de waarde van (Eprof 
Et11,) in MeV voor de 11B(d,2n)11C-kernreactie is weergegeven in figuur A.4.2 
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(curve 1) (Kel73). 

De trefplaat 
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Figuur A.4.2. Het verband tussen de werkzame 
doorsnede cr en de waarde van (Epro/E,hr) voor de 
11 B(d,2n)11C-kemreactie (curve 1). 

De twee tegelijk verlopende reacties worden uitgevoerd op een trefplaat 
van vast B20 3 (Cla75, Ste89a, Ste89b). De abundantie van 10B in natuurlijk B is 
19,78%, die van 11B bedraagt 80,22% (See74). Omdat de werkzame doorsnede van 
de 10B{d,n)11C-kernreactie groter is dan die van de 11B(d,2n)11C-kernreactie 
(vergelijk figuur A.4.1 met figuur A.4.2), wordt er in sommige gevallen gewerkt 
met een trefplaat van met 10B (tot een abundantie van 85%, Ste89a, Ste89b) 
verrijkt B20 3. In tegenstelling tot natuurlijk B20 3, dat goedkoop is (Ber91a), is dit 
verrijkte B20 3 tamelijk duur. Tijdens de bestraling van de trefplaat, smelt het 
B20 3 ten gevolge van de warmtedissipatie van de deuteronenbundel bij een 
temperatuur van 400°C (Cla75), waardoor het gevormde 11C vrijkomt. Ten 
gevolge van het hoge stralingsveld en de hoge temperatuur reageert het 11C 
meteen tot 11C02, dat wordt afgevoerd door een over de trefplaat stromend 
dragergas, te weten N2 (Ste89a, Ste89b) of He (Cla75). Hoewel deze 
produktiereactie dus geen gebruik maakt van een trefgas, komt het 
geproduceerde 11C02 gas vanzelf vrij uit het gesmolten B20 3 en kan het daarna 
onmiddellijk in een dragergasstroom afgevoerd worden. De toepassing van een 
trefplaat levert hier dus niet de gebruikelijke nadelen op ten opzichte van een 
trefgas. Figuur A.4.3 toont een voorbeeld van een voor deze twee kernreacties 
gebruikte trefplaathouder (Cla75). 
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4 

1. Water cooled target mounting plate 
2. Air cooled foil window (Q·OSO.mm Al) 
3. Stepped wedge supporting B203 
4. Sweep gas conneetion 
5. Gas light target box 
6. Wedge retaining screw 
7. Cooling water conneetion 

Figuur A.4.3. Een voorbeeld van een trefplaathouder voor de twee tegelijk verlopende 
kernreacties 10B(d,n)11C en 11B(d,2n)11C op een trefplaat van Bz03• 

Figuur A.4.4. toont een ander voorbeeld, ditmaal van een zogenaamde roterende 
trefplaathouder (Ste89a). Tijdens de bestraling van de trefplaat met deuteronen 
draait de gehele houder om zijn as. Deze rotatie zorgt enerzijds voor een 
homogeen verdeelde bundelintensiteit op de trefplaat en voorkomt anderzijds 
het naar beneden wegdruipen van het gesmolten B20 3• Het laatst genoemde feit 
is een belangrijk nadeel van de toepassing van de kernreacties 10B(d,n)11C en 
11B(d,2n)11C op een trefplaat van B20 3• Om het gesmolten trefplaatmateriaal vast 
te houden, moeten tamelijk gecompliceerde (bijvoorbeeld dus roterende) houders 
worden geconstrueerd. 

Cr9ee eeot1on ot the rotat1ng s2o
3
- 11 c target 

1-beam entrance w1ndow, 2-rotating front tlange, J-t1xed conneetion 
link, 4-bearing, 5-B2o1 target mater1al, 6-gear wheal, 7-target 
ohamber, 8 target euppOrt, 9-thermooauple, 10-preeeuri&ed tergat gaa 
11-aool1ng water, 12-gae 1nlet-outlet, 1)-manometer, 14-0-ringa, ' 
15-conneot1on hole, 16-operat1ng sear 

Figuur A.4.4. Een roterende trefplaathouder voor de twee tegelijk verlopende kernreacties 
10B(d,n)11C en 11B(d,2n)JJC op een trefplaat van Bz03• 
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Reactieparameters 
Tabel A.4.1 geeft een overzicht van de in de literatuur gevonden 

reactieparameters voor de tegelijk verlopende kernreacties 10B(d,n)11C en 
11B(d,2n)11C (Ste89a, Ste89b). 

Tabel A.4.1. Een overzicht van de reactieparameters van de tegelijk verlopende kernreacties 10B(d,nPC 
en 11B(d,2nPC. 

Energie op trefplaat 13,5 15,6 
(Me V) 

Bundelstroom (pA) 10 40 

Bestralingstijd (h) 1 ---

Geproduceerde 0,6 ---
activiteit (GBq/pA.h) 

Verontreinigingsreacties 
Als er gewerkt wordt met N2 als dragergas, is het mogelijk dat de 

14N(d,n)150-kernreactie optreedt (Ste89a). De halveringstijd T van het ontstane 
150 bedraagt 2,03 min (See74). 

Paragraaf A.S. De kernreacties 10B(3He,d)11C en 11B(3He,t)11C 

De kernreactie 
De kernreacties 10BCHe,d)11C en 11BCHe,t)11C verlopen analoog aan de 

reacties uit paragraaf A.4. tegelijk (Eng70, Hel83, Vaa74). De 10BCHe,d)11C
kernreactie is exo-energetisch (Eng70) en heeft een E,b-waarde van 2,5 MeV. De 
kernreactie 11BCHe,t)11C is enda-energetisch met een E[waarde van 2,5 MeV 
(Eng70). 

De werkzame doorsnede 
Figuur A.5.1 (curve 1) toont het verloop van de werkzame doorsnede cr 

in mbarn als functie van (EprorE 11) in MeV voor de 10BCHe,d)11C-kernreactie 
(Kel73). Het verloop van de werkzame doorsnede voor de 11BCHe,t)11-kernreactie 
is in de literatuur niet aangetroffen. 
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Trefplaat/trefgas 
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Figuur A.5.1. Het verloop van de werkzame 
doorsnede cr als functie van (E"."rE,"') voor de 
10B(3He,d)11C-kernreactie (curve 1). 

De enige informatie die hierover wordt gegeven is de opmerking dat de 
3He-deeltjes worden geschoten op het materiaal H3B03 (Eng70). 

Reactieparameters 
Tabel A.5.1 geeft de reactieparameters voor de twee tegelijk verlopende 

kernreacties (Eng70). 

Tabel A.5.1. Reactieparameters van de tegelijk verlopende 10BeHe,d)11C- en 11BeHe,tPC-kernreacties. 

E in MeV 4,1 7,4 10 15 18 

I in pA 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 

tin min 1 1 1 1 1 

A in 0,05 0,2 0,9 0,9 2,1 
GBq/pA.h 

Verontreinigingsreacties 
Hierover zijn geen gegevens gevonden. 

Paragraaf A.6. De 11B(p,n)11C-kernreactie 

De kernreactie 
De 11B(p,n)11C-kernreactie is enda-energetisch met een Q-waarde van 

2,763 MeV en een drempelenergie Ed van 3,0 MeV (Anw81, Ber91a, Ber91b, 
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Cas81, Cla75, Eng70, Gez86, Hel83, Led78, Per74, Pik81, Ter81). 

De werkzame doorsnede 
Figuur A.6.1 geeft het verband tussen de werkzame doorsnede in bam en 

de protonenergie in eVvoor de 11B(p,n)11C-kernreactie (Gan88). 
s-a -11 

[!] 

0 

lil 

0 

lil 

I • I I 

!TI 

u• ~" 11-c-u 
Cf'ooo Soot.lono 

[!] 
mm 
~ 

!TI 
mm 

7 I I 
11

7 ll 

oY 

I 

11-1 

• • 
7 

• 
I 

• !TI 

' 
I 

lm ll 

!TI 

' 11-2 

• • 
7 

I 

I 

• 
J 

I • I • 7 • • u• 

Figuur A.6.1. Het verloop van de werkzame doorsnede als functie van de protonenergie voor 
de 11B(p,n)11C-kernreactie. 

De trefplaat 

• c 
&. • • 

De 11B(p,n)11C-kernreactie wordt in de literatuur éénmaal uitgevoerd door 
middel van het beschieten van het materiaal H3B03 met protonen (Eng70). In de 
overige gevallen wordt gewerkt met een trefplaat van vast B20 3 (Ber91a, Ber91b, 
Cas81, Ter81). De natuurlijke abundantie van 11B in B is 80,22% (See74). Analoog 
aan de in paragraaf A.4 beschreven produktiewijze bij uitvoering van de 
kernreacties 10B(d,n)11C en 11B(d,2n)11C, smelt ook bij uitvoering van de 
kernreactie 11B(p,n)11C het vaste B20 3 door de warmtedissipatie ten gevolge van 
de protonenbundel (Ber91a, Ber91b). Figuur A.6.3 geeft een voorbeeld van een 
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voor deze kernreactie gebruikte trefplaathouder (Ber91a). 
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Figuur A.6.3. Een voorbeeld van een trefplaathouder voor de kernreactie 
11B(p,n)11C op een trefplaat van Bp3• 

Tijdens de bestraling met protonen smelt het B20 3 in de 'target chamber'(zie 
figuur A.6.3). Het gevormde 11C reageert met de in het trefplaatmateriaal 
aanwezige 0 2 tot 11CO en 11C02 (Ter81). Een stroom van He-gas door de 'target 
chamber' (zie figuur A.6.3) voert het gevormde 11CO en 11C02 mee de 'target 
chamber' uit (Ber91a). Als men er zeker van wil zijn, dat al het geproduceerde 
11C de 'target chamber' verlaat als 11C02, kan aan het He-gas een hoeveelheid 0 2-

gas worden toegevoegd (3%, Ber91a). Al het eventueel gevormde 11CO wordt in 
dat geval radiolytisch omgezet in 11C02 (Ber91a). Analoog aan het beschrevene 
in paragraaf A.4 geldt ook hier dat de trefplaat geen problemen oplevert met 
betrekking tot het vrijmaken en transporteren van de geproduceerde activiteit. 
Wel is de constructie van de trefplaathouder net als in paragraaf A.4. 
gecompliceerd, vanwege de aandacht die moet worden besteed aan het op zijn 
plaats houden van het gesmolten B20 3• 

Reactieparameters 
Tabel A.6.1. geeft een overzicht van de in de bestudeerde literatuur 

gevonden gegevens betreffende de uitvoering van de 11B(p,n)11C-kernreactie. De 
variabele E staat voor de energie van de op de trefplaat vallende protonen, I 
voor de stroomsterkte van de protonenbundel, t voor de duur van de bestraling 
en A voor de geproduceerde activiteit. 
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Tabel A.6.1. Een overzicht van de in de literatuur gevonden reactieparameters van de 11B(p,n)11C 

kernreactie. 

Ref. Ber91 Ber91 Ber91 Cla75 Per74 Per74 Per74 Ter81 
a a a 

Ein 4,9 5,5 5,73 7,4 6,0 6,0 6,0 16 
Me V 

I in 3,5 7,0 3,5 40 1,5 3,0 3,0 150-

pA 175 

tin 20 75 40 --- 67 105 74 ---
min 

A in 0,30 0,40 0,64 --- 0,34 0,45 0,63 ---
GBq/ 
pA.h 

Verontreinigingsreacties 
Bij de uitvoering van de kernreactie 11B(p,n)11C door middel van het 

beschieten van een B20 3-trefplaat, kunnen de in tabel A.6.2 weergegeven 
verontreinigingsreacties optreden (Cas81). Naast deze reacties geeft de tabel ook 
de E[waarden en de waarden voor de halveringstijd T van de reactieprodukten. 

Tabel A.6.2. De bij de kernreactie 11B(p,n)11C mogelijk optredende verontreinigingsreacties met de 
bijbehorende gegevens. 

Verontreinigings- Ed (in MeV) T (in s of min) 
reactie 

1DJ3(p,n)toc 4,77 19 s 

toB(p,d)9B 6,78 3.10-19 s 

10B(p ,2n)9C --- 0,13 s 

11B(p,2n)10C 17,28 19 s 

11B(p,3n)9C --- 0,13 s 

t60(p,a)t3N 5,54 9,96 min 

160(p,d)150 14,28 124 s 

tso(p,n)tsp 2,57 110 min 
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Paragraaf A.7. De 12C(p,d)11C-kernreactie 

De kernreactie 
De 12C(p,d)11C-kernreactie is endo-energetisch met een Q-waarde van 

maar liefst -18,720 MeV en een E[waarde van 20,3 MeV (Cas81, Far78, Gan88, 

Hel83). 

De werkzame doorsnede 
Het verband tussen de werkzame doorsnede in barn en de protonenergie 

in eVvoor de kernreactie 12C(p,d)11C is weergegeven in figuur A.7.1 (Gan88). 
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Figuur A.7.1. Het verband tussen de werkzame doorsnede en de protonenergie voor de 
kernreactie 12C(p,d)11C. 
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Reactieparameters 
In de literatuur zijn geen waarden gevonden voor de geproduceerde 

activiteit. 

Trefplaat/trefgas 
De 12C(p,d)11C-kernreactie kan zowel door middel van een 

protonbeschieting van een trefgas als van een trefplaat worden uitgevoerd 
(Far78). Als trefgas wordt gebruik gemaakt van natuurlijk C02-gas (12C
abundantie = 98,89%, See74), dat bestraald wordt met een 35 MeV 
protonenbundel met een bundelstroomsterkte van 5 pA. Het geproduceerde 11C 
komt beschikbaar in 11CO (98%) en 11C02 (2%). De gebruikte trefgashouder is 
weergegeven in figuur A.7.2 (Far78). Een zeer groot nadeel van deze reactie is 
natuurlijk het niet dragervrij zijn van de gevormde 11C activiteit. Dit gaat ten 
koste van de specifieke activiteit. 

Signal ta 

Be om L ine 

t 
cooling 

Water In 

Farada1 Cup 
Signa I 

•"co 

Figuur A.7.2. De gebmikte trefgashouder voor 
toepassing van de kernreactie 12C(p,d)11C. 

Als de kernreactie 12C(p,d)11C wordt uitgevoerd door middel van een 
protonbeschieting op een trefplaat, wordt daarvoor een blok droog ijs genomen. 
Door de energiedissipatie in het ijs sublimeert zowel 12C02 uit het ijs als de 
gevormde 11C-produkten. Het blok ijs wordt bestraald met een 35 MeV 
protonenbundel met een stroomsterkte van 1 pA (Far78). 

Verontreinigingsreacties 
Tabel A.7.1 geeft de mogelijke verontreinigingsreacties die kunnen 

optreden bij toepassing van de 12C(p,d)11C-kernreactie op zowel een trefgas als 
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een trefplaat (Cas81, Kel73, See74). De indeling van de tabel is identiek aan die 
van tabel A.6.2. 

Tabel A.7.1. Een overzicht van bij de kernreactie 12C(p,d)11C mogelijk optredende verontreinigingsreJJcties 

met de bijbehorende gegevens. 

Verontreinigings- Ed (in MeV) T (in s/minld) 

reactie 

t2C(p,n)t2N 19,6 11,0 ms 

12C (p ,cx.pnfBe 28,5 53,4 d 

t6<=>(p,cx.)t3N 5,54 9,96 min 

16<=>(p ,d)15<=> 14,28 124 s 

ts<=>(p ,n)tsp 2,57 110 min 

Paragraaf A.S. De 12C(3He,a)11C-kernreactie 

De kernreactie 
De kernreactie 12CCHe,cx.)11C is een exo-energetische kernreactie met een 

Q-waarde van 1,858 Me V en een Ecb-waarde van 2,9 Me V (Cas81, Eng70, Hah66, 
Hel83, Vaa74). 

De werkzame doorsnede 
Figuur A.8.1 (volgende pagina) geeft voor de kernreactie 1~CHe,cx.)11C het 

verloop van de werkzame doorsnede in barn als functie van de energie van de 
3He-deeltjes in MeV (Gan88). 

De trefplaat/het trefgas 
Slechts éénmaal wordt de gebruikte trefplaat vermeld (Eng70). In dat 

experiment beschiet men een trefplaat van grafiet met 3He-kernen. Analoog aan 
de 12C(p,d)11C-kernreactie uit paragraaf A.7. kan deze reactie ook worden 
uitgevoerd op een trefgas van C<=>2 gas. De natuurlijke abundantie van 12C in 
grafiet bedraagt 98,89 % (See74). De specifieke activiteit van het gevormde 11C 
is, net zoals bij de in paragraaf A.7. beschreven 12C(p,d)11C-kernreactie, ook hier 
laag. 
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Figuur A.8.1. Het verband tussen de werkzame doorsnede en de 3He-energie voor de 
12C(3He,aY 1C-kernreactie. 

Reactieparameters 
Tabel A.8.1. geeft voor de 12CCHe,a)11C-kernreactie de inmiddels bekende 

reactieparameters E, I, t en A (Eng70). 

Tabel A.8.1. Reactieparameters van de 12CeHe,a.)nC-kernreactie. 

E in MeV 4,1 7,5 13,3 16,5 19,4 

I in pA 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 

tin min 1 1 1 1 1 

A in 0,2 0,6 1,4 2,8 3,0 
GBq/p.A.h 

Verontreinigingsreacties 
In de literatuur wordt als enige verontreinigingsreactie de kernreactie 

12CCHe,d)13N vermeld (Eng70, Hah66). Deze kernreactie heeft een drempel
energie van 4,4 Me V. Het geproduceerde 13N heeft een halveringstijd T van 9,96 
min (See74). In figuur A.8.2 is te zien dat deze 12CCHe,d)13N-
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verontreinigingsreactie een veel kleinere werkzame doorsnede heeft dan de 
12C eHe,aY 1C -kernreactie. 

.. 
e 

2 

- COCHRAN AND KNIGHT 

••• MAHONY 

_!}PRESENT WORK 

~~~~~~~6~~8~~,0~-,~2~~14 

E(~Ht), MtV 

Figuur A.8.2. Een vergelijking van de werkzame 
doorsnede van de 12CeHe,o.Y 1C-kernreactie met die van 
de mogelijke verontreinigingsreactie 12C(3He,d)13N. 

Paragraaf A.9. De 14N(p,a)11C-kernreactie 

De kernreactie 
De 14N(p,a.)11C-kernreactie is een enda-energetische kernreactie met een 

Q-waarde van -2,920 Me V en een drempelenergie Ea van 3,1 Me V (Bid80, Cas78, 
Cas81, Cla75, Del84, Eng70, Gez86, Hel83, Hel87, Kin88, Kro86, Led78, Mey90, 
Pik81, Rut85, Smi92, Stö88, Suz90, Vaa74, Van83, Van85, Von90, Wie86). 

De werkzame doorsnede 
In de literatuur worden verschillende curven gegeven voor het verband 

tussen de wérkzame doorsnede van de 14N(p,a.)11C-kernreactie en de 
protonenergie. Twee ervan zijn weergegeven in figuur A.9.1 (Cas78). 
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Figuur A.9.1. Het verloop van de werkzame doorsnede voor de 14N(p1a.)11C-kernreactie als functie 
van de protonenergiel zoals vermeld door diverse auteurs. 

Reactieparameters 
Tabel A.9.1 geeft de in de literatuur beschreven reactieparameters van 

verschillende 11C-produkties met de 14N(p,a.)11C-kernreactie. De indeling van de 
tabel is identiek aan die van tabel A.6.1. 

Tabel A.9.1. De in de literatuur gevonden reactieparameters van de 14N(pla.)11C-kernreactie. 

Ref. Oa75 Del84 Hel87 Kin88 Kro86 Mey Smi92 Suz90 Van V on Wie 

90 83/85 90 86 

E in 714 815 14-15 1710 13,7 16 18,3 14,2 17,3 17,3 10,1 

Me V 

I in 40 20 15-20 5 41 40 5,0 5-15 15 15 30 

pA 

tin - 20 - 6-8 20 30 5 10-20 20 20-30 40 

min 

A in - 0,7 - --- 1,4 1,65 -- 1,3 6,5 5,9 1,87 

GBq/ 

pA.h 
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Het trefgas 
De kernreactie 14N(p,a)11C wordt uitgevoerd door middel van een 

beschieting van N2-gas met protonen (Bid80, Cas78, Cas81, Cla75, Cla85, Del84, 
Hel87, Kin88, Kro86, Mey90, Rut85, Smi92, Stö88, Suz90, Van83, Van85, Von90, 
Wie86). De abundantie van 14N in natuurlijk stikstof is 99,64% (See74). Het in de 
trefgashouder gevormde 11C reageert met de als verontreiniging in het N2-gas 
aanwezige sporen 0 2 bijna volledig tot 11C02 (Bid80, Cas78, Cas81, Cla75, Cla85, 
Del84, Hel87, Kin88, Kro86, Rut85, Smi92, Stö88, Van83, Van85, Von90, Wie85, 
Wie86). In sommige gevallen wordt aan het N2-gas bewust een kleine 
hoeveelheid 0 2-gas (tot maximaal 0,1 %) toegevoegd om het verlopen van deze 
chemische reactie van 11C met 0 2 tot 11C02 te bevorderen (Cas81, Cla75, Van83, 
Von90). Twee voorbeelden van in de praktijk gebruikte trefgashouders voor de 
uitvoering van de 14N(p,a)11C-kernreactie zijn weergegeven in figuur A.9.2 
(Cla75) en figuur A.9.3 (Hel87). 

Internat dimensions: 12·5 cm wode 
2·5 cm high 
45 cm deep 

Gas volume 1406ml 
at 760mm Hg 20°C 

6 

1. largel mounting plale 
2. Air cocled feil window (0·013mm Til 
3. Cooling water conneetion 
4. Water eool.ed gas-light largel box 
5. Sweep/target gas conneetiOn 
6. Cooling water chamel · 

Figuur A.9.2. Een voorbeeld van een trefgashouder voor de 14N(p,a.)11C
kernreactie. 

4 

1 Torgel Gos Suooly 3 11 mm Al- Fooi 5 Wo ter Caolong (niet 

2 Target Gos Oullet 4 Pressure Gouqe 6 Water Coalonq Oeilet 

Figuur A.9.3. Een ander voorbeeld van een trefgashouder voor de 
14N(p,a.l 1C-kernreactie. 
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Het gebruik van een trefgas heeft als nadeel dat ter plaatse van de 

protonenbundel in het gas door verhitting een locale reductie van de 
gasdichtheid optreedt. Daardoor zijn er minder N2-moleculen beschikbaar voor 
nucleaire transformatie tot 11C, hetgeen kan resulteren in een lagere opbrengst 
(Bid80, Kle84, Van83, Wie86). Om de invloed van dit effect te verkleinen, is 
geëxperimenteerd met de 14N(p,a)11C-kernreactie op een trefplaat in plaats van 
een trefgas. Het gebruikte trefplaatmateriaal is Kapton Type H, met de 
molecuulformule (C22H10N20 4)". Figuur A.9.4 toont aan dat uit dit experiment 
blijkt dat de opbrengst voor de 14N(p,a)11C-kernreactie uitgevoerd op deze 
trefplaat inderdaad hoger ligt dan die van dezelfde reactie uitgevoerd op een N2-

trefgas (Bid80). Het is overigens de vraag in hoeverre bovengenoemd effect als 
enige hiervoor verantwoordelijk is. Een andere oorzaak zou kunnen zijn dat ten 
gevolge van protonverstrooiing in het trefgas een gedeelte van de protonen in 
de wanden van de trefgashouder terecht komt, waardoor netto protonen 
verloren gaan. 
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Figuur A.9.4. Een vergelijking van de opbrengst aan activiteit 
voor de 14N(p1a.)11C-kernreactie uitgevoerd op een trefplaat en 
op een trefgas. 
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V erontreinigingsreacties 
Tabel A.9.2 geeft de verontreinigingsreacties die mogelijk optreden bij 

uitvoering van de 14N(p,a)11C-kernreactie op een N2-trefgas met toevoeging van 
een kleine hoeveelheid 0 2-gas. De indeling van de tabel is identiek aan die van 
tabel A.6.2. 

Tabel A.9.2. Overzicht van de bij de 14N(p,a.)11C-kernreactie mogelijk optredende verontreinigingsreacties 

met de bijbehorende gegevens. 

Verontreinigings- Ed (in MeV) T (ins/min) 
reactie 

t4N(p,d)t3N 8,92 9,96 min 

t4N(p,n)t40 6,35 71 s 

tsN(p,n)ts0 3,78 124 s 

t60(p,a)t3N 5,54 9,96 min 

160(p,d)150 14,28 124 s 

tso(p,n)tsp 2,57 110 min 

Paragraaf A.lO. Voor- en nadelen analyse 

Tabel A.10.1 vergelijkt de kenmerken van de acht beschreven 11C
produktiewijzen met de in paragraaf A.l. gestelde eisen. Belangrijke voordelen 
van een bepaalde reactie zijn gemerkt met een '+', belangrijke nadelen met een 
'-'. Overigens, er is in de literatuur nog een produktiereactie aangetroffen, de 
12C(d,pnn)11C-kernreactie (Hel83). Aangezien deze reactie slechts eenmaal wordt 
genoemd zonder verdere bespreking, is zij in deze appendix niet nader 
beschouwd. 
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Tabel A.10.1. Een vergelijking van de kenmerken van de verschillende 11C-produktiereacties met de 

gestelde eisen. 

Reactie Maximale "•P (mb) E4 of trefgas/ eenvoud a bun· Relevante Bombarde Bijzon-

opbrengst E.-(MeV) trefplaat van de dantie veront- rende derheden 

in houder (%) reinj.. deeltjes 

GBq/jlA.h gingen 

(energie El 

'Be('He,n) 0,9 110 2,0 trefplaat ? 100 geen 'He(-) Be is 

"C (19,6 MeV) (-) giftig 

? 20 (··) 18,8 (-) ? ? ? ? a; geen 
'Be(a;,2n) 

(-) 
"C 

108(d,n) 0,6 280 en 50 1,3 en 5,9 trefplaat complex 20en 80, 14N(d,n)1'0 d trefplaat 
11C en (13,5 MeV) (·) verrijking (-) hier geen 

"B(d,2n) nodig(-) nadeel 

"C 

''Bt'He,d) 2,1 300 en? 2.5 en 2,5 ? ? 20 en 80 ? 'He geen 
11Cen (18 MeV) (-) 

"Bt'He,t) 

"C 

11 B(p,n) 0,64 300 3,0 trefplaat complex 80, ''O(p,ot)" p trefplaat 

"C (5,73 MeV) (-) verrijking N (+) hier geen 

niet nodig ''O(p,d)''O nadeel 

''O(p,n)''F 

12C(p,d) ? 100 20,3 trefgas (+) gashouder 99 ''O(p,a;) p lage 

"C (-) (-) of eenvoudig "N (+) specifieke 

trefplaat (+) 1'0(p,dl''O activiteit 

''O(p,nl''F (··) 

"Ct'He,ot) 3,0 300 2,9 trefgas (+) gashouder 99 "C('He,d) 'He lage 

"C (19,4 MeV) of ee-nvoudig "N (-) specifieke 

trefplaat (+) activiteit 

(--) 

"N(p,a;) 6,5 290 3,1 trefgas gashouder bijna 100 14N(p,dJ" p in de 

"C (+) (+) eenvoudig N (+) praktijk 

(17,3 MeV) (+) "N(p,n)"O meest 
15N(p,nJ''O gebruikte 

''O(p,n)''F I IC-

produktie 

reactie 

Paragraaf A.11. De keuze van de produktiewijze 

Na het maken van de voor- en nadelen analyse van elke in de literatuur 
gevonden produktiewijze in paragraaf A.10, blijkt dat toepassing van de 
14N(p,a)11C-kernreactie in combinatie met een N2-trefgas de meeste voordelen 
biedt. Dientengevolge zal déze kernreactie in dit project worden toegepast voor 
de produktie van de radionuclide 11C. 

107 



Appendix B. Mono-tekeningen 

Zoals vermeld in paragraaf 2.8 bevat appendix B de mono-tekeningen van 
de onderdelen van de trefgashouder (figuur 2.8.1; hier nogmaals weergegeven). 

cpcpcpcps 
, \ \ I 
l \ \ '· '. 
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' 

y __ .. ,_ 
L.__j 

I 

- l 

1 

11 

t3' 14 
_/, / 

Figuur 2.8.1. De trefgashouder (lengte 80 cm) met 1 =koel flens, 2=diafragna, 3=isolatiefle~~s, 
4=isolatiebus, S=pompstuk, 6=isolatiebus, 7=1mffervat, 8=isolatieflens, 9=inlaatflens, 10=koelpl)p, 
11=bundelpijp, 12=eindflens, 13=foliehouder, 14=tussenflens. 

Van de voor de bouw reeds bestaande onderdelen nr.10 en nr.ll zijn geen 

mono-tekeningen gemaakt. 
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Appendix C. Het Fischer-Tropsch proces en het 
F.-T. proces met alkeenbijmenging 

Paragraaf C.l. Inleiding 

Uit een mengsel van CO-gas (koolstofmonoxide-gas) en H2-gas 
(waterstofgas) kunnen via een door een metaal gekatalyseerde chemische reactie 
koolwaterstoffen worden gemaakt. Deze zogenaamde Fischer-Tropsch reactie 
wordt in dit project gebruikt als 11C-labelingsreactie. Alvorens specifiek op het 
principe van deze labeling in te gaan, is het noodzakelijk een overzicht te maken 
van de kenmerken van de Fischer-Tropsch reactie. In deze appendix wordt 
verslag gedaan van een literatuurstudie naar de geschiedenis van de reactie, het 
reactiemechanisme, de reactie-opbrengst, de katalysator-keuze en de moderne 
ontwikkelingen ter verbetering van de reactie (het Fischer-Tropsch proces met 
alkeen bijmenging). 

Paragraaf C.2. Historie van het Fischer-Tropsch proces 

De geschiedenis van het Fischer-Tropsch proces begint in 1902, als de 
chemici Sabatier en Senderens methaan produceren door een mengsel van CO 
en H2-gas (het zogenaamde synthesegas) over Ni en Co katalysatoren te leiden. 
In 1908 maakt Orlov etheen door hetzelfde synthesegas te laten reageren op een 
NiPd katalysator. De "Badische Anilin und Sodafabrik" verwerft in 1913 een 
patent voor het maken van zogenaamde vloeibare "olie". Men voert synthesegas 
onder een druk van 100 tot 200 bar over Co of osmiumoxide katalysatoren 
(Bil81). 

In 1922 synthetiseren Franz Fischer en Hans Tropsch bij een druk van 100 
atm en een temperatuur van 400°C uit een mengsel van CO-gas en H2-gas op 
met alkali behandelde ijzerkrullen een mengsel van zuurstofhoudende 
koolwaterstoffen. Later maken ze met Fe/ZnO en Co/Cr20 3 katalysatoren 
koolwaterstoffen bij een druk van 1 atm en een temperatuur van 300°C. In 1936 
ontdekt Fischer samen met Pichler dat dit laatste ook kan bij een druk van 5 tot 
30 atm op Fe en Co met een hogere opbrengst (Bil81, Jan85, Pri). 

In Nazi-Duitsland worden tussen 1935 en 1945 negen Fischer-Tropsch 
fabrieken in gebruik genomen, om door de produktie van synthetische benzine 
onder de gevolgen van de afsnijding van de aardolietoevoer uit te komen. Na 
de Tweede Wereldoorlog verflauwt de belangstelling voor het proces, vanwege 
het op wereldschaal ter beschikking komen van grote hoeveelheden aardolie. De 
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enige plaats waar de Fischer-Tropsch reactie momenteel nog wordt toegepast op 
industriële schaal is de "Sasol"-fabriek in Zuid-Afrika. Men heeft hier de 
beschikking over grote hoeveelheden goedkope steenkool (nodig om via 
kolenvergassing CO-gas te produceren) en wil bovendien om politieke redenen 
zo min mogelijk afhankelijk zijn van olie-import uit het buitenland (Pri, Vol87) 

Het onderzoek naar het proces komt echter in het begin van de jaren 
zeventig weer sterk in de belangstelling. De westerse landen hebben op dat 
moment te maken met een sterk stijgende aardolieprijs door afspraken binnen 
de OPEC en zelfs met een olieboycot om politieke redenen door de Arabische 
staten. Verder beseft men juist op dat moment dat de voorraad aan aardolie op 
de wereld niet onuitputtelijk is (Club van Rome). De wens om onder andere 
door de produktie van synthetische brandstoffen aan deze problemen te 
ontsnappen brengt vele chemici ertoe weer aandacht aan het Fischer-Tropsch 
proces te gaan besteden. 

Op dit moment houden zowel universiteiten en onderzoeksinstituten als 
de grote oliemaatschappijen op de wereld zich bezig met de verbetering van de 
opbrengst van de Fischer-Tropsch reactie. Dit probeert men onder andere te 
bereiken door te zoeken naar de optimale reactiecondities, katalysatoren en 
toevoegingen aan het synthesegas. 

Paragraaf C.3. Het reactiemechanisme van het Fischer-Tropsch 
proces 

Zoals gezegd wordt bij het Fischer-Tropsch proces door een 
gekatalyseerde chemische reactie synthesegas omgezet in een mengsel van 
koolwaterstoffen (Eng.: hydrocarbons). Dit is echter niet de enige mogelijkheid. 
Figuur C.3.1 toont de vier mogelijke reacties, die verlopen afhankelijk van de 

Hydrocarbons 

Figuur C.3.1. Een overzicht van de mogelijke eindprodukt en bij uitvoering 
van het Fischer-Tropsch proces. 
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keuze van de reactieparameters en de katalysator (Kip87). 
In dit project wordt ernaar gestreefd de conversie van synthesegas naar 
koolwaterstoffen en met name naar alkanen te laten domineren. 

De Fischer-Tropsch conversie op een metaal katalysator van CO-gas en 
H2-gas naar een mengsel van alkanen kan worden onderverdeeld in een zestal 
stappen (Kip87, Koe92). 

1. Dissociatieve adsorptie van CO 
Om te beginnen moet het CO-gas op de katalysator geadsorbeerd worden, 

CO(g) ~ co· ("*" staat voor "geadsorbeerd aan het katalysatoroppervlak"). 
Daarna moet het geadsorbeerde CO gedissocieerd worden, co· ~ c· + a·. 

2. Dissociatieve adsorptie van H2 

Ook het H2-gas wordt op de katalysator geadsorbeerd (H2(g) ~ H2) en 
daarna gedissocieerd, H2• ~ 2 H*. 

3. Initiatie: vorming van methylgroepen 
Op het katalysatoroppervlak vindt formatie van diverse methylgroepen 

plaats, c· + x H* ~ CHX. (x = 1, 2 of 3). 

4. Propagatie: ketengroei door bindingen tussen de methylgroepen 
Op het katalysatoroppervlak verbinden de methylgroepen zich, 

CBx* + CHX. ~ C2Hy·; C2Hy. + CHX. ~ C3Hz·; C3Hz. +etc ... , meestal tot CnH2n+t·· 
Figuur C.3.2 toont zo'n gevormde koolwaterstofketen, geadsorbeerd aan de 
katalysator. 

CH3 

I 
CH2 

I 
CH2 

I 
CH2 

I 
'eH I 2 

CH2 

I 
katalysator 

Figuur C.3.2. Een gevormde 
koolwaterstofketen op het oppervlak van de 
katalysator. 
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5. Terminatie: hydrogenering 
De koolstof-katalysator binding laat los en de koolwaterstofketen wordt 

gehydrogeneerd tot een alkaan, CnH2n+I• + K --7 CnH2n+2• 

De netto evenwichtsreactie 
De netto reactievergelijking van de Fischer-Tropsch conversie van 

synthesegas naar alkanen luidt als volgt: n CO+ (2n+l) H2 ..,. CnH2n+2 + n H20 
(Bil81, Pri). Om de efficiëntie van deze evenwichtsreactie te optimaliseren, moet 
het evenwicht zoveel mogelijk naar rechts worden verschoven. Dit kan bereikt 
worden door een geschikte keuze van twee reactieparameters, de temperatuur 
en de druk. 

Het principe van Le Chatelier-Van 't Hoff 
Volgens het principe van Le Chatelier-Van 't Hoff reageert een in 

chemisch evenwicht verkerend systeem op een actie van buitenaf met een reactie 
die deze actie zoveel mogelijk ongedaan maakt. Dit principe kan worden 
toegepast om de ligging van een evenwicht naar links of naar rechts te laten 
verschuiven. Stel dat voor de evenwichtsreactie in de gasfase X(g) .. 2 Y(g) geldt 
dat de naar rechts verlopende reactie endotherm is. Als er gewerkt wordt bij een 
hoge temperatuur (actie van buitenaf), reageert het systeem volgens het principe 
van Le Chatelier-Van 't Hoff met een reactie, die deze hoge temperatuur 
probeert te verkleinen. Het aanwenden van warmte voor de stimulering van het 
verloop van de endotherme reactie naar rechts zorgt voor warmte-afvoer en is 
dientengevolge de door het systeem gekozen reactie. Door de bevordering van 
de endotherme reactie verschuift de ligging van het evenwicht naar rechts. Als 
gewerkt wordt bij een hoge druk (actie van buitenaf) reageert het systeem met 
een reactie, die deze druk verlaagt. Aangezien er aan de rechterkant van de 
reactiepijlen twee deeltjes in de gasfase aanwezig zijn en aan de linkerkant 
slechts één, levert verschuiving van het evenwicht naar links een reductie van 
de gasdruk op. De reactie van het systeem zal dientengevolge een stimulering 
van de reactie naar links zijn. Door een geschikte keuze van de reactie
parameters temperatuur en druk kan dus, gebruik makend van het principe van 
Le Chatelier-Van 't Hoff, de ligging van een evenwicht bij een chemische 
evenwichtsreactie beïnvloed worden. Dit wordt dan ook toegepast voor de 
vergroting van de efficiëntie van de alkaanvormende Fischer-Tropsch 
evenwichtsreactie. 

Temperatuur en druk 
Om de efficiëntie van deze reactie te verhogen, dient de ligging van het 

evenwicht zoveel mogelijk naar rechts te verschuiven. Aangezien de naar rechts 
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verlopende reactie exotherm is (reactie-enthalpie Mi= -150 kJ.mol-1
; Pri), kan dit 

volgens het principe van Le Chatelier-Van 't Hoff worden bereikt door te 
werken bij een lage temperatuur (Jan85, Pri). Meestal wordt er gekozen voor 
temperaturen tussen de 150-350°C (Ate87, Ate88, Fol90, Hen59, Igl88a, lnu89, 
Iya90, Jor87, Kel90, Kin78, Kip87, Mau87, Sto86, Vol87, Yok90, Zha86). Verder 
draagt ook een hoge druk (Jan85, Pri) bij tot verschuiving van het evenwicht 
naar rechts volgens het principe van Le Chatelier-Van 't Hoff. Rechts van de 
reactiepijlen zijn namelijk slechts n+1 deelljes in de gasfase aanwezig, terwijl er 
links van deze pijlen 3n+ 1 staan. De toegepaste drukken variëren meestal tussen 
de 1,1 en 4,5 MPa (Ate87, Ate88, Hay86, Igl88a, Kel90, Mau87, Yok90). 

Paragraaf C.4. De opbrengst van de Fischer-Tropsch reactie 

De produktiedistributie 
De Fischer-Tropsch reactie levert relatief meer koolwaterstoffen met korte 

C-ketens dan met langere. Figuur C.4.1 toont een voor deze reactie typische 
opbrengstcurve (Kip87). Als functie van het aantalC-atomen in de keten is de 
relatieve opbrengst uitgezet voor een bepaalde uitvoering van een Fischer
Tropsch reactie. 

log Cn tnlOie traelioOI 
0 

-3 

x 

0 2 4 

• hydrocarbons 
0 alcohols 
X aldehydes 

6 8 
CARBON NUMBER 

Figuur C.4.1. De relatieve opbrengst als functie van het 
aantal C-atomen in de keten bij uitvoering van een 
Fischer-Tropsch reactie op een Rh katalysator. 
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De produktiedistributiecurve in deze figuur is een weergave van de Flory-Schulz 
verdelingsfunctie (Bil81, Bur85, Kip87, Pri), waarvoor geldt: 

1-cz log C = log -- + n x log cz 
n cz (n > 2) (C.4.1). 

Hierin staat n voor het aantalC-atomen in het betreffende molecuul, Cnvoor de 
molaire fractie van de betreffende stof in het eindprodukt en a voor de 
zogenaamde ketengroei-waarschijnlijkheidsfactor (Bil81, Bur85, Kip87, Pri). 

De ketengroei-waarschijnlijkheidsfactor a 
De factor a heeft een waarde tussen 0 en 1 en is een maat voor de kans 

op vorming van stoffen met langere C-ketens. Dit wordt duidelijk gemaakt in 
figuur C.4.2, die het verband weergeeft tussen de relatieve hoeveelheid van de 
verschillende koolwaterstoffen in het eindprodukt van een Fischer-Tropsch 
reactie en de waarde van a (Bur85). 

Product dlstributlon In Flscher-Tropsch Synthesis 

%w 

ex~ Probability of chain growth 

Figuur C.4.2. De relatieve gewichtshoeveelheid van de verschillende koolwaterstoffen in 
het eindprodukt van een Fischer-Tropsch reactie als functie van de ketengroei
waarschijnlijkheidsfactor a. 

De waarde van a is afhankelijk van een aantal reactieparameters, waaronder de 
temperatuur en de druk. Verder is ook de CO/H2-verhouding in het synthesegas 
van belang, alsmede de keuze van de katalysator. Figuur C.4.3 geeft een 
voorbeeld van het feit dat a afhankelijk is van de reactietemperatuur en de 
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gebruikte katalysator (Inu89). Hierin is de inmiddels bekende produktdistributie
curve weergegeven voor een zestal uitvoeringen van de Fischer-Tropsch reactie. 
Zowel de temperatuur als de gebruikte katalysator zijn gevarieerd, hetgeen zes 
verschillende curven met zes verschillende waarden voor a oplevert. 

0 

~ Temp.(•c) 240 280 300 

Co-Hn-Ru 0 lJ. 0 

Co-Ru • .a. • 

-1 

0 
z --·---. ..._ -- ·--... __ 

z 
e ·-·-a=0.75 
0> 0 
0 
~ 

-2 

Figuur C.4.3. De relatieve hoeveelheid van de verschillende 
produkten bij een Fischer-Tropsch reactie als functie van het 
aantal C-atomen n in de moleculen van die produkten, 
gemeten bij verschillende temperaturen en katalysatoren. 

Keuze van de waarde voor a 
Aangezien er in dit project met name belangstelling bestaat voor de 

produktie van hexaan (C6H14), heptaan (C7H16) en octaan (C8H18) is het belangrijk 
na te gaan bij welke waarden van a de relatieve hoeveelheid van deze stoffen 
maximaal is. Daartoe is vergelijking C.4.1 geschreven als: 

(C.4.2). 

De curves in de figuren C.4.4, C.4.5 en C.4.6 zijn de weergaven van vergelijking 
C.4.2 voor hexaan (n=6), heptaan (n=7) en octaan (n=B). De molaire fracties Cn 
van deze stoffen zijn hierin uitgezet als functie van de ketengroei
waarschijnlijkheidsfactor a. 
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Hexaan 

ex 

Figuur C.4.4. De molaire fractie C6 van hexaan in 
het eindprodukt van een Fischer-Tropsch reactie als 
functie van de ketengroei-waarschijnlijkheidsfactor a. 

Heptaan 

0.06 

ex 

Figuur C.4.5. De molaire fractie C7 van heptaan in 
het eindprodukt van een Fischer-Tropsch reactie als 
functie van de ketengroei-waarschijnlijkheidsfactor a. 

Octaan 

0.06 

ex 

Figuur C.4.6. De molaire fractie C8 van octaan in 
het eindprodukt van een Fischer-Tropsch reactie als 
functie van de ketengroei-waarschijnlijkheidsfactor a. 

130 



Uit deze figuren blijkt dat de ketengroei-waarschijnlijkheidsfactor a tussen 0,83 
en 0,88 moet liggen om optimale molaire fracties van hexaan, heptaan en octaan 
te produceren. Tabel C.4.1 geeft een overzicht van enkele in de literatuur 
gevonden waarden voor de ketengroei-waarschijnlijkheidsfactor a. De gebruikte 
katalysator, alsmede de waarden van de druk en de temperatuur zijn hierin 
weergegeven. 

Tabel C.4.1. Een overzicht van de in de literatuur gevonden waarden voor de ketengroei
waarschijnlijkheidsfactor a met de bijbehorende temperatuur, druk en katalysator 

Referentie Kel90 Zha86 lnu89 Yok90 

a 0,57 0,61 0,75 0,94 

T (°C) 250 210 240 240 

p (MPa) 1,1 0,13 0,98 4,5 

Katalysator Ru/Si02 Ru/ Al20 3 Co/Mn/Ru Ru/ Al20 3 

Bijzonder- geen geen geen complexe uitvoering 

heden 
in superkritisch C,H14 

Uit deze tabel blijkt duidelijk dat, afgezien van de zeer geavanceerde en 
technisch complexe uitvoering in superkritisch hexaan (Yok90), de optimale 
waarden van a niet worden gehaald in de praktijk. Dat betekent dat 
waarschijnlijk genoegen zal moeten worden genomen met een niet maximale 
opbrengst van de gewenste alkanen. 

Activiteit en Selectiviteit 
Bij het onderzoek naar het optimaliseren van de opbrengsten van de 

Fischer-Tropsch reactie spelen twee begrippen een belangrijke rol (Koe91). Ten 
eerste kan de zogenaamde activiteit verhoogd worden, het percentage CO dat 
in het proces wordt omgezet. Deze activiteit wordt bepaald door de ligging van 
het evenwicht in de Fischer-Tropsch reactie en kan worden verhoogd op de 
manier zoals besproken is in paragraaf C.3. De tweede mogelijkheid is een 
verhoging van de selectiviteit, het percentage van de gewenste stof (in dit project 
met name hexaan, heptaan en octaan) in het eindprodukt Deze selectiviteit is 
te maximaliseren door een optimale keuze van de ketengroei-waarschijnlijkheids
factor a. Zoals besproken in het hiervoorgaande is de waarde van a op haar 
beurt weer een functie van de reactiecondities. 
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Paragraaf C.S. De keuze van de katalysator 

De verschillende mogelijkheden 
Een aantal metalen is geschikt voor toepassing als katalysator in het 

Fischer-Tropsch proces. De in de praktijk gebruikte katalysatormaterialen zijn: 

Ru (Ate87, Bil81, Fol90, Hay86, Igl88a, Inu89, Iya90, Jor87, Kel81, Kel90, 
Kik84, Kin78, Kip87, Mau87, Sto86, Yok90, Zha86), 

Co (Ate88, Bil81, Cra59, Fol90, Hay86, Hen59, Igl88a,_Inu89, Jan85, Vol87, 
Zha86), 

Fe (Bi181, Hay86, Jan85, Kip87, Vol87), 
Ni (Bi181, Cra59, Jan85, Kip87), 
Rh (Jan85, Kip87), 
Pd (Jan85, Kip87), 
Pt (Jan85), 
Ir (Jan85), 
Cu (Kip87) en 
Zn (Ate88). 

Duidelijk is dat ruthenium het in de praktijk meest toegepaste katalysator
materiaal is. Hiervoor is een drietal redenen te geven. 

De keuze voor ruthenium 
De eerste reden heeft te maken met het feit dat voor een goed verloop 

van de Fischer-Tropsch reactie de adsorptie en dissociatie van CO op het 
katalysatoroppervlak (stap 1 van het reactiemechanisme van paragraaf C.3) 
essentieel is (Jan85, Kip87). Ru heeft een grote zogenaamde dissociatieve 
adsorptiecapaciteit en is daarom het metaal met de grootste Fischer-Tropsch 
activiteit (Fol90, Kin78), gevolgd door Fe, Ni en Co. Vooral Rh, Pd, Pt en Ir doen 
het wat dit betreft slecht (Jan85). Hoewel Fe dus na Ru de hoogste dissociatieve 
adsorptiecapaciteit heeft en het een goede en klassieke Fischer-Tropsch 
katalysator is (Koe92), heeft het één belangrijk nadeel ten opzichte van Ru. Na 
dissociatie van het CO is de C-Fe binding zó sterk, dat de efficiëntie van de 
hydrogenering (stap 5 van het reactiemechanisme van paragraaf C.3) kleiner is 
dan die bij gebruik van een Ru-katalysator. 

De tweede reden voor het frequente gebruik van Ru als katalysator ligt 
in het feit dat de Fischer-Tropsch reactie op Ru (en op Fe) vooral koolwater
stoffen oplevert (zie figuur C.3.1), waaronder de in dit project gewenste alkanen 
C6H141 C7H16 en C8H18 (Kip87). 
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Als derde en laatste voordeel kan worden genoemd dat Ru het beste 
materiaal is met betrekking tot het verloop van stap 4 van het 
reactiemechanisme van paragraaf C.3, de ketengroei. Daardoor ligt bij het 
gebruik van Ru als katalysator de waarde voor de ketengroei
waarschijnlijkheidsfactor a. hoger dan bij de andere hierboven genoemde metalen 
(Fol90, Kin78). Ook Co levert nog een vrij grote ketengroei-waarschijnlijkheids
factor. 

Het enige nadeel van Ru is het iets grotere kraakvermogen ten opzichte 
van Co (Koe91). Dit kan een deel van het voordeel van de hoge waarde voor a. 
weer teniet doen. 

Het dragermateriaal 
Om de katalytische activiteit te maximaliseren is het belangrijk dat de 

metaal katalysator zich bevindt op een drager met een groot oppervlak (100-300 
m2.g-1

). Verder dient de drager thermisch stabiel te zijn bij de heersende 
reactietemperatuur (Koe91), alsmede corrosie- en hittebestendig (Igl88b). Het 
smeltpunt van het dragermateriaal moet dus hoger liggen dan de reactie
temperatuur (Igl88b). In de praktijk worden in de Fischer-Tropsch processen als 
dragermateriaal inorganische oxides toegepast (Igl88b) zoals: 

(Fol90, Inu89, Kik84, Kin78, Sto86, Yok90, Zha86), 
Si02 (Iya90, Jor87, Kel90, Kin78,Mau87, Sto86, Zha86), 
Ti02 (Igl88a, Kik84, Sto86), 
Mn20 3 (Inu89), 
Ce02 (Ate87), 
V20 3 (Sto86), 
Cr20 3 (Kin78) en 
zeoliet (Kin78). 

Met name de zogenaamde zure dragers, vooral Si02 en Al20 3 en in mindere 
mate Ti02 en V20 3, worden veel gebruikt (Kin78, Koe91). 

Paragraaf C.6. Toevoegen van alkenen 

Zoals eerder reeds besproken is, reageert bij uitvoering van de Fischer
Tropsch reactie synthesegas tot een mengsel van alkanen, alkenen, alkanolen, 
etc... Het is natuurlijk gewenst de selectiviteit van de gewenste stoffen te 
vergroten, en die van de ongewenste produkten te verkleinen. In dit project 
bestaat met name interesse voor de produktie van hexaan, heptaan en octaan 
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met behulp van het Fischer-Tropsch proces. Om te beginnen moet er gewerkt 
gaan worden aan de produktie van hexaan met een zo groot mogelijke 
selectiviteit. 

De afgelopen twintig jaar hebben chemici op vele plaatsen in de wereld 
onderzoek gedaan naar het vergroten van de selectiviteit voor alkanen met 
langere ketens. De methode die men hiervoor gevonden heeft is het toevoegen 
aan het synthesegas van een alkeen. Het reactiemechanisme van de Fischer
Tropsch reactie verandert dan enigszins. 

Gewijzigd reactiemechanisme 
Als de selectiviteit van hexaan (C6H14) vergroot dient te worden, moet aan 

als toevoeging gewerkt worden met penteen (C5H10). Dit penteen dient als een 
zogenaamde precursor voor de vorming van het hexaan (Kin78). Stap 1 van het 
reactiemechanisme van paragraaf C.3. (de dissociatieve adsorptie) van CO op de 
katalysator blijft onveranderd. Dan wordt echter het penteen aan de katalysator 
geadsorbeerd. Stap 2 (de dissociatieve adsorptie van H2) vindt daarna plaats. Na 
stap 3 (de vorming van de CHx·-groepen) vindt stap 4 plaats op een andere 
wijze dan in paragraaf C.3. Naast de bekende ketengroei door het zich 
verbinden van de methylgroepen, treedt er zogenaamde CHx·-insertie op 
(Koe92). Een CHx·-groep (meestal een CH2·-groep) nestelt zich tussen de koolstof
katalysatorbinding, zie figuur C.6.1. 

CH3 CH3 

I I 
CH2 CH2 

I I 
CH2 CH2 

c•H + I ~ I 2 

CH2 CH2 

I I 
CH CH2 

u I 
katalysator c•H 

I 
katalysator 

Figuur C.6.1. Het mechanisme van de zogenaamde CH2 ·-insertie, bij de 
vorming van hexaan met beltulp van penteen als precursor. 

Na het ontstaan van een C6-keten op het katalysatoroppervlak treedt tenslotte 
stap 5 uit paragraaf C.3. op, de hydrogenering. 
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De opbrengst 
Het toevoegen van een alkeen (etheen, propeen, buteen, pen teen) aan het 

synthesegas blijkt de vorming en groei van langere koolwaterstofketens te 
stimuleren, bij het gebruik van Ru of Co katalysatoren. De selectiviteit voor deze 
zwaardere koolwaterstoffen is dus groter. De vorming van lichte 
koolwaterstoffen (met name methaan) vermindert relatief (Igl88b, Jor87). 
Figuur C.6.1. toont de produktiesnelheidsverdeling van een Fischer-Tropsch 
reactie op een Ru/Si02-katalysator als functie van het aantal C-atomen in de 
keten zonder bijmenging van een alkeen (Jor87). 

-
I 
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Figuur C.6.1. De produktiesnelheidsverdeling als functie 
van het aantal C-atomen in een koolwaterstof bij uitvoering 
van een Fischer-Tropsch reactie, zonder bijmenging van een 
alkeen (a = 0,53). 

Figuur C.6.2. toont dezelfde produktiesnelheidsverdeling voor een Fischer
Tropsch reactie op dezelfde katalysator mét bijmenging van een alkeen, namelijk 
propeen (C3H6) (Jor87). 

135 



I 
111 

c 
u 

z 

T: 493 K 
PH = 0.40 otm 

2 
pc H = 0.40 otm 

3 6 
p

13 
= 0.20 olm 

co 

• Tolol Hydracarbon Produel 
• C3H6-0erived Product 

• 13co-oerived Product 

n 

Figuur C.6.2. De produktiesnelheidsverdeling als functie 
van het aantal C-atomen in een koolwaterstof bij 
uitvoering van een Fischer-Tropsch reactie mét 
bijmenging van propeen, C3H6 (a.= 0,57). 

De bovenste curve in deze figuur representeert de produktiesnelheidsverdeling 
("total hydracarbon product"). Bij vergelijking van figuur C.6.2 met figuur C.6.1 
blijkt dat zoals gesteld bijmenging van een alkeen (in dit geval propeen) de 
methaanvorming vermindert en de vorming van langere C-ketens (n > 4) 
stimuleert, hetgeen ook tot uiting komt in een hogere waarde voor de 
ketengroei-waarschijnlijkheidsfactor a. Verder blijkt duidelijk dat propeen een 
precursor is voor de vorming van butaan (C4H10), zoals is uitgelegd bij de 
bespreking van het reactiemechanisme. De produktiesnelheidsverdeling in figuur 
C.6.2. vertoont namelijk een sterke piek voor n = 4. 

Probleem voor toepassing in dit project 
De onderste twee curves in figuur C.6.2 geven de relatieve hoeveelheid 

C-atomen in het eindprodukt (bovenste curve) aan, afkomstig van CO (onderste 
curve, "13CO-Derived Product") en van C3H6 (middelste curve, "C3HçDerived 
Product"). Het percentage C afkomstig van CO ligt voor methaan op 12% en 
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voor de zwaardere koolwaterstoffen tussen de 4,0 en 7,5% (Jor87). Als in dit 
project de Fischer-Tropsch reactie met alkeen-bijmenging wordt toegepast voor 
de 11C-labeling van hexaan, heptaan of octaan, moet er rekening worden 
gehouden met een grote inefficiëntie van het labelingsproces. Het 11C bevindt 
zich namelijk in 11CO en zal dus na de reactie slechts een gering percentage 
uitmaken van de C-atomen in genoemde alkanen. Een groot deel van het 
gevormde hexaan, heptaan of octaan zal dus ongelabeld zijn. 

De katalysatorkeuze 
De in paragraaf C.S. genoemde argumenten in het voordeel van de 

keuze voor een Ru-katalysator, blijven ook voor een Fischer-Tropsch reactie mét 
alkeen-bijmenging geldig. Verder blijken Ru en Co ook de hoogste Cfix• insertie
activiteit te hebben. Vooral Rh en Ni doen het wat dit betreft slecht (Koe92). 
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Appendix D. De zeoliet katalysator 

Paragraaf D.l. Inleiding 

Zoals gesteld in hoofdstuk 1 ligt het in de bedoeling om na realisatie van de 
gehele 11C produktie-, transport-,labelings- en detectie-opstelling allereerst onderzoek 
te gaan doen naar het verloop van isomerisatiereacties van alkanen op zeoliet 
katalysatoren. Momenteel staan, vooral vanwege interessante toepassingen in de 
aardolie-industrie, door zeolieten gekatalyseerde reacties wereldwijd sterk in de 
belangstelling. In deze appendix worden na een kort historisch overzicht de structuur 
en de daaruit voortvloeiende katalytische eigenschappen van het materiaal zeoliet 
behandeld. Het gebruik van zeoliet katalysatoren bij de benzineproduktie en met 
name de rol van isomerisatiereacties hierin wordt daarna besproken. Aangezien de 
isomerisatiereactie van alkanen op een zeolietkatalysator in dit project als eerste 
onderzocht zal gaan worden, wordt deze reactie tenslotte nog even apart bekeken. 

Paragraaf D.2. Historisch overzicht 

De geschiedenis van het materiaal zeoliet begint in 1756, als de Zweed 
Cronstedt een tot dan toe onbekend mineraal ontdekt dat bestaat uit aluminosilicaten. 
Aangezien dit materiaal opzwelt bij verhitting in een vlam, noemt Cronstedt het 
zeoliet (kokende steen, Con76), afgeleid van de Griekse woorden Çero (= koken) en 
A.t8oç (= steen). Vanaf 1777 tot 1948 ontdekken chemici diverse eigenschappen van 
dit nieuwe materiaal (Fla91). Zo wordt gevonden dat zeolieten gemakkelijk allerlei 
moleculen opnemen (waaronder NH3 en H2) en dat ze kunnen dienen als zogenaam
de moleculaire zeef (zie met name Fla91, Man92) en als waterontharder (Gra77). 

In de jaren tussen 1948 en 1954 lukt het verschillende mensen, waaronder 
Barrer, Milton en Breek, om diverse zeoliettypen te synthetiseren. Deze eerste 
synthetische zeolieten worden toegepast bij het drogen van gassen en als moleculaire 
zeef (Fla91, Man92). Chemici van Union Carbide ontdekken in 1959 dat zeolieten 
kunnen dienen als katalysator in isomerisatiereacties (Fla91). Op dat moment begint 
het gebruik van zeolieten aan een niet te stuiten groei. Mobil Oil start in 1962 met het 
gebruik van zeoliet katalysatoren in kraakprocessen (Fla91). Henkei introduceert in 
1974 zeolieten als toevoeging aan wasmiddelen, ter vervanging van de 
milieuschadelijke fosfaten (Fla91, Man92). Figuur D.2.1 toont de snelle groei van het 
wereldwijde gebruik van zeolieten in wasmiddelen vanaf 1982 (PA092). 
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Figuur D.2.1. De gerealiseerde en voorspelde toename van het 
wereldwijde gebmik van zeolieten als fosfaatvervangers in 
wasmiddelen. 

In de jaren tachtig groeit de belangstelling voor zeolieten sterk, enerzijds door 
de genoemde toepassing in wasmiddelen, anderzijds door de ontdekking van een 
aantal nieuwe zeolietstructuren (Man92). In 1991 zorgt de toepassing van zeolieten 
als fosfaatvervanger in wasmiddelen voor 85% van het gebruik van synthetische 
zeolieten op de wereld, zoals figuur D.2.2 laat zien (P A092). Het op steeds grotere 
schaal toepassen van zeoliet katalysatoren zorgt inmiddels voor 11% van de 
synthetische zeolietconsumptie. 

Delergents 

85% 

Total: 965,000 MT 

Catalyst 

11% 

4% 

Figuur D.2.2. Een schatting van. de toepassingen van 
synthetische zeolieten op de wereld m 1991. 
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Met name in de olie-industrie worden zeoliet katalysatoren momenteel 
veelvuldig gebruikt, zowel in kraak- als in polymerisatieprocessen (Man92, Pri). De 
laatste tijd bestaat vooral veel aandacht voor de toepassing van door zeoliet 
gekatalyseerde isomerisatiereacties van onder andere pentaan en hexaan (Pri). Door 
deze reacties kan het octaangetal van benzine verhoogd worden, zonder toevoeging 
van milieuschadelijke loodverbindingen. 

In 1988 zijn er wereldwijd ongeveer 15000 wetenschappers werkzaam in het 
onderzoek aan zeolieten (Mos91). De toegenomen belangstelling voor dit onderzoek 
blijkt ondermeer uit het steeds stijgende aantal wetenschappelijke publicaties op het 
gebied van zeolieten. Figuur D.2.3 toont deze stijging (P A092). 
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Figuur D.2.3. Het jaarlijkse aantal wetenschappelijke publicaties op 
het gebied van zeoliten van 1967 tot en met 1988. 

Paragraaf D.3. De structuur van de zeoliet katalysator 

Zeolieten zijn kristallijne alumino-silicaten, opgebouwd uit Si04- en Al04-

tetraëders (Mos91), die via brugvormende zuurstofatomen met elkaar verbonden zijn 
(Pri). De structuur van enkele Si04-tetraëders is weergegeven in figuur D.3.1. 

0 0 
I I 

- 0- Si- 0- Si- 0 -
\ \ 
0 0 

Figuur D.3.1. De structuur van Si04-tetraëders. 
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In een alumino-silicaat zijn sommige Si-atomen vervangen door Al-ionen. Aangezien 
Al driewaardig positief is en Si vierwaardig, heeft een Al04-tetraëder ten opzichte 
van een Si04-tetraëder een negatief ladingsoverschot (Pri), dat gecompenseerd wordt 
door een positief kation (Man92, Pri). Als kation kunnen Na+-, K+-, Ca2+-, Sr+, Ba2+, 
Mi+ en H+-ionen dienen (Con76, Gra77, Man92). Figuur D.3.2 toont de structuur van 
een alumino-silicaat, waarin als kation gekozen is voor het H+-ion. 

0 0 
I I .H+ 

0-Si- 0 -Al--- a·-:---
\ \ 
0 0 

Figuur D.3.2. De stntctuur van een alumino-silicaat, 
met een H+ -ion als kation. 

Wanneer 24 Si04- en Al04-tetraëders op de manier van figuur D.3.3 zijn verbonden 
in een afgeknotte oktaëder, wordt dit een sodalietkooi genoemd (Man92, Pri). Deze 
sodalietkooi is de belangrijkste bouwsteen van de zeolietkatalysator. 

Figuur D.3.3. De sodalietkooi; 0-
atomen zijn de open cirkels, Si- of Al
atomen de gesloten cirkels. 

Door de sodalietkooien op verschillende wijzen en met verschillende atomen te 
verbinden, ontstaan de diverse zeoliettypen, zoals sodaliet (figuur D.3.4), zeoliet A 
(figuur D.3.5) en zeoliet X/Y (figuur D.3.6). De figuren zijn ontleend aan Man92 en 
Pri. 
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Figuur 0.3.4. Rangschikking van de 
sodalietkooien in soda/iet. 

Figuur 0.3.5. Rangschikking van de 
sodalietkooien in zeoliet A. 

Figuur 0.3.6. Rangschikking van de 
sodalietkooien in zeoliet X en zeoliet Y. 
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Paragraaf D.4. Eigenschappen van de zeoliet katalysator 

In de figuren D.3.3 tot en met D.3.6 is duidelijk te zien dat zeolieten een open, 
niet ruimtevullende structuur hebben (Man92, Pri). Daardoor bezitten ze een groot 
inwendig oppervlak (200-500 m2.g-1

), hetgeen gerelateerd is aan een hoge katalytische 
activiteit. Daarnaast zorgt de open roosterstructuur voor een relatief hoge concentratie 
van de reagerende moleculen in de sodalietkooien. De gekatalyseerde reactie verloopt 
nu alsof zij wordt uitgevoerd bij een verhoogde druk. Dit wordt het 'kooi-effect' 
genoemd (Max91). 

De katalytische eigenschappen van zeolieten worden overigens niet alleen 
bepaald door de structuur van het rooster. De Si:Al verhouding in de zeoliet en de 
soort en positie van de kationen zijn ook van invloed, alsmede de reactietemperatuur 
(Man92). 

Tot slot zijn zeolieten thermisch zeer stabiel (Max91). Dit is belangrijk daar veel 
door zeolieten gekatalyseerde reacties bij hoge temperaturen verlopen. 

Paragraaf D.S. Zeoliet katalysatoren in de olie-industrie 

Elk etmaal wordt op de wereld maar liefst 6,7 miljard liter ruwe aardolie 
geraffineerd (Max91). Hierbij ontstaan een aantal destillatieprodukten, te weten 
methaan, LPG, "tops", nafta, kerosine, gasolie en het zogenaamde residu (Pri). Het 
economisch belangrijkste aardolieprodukt is momenteel benzine, dat vrijwel direct 
kan worden verkregen uit nafta. Echter, slechts 10 à 15% van de geraffineerde 
aardolie bestaat uit nafta, terwijl in de Verenigde Staten 45% en in West-Europa 20% 
van de aangevoerde aardolie wordt gebruikt voor benzineproduktie. Het is dus 
noodzakelijk om ook benzine te maken door andere destillatieprodukten dan nafta 
via chemische conversie om te zetten tot benzine (Pri). Dit is mogelijk door 
toepassing van een aantal processen, die zijn weergegeven in figuur D.S.l. (Pri). 
Bij deze processen wordt in de aardolie-industrie veelvuldig gebruik gemaakt van 
zeoliet katalysatoren, zoals figuur D.5.2 weergeeft (Max91). Het economisch belang 
van zeoliet katalysatoren in de aardolie-industrie is dus evident. 

methaan C1 
/LPG c

2
-c

4 
alkyl., polym. \ 

~tops c5-c6 > 65° isomerisatie~\ 
olie ~nafta c

6
-c

12 
65-150° kat. reformeren- benzine 

·~kerosine cl2-cl6 150-250° kat. kraken '/lj 
\\gasolie > cl6 250-350° kat. kraken 

residu > 350° hydrog. kraken 

jïguur 0.5.1. Schematisch overzicht van de destillatieprodukten na raffinage van ruwe aardolie en hun 
verdere verwerking tot benzine. 
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OIL FRACTION CATALYTIC PROCESS ZEOLITES USED 

PARAFFINS + 
AROMATIZATION OF OLEFINS + 

(METHANOL) + 
OLIGOMERIZA TION + 

c4 ALKYLATION 
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150 
HYDROTREATING 

·c REFORMING + 

370 
HYDROTREATING 

·c DEWAXING + 

DEWAXING (ETC.) + 

CATALYTIC CRACKING + 
540 HYDROCRACKING + ·c 

HYDRODESULFURIZA TION 
HYDROCONVERSION + 

Figuur D.5.2. Schematisch averzicht van het gebmik van zeoliet katalysatoren 
bij de verschillende processen van figuur D.5.1. in de olie-industrie. 

De processen uit de figuren D.S.l. en D.5.2. worden echter niet alleen gebruikt 
om voldoende hoeveelheden benzine te produceren, maar eveneens om de kwaliteit 
van de benzine te verbeteren. Een goede benzine vertoont bij de verbranding in een 
motor weinig verschijnselen van klop of pingel. Een maat voor deze kwaliteit van 
benzines is het zogenaamde octaangetal. Het octaangetal van een benzine is 
gedefinieerd als het volumepercentage aan iso-octaan (= 2,2,4-trimethylpentaan, 
Gra77; 2,3,4- trimetylpentaan, Con76) in een mengsel met n-heptaan, dat dezelfde 
klop-eigenschappen vertoont als deze benzine. Een betere benzine heeft een hoger 
octaangetal. Tot voor kort werd dit octaangetal verhoogd door het toevoegen aan de 
benzines van allerlei additieven, zoals loodbevattende verbindingen (Pri). Deze 
stoffen zijn echter schadelijk voor het milieu, zodat de laatste jaren is gezocht naar 
andere mogelijkheden om het octaangetal van benzine te verhogen. 

Zoals uit de definitie van het octaangetal reeds blijkt, is een hoog percentage 
aan iso-octaan in de benzine gunstig voor de kwaliteit ervan. Aangezien iso-octaan 
een isomeer is van n-octaan, is gezocht naar de invloed van het toevoegen van 
isomeren van andere alkanen op het octaangetal. Gebleken is, dat het toevoegen van 
isomeren van de in benzine voorkomende n-alkanen inderdaad gunstig uitwerkt op 
de hoogte van het octaangetal (Pri). Deze isomeren moeten wel eerst uit de n-alkanen 
worden gemaakt. Om deze reden is de belangstelling voor isomerisatiereacties van 
alkanen, vooral van pentaan, hexaan (Pri), heptaan en octaan, de laatste jaren enorm 
gestegen. Het zijn ook juist deze reacties, die in dit project na realisatie van de totale 
11C produktie-, transport-, labelings- en detectie-opstelling het eerst door chemische 
onderzoekers zullen worden bestudeerd. 
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Paragraaf D.6. De isomerisatiereactie 

De isomerisatiereactie n-alkaan .... iso-alkaan is een evenwichtsreactie, waarvan 
het evenwicht bij lage temperaturen naar rechts verschuift (Pri). Het werken bij een 
lage temperatuur heeft echter het nadeel dat de reactiesnelheden klein zijn. Er moet 
dus gewerkt worden met een katalysator met een zeer hoge activiteit (Pri), zodat 
laatstgenoemd nadeel voor een groot deel wordt ondervangen en er toch bij de 
gewenste lage temperatuur gewerkt kan worden. In het zogenaamde Shell Hysomer 
isomerisatieproces werkt men met een Pt katalysator op een drager van mordeniet, 
een zeoliettype (Pri). Deze katalysator is zodanig actief, dat de temperatuur niet hoger 
hoeft te liggen dan 250°C (Pri). Het reactiemechanisme van de isomerisatiereactie van 
pentaan (C5H12) is weergegeven in figuur D.6.1. (Pri). 

-H 2 

Figuur D.6.1. Reactiemechanisme van de isomerisatiereactie van pentaan volgens het 
Shell Hysomer proces op een Ptfzeoliet katalysator; Csff12 staat voor n-pentaan, i
Csff12 staat voor iso-pentaan. 

Het isomeriseren van zwaardere alkanen dan hexaan, wordt nog nauwelijks 
toegepast (Man92, Pri). Er treden namelijk op de zeoliet katalysator niet alleen 
isomerisatieprocessen op, maar tevens allerlei kraakverschijnselen. Bij alkanen 
zwaarder dan hexaan domineren deze kraakprocessen zodanig, dat allerlei kleine 
koolwaterstoffen gevormd worden. Voor de benzineproduktie is dit natuurlijk 
uitermate ongunstig. Wegens deze reden wordt in dit 11C-project begonnen met de 
isomerisatiereactie van hexaan. Uiteindelijk ligt het, ondanks de kraak-problemen, 
echter wel in de bedoeling van de chemische onderzoekers om ook onderzoek te gaan 
doen aan de isomerisatie van heptaan en octaan op een zeolietkatalysator. 
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