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SAMENVATIING 

In de toekomst wordt een groei van bet gebruik van met 18F gelabelde 

biomoleculen in de radiodiagnostiek verwacbt. Het doel van dit 

afstudeeronderzoek was bet ontwerpen en testen van een opstelling waarmee, met 

bebulp van bet T.U.E.-cyclotron, grote hoeveelheden 18F kunnen worden 

geproduceerd {enkele tientallen GBq). Ui t een li teratuuronderzoek bleek de 
18 18 18 produktie via de O(p,n) F-reactie met isotopiscb ( 0) verrijkt water als 

trefplaatmateriaal de meest aantrekkelijke methode te zijn. Deze kernreactie 

treedt op voor protonen met een energie tussen 4 en 16 MeV. 

Na enkele 

(proefopstelling 

(proefopstelling 

inleidende bestralingen met een 

A) werd een nieuwe opstelling 

B). Opstelling B kent twee 

bestaande 

ontworpen 

varianten, 

opstelling 

en gebouwd 

nl. de 

niet-rondpompopstelling en de rondpompopstelling. De niet-rondpompopstelling 

werd gebruikt om het produktieproces te bestuderen. Experimenten toonden aan 

dat de produktie van radiolysegassen c~ 0.01 ml/min/µA bij gebruik van 

steriel, pyrogeenvrij water) en het ontstaan van dampbellen {het water begon 

bij 4 µA te koken) de belangrijkste problemen vormen bij het produktieproces. 

De produktie van gassen en dampbellen verkleint de effektieve dikte van de 

waterlaag, zodat de opbrengst vermindert. Het gebruik van onzuiver water 

verhoogt de produktie van radiolysegassen aanzienlijk. Het is dan ook zaak 

zeer zuiver water te gebruiken. 

De maximaa.l haalbare opbrengst met de niet-rondpompopstelling (1.6 ml 

water) bedraagt ongeveer 1.2•10lO Bq bij een bestraling van 1 uur en een 

stroom van 10 µA. De warmte- en radiolyse-problemen worden aanzienlijk minder 

bij het gebruik van de rondpompopstelling. Het bestraalde water wordt 

rondgepompt zodat radiolysegassen ui t de trefplaathouder worden verwijderd. 

Tevens wordt bet water buiten de trefplaathouder gekoeld met behulp van een 

warmtewisselaar. De maximaa.l haalbare opbrengst bij een bestraling van 1 uur 

met.de rondpompopstelling (4 ml water) bedraagt ongeveer 3.6•10lO Bq (~ 1 Ci) 

bij een stroom van 20 µA. 

Het gebruik van een verzilverde trefplaathouder en warmtewisselaar bleek 
18 een goede keuze te zijn. Het water met het F is eenvoudig en nagenoeg zonder 

verlies {door adsorptie aan de wand) uit de trefplaathouder te verwijderen. 
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HOOFI811JK 1 INLEIDING 

Radionucliden spelen een belangriJk.e rol in de gen.eeskunde en met name in 

de diagn.ostiek. Bij de diagn.ostiek wordt een radiofarmo.con, d.w.z. een met een 

radionuclide gelabelde uerbinding, in het m.enselijk licha.am gebracht. Met 

behulp uan een detector 100rdt de uitgezonden straling gemeten en Ran. de 

concentratie als functie uan de plaats en de tijd bepaa.ld 100rden. Op deze 

manier is het 1ROgelijk processen in het m.enselijk. lichaam. te bestuderen en 

kunn.en euentu.ele afwijkingen in de uerschillende organ.en geconstateerd warden. 

Voor de bestudering uan fysiologische processen is er momenteel een trend naa.r 

het gebruik van de kortleuende positronstralende radionucliden 11c, 13N, 150 

en 18F. In paragraaf 1.1 zal het gebruik. uan de uerschillende positron.emitters 

in de medische diagn.ostiek nader warden besproken. In pa.ragraaf 1.2 wardt het 

doel uan dit afstudeerwerk beschreuen. Veruolgens wardt in pa.ragraaf 1.3 de 
18 keuze van de kernreactie ux:ux.rmee F geproduceerd goat warden nader 

toegelicht. Tenslotte uolgt in pa.ragraa.f 1.4 de opbouw van het uerslag. 

1.1 Positronemitters in de nucleaire geneeskunde 

Voor de bestudering van een fysiologisch proces wil men soms een radio

actief analogon gebruiken van een stof die normaal in het lichaam voorkomt. 

Vanwege hun gunstige kernfysische eigenschappen zijn dan 11c, 13N en 150 

bruikbare radionucliden (zie tabel 1.1). Hieraan kan ook 18F warden toege

voegd. Weliswaar komen organische f luorverbindingen nauwelijks in het lichaam 

voor, maar men kan het 18F labelen aan een biomolecuul waar het de plaats 

inneemt van een H-atoom of een OH-groep. 

Tabel 1.1 11 13 15 18 kernfystsche etgenschappen uan C, N, 0, en F (HAN 87). 

uc 13N 150 lSF 

Ha.lveringstijd (minuten) 20.3 9.97 2.03 109.7 
+ 13 -verval (%) c 100 100 100 97, 3 % E.C. 

E 13+ (MeV) 0.98 1.19 1.70 0.635 
max 

Dracht in weefsel (mm) 4 4.5 6 2.4 
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De positronemitters zenden positronen uit die in het lichaam annihileren 

met een elektron. Hierbij ontstaan twee f otonen met elk een energie van 511 

keV die onder een hoek van 180 graden ten opzichte van elkaar worden uitgezon

den. Vanwege het grote doordringend vermogen van de fotonen is de norma.le 

gecollimeerde scintillatiecamera niet geschikt om de straling te detecteren. 

Door gebruik te maken van twee niet gecollimeerde scintillatiecamera's en de 

straling in coincidentie te detecteren lean een driedimensionaal beeld worden 

verkregen van de activiteitsverdeling. Deze methode van meten noemt men 

Positron Emissie Tomografie (P.E.T.). Vanwege de hoge kosten van de appara

tuur {enkele miljoenen guldens) wordt op het moment nog maar op kleine schaal 

gebruik gemaakt van deze methode. In Nederland wordt de methode tot dusver 

alleen in Groningen toegepast (PAA 85). 

Aangezien de positronemi tters 11c, 13N en 150 een vrij korte 

halveringstijd hebben is het wenselijk dat de productie van deze 

radionucliden wordt uitgevoerd bij de plaats van toepassing. Het installeren 

en exploi teren van een deel tjesversneller met bijbehorende voorzieningen is 

echter een kostbare zaak {enkele miljoenen guldens). Dit maakt P.E.T. dus nog 

veel duurder. Voor een ziekenhuis is het daarom interessant het iets !anger 

levende 18F bij een bestaande faciliteit elders te laten maken. In het geval 

van productie van 18F in Eindhoven wordt dan zelfs leveren aan Groningen 

mogelijk. 

Een extra voordeel van 18F is dat het een zachte p+-emitter is (zie tabel 

1.1), zodat a.nnihilatie dicht bij de oorspronkelijke plaats van de emitter 

optreedt. Hierdoor treedt in het verkregen driedimensionaal beeld minder 

vervaging op van de werkelijke activiteitsverdeling in het menselijk lichaam 

dan bij gebruik van 11c, 13N of 150. 

Op dit moment is er een toenemende vraag naar met 18F gelabelde farma.ca 
18 en met name [ F]-fluoro-2-deoxy-D-glucose voor hersenonderzoek. Voor een 

uitgebreid literatuuroverzicht van met 18F gemerkte biomoleculen wordt 

verwezen naar het afstudeerwerk van W. Kleeven (KLE 84). 

Ondanks de hoge kosten wordt in de toekomst een groei van de toepassing 

van P.E.T. verwacht. Daarom is enkele jaren geleden een onderzoek gestart naar 
18 de productiemogelijkheden van F met het T.U.E.-cyclotron. 
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1.2 Doel van bet afstudeeronderzoek 

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

een opstelling waarmee, met behulp van het T.U.E.-cyclotron, [ 18r]nuoride 

geproduceerd kan worden via de 180(p,n) 18F-reactie. Dit wordt bereikt door 

water (isotopisch verrijkt met 180) te beschieten met protonen, waardoor het 
18F als fluoride in het water gevormd wordt. De keuze om juist met deze kern

reactie 18r te produceren wordt nader toegelicht in pa.ragraaf 1.3. 

Een van de eisen die in dit afstudeerwerk gesteld zijn is bet produceren 
18 van grote hoeveelheden F per productie tot enkele tientallen GigaBecquerel 

op E.O.B. (End Of Bombardment). Vanwege de hoge kosten bij het gebruik van het 

cyclotron dient de bestralingstijd kort te zijn (1 a 2 uur). Dit maakt het 

werken met hoge stromen noodzakelijk(het T.U.E.-cyclotron kan gemakkelijk 35 

µA aan protonen leveren). Uit de literatuur is bekend (zie hoofdstuk 2) dat 

dan problemen kunnen optreden met radiolyse en met de koeling (zo geeft de 

afrenuning van 30µA 16 MeV-protonen een warmteproductie van 480 Watt). Deze 

problemen zullen worden bekeken en er zal naar een oplossing gezocht worden. 

Een tweede voorwaarde bij de productie van 18F is het leveren van zuiver 

[ 18F]fluoride. Dit boudt in dat de oplossing vrij moet zijn van verontreinig

ingen, zoals bijvoorbeeld metaalionen, omdat deze bet fluor complexeren en 

daardoor de bereiding van radiofarma.ca bemoeilijken. 

Voorlopig zal worden getracbt bet volume van het water dat bestraald 

wordt te minimaliseren, omdat bet verrijkte water tamelijk kostba.ar is 

(ongeveer Fl 300,- per ml voor 100 % verrijkt ( 18o) water). In principe is bet 

mogelijk het verrijkte water geheel of gedeeltelijk terug te winnen, b.v. door 

destillatie of via electrolytische separatie (NIC 86). Als dit lukt zou men 

met een grotere hoeveelheid water kunnen werken, waardoor de warmteafvoer 

verbeterd kan worden en men met hogere stromen kan bestralen. 
18 De eerste eis, het produceren van grote boeveelheden F. heeft binnen 

di t afstudeerwerk de eerste prioritei t. De andere eisen zullen echter niet 

onmogelijk worden gemaakt . 

..;l ..... _3 __ .... K_e_u_z::.;e=--_v .... an=--d-e_..::;ko;:e-.r ... n,...r....;;:e_a=c""t""'i..-e _ _,v....;;:o;.;;o-.r_ ..... d ... e ___ _.p._r...,o_,d,_u ... k ... t.-i_,e=---v.-an=-l8 ... F _ _..m=e .... t ___ b=e..-t 

T.U.E.-cyclotron 

In deze pa.ragraaf zal nader worden toegelicht waarom voor de productie 
18 18 18 . van F de keuze gevallen is op de O(p,n) F-react1e met verrijkt water als 

trefplaatmateriaal. In eerste instantie worden enkele kernreacties gegeven 
18 waarmee F geproduceerd kan worden. Vervolgens wordt ingegaan op de criteria 

waar een productiemethode aan moet voldoen, waarna de keuze voor de te gebrui

ken reactie bepaald kan worden. 
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In tabel 1.2 zijn de belangrijkste kernreacties voor bet produceren van 
18F gegeven, waarvan bet gebruik in de literatuur wordt bescbreven. Voor elke 

kernreactie is de tbeoretiscb bereikbare activiteit gegeven, na een bestraling 

van twee uur met een bundelstroom van 20 µA en met 100% verrijkt trefplaat-

ma.teriaal (KLE 84} 

18 Tabet 1.2 Xogeltjke kernreactles voor de prod.uh.tie van F 

kernreactie energie(MeV} 

van bet inval

lende deeltje 

27.5 

38.5 

27.5 

14 

22 

14 

38.5 

tbeoretiscbe activiteit(GBq} 

(20 µA en 2 uur bestralen} 

10.1 

15.4 

1.3 

83.0 

93.0 

33.0 

20.4 

* de invallende deeltjes kunnen ook andere kernreacties veroorzaken die als 

eindprodukt 18F bebben (aangegeven met een pijl in de kernreactie} 

Bij bet ma.ken van de keuze welke reactie bet meest geschikt is voor 

produktie van 18F zijn de volgende punten overwogen 

l} Bij de toepassing van [ 18F]-2-fluoro-2-deoxy-D-glucose wordt aan de 

patient doorgaans niet meer dan 10 mCi (0.37 GBq} toegediend. Compenseren we 

voor bet tijdverschil tussen E.O.B. en het tijdstip van toediening (stel 6 
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18 uur), voor bet winningspercentage van bet F uit bet trefplaatmateriaal (stel 

50 X) en voor bet radiocbemiscb rendement voor de bereiding van bet 

radiofarmacon (stel 50 X) dan is per patient op E.O.B. circa 12 GBq nodig. 

Voor de behandeling van enkele patienten betekent dit dat enkele tientallen 

GBq moeten worden aangemaakt. 
18 2) Voor enkele toepassingen van F is bet van belang dat het radiofarmacon 

een boge specifieke activiteit beeft (minstens 3700 TBq.mol-l (KLE 84)). Voor 

[ 18F]-2-fluoro-2-deoxy-D-glucose is een specifieke activiteit van 75 TBq.mol-l 

op bet moment van toediening voldoende (REI 79). 

3) De radiocbemiscbe vorm van het 18F moet zodanig zijn dat voldoende f lexi

bili tei t mogelijk is voor bet bereiden van diverse radiofarmaca. 

4) De aanmaak van radionuclidiscbe verontreinigingen die niet aanzienlijk 

vervallen in de tijdsduur tussen E.O.B. en het tijdstip van toediening dient 

zo gering mogelijk te zijn. 

5) Wat bet ref t de technische ui tvoering van de productiemetbode kan het 

volgende gezegd worden : 

bet proces dient snel te zijn, zodat tijdsverlies 

beperkt blijft 

het proces dient betrouwbaar te zijn 

- het cyclotron dient liefst snel ingesteld te kunnen worden op 

bet gevraagde deeltje 

- in verband met de boge stralingsbelasting is bet wenselijk 

dat het proces op afstand bedienbaar is 

- bet verwijderen van bet 18F uit bet trefplaa.tmateriaal dient 

mogelijk te zijn 

- bet terugwinnen van bet kostbare 180 is gewenst 

De bierboven bescbreven criteria zullen acbtereenvolgens, aan de hand van 

de verschillende productiemethoden, worden besproken. Vervolgens zal de keuze 

voor de productiemetbode bepaa.ld worden. 

1) Uit tabel 1.2 blijkt dat slechts drie kernreacties voldoen aan het eerste 
. . 18 18 19 18 20 18 . cr1ter1um. Alleen de O(p,n) F-, de F+~ F- en de Ne(d,a) F-react1e 

geven een voldoende opbrengst. 
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18 18 18 2) Via de O{p,n) F-reactie ka.n in principe dragervrij F worden gemaakt. 
4 -1 In dit geval zal de specifieke activiteit 3.7•10 TBq.mol bedragen. Voor de 

productie van 18F via de 20Ne{d,a) 1~-reactie moet aan het neon een kleine 

hoeveelheid F2 als drager worden toegevoegd. De specifieke activiteit bedraagt 

dan ongeveer 165 tot 330 TBq.mol-l {KLE 84). Bij de productie van 1~ via de 
19 18 F+p--+ F-reactie kan geen voldoende specifieke activiteit worden verkregen. 

Met het T.U.E.-cyclotron kan slechts een specifieke activiteit worden verkre-
-1 19 18 gen van 0.75 TBq.mol {KLE 84). De F+p--+ F-reactie voldoet dus niet aan 

het tweede criteriwn. 

3) Tot voor enkele jaren geleden kon het [ 18F]-2-f luoro-2-deoxy-D-glucose het 

best bereid worden door electrofiele subs ti tu tie, waarbij men uitging van 

[ 18F]-F2 . Dit [ 18F]-F2 was eenvoudiger te verkrijgen via de 

20Ne{d,a) 18F-reactie dan via de 18o{p,n) 18F-reactie {KLE 84). Dit was de reden 
18 waarom bij de aanvang van het F-onderzoek aan de T.U.E. door W. Kleeven de 

20Ne{d,a) 18F-reactie als ui tgangspunt werd genomen. Later werd het mogelijk 

[ 18F]-2-fluoro-2-deoxy-D-glucose te bereiden via nucleofiele substitutie, 

waarbij men uitging van [ 18F]fluoride {TEW 83). Via de 180{p,n) 1~-reactie ka.n 

eenvoudig [ 18F]fluoride verkregen worden, zodat productie van 18F via deze 

kernreactie aantrekkelijk werd. 

4) In tabel 1.3 zijn de belangrijkste nevenreacties gegeven die kunnen 
. 18 18 20 18 optreden naast de kernreact1es O{p,n) F en Ne(d,a) F. 

Tabel 1.3 m.ogelijke radionuclidische verontreinigingen bij 18F-productie 

hoof dreactie nevenreactie T1/2 Q{MeV) 

180(p,n)18F lSO(p, 12a) 7Be 53.5 d -22 
lSO(p, SLi) llC 20.3 m -25.1 

20Ne(d,a) 18F 20Ne(d, 15N)7Be 53.5 d -9.78 
20Ne{d, 11B) 11c 20.3 m -13.2 

~e(d,2n)~a 2.62 y -5.85 
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Volgens tabel 1.3 vormen 7Be, 11c. en ~a de mogelijke radionuclidische 

verontreinigingen. Bij de bereiding van een farmacon worden deze radionucliden 

echter niet ingebouwd in het product. Er wordt bij de 18o(p,n) 18F- en de 
20Ne(d,a) 18r-reactie dus geen wezenlijke hinder ondervonden van 

radionuclidische verontreinigingen. 

5) Met behulp van het T.U.E.-cyclotron is het mogelijk protonen, deuteronen, 

3iie-deeltjes en a-deeltjes te verkrijgen. Bij de meeste toepa.ssingen van het 

cyclotron worden echter protonen gebruikt. Di t betekent dat bet cyclotron 

normaal gesproken is ingesteld op het gebruik van protonen. Voor het gebruik 

van andere deeltjes dient het cyclotron "omgeschakeld" te worden, wat 

tijdverlies met zich meebrengt. Er is dus, op grond van dit criterium, een 

voorkeur voor de 18o(p,n) 18F-reactie boven de 20Ne(d,a) 18r-reactie. Voor beide 
18 kernreacties zijn verder geen technische problemen die de productie van F 

met het T.U.E.-cyclotron in de weg staan. 

Bij aanvang van het onderzoek in 1983 (KLE 84) werd de 
20 18 18 18 Ne(d,a) F-reactie verkozen boven de O(p,n) F-reactie {zie de evaluatie 

van het derde cri terium). In di t afstudeerwerk is echter gekozen voor de 
18 18 O(p,n) F-reactie, en wel om de volgende redenen : 

- de aangemaakte activiteit via de18o(p,n) 18F-reactie is bijna. 

drie ma.al zo hoog als via de 20Ne(d,a) 18F-reactie 
18 18 . 18 - via de O(p,n) F-reactie kan het F dragervrij worden 

verkregen, zodat een hoge specifieke activiteit kan worden 

bereikt 

- de radiochemische vorm van het 18F, zoals die verkregen 
. 18 18 wordt via de O(p,n) F-reactie levert tegenwoordig geen 

problemen meer op voor het bereiden van [ 18F]-2-f luoro-2-

deoxy-D-glucose 

- de meeste experimenten, met behulp van het cyclotron, 

worden uitgevoerd met protonen; het "omschakelen" {wat veel 

tijd kost) van een ander deeltje (b.v. deuteron, a-deeltje) 

naar het proton, is dus meestal niet nodig 

18 . 18 18 
De productie van F via de O(p,n) F-reactie wordt in de literatuur 

18 veelvuldig beschreven. Als trefplaatmateriaal wordt zowel ~ 0 (o.a. KIL 83, 

WIE 83) als 18o2 (o.a. NIC 82) gebruikt. Indien 1802 als trefplaatmateriaal 

18 18 wordt gebruikt slaat het F neer op de wanden van de trefplaathouder. Het F 



-1.8-

kan van de wanden gewonnen worden door te spoelen met heet water. Op deze 

manier komt het 18F als fluoride in het water. Het rendement hierbij is 

doorgaans niet hoger dan SO %. Het dure verrijkte gas wordt met een 
18 LN

2
-koelval teruggewonnen. Als gebruik wordt gemaakt van isotopisch ( 0) 

18 verrijkt water als trefplaatmateriaal is het F direkt als fluoride in het 

water aanwezig. Het verrijkte water kan worden teruggewonnen door middel van 

destillatie of electrolytische separatie. De laatste jaren zijn goede 

resul taten bereikt met verrijkt water als trefplaatmateriaal (zie hoofdstuk 
18 2). Dit is de reden waarom in dit afstudeerwerk de productie van F via de 

18o(p,n) 18F- reactie onderzocht zal worden, met verrijkt water als 

trefplaatmateriaal. 

1.4 Opbouw van het verslag 

In hoofdstuk 2 zal de produktie via de 18o(p,n) 18F-reactie met verrijkt 

water nader worden beschouwd. Allereerst worden de resultaten gegeven van een 

Ii teratuuronderzoek. Vervolgens wordt ingegaan op de problemen die optreden 

bij dit productieproces. Hoofdstuk 3 beschrijft de berekeningen die van belang 

zijn voor een adequaat ontwerp van een opstelling (proefopstelling B) voor het 

produceren van grote hoeveelheden (enkele tientallen GBq) 18F die in bunker 8 

van de cyclotronhal gebouwd zal worden. In hoofdstuk 4 wordt de (reeds op de 

T.U.E. aanwezige) proefopstelling (proefopstelling A) beschreven, waarmee in 

bunker 3 orienterende bestralingen zijn uitgevoerd. Tevens worden de 

resul taten van de experimenten gegeven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 de 

binnen dit afstudeerwerk gebouwde opstelling beschreven (proefopstelling B in 

bunker 8). De resultaten van de experimenten, uitgevoerd met 

proefopstelling B, worden in hoofdstuk 6 gegeven. Tenslotte volgen in 

hoofdstuk 7 de conclusies en aanbevelingen voor verder onderzoek. 
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HOOFmTIJK 2 IE PRODUKTIE VAN [ 1~JFLOORIDE VIA IE 18o(p.n) 1~-RF.ACTIE MET 

I&>TOPI9:ll VERRIJKT WATER ALS TARCETMATERIAAL 

In de ltteratuu.r wordt de laatste jaren regelmat'lg de toepa.ssing van de 
18o(p,n)18F-reactie met isotopisch verrijkt {18o) water als trefplaatmateriaal 

beschreven. De resultaten van een literatuu.ronderzoek warden tn dtt hoofdstuk 

gegeven. In pa.ragraaf 2.1 100rdt een overzicht gegeven van de belangrijkste 

produktiegegevens van verschillende groepen onderzoekers die op bovengenoemde 

wijze [18F]fluoride produceren. In pa.ragraaf 2.2 wordt tngegaan op de 

problemen van de wannteafvoer en de radiolyse die da.arbij ztjn opgetreden. 

Vervolgens wordt in pa.ragraaf 2.3 het radiolyseproces nader beschou.ud. 

Tenslotte zal in pa.ragraaf 2.4 en 2.5 het ontwerp van proefopstelling B (zie 

hoofdstuk 5) worden toegelicht. 

2.1 Li teratuuroverzicht van de 180(p.n) 18F-reactie met isotopisch verri jkt 

water als trefplaatmateriaal 

In tabel 2.1 zijn de belangrijkste gegevens van verschillende 

onderzoeksgroepen weergegeven. Achtereenvolgens worden in de tabel vermeld 

Qnge£z2eksgr2ep de naam van de schrijver van het artikel waarin de 

produktiegegevens van zijn onderzoeksgroep staan vermeld 

ma!eLi~l !r~fpl~!hQuge£ : het materiaal van de trefplaathouder, d.w.z. de 

omhulling van de ruimte (trefplaatruimte) waarin zich het verrijkte water 

bevindt 

ma!eLi~l !oli~ : materiaal van het folie, dat de trefplaatruimte afsluit (als 

regel de voorzijde, waar de bundel intreedt) 

ma!eLi~l leiding : het materiaal van de in de opstelling gebruikte leidingen, 

dat in aanraking komt met het bestraalde water 

ma!e£i~l QV~r.!g : overig materiaal in de opstelling, dat in aanraking komt 

met het bestraalde water 

Qe~tL~lg yolume 

bestraald 

het volume van het water dat door de bundel protonen wordt 
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Tabe l 2 .1 produktiegegevens van verschil lende onderzoeksgroepen die 

[ 18F]fluortde produceren via de 180(p,n)18F-reactie met isotopisch verrijkt 

water als trefpla.atma.teriaal 

groep 

Wieland 

{WIE 83) 

Kilbourn 

(KIL 84) 

Kilbourn 

(KIL 85) 

Huszar{l) 

{HUS 85) 

Vogt{l) 

{VOG 86) 

Dejesus 

{DEJ 86) 

Keinonen 

{KEI 86) 

materiaal 

trefplaat- folie 

houder 

leiding overig 

koper titaan polyethy- elastomeer 

koper, 

vernikkeld 

roestvrij 

staal 

ti taan 

Ha.var 

Ha.var, 

titaan 

geen 

zilver geen 

roestvrij Ha.var, 

leen o-ring 

polyethy- Teflon 

leen kranen 

polypropy- rubber 

leen o-ring, 

Teflon 

kranen 

Teflon 

{PI'FE) 

Teflon 

(PI'FE) 

Teflon 

staal platina {PI'FE) 

koper ha.var siliconen

rubber 

volume(ml) 

bestraald totaal 

0.6 1 

2.5 3 

1.2 

4.5 

4.5 

1.4 

0.04 0.6 

{1) Huszar en Vogt behoren tot dezelfde produktiegroep; ze gebruikten dezelfde 

opstelling, maar verschillende materialen 



diepte(lllll) in tree- Tb(min) 

energie 

(MeV) 

2 16.5 40 

5 16 24 

3 16 45 

4 15.3 30 

4 15.3 60 

15 60 

10 60 
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I(µA) ~.O.B.(GBq) 

10 11.5 

20 10 

20 15 

50 37 

20 40 

7 15 

6 7.5 

specif ieke 

activiteit 
-1 (TBq.mmol ) 

370 

koeling(2) 

waterstraal 

temp. : 1°C 

0 
water,10 C 

of water-ethy
o 

leenglycol,O C 

1850 

)150 

water 

0 
water, 10 C 

0 
water, 10 C 

folie, He 

gekoeld: 

waterstraal: 

rondpompen 

targetwater 

(2) de meeste produktiegroepen gebruiken water als koelmiddel dat tegen of 

langs de trefplaathouder wordt geleid; Keinonen koelt daarnaast ook het folie 

met He-gas: bovendien wordt het verrijkte water bui ten het target extra 

gekoeld door gebruik te ma.ken van een pomp die het water buiten de 

trefplaathouder langs een koelelement leidt 
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schema.tische tekentngen van de ops tell i.ngen, gebrui.k.t door de verscht llende 

groepen 

CIDITJ 
cooling woter inlet 

wot er 
cavity 

IE I 

j ~ 
~ U-IDI 

+ 
Hovor foil {CJ 

,____......, 
2 54 cm 

KIL 84 

UP 

I 304 s.s 
. INSERT 

KEI 86 

0.001 in. HAVAR FOil 

0.010 1n. PlATINUM SHEET 

DEJ 86 

:wt'.%21o6:..----=.J WATER cxn.t«> 
TO PERISTAIJ'IC P\M' 

WATER cxn.t«> 

5cm 

rondpompen van het bestraalde water 

Beam 

r 
Insert@ 

! 
~ 
\(!_) 

KIL 85 

c 

Cooling water 

.___Proto,., 
bfoc.,. 

IIDS 85, VOG 86 

A trefplaatruimte 

B af remmateriaal 
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101~l_v2l~ : het volume van het water in bet gebele systeem 

gikt~ : de dikte van de waterlaag, gezien in de ricbting van de protonenbundel 

1n!r~e=ene.rg1e : de energie waarmee de protonen het verrijkte water bereiken 

Ib : bestralingstijd van een gemiddelde produktie 

I : protonenstroom bij een gemiddelde produktie 

~.O.B. : de activiteit van 18r op E.O.B. bij een gemiddelde produktie 

fil>~C1f1eke_ ast1v1t~i! : de specifieke activi teit van bet aanwezige fluor, 

d.w.z. de activiteit per boeveelbeid aanwezig fluor (Zowel bet radioactieve 
18F als bet stabiele 19F kunnen in de oplossing aanwezig zijn): als alleen bet 
18 F-isotoop in bet water aanwezig zou zijn, zou de specifieke activi tei t 

63•106 TBq.mol-l bedragen 

ko~ling : de ma.nier waarop de ops telling en bet bestraalde water worden 

gekoeld 

tekening van de trefplaathouder 

Zoals uit tabel 2.1 blijkt is er een grote verscheidenheid in het gebruik 

van materialen voor de diverse onderdelen van de opstellingen. In paragraaf 

2.4 zullen de voor- en nadelen van deze materialen worden besproken, waarna de 

keuze van de materialen, gebruikt in onze opstelling, zal worden bepaald. 

2.2 De invloed van de warmtedissipatie en de radiolyse op bet productieproces 

Als 16 MeV-protonen volledig worden afgeremd in water wordt er 16 W/µA 

aan warmte gedissipeerd. Dit betekent dat de temperatuur van het water (de 

massa van het water in de trefplaathouders is van de orde van grootte van 

enkele granunen) snel oploopt als de warmte niet wordt afgevoerd. Als bet water 

in de trefplaathouder gaat koken ontstaan er kookbellen en zal er water 

verdampen. Dit boudt in dat de effectieve dichtheid van het water afneemt. Als 

de effectieve dikte van de waterlaag kleiner wordt dan de dracht van de 16 
0 

MeV-protonen (2.8 mm in water van 20 C} zullen deze door de waterlaag been 

komen. Deze protonen hebben dus minder kans een kernreactie te veroorzaken. 

Het koken van wa1;f!r kan dus de opbrengst verminderen. 

Een tweede proces, dat bij de produktie van 18F een rol speel t, is de 

radiolyse. De gassen die ontstaan bij radiolyse (zie paragraaf 2.3} 

veroorzaken eveneens een afname van de effectieve dichtheid. Bovendien zal, 

evenals door het koken, de hoeveelheid water in de trefplaatruimte afnemen, 

waardoor de trefplaatruimte bij een langere bestraling soms niet belemaal meer 

gevuld is. 
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Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven van problemen die waa.rschijnlijk 

verzaakt worden door koken en/of radiolyse : 

- Kilbourn vindt bij een bestraling van 20µA met 16 MeV-protonen een vrijwel 

lineair verband tussen de opbrengst en de geintegreerde stroom voor 

bestralingstijden kleiner dan 70 minuten. Boven de 70 minuten neemt de 

opbrengst minder dan lineair toe met de geintegreerde stroom. 

- Wieland maakt 30-90 X aan van de tbeoretiscbe opbrengst (zie boofdstuk 3), 

afhankelijk van verscbillende cyclotronparameters (stroom, bundelinstelling). 

- Huszar verliest 5-10 X van bet verrijkte water per 20 µAh bij een stroom van 

13µA. 

- Vogt meldt een verlies van ongeveer 2 X van bet verrijkte water bij stromen 

tot 40 µA en een bestralingstijd van 20 minuten. Bovendien vindt bij geen 

constante waa.rde van de relatieve opbrenst {de verhouding tussen de praktische 

opbrengst en de tbeoretiscbe opbrengst) bij verschillende stromen (zie figuur 

2.1) 

s .... 
15100 

l 
'i 

j 
0 10 20 30 40 

Beam clll'ent ( ,uA) 

figuur 2.1 de relatieue opbrengst als 

functie van de stroom (VOG 86) 

Keinonen vindt bij langere bestralingstijden {tot 110 minuten) een 

verminderde relatieve opbrengst {daal t tot 0. 7). Het verlies aan verrijkt 

water loopt op tot 40 % van de oorspronkelijke hoeveelheid. 

Het is duidelijk dat bet koken van bet verrijkte water en bet optreden van 

radiolyse zoveel mogelijk vermeden dienen te worden. Het verrijkte water moet 

dan ook zo goed mogelijk gekoeld worden. 
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2.3 Ra.dialyse van water 

Onder invloed van ioniserende straling vinden in water chemische reacties 

plaats. In eerste instantie worden de radicalen H• en OH• gevormd. Deze 

radicalen reageren verder volgens : 

H• + H• -+ H2 2.1 

OH• + OH• -+~02 2.2 

OH• + H• -+~O 2.3 

Er ontstaat dus waterstofgas dat uit het water zal diffunderen en 

waterstofperoxide dat in het water blijf t opgelost. Door opwarming van het 

water kan ook wat o2 ontstaan door ontleding van ~o2 (dit wordt bier echter 

buiten beschouwing gelaten). Bij een hoge concentratie van radicalen kan ook 

de reactie OH• + ~o2 --+ ~O + H02 • optreden. De mate waarin de radicalen met 

elkaar recombineren is afha.nkelijk van de L.E.T (linear energy transfer) van 

de invallende straling en de zuurgraad van de oplossing. Hoe meer energie per 

lengteeenheid door de straling wordt afgegeven hoe meer radicalen per 

volumeeenheid onstaan en dus hoe groter de kans dat de radicalen paarsgewijs 

reageren. De opbrengs t van ~ en ~o2 (en dus ook van H02 •) za.l dan ook 

stijgen bij toenemende L.E.T., terwijl de opbrengst van de radicalen H•, en 

OH• za.l dalen (zie figuur 2.2) 

......... ..... .. 1 I (b > NEUTRAL SOLUTION 
~-

i +-- 11 I 

G 
2 

....... I . 
11 

11 ...... ~ .. G~ I 
' ..... r........ II 

i-.._~ ........ ....... I>-~~ .. ~~ ~ 

Gt.20t ....... 1"-...... .... ~ 
. ....-- I ~ ........ 

I -- ...... - ... G~ 
G' ! .... 

HOz -
IO 

Figuur 2.2 De opbrengst van de verschillende producten die onstaan in 

100.ter,onder invloed van ioniserende straling (CHO 80) 
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De opbrengst van de verschillende produkten wordt aangeduid met de G-waarde. 

Deze geef t het aantal netto gevormde of ontlede (aangegeven met een minteken) 

rnoleculen c.q. radicalen per 100 eV geabsorbeerde energie. Voor protonen met 

een energie van 4 MeV en 16 MeV zijn de L.E.T.-waarden in water 

respectievelijk 0.9 en 0.3 ev.X-l (= 9000 resp.3000 MeV.m-1)(zie figuur 3.2). 

De G-waarde voor H2 is dan ongeveer 0.7 (zie figuur 2.2). Het is dan eenvoudig 

te berekenen hoeveel waterstofgas zal worden gevormd bij de bestraling van 

water met protonen van 16 MeV die in het water worden afgeremd tot 4 MeV {deze 

si tuatie komt overeen met de ontworpen trefplaathouder(zie paragraaf 2.4)). 

Bij een stroom van 20 µA wordt dan per minuut ongeveer 25 ml ~ geproduceerd. 

De aanwezigheid 

radiolyseprodukten 

waterstofgas zal 

van verontreinigingen kan 

sterk doen toenemen (ClIO 80, 

worden gevormd. Wieland meldt 

de concentratie 

SP! 64), zodat 

echter dat bij 

van 

meer 

zijn 

experimenten nagenoeg geen gassen t.g.v. radiolyse vrijkomen. Dit is volgens 

hem te danken aan het feit dat de dikte van de waterlaag 2 mm is. Dit betekent 

dat de protonen het verrijkte water verlaten met een energie groter dan 4 MeV. 

Juist protonen met een energie van minder dan 4 MeV hebben een zeer groot 

energieverlies per lengteeenheid (zie figuur 3.2). Deze protonen vergroten dus 

de kans op koken en bovendien zullen er meer radiolysegassen vrijkomen. Di t 

blijkt ook uit de figuur; ~ stijgt sterker bij toenemende L.E.T .. 
2 

Ui t het bovenstaande blijkt dat de theorie niet overeenkomt met wat 

Wieland had gevonden. Waarschijnlijk recombineren de radiolysegassen weer tot 

water. Dit kan ook nog bevorderd worden door een katalysator (CLA 66), zodat 

bet verlies van bet verrijkte water beperkt blijft. 

2.4 Discussie 

Bij de keuze van de materialen en de produktiemethode, met betrekking tot 

dit afstudeeronderzoek, worden de volgende criteria gehanteerd : 

1) Aangezien vaak een hoge specifieke activiteit wordt geeist(zie hoofdstuk 1) 

, dient het gebruik van materialen die fluorverbindingen bevatten zoveel 

mogelijk vermeden te worden. 
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2} Bij het terugwinnen van het radioactieve water uit de trefplaathouder zal 

wat 18F achterblijven. zodat een gedeelte van de opbrengst verloren gaat. De 
18 adsorptie en desorptie van F zijn afhankelijk van het ma.teriaal. Bij de 

keuze van de ma.terialen dient hiermee rekening gehouden te worden. 

3} Tijdens het produktieproces kan er wat ma.teriaal van de wanden van de 

trefplaathouder in de oplossing komen. Deze verontreinigingen zijn niet 

gewenst omdat ze problemen kunnen geven bij het labelen van de verschillende 

farma.ca (zie hoofdstuk 1}. Bovendien kunnen deze verontreinigingen aanleiding 

geven tot een verhoogde produktie van radiolysegassen (zie par. 2.3). Het is 

daarom wenselijk dat het in oplossing gaan van ma.teriaal in het verrijkte 

water beperkt blijft. 

4} Aangezien het koken en verdampen van het verrijkte water nadelig is voor de 

opbrengst (zie par. 2.2} is het van belang dat de gedissipeerde warmte goed 

wordt afgevoerd. 

Achtereenvolgens zullen bovengenoemde criteria besproken worden, waarna 

de keuze van de in di t afstudeerwerk gebruikte ma.terialen en de 

produktiemethode bepaald zal worden. 

Als er geen 19F(stabiel f luor} in de oplossing aanwezig is bedraagt de 

specifieke activiteit 63•106 TBq.mol-1. Kleine hoeveelheden 19F geven een 

sterke verlaging van de specifieke activi tei t ( 1 µg 
19F doet de specifieke 

activi tei t met ongeveer een factor honderd verminderen}. Schlyer (SCH 87} 

raadt daarom het gebruik van teflon. soldeer en Kel-F 0-ringen sterk af. 

Daarentegen bevatten polyethyleenleidingen en viton 0-ringen nauwelijks fluor 

(< 0.002 %}. In tabel 2.1 zien we echter dat het gebruik van teflonleidingen 

en teflonkranen niet leidt tot een te lage specifieke activiteit. Kilbourn 

(KIL 85} gebruikt polypropyleen als leidingmateriaal en bereikt een relatief 

hoge specifieke activiteit. Waarom Kilbourn (KIL 84} bij gebruik van 

polyethyleen als leidingma.teriaal een !age waarde voor de specif ieke 

activiteit vindt is niet duidelijk. 
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18 Mudrova (MUD 72) heeft onderzoek gedaan naar de F-adsorptie aan en 

desorptie van glas, polyethyleen, ti taan en aluminium. Zijn experimenten 
18 hebben aangetoond dat de adsorptie van F aan aluminium verreweg het grootst 

is. De adsorptie van 18F aan titaan, glas en polyethyleen is van dezelfde orde 

van grootte. 

In figuur 2.4 is de desorptie van 18r van de verschi llende material en 

weergegeven. Hieruit blijkt dat 18F het moeilijkst van aluminium te 

verwijderen is. 
100 

150 
Tinu· (min) 

•. polyethyleen, a glas, x : titaan, o : aluminium 

Figw.lr 2.4 De desorptie van 18F van uerschillende ma.terialen {met 

gedestilleerd 10CLter als spoelmiddel) 

Het gebruik van aluminium als ma.teriaal voor de trefplaathouder is dus, op 

grond van dit criterium, af te raden. 

Kilbourn (KIL 84) vindt bij een gemiddelde bestraling (bestralingstijd = 
45 minuten, stroom = 20 µA, energie van de protonen = 16 MeV) met de 

vernikkelde koperen trefplaathouder metaalionen in de oplossing {10 ppm nikkel 

en koper). Met behulp van de roestvrijstalen trefplaathouder (KIL 85) en Ha.var 

folies wordt 0.18 ppm ijzer, 0.12 ppm chroom, en 3 ppm cobalt in de oplossing 

aangetroffen. Als de Ha.var folies worden vervangen door titaanfolies wordt een 

meer dan 10 maa.l kleinere hoeveelheid metaalionen gevonden. Deze metaalionen 

geven aanleiding tot cornplexvorming met 18F. In tabel 2.2 is voor 

verschillende metalen de logarithme van de evenwichtsconstante K1 gegeven. 
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Tabet 2.2 De cornplexuonning van F met verschillende metaalionen 

metaalion log K1 metaalion log K1 

Al3+ 6.1 Ag+ 0.4 

Cr3+ 4.4 OJ.2+ 1.2 

Fe3+ 5.2 Ni2+ 0.7 
Zn2+ 1.3 Ti4+ 6.4 

Uit de tabel blijkt dat zilver en nikkel relatief slecbt complexeren met F-en 

aluminium en titaan relatief goed. Nikkel en zilver zullen dan ook bij bet 

labelen van 1~ aan verscbillende farma.ca bet minste problemen opleveren. 

Tabel 2.3 geeft de warrntegeleidingscoefficienten van verscbillende 

rnetalen. Het gebruik van rnetalen in de opstelling met een relatief boge 

warrntegeleidingscoefficient is gunstig voor de warrnteafvoer. 

Tabet 2.3 Warmtegeleidingscoefficienten van verschillende metalen (HAN 87) 

(bij 293 graden Kelvin) 

metaal warrntegeleidingscoefficient i\ 
-1 -1 {W•rn •K ) 

ti taan 22 

tantaal c 58 

roestvrijstaal 30 

ijzer BO 

nikkel 91 

aluminium 237 

koper 401 

zilver 429 
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2.5 Conclusies voor het ontwerp van de opstelling 

Allereerst wordt de keuze van de gebruikte ma.terialen van de 

verschillende onderdelen van de opstelling besproken. Daarna wordt iets over 

de koelingsmethode en het ontwerp van de trefplaathouder gezegd. 

!REF~J..AAIHQUI2ER 

Bij de inleidende experimenten (zie hoof dstuk 4) wordt gebruik gemaakt 

van een, op de T .U. reeds aanwezige, vernikkelde roestvrijstalen 

trefplaathouder. Vanwege de hogere warmtegeleidingscoefficient worden de 

experimenten met de produktieopstelling (zie hoofdstuk 5) uitgevoerd met een 

trefplaathouder gemaakt van koper. Deze trefplaathouder is bovendien 

verzilverd omdat zilver fluor slecht adsorbeert (zie criterium 2) en zilver 

relatief slecht complexeert met F- (zie criterium 3) . 

.EO!:I~ 

Volgens Kilbourn is titaan als folie aan te raden omdat weinig 

metaalionen in de oplossing komen. De warmtegeleidingscoefficient van titaan 

is echter vrij laag(zie tabel 2.3) en titaan adsorbeert fluor relatief goed 

(zie fig 2.2). Daarom is het waarschijnlijk beter om een folie van zilver te 

gebruiken. Bij de experimenten wordt gebruik gemaakt van Duratherm folie ( X = 

10 W·m-1·K-l) omdat dit folie op de T.U.E. reeds aanwezig is. De 

ma.teriaaleigenschappen van Duratherm zijn hieronder (DEL 81) gegeven : 

samenstelling (gewichtsfracties) 

dichtheid 

treksterkte 

warmtegeleidingscoef f icient 

smeltpunt 

LEIDINQEH 

Co (41.5 %), Ni(25.5 %), Cr (12 %) 
Fe (10.1 %), Mo (4 %), W (3.9 %) 

Ti (1 %), Be (0.25 %) 
p = 8.45•103 kg•m-3 

a = 2•109 N·m-2 
max 

X = 10 W·m-1·K-l 

T = 1620 K s 

Bij de experimenten wordt voornarnelijk gebruik gemaakt van polyethyleen 

leidingen omdat polyethyleen nagenoeg geen fluor bevat (zie cri terium 1). 

Bovendien is fluor relatief eenvoudig van polyethyleen af te spoelen (zie 

cri terium 2). 
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QVERlG 
Naast de treplaatbouder en de leidingen zijn er nog andere onderdelen die 

in contact komen met bet verrijkte water. De gebruikte kranen zijn van 

polycarbonaat. Er wordt gebruik gemaakt van roestvrijstalen koppelstukken met 

rubber 0-ringen, die mogelijk wat fluor bevatten. Als dit fluor in de 

oplossing komt vermindert de specifieke activitei t. Di t betekent dat in de 

opstellimg waarmee routinematig 18F zal worden geproduceerd beter Viton 

0-ringen gebruikt kunnen worden. 

KO&LlNQ 
Bij de eerste experimenten wordt gebruik gemaakt van een koelwatersysteem 

(bestaand koelsysteem waarmee een gedeelte van bet cyclotron en bet 
0 

bundelgeleidingsysteem wordt gekoeld) dat water van 20 C langs de 

trefplaatbouder leidt. Het verrijkte water wordt van bet koelwater gescbeiden 

door de wand van de trefplaatbouder (zie boofdstuk 4 en 5). Ter verbetering 

van de koeling wordt later in bet onderzoek bet verrijkte water rondgepompt en 

bui ten de trefplaatbouder extra gekoeld met bebulp van een warmtewisselaar 

(zie boofdstuk 5). 

llIKI& YAfi llE_WAT&R!:MG 
De protonen komen via een Duratberm folie in bet verrijkte water. De energie 

van de protonen bedraagt ongeveer 16 MeV en de "dikte" van de waterlaag is 2.6 

nun (de protonen worden clan in bet verrijkte water afgeremd tot 4 MeV waarna ze 

in de wand van de trefplaatbouder gebeel worden gestopt). De reden biervoor is 

dat de werkzame doorsnede voor de 180(p,n) 1~-reactie voor protonen met een 

energie beneden 4 MeV en boven 16 MeV te verwaarlozen is (zie hoofdstuk 3). 

Het gebruik van protonen met een energie bui ten bet 4-16 MeV-gebied geeft 

bovendien extra warmte- en radiolyseproblemen (zie paragraaf 2.2), wat nadelig 

is voor de 1~-opbrengst. 
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HOOFISIUK 3 BEREKENINGEN DIE AAN HET arrwERP VAN DE TREFPLAATHOODER TEN 

GRONIEl..AG LlreEN 

In dit hoofdstuh. word.en berekeningen gegeuen ter ondersteuning uoor het 

ontwerpen uan de trefplaa.thouder (zie hoofdstuh. 5). Pa.ra.graa.f 3.1 beschrijft 

de energiehuishouding uan he t produh.tieproces. In Pa.ra.graa.f 3 .2 word.en de 
18F-opbrengstberekeningen gegeuen. Tenslotte wordt in pa.ra.graa.f 3.3 de 

100.rmtehuishouding uan het produh.tieproces besproken. 

3.1 De afremming van protonen in folies; de dracht van protonen in water 

De ruimte waarin het isotopisch ( 18o) verrijkte water zich bevindt 

(trefplaatruimte), wordt afgesloten door een dun folie {zie hoofdstuk 5). De 

invallende protonen komen via dit folie in het water. De afremming van 

protonen in een dun folie wordt besproken in 3.1.1 .Bij het ontwerp van de 

trefplaathouder is het van belang dat de diepte van de trefplaatruimte 

voldoende is om optimaal gebruik te kunnen ma.ken van de energie van de 

protonen. In 3.1.2 wordt daarom de dracht van protonen in water als functie 

van de energie gegeven. 

De energieafname van een proton in een dun folie kan berekend worden met de 

formules : 

met : 

·AE 
d 

S{E) 
E 

AE = d•S(E) 
dE 

S(E) = - pdx 

de energieafname van de protonen in het folie (MeV) 
-2 dikte van het folie (kg•m ) 

2 -1 het remmend vermogen van het folie voor protonen (MeV•m •kg ) 

de energie van de protonen {MeV) 
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Een folie bestaat vaak ui t verschillende elementen. Voor het remmend 

vermogen geldt dan : 

met 

k 
S{E) = If 1•S1{E) 

i=l 

s1 bet remnend vermogen van element i {MeV•m2·kg-l) 

de gewichtsfractie van element i, If 1 = 1 
i 

k het aantal verschillende elementen in het folie 

Formule 3.1 geldt alleen dan als AE « E. In figuur 3.1 is de berekende 

energieafname van protonen weergegeven als functie van de energie voor 

verschillende dikten van een Durathermfolie. De waa.rden voor het remmend 

vermogen van de verschillende elementen zijn ontleend aan Williamson {WIL 66). 

De gewichtsfracties van de verschillende elementen in een Durathermfolie zijn 

gegeven in hoofdstuk 2. Uit de figuur blijkt dat in het beschouwde 

energiegebied inderdaad geldt dat AE << E, zodat de berekende energieafname 

als een goede benadering van de werkelijke energieafname beschouwd kan worden. 

1.2 

1.0 

0.8 

'"" > 0.6 cu 
~ 

40 µa 

'-""' w 30µa 

<l 0.4 

15 µa 

0.2 lO µa 

0.0 
10 12 14 16 18 

E (MeV) 
p 

Figuur 3.1 De energieafname van protonen in een Durathermfolie 
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De dracht van een proton in water wordt gegeven door de f ormule 

met : 

R 

E 
p 

p 
dE 

de dracht van het proton (m) 

de energie van het invallend proton (MeV) 

-3 de soortelijke massa van het water (kg•m ) 
2 -1 het renmend vermogen (S(E}} van water voor protonen (MeV•m •kg } 

d(px) 

Aa.ngezien gebruik wordt gemaakt van getabelleerde waarden (WIL 66}, wordt 

de dracht numeriek berekend. Het re111nend vermogen van water wordt berekend 

volgens : 

met 

Sw' 8ii· s0 het remrnend vermogen van respectievelijk water, waterstof en 

zuurstof (MeV•m2·kg-l) 

de gewichtsfractie van respectievelijk waterstof en zuurstof 

in water 

. 16 16 Normaal water bestaat voor bijna 100 % u1t ~ 0 (voor 99.76 % uit H
2 

0, 

17 18 voor 0.04 % uit ~ 0 en voor 0.20 % uit ~ O}. Met behulp van formule 3.4 en 

16 de waarden van het remmend vermogen van waterstof en zuurstof ( O} kan nu 

eenvoudig het renmend vermogen van ~160 bepaald worden (zie figuur 3.2). Bij 

de berekening van het renmend vermogen voor 100 X isotopisch verrijkt ( 18o} 
18 water is het nodig het renmend vermogen van 0 te kennen. Deze wordt echter 

niet door Williamson gegeven. Aa.ngezien de afremming van een proton wordt 
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veroorzaakt door de coulombkrachten van de elektronen rondom de atoomkern, is 
16 18 . deze voor het 0-atoom en het 0-atoom geliJk (merk op : normaal wordt het 

2 -1 remmend vermogen uitgedrukt in MeV•m •kg ; voor verrijkt water zal deze dus 

lager zijn clan van niet-verrijkt water). Ook zal het aantal 180-atomen in 
18 16 H2 0 per volumeeenheid nagenoeg gelijk zijn aan het aantal 0-atomen in 

16 . 18 16 H2 0. Di t betekent da.t de dracht (in nm) van protonen in ~ 0 en H2 0 

nagenoeg gelijk is (merk op : indien de dracht wordt uitgedrukt in kg·m-2 dan 

is deze voor verrijkt water na.tuurlijk hoger clan van niet-verrijkt water). 

Met behulp van formule 3.3, met de aaname da.t de dichtheid p constant (1000 
-3 kg.m ) is in het beschouwde energiegebied, kan nu eenvoudig de dracht van 

protonen, berekend in mm, in (verrijkt) water berekend worden (zie figuur 

3.3). Bij het opwarmen van bet water kan de dichtheid wat afnemen en dus de 
0 3 dracht wat toenemen {de dichtheid van water bij 100 C bedraagt 958 kg/m ) 

30 

25 
~ 
I 
01 

20 ..Y 
N 

E 
> 15 Q) 

2 
'--/ 

x 10 u 
Q.. 

""-w 
5 u 

0 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 

E (MeV) 
p 

16 Figuur 3.2 Het remmend vermogen van water {H2 0) voor protonen 
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Figuur 3.3 De dracht van protonen in 100.ter 

18 . 18 18 3.2 De opbrengst van F via de O(p,n) F-reactie met 100 % isotopisch 

f 18
o) verriikt water 

18 
Het aantal F-atomen dat tijdens een bestraling wordt aangemaakt in een 

waterlaag met een dikte Ax, wordt gegeven door de oplossing van de volgende 

differentiaalvergelijking : 

met 

Ax 

.ANf 

NO 

p 

a(E): 

E 

N p 

"A 

d(.ANf) = N •p•a(E)•Ax•N - "A •AN 
dt 0 p f 

dikte van de waterlaag (m) 

het aantal fluoratomen op het tijdstip t in het laagje Ax 

-1 het aantal zuurstofatornen per ma.ssaeenheid (kg ) 

-3 de soortelijke massa van bet laagje water (kg•m ) 

de werkzame doorsnede van de kernreactie bij energie E (m2 ) 

de energie van de protonen (MeV) 

het aantal ingevallen protonen per tijdseenheid (s-1) 

18 -1 de vervalconstante van het radionuclide F (s ) 
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De eerste term in bet recbterlid van 3.5 geeft de aanmaak weer van 18F, 

terwijl de tweede term bet verval tijdens de bestraling bescbrijft. Door 

integratie van formule 3.5 over de bestralingstijd tb, wordt bet aantal 

18 F-atomen op E.O.B. in bet laagje Ax gevonden (N constant verondersteld) : 
p 

De activiteit op E.O.B.in bet laagje Ax wordt gegeven door 

Formule 3.6 invullen in 3.7 en integreren (AA, Ax, en ANf zijn klein) geeft 

met 

A 

- dE/pdx 

a(E)dE 

(dE/dx) 

18 de aangemaakte activiteit van Fop E.O.B. in het 

isotopisch verrijkt water (Bq); er is aangenomen dat het proton 

geheel in het water wordt afgeremd 
2 -1 het renunend vermogen van water voor protonen (MeV•m •kg ) 

Formule 3.8 geldt onder de voorwaarden dat N0 , Np, en p onafhankelijk zijn van 

de tijd en de plaats en dat de protonen volledig worden afgeremd in het water. 

Aangezien [N0 •p] en dE/dx voor H2
16o en "2180 nagenoeg gelijk zijn (zie 

par.3.1.2) ,wordt bij de berekening van de activiteit met behulp van formule 

3.8 gebruik gemaakt van de waa.rden voor het renunend vermogen die behoren bij 

H
2

16o zoals die berekend zijn in par .3.1.2 (zie figuur 3.2) en de bierbij 

behorende N0 (3.32• 1025 160-atomen per kilogram bij kamertemperatuur). De 

waarden voor de werkzame doorsnede a(E) zijn overgenomen van Ruth en Wolf (RUf 

79) (zie tabel 3.1 en figuur 3.4). Met behulp van tabel 3.1 kan de activiteit 

numeriek berekend worden. In figuur 3.5 is de verzadigingsactivi tei t (de 

activiteit bij een oneindige bestralingstijd) als functie van de energie van 

de invallende protonen gegeven. 
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Tabet 3.1 De D1£1rden van de werkz.ame doorsnede voor de 18o(p.n)18F-reactie, 

zoo.ls die gemeten zijn door Ru.th en Wolf (Rllf 79) 

Ep (Mo:V) o(mb) Ep l~leV) o(mb) 

2.30 47 6.45 356 
3.20 24 6.85 245 
3.35 89 7.00 162 
4.31 298 7,52 224 
4.59 208 8.04 174 
4.86 171 9 Oil 114 
5.13 697 1() 11 147 
5.25 571 10.63 133 
5.31 617 11.14 116 
5.67 410 11.65 13-1 
5.72 11'8 12 16 103 
6.20 )hi 13. IS 69 
6.36 199 13.69 43 
643 367 l~.71 41 
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Figuur 3. 4 
18 18 . De werkzame doorsnede uoor de O(p,n) F-reactte, ontleend aan de 

gegevens van Ruth en Wolf 
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Figuur 3.5 De uerzadigingsactiuiteit als functie van de energie van de 

inua.llende protonen, die geheel in het 100.ter word.en af geremd 

De excitatiecurve voor de 18o(p,n} 18F-reactie (zie figuur 3.4} laat zien dat 

voor protonen met een energie boven 16 MeV en beneden 4 MeV de reactie 

na.genoeg niet zal optreden. Het is dus niet zinvol om protonen met een energie 

boven 16 MeV en beneden 4 MeV te gebruiken, omdat di t extra warmte- en 

radiolyseproblemen geeft (zie paragraaf 2.2}. De experimenten zullen dan ook 

worden uitgevoerd met 16 MeV-protonen. Uit de berekeningen aan de dracht van 

protonen in water (zie figuur 3.3} volgt dat als de dikte van de waterlaag 2.6 

nun bedraagt, de protonen met een energie van ongeveer 4 MeV de trefplaat

houderwand treffen. Eigenlijk dient de energie van de protonen iets meer te 

zijn dan 16 MeV, omdat ze iets worden afgeremd in bet intreefolie. Bij de 

experimenten wordt voornamelijk gebruik gemaakt van een 15 µrn dik 

Duratbermfolie. Di t betekent dat de 16 MeV-protonen ongeveer 0.2 MeV aan 

energie verliezen alvorens ze bet water treffen (zie figuur 3.1}. De 
verzadigingsactiviteit in bet bierboven beschreven geval zal dan ongeveer 7.2 

GBq/µA bedragen (zie figuur 3.5}. 
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3.3 De warmtebuisbouding van bet productieproces 

In deze paragraaf zullen de berekeningen gegeven worden die zijn verricbt 

om de temperatuurstijging van bet vacutimfolie {zie 3.3.1) en het verrijkte 

water {zie 3.3.2} tijdens de bestraling te bepalen. De temperatuur van het 

intreefolie {het folie da.t de trefplaathouder afsluit) zal niet hoger worden 
0 

dan 100 C indien er water in de trefplaathouder aanwezig is 

De warmte die tijdens een bestraling in het vacutimfolie gedissipeerd wordt, 

kan op verscheidene manieren worden af gevoerd 

- door koeling van het folie 

- door warmteafgif te aan de inklemrning 

- door warmtestraling 

In deze paragraaf wordt de temperatuurstijging van het vacutimfolie berekend in 

het geval dat de warmte alleen wordt afgevoerd door geleiding naar de 

opstelling of alleen door warmtestraling. 

- warmtegeleiding naar de inklemrning 

Voor een folie met dikte df en straal R geldt de volgende warmtevergelijking 

voor een willekeurig cirkelschijf je met straal r en breedte dr: 

met 

A warmtegeleidingscoefficient {W·m-1·K-l) 

T de temperatuur in het beschouwde cirkelschijfje {K} 

P het gedissipeerde vermogen in het folie {W) 

Formule 3.9 geeft na herschrijven 
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Integreren (met de randvoorwaarde dT/dr = 0 voor r = 0) geef t 

dT 

dR 

r 

2-rrd AR.2 
f 

Nogmaals integreren (X constant verondersteld) geef t 

Voor een 15 µm Durathermfolie (X = 10 W·m-1·K-1) betekent di t dat bij een 

stroom van 20 µA protonen met een energie van 16 MeV (P is ongeveer 0.22 W/µA 
0 0 

(zie 3.1.1)) de temperatuur zal stijgen tot ongeveer 2000 C als T(R) 20 C 

wordt verondersteld. Als alleen warmteafvoer plaatsvindt door warmtegeleiding 

naar de opstelling zal het Duratherm folie smelten {het smeltpunt van 
0 

Duratherm is 1620 C(DEL 81)). Uit het volgende zal echter blijken dat de 

warmteafvoer door straling voldoende groot is om het smelten van het folie te 

voorkomen. 

- Warmteafvoer door straling 

Een folie met straal R met een uniforme temperatuur hoger dan de 

omgevingstemperatuur zendt straling uit volgens : 

met 

P het door het folie uitgezonden vermogen (is in dit geval gelijk 

gesteld aan het in het folie gedissipeerde vermogen) 

~ : de emissiviteit van het folieoppervlak {de verhouding tussen de 

uitgezonden straling van het folie en van een ideaal zwart lichaam) 
-8 -2 -4 a : de constante van Boltzmann (= 5.67•10 W•m •K ) 

Tf de te~ratuur van het folie {K) 

T de temperatuur van de omgeving (K) 
0 
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Herscbrijven van formule 3.13 geeft 

Dit betekent dat voor 20 µA protonen met een energie van 16 XeV de temperatuur 
0 

van bet folie kan oplopen tot ongeveer 750 C als alleen warmteafvoer door 

straling wordt verondersteld {e is bier 1 gekozen). Bij deze temperatuur 

kunnen cbemische reacties het folie aantasten. 

- intreefolie 

Door de temperatuurstijging van bet intreefolie kan de vorm van bet folie 

veranderen. Stel dat het folie tijdens een bestraling een temperatuur beeft 
0 . 

van 100 C. Dit betekent dat bet fol1e een grotere oppervlakte beeft dan bij 
0 

20 C. Voor de oppervlaktevergroting door thermiscbe uitzetting geldt : 

met 

AA : oppervlaktevergroting van het folie {m2 ) 

A : de oppervlakte van het folie bij 20 °c {m2 ) 

a
0 

: lineaire uitzettingscoefficient {= 13.5•10-6 K-l voor Duratherm) 

0 
Eenvoudig kan dan worden berekend dat met AT = SO C AA/A gelijk is aan 0.002. 

Dit betekent dat ook de diepte van de trefplaatruimte iets groter is geworden. 

De toena.me van de diepte zal {in ons geval) in het midden ongeveer 0.3 mm 

bedragen. Er zullen dus veel protonen toch hun energie lager dan 4 MeV aan het 

verrijkte water af geven. 

~.~.g _E~n..J!!oge! !eL 2e~l!ng Yan ge_t~m:QeLa!uyr~t!Jging_v~-h~t-~t~r_in ge 

tLefp!~thoyd~r_t!jgens_e~n_b~s!r~l!ng me! ge_n!e!-Lond~OIDPQP~t~l!ing 

In het hieronder beschreven model wordt uitgegaan van de trefplaathouder 

zoals deze beschreven is in hoofdstuk 5. De trefplaatruimte heef t een volume 

van ongeveer 0.35 ml . Dit houdt in dat als de warmte niet wordt afgevoerd, 

het water binnen enkele seconden geheel verdampt is {bij een stroom van 20 
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0 
Daarom wordt de trefplaatbouder gekoeld met water van 20 C. Het 

verrijkte water wordt beschoten met protonen met een energie van 16 MeV en een 

stroom van I µA. Bij de berekeningen zijn de volgende aannamen gemaakt : 

- de protonen zijn uniform verdeeld over een oppervlakte ter grootte van bet 

folie 

- de gedissipeerde warmte wordt via de wand van de trefplaatbouder (koper) 
0 

naar bet koelwater (20 C) afgevoerd 

- de warmtedissipatie in bet folie is klein t.o.v. die in bet water; bet 

folie wordt daarom verder buiten bescbouwing gelaten 

- de diepte van de trefplaatruimte is gelijk aan de dracbt d van de 
w 

invallende protonen in water 

- de warmtegeleidingscoefficient is constant 

- de energieafgifte per lengteeenheid is constant; in werkelijkheid is dit 

niet bet geval (zie figuur 3.2) 

In figuur 3. 6 is een scbematiscb overzicbt gegeven van de si tuatie in bet 

model. 

I.. 
~ 

protonenbundel 

' ] ~ 

g ~ .!:! ....., ~ ~ 

p.. s g ..... .... 
~ ::! ....., 
I.. I.. p.. 
~ ..... 

~ 
I.. 
~ 

dw dOJ 

Figuur 3.6 Schematisch overzicht van de trefpla.a.thouder 

Er wordt uitgegaan van de energievergelijking voor een vaste stof 

pc8T = AV2r + 41' 
at 

3.16.a 



met 

p 

c : 

T 

t 
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de soortelijke ma.ssa (kg·m-3) 

de soortelijke warmte {J·kg-l·K-l) 

de temperatuur {K) 

tijd (s) 

de warmteproduktie (W·m-3) 

In het geval van temperatuurevenwicht geldt 

:>...v2r + "' = O 

en voor het een-dimensionale geval 

A.d2r~ + <p(x) = 0 
dx 

twee maal integreren van 3.16.c {met <pis constant) geeft 

Met de randvoorwaarde 

3.16.b 

3.16.c 

dT(x=O) = O {x = 0 aan de kant van het folie) 3.18 

volgt 

dus 

Uit 3.19 volgt dan 

dx 

c1 = o 

T(x) - T{d ) = !._(-x2 + d 2) 
w 2:>... w 

T(O) - T(dw) = AT = !...d 2 

2A w 
3.20.a 

Aangezien <p(x) constant wordt verondersteld en alle energie van de invallende 

protonen door het water wordt opgenomen geldt 

E•I 
<p{x) = 'I' = --

d •O 
w 

3.20.b 
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-3.14-

E de energie van de invallende protonen (MeV) 

I de stroom (µA) 

E•I de gedissipeerde energie in bet water, indien E MeV-protonen met een 

stroom van I µA in bet water gebeel worden afgeremd (W); merk op : de 

dimensie van MeV•µA is niet gelijk aan Watt: I µA protonen komt 

d w 

0 

12 ecbter overeen met 1•6.25•10 protonen per seconde; vermenigvuldigen 

we dit met E MeV (= E•l.6•10-13 J). dan komt dit overeen met E•I Watt 

dikte van de waterlaag: is tevens de dracbt van de protonen in water; 

-3 
(voor 16 MeV-protonen geldt d = 2.8•10 m) w 

2 de oppervlakte van de bundeldoorsnede (m ); deze wordt bier gelijk 
-4 gesteld aan de oppervlakte van bet folie, 1.327•10 m 

Verder geldt voor de koperwand de wet van Fourier : 

met : 

de energieflux per seconde per oppervlakteeenheid ter plaatse x(W·m-2) 

2 -1 -1 
de warmtegeleidingscoefficient van koper (4•10 W•m •K ) 

dCu: de dikte van de koperwand (0.5•10-2 m) 

de temperatuur aan de kant van het verrijkte water (= T(d )) w 
0 

de temperatuur aan de kant van het koelwater (20 C) 

Bij temperatuurevenwicht is de toegevoerde energie gelijk aan de afgevoerde 

energie. Voor E MeV-protonen en een stroom van I µA is ~ door de koperwand 

clan gelijk aan ~·d . Met formule 3.21 en 3.20.b volgt dan voor de temperatuur 
w 

Ter plaatse x = d geldt w 
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Met 3.22. 3.23 en 3.19 is de temperatuur als functie van de plaats in het 

verrijkte water nu bekend als de warmtegeleidingscoefficient X bekend is. Het 

is niet correct de warmtegeleidingscoefficient van water te nemen omdat de 

warmtegeleiding voornarnelijk plaatsvindt door convectie. De verhouding tussen 

het warmtetransport door convectie en door geleiding wordt gegeven door het 

getal van Nusselt : 

N = warmtetransport door convectie en geleiding 
u 3.24 

warmtetransport door geleiding 

In het hierboven beschreven model wordt daarom voor A gekozen 

X = "A •Nu water 

In het geval van een verticale laag vloeistof geldt dat het getal van Nusselt 

een functie is van de getallen van Grashof en Prandtl. In de VDI-Warmeatlas 

{VD! 74) wordt de volgende relatie gegeven 

Nu= 0.1325{Gr•Pr)0 ·3 

{voor 3•103<{Gr•Pr)<lOlO) 

Voor Gr respectievelijk Pr geldt 

met 

I 

g 

p 

f3 
AT 

c : 

Tl 

"A w 

2 
Tl 

Pr = CTJ 
"A w 

-2 de karakteristieke lengte van de platen{l.3•10 m) 
-2 de valversnelling {10 m•s ) 

3.27.a 

3.27.b 

gemiddelde soortelijke massa van het water c~ 1000 kg·m-3) 

gemiddelde kubieke uitzettingscoefficient van water {~ 0.5•10-3 K-1) 

het verschil van de temperatuur tussen het water in de nabijheid van 

het folie en de koperwand {K) 
-1 -1 soortelijke warmte van het water {4200 J•kg •K ) 

-3 -1 -1 de gemiddelde viscositeit van bet water {~ 0.5•10 kg•m •s ) 

de warmtegeleidingscoefficient van water (6•10-l W·m-l·K-l) 
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Invullen van de formules 3.27.a en 3.27.b in 3.26 geeft 

Volgens de forD.lles 3.20.a en 3.20.b en 3.24 geldt ook 

Nu = {E•I•d )/{2•A •O•AT) w w 

Gelijkstellen van de formules 3.28 en 3.29 en invullen van de verschillende 

waarden geef t dan : 

60•! = ATl. 3 

Formule 3.30 geeft nu het temperatuurverschil tussen het water in de nabijheid 

van het folie en het water in de nabijheid van de koperwand als functie van de 
0 

stroom I. Hieruit blijkt dat bij een stroom van ongeveer 4 µA T{O) 100 C wordt 
0 0 

{AT~ 73 C en T1 ~ 27 C {met formule 3.22)). Volgens het hierboven beschreven 

model zijn dus kookproblemen te verwachten boven stromen van 4 µA met de 

niet-rondpompopstelling.Voor het bereiken van een hoge 18F-opbrengst zijn 

stromen van meer dan 10 µA gewenst. Het is daarom noodzakelijk het koelwater 

extra te koelen. Een manier om di t te bereiken is het rondpompen van het 

verrijkte water, zodat bui ten de trefplaathouder gekoeld kan worden {zie 

hoofdstuk 5). In de hoofdstukken 4 en 5 worden twee opstellingen beschreven. 

Hieronder worden van elke opstelling enkele karakteristieken gegeven. 

fRQEEO~INg A {zie hoofdstuk 4) 

- proefopstelling A was reeds gebouwd voor het begin van dit afstudeerwerk en 

bevindt zich in bunker 3 van de cyclotronhal 

- de experimenten zijn bedoeld om inzicht te verkrijgen in het produktieproces 
123 - de aanwezigheid van een {radioactieve) opstelling om I te produceren 

noodzaakte ons 4ha. slechts drie bestralingen te stoppen 



-3.17-

- proefopstelling B is gebouwd biilllen dit afstudeerwerk en bevindt zich in 

bunker 8 van de cyclotronha.l 

- het doel is uitgebreid beschreven in hoofdstuk 1 

- de meeste experimenten zijn uitgevoerd met een zogenaamde niet-

rondpompopstelling; hiermee kuIUlen de problemen die het produktieproces met 

zich meebrengt bestudeerd worden 

- om de opbrengst te verbeteren zijn nog enkele bestralingen uitgevoerd met 

een zogenaamde rondpompopstelling; het bestraalde water wordt rondgepompt, 

opdat het water buiten de trefplaathouder extra gekoeld kan worden; 

bovendien kuIUlen de radiolysegassen uit de trefplaathouder verwijderd worden 
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HOOFIE'IlJK 4 INLEIDEl'IDE EXPERIMENTEN MET PROEFOPSTELLING A 

Aangezien proefopstel ling B (zie hoofdstuk 5) }XlS in september 1987 

gereed zou zijn, werd besloten in Juli enh.ele expert.en.ten uit te voeren met 

een reeds bestaande opstelling (in bunker 3). Het doel van deze experimenten 

100.s inzicht te krijgen in het produktieproces en de problemen die da.arbij 

kunnen optreden. 

In dit hoofdstuk 1D0rden deze inleidende experimenten besproken. Pa.ragraa.f 

4.1 geeft een overzicht van de opstelling, waa.nnee de experimenten zijn 

uitgevoerd. De experimenten en resultaten word.en besproken in }Xlragraa.f 4.2. 

Tenslotte word.en in }Xlragraa.f 4.3 de conclusies, met betrekk.ing tot verder 

onderzoek met proefopstelling B, gegeven. 

4.1 Proefopstelling A 

De opstelling wordt in twee gedeel ten beschreven. Allereerst wordt in 

4.1.1 een schema.tisch overzicht gegeven van het gedeelte van de opstelling, 

dat door de bundel protonen wordt doorlopen (de bundelopstelling). Vervolgens 

volgt in 4.1.2 een beschrijving van de randopstelling. 

In figuur 4.1 is een schematisch overzicht gegeven van de 

bundelopstelling in bunker 3 van de cyclotronhal. Een vacutirnklep scheidt de 

opstelling van het bundelgeleidingsysteem. De protonen passeren allereerst een 

"spletenhuis". Het diafragma in dit spletenhuis wordt gevormd door 4 delen van 

grafiet die electrisch gescheiden zijn. Door het meten van de stroom op ieder 

van die delen kan het bundelprof iel worden bepaald. 

Vervolgens komt de bundel bij een bundelstop. Een grafieten blok, dat 

bevestigd is aan een staaf, kan in en ui t de baan van de bundel gebracht 

worden (op afstand bedienbaar). De bundel kan dus worden ingesteld zonder dat 

de protonen het trefplaatma.teriaal bereiken. 

Daarna. gaat de bundel via een diafragma (diameter van 18 mm) door een 

vacutimfolie (15 µm Duratherm). De ruimte tussen di t folie en de vacutirnklep 

wordt v66r elke bestraling vacutim gepompt. Als de ruimte voldoende vacutim is 
-2 (10 torr) kan de klep geopend worden. Tenslotte komen de protonen via een 

intreefolie ( 15 µm Dura therm) de trefplaatruimte (zie figuur 4.2) binnen, 

waarin zich het trefplaatma.teriaal bevindt. 
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De trefplaatruimte heeft een volume van 0.4 ml (2 Diil diepte}. De 16 MeV 

protonen worden dan in water tot ongeveer 8 MeV afgeremd (zie paragraaf 3.1), 

waarna. ze de wand van een nikkelen inlegstuk treffen. Dit inlegstuk is 

bevestigd aan een roestvrijstalen houder. De trefplaatruimte staat via een dun 

afvoerkanaal in contact met een zogenaamde "condensruimte". De functie van 

deze ruimte is dat verdampt water er in condenseert, opdat het water weer 

terugloopt in de trefplaatruimte. Het vullen en legen van de trefplaatruimte 

gebeurt met behulp van de randopstelling (zie 4.1.2). De trefplaathouder wordt 

gekoeld door een waterstraal die, via een koelblok (tegen de trefplaathouder 

aangedrukt door een aandrukblok), tegen de achterkant wordt gespoten. De 
0 

waterstraal wordt afgetapt van een centraal koelsysteem (20 C), zoals dat in 

de cyclotronha.l aanwezig is. Ook het spletenhuis, de bundelstop en het 

diafragma worden hiermee gekoeld. Voor een ui tgebreidere beschrijving wordt 

verwezen naar hoofdstuk 5, waar op overeenkomstige wijze de trefplaathouder 

wordt gekoeld. 

Achter de proefopstelling bevindt zich de opstelling voor de jodium

produktie. Na het gebruik van de proefopstelling worden de foliehouder, de 

trefplaathouder, het koelblok en het aandrukblok uit de opstelling verwijderd 

om de bundel door te laten gaan na.ar de jodiumopstelling. 

I 

I 

uacutirnhlep 

I 
I 
I 

spletenhuts bundelstop 

trefpla.atrut111te 
I 
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I 
I mt er 
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Figuur 3.1 Schema.tisch overzicht van de bundelopstelling van proefopstelling A 
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I 
.. s: I. 

; I 

OOORSNEDE Ar... DOORSNEDE B·B 

Figuur ~.2 Constructietekening van de trefplaa.thouder in proefopstelling A; 

het inlegstuk ts van niRh.el en huis is van roestvrijstaa.l 

Figuur 4.3 geeft een schematisch overzicht van de randopstelling. Met 

behulp van deze opstelling kan op eenvoudige wijze de trefplaatruimte gevuld 

en geleegd warden. 
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1 

2 

1 3 

2 
1 ' 

tt-- --*=============~ A 

3 

0 
loodpot met telflesje 

• injectiespuit 

• k.raan • 

Figu.ur 4.3 Schema.tisch ouerzicht uan de randopstelling uan proefopstelling A; 

de leidingen zijn uan polyethyleen; de koppelstukjes tussen de 

leidingen en de trefplaa.thouder zijn uan roesturijstaa.l; de 

driewegh.ranen zijn uan polycarbonao..t 

- Vullen van de trefplaathouder 

Alvorens het systeem gevuld wordt met water dienen de kranen in de juiste 

stand gezet te worden : kraan A op stand 3 {leiding naar het telflesje is dan 

afgesloten} en kraan B op stand 2 {leiding naar spui t 2 afgesloten}. Met 

behulp van injectiespuit 1 wordt de trefplaatruimte gevuld tot het water nog 

net niet in het afvoerkanaal komt. Uit de hoogte van de druk is af te leiden 

waar bet water zich in het systeem bevindt. Na het vullen wordt kraan A op 

stand 1 gezet en is de opstelling gereed voor bestraling. 
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- Legen van de trefplaathouder 

Na de bestraling wordt kraan A op stand 2 gezet en zal door de overdruk 

het radioactieve water al gedeel telijk in het opvangflesje terechtkomen. 

Vervolgens wordt kraan B op stand 3 gezet en wordt, door de lucht samen te 

persen, met behulp van injectiespuit 2, het resterende water in het 

opvangf lesje gebracht. 

Met de hierboven beschreven proefopstelling zijn drie bestralingen 

uitgevoerd. Bij de eerste 2 bestralingen werd gebruik gemaakt van niet 

verrijkt gedestilleerd water, terwijl de derde bestraling met 1.5 % verrijkt 
18 water werd uitgevoerd. De hoeveelheid ~ 0-moleculen in na.tuurlijk water 

(0.20 %) is voldoende om een 18F-opbrengst te krijgen die goed meetbaar is. 

Tijdens de bestraling werd de drukrneter (Econosto, meetbereik 0.6 bar) 

afgelezen met behulp van een camera, die in bunker 3 geplaatst was. De 

opstelling was getest tot 3 bar. Als de druk zou oplopen tot boven 0.6 bar zou 

de bestraling gestopt worden. 

4.2 Experimenten en resultaten 

Deze paragraaf geeft de resultaten van de experimenten, die zijn 

uitgevoerd met proefopstelling A. In 4.2.l worden de drie bestralingen, 

ui tgevoerd met proefopstelling A, besproken. In 4.2.2 worden de resul taten 

van de activiteitsmetingen gegeven. 

Hieronder worden de 3 bestralingen apart besproken. De energie van de 

protonen is 16 MeV. 

- proefbestraling 1 {datum 2-7-1987) 

Bij deze bestraling werd de trefplaatruimte gevuld met steriel, 

pyrogeenvrij wat•r (0.20 % H2
18o). Het doel van de bestraling was het testen 

van de opstelling. De stroom werd gedurende 40 minuten gevarieerd van 0 tot 9 

µA. De druk liep op tot 0.52 bar. Na de bestraling liep de druk terug van 0.52 

naar 0.50 bar. Dit is waarschijnlijk het gevolg van het condenseren van 

verdampt water. Bij ongeveer 8 µA werd trillen van de wijzer van de drukmeter 

geconstateerd, wat waarschijnlijk duidt op koken van het water. Tijdens de 

bestraling zijn geen storingen opgetreden. 
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- proefbestraling 2 (datum : 2-7-1987) 

Ook hier werd de trefplaatruimte gevuld met gedestilleerd water. De 

stroom werd gedurende de bestraling (de bestralingstijd was 19.5 minuten) 

constant op 5 µA gehouden. De druk als functie van de tijd na. B.O.B. (Begin Of 

Bombardment) is gegeven in figuur 4.4 

.40 

.35 

,....... 
0::: 
<( .30 CD ....._,, 

~ 
.::J 

.25 a:: 
Cl 

.20 

.15 
0 5 10 15 20 25 30 

TIJD NA 8.0.8.(MINUTEN) 

Figuur 4.4 De druh. als functie van de tijd na B.O.B 

De begindruk Po is de druk waarbij de trefplaathouder net gevuld is. De 

drukstijging tijdens de bestraling wordt gedeel telijk veroorzaakt door het 

verdampen van water en gedeeltelijk door de produktie van radiolysegassen (zie 

hoofdstuk 2). Na de bestraling loopt de druk iets terug. De resterende druk is 

dus de som van de druk p0 en de druk veroorzaakt door de radiolysegassen (pr). 
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- proefbestraling 3 {datum 17-7-1987} 

De trefplaatruimte werd gevuld met 1.5 % verrijkt gedestilleerd water. Om 

te controleren boeveel water tijdens de bestraling verloren gaat werd de massa 

van bet water na.uwkeurig gemeten (0.81 gram}. De stroom was tijdens de 

bestraling (de bestralingstijd was 40 minuten} constant 8 µA. De einddruk is 

bier 0.41 bar. Dit is iets boger dan bij proefbestraling 2, maar, vanwege de 

hogere stroom en langere bestralingstijd, werd een hogere einddruk verwacht. 

Na de bestraling bleek de massa van het teruggewonnen water 0.67 gram te 

bedragen, terwijl 0.81 gram was ingebracbt. 

In bunker 3 was na.ast de bierboven beschreven opstelling ook nog een 

opstelling aanwezig voor de routineproduktie van jodium. Het geabsorbeerde 

dosisequivalent veroorzaakt door het aannwezige stralingsveld, afkomstig van 

deze opstelling, was ongeveer 250 µSv/uur op de plaats van arbeid. Vanwege de 

veiligheid van de onderzoekers werd daarom besloten geen verdere experimenten 

met de proefopstelling te verrichten. 

Met behulp van een germaniumdetector en een M.C.A. (Multi Channel 

Analyzer} kan de activiteit van verschillende nucliden in het water worden 

bepaald. Eenvoudig kan de activi tei t worden berekend op E.O.B. {zie appendix 

A}. Dit is gedaan met het water van de proefbestralingen 2 en 3. Voor beide 
18 monsters is de F-opbrengst bepaald en tevens ka.n iets gezegd worden over de 

aanwezigheid van metaalionen in de oplossing. 

18 - de F-opbrengst 

Het meten van de activiteit van 18 F gebeurt via de 511 keV-piek 

(annihilatiestraling, veroorzaakt door het uitgezonden positron}. Tijdens de 

bestraling wordt ook 13N (ha.lveringstijd van 10 minuten), eveneens een 

positronemitter, aangemaakt. Als 2.5 uur na. de bestraling wordt gemeten, is de 

511 keV-piek nagenoeg alleen afkomstig van 18F (zie Appendix B). De 

theoretische 18F-opbrengst ka.n worden bepaald met behulp van figuur 3.5 en 

formule 3.8 . De protonen worden in dit geval (de dikte van de waterlaag is 2 

mm} afgeremd tot ongeveer 8 MeV (zie figuur 3.3). Het een en ander is 

weergegeven in tabel 4.1 . 
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Tabel 4.1 De 18F-opbrengst van de proefbestralingen 2 en 3, vergeleken met de 

theoretische opbrengst 

bestralings-18F-activiteit 

proefbestraling stroom(µA} tijd(min} op E.O.B. (Bq} 

2 

3 

5 

8 

19.5 

40.0 

Theoretische 

activi tei t (Bq} 

Uit tabel 4.1 blijkt dat bij proefbestraling 2 (5 µA) de aangemaakte 

activiteit goed overeenkomt met de theoretische waarde. Bij proefbestraling 3 

wordt slechts 10 % van de theoretische waarde gevonden. Dit is waarschijnlijk 

te wijten aan het koken van het water, waardoor de effectieve dikte van de 

waterlaag afneemt (zie hoofdstuk 2). Ook is waarschijnlijk door het koken wat 

water in de condensruimte gekomen. Dit water is hier moeilijk uit te 

verwijderen vanwege de aanwezige "dode hoek" links van het centrum (zie figuur 

4.2). Dit verklaart dan waarschijnlijk het verlies van 0.14 ml water tijdens 

de bestraling. De kleinere druktoename bij bestraling 3 wijst op minder 

radiolyse. De oorzaak hiervan kan zijn, dat een deel van het water zich door 

het koken niet meer in de trefplaathouder bevindt, maar in de condensruimte .. 

- verontreinigingen 

Naast de 511 keV-piek komen ook andere pieken in het spectrum voor (zie 

figuur 4.6). 

?9/fo 521fn 
fl'V'""'"'_...,. ___ -..L 

511 k.eV energie 

Figuur 4.6 Het spectrum van het radioactieue unter, gemeten 27 u.ur na proef

bestr~ling 2 (18
F is nagenoeg uitgestoruen) 
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De 511 keV-piek is nagenoeg niet meer afkomstig van 1~. De piek is 

voornarnelijk afkomstig van metaalionen, evenals de andere pieken in bet 

spectrum. De gemeten radioactieve metaalionen zijn afkomstig van bet 

Durathermfolie. 

4.3 Conclusies 

De resultaten van de experimenten met proefopstelling A leiden tot de 

volgende conclusies met betrekking tot bet ontwerp van de in het volgende 

hoofdstuk te beschrijven proefopstelling B. 

1) Bij stromen boven 5 µA wordt weinig activiteit aangemaakt, vanwege het 

koken van het water. De koeling en de trefplaathouder moeten zodanig gewijzigd 

worden, dat het koken van het water pas bij hogere stromen te verwachten is. 

Dit kan bereikt worden door het water rond te pompen. 

2) De condensruimte in de trefplaathouder lijkt niet voldoende te functioneren 

en kan beter weggelaten worden (ook met het oog op rondpompen van het het 

bestraalde water) 

3) De produktie van radiolysegassen leidt tot enige druk:verhoging (zie 

paragraaf 4.2). Het is nog niet duidelijk in hoeverre deze radiolysegassen het 

produktieproces be1nvloeden. Experimenten met proefopstelling B dienen hierin 

meer inzicht te geven. 

4) De proefbestralingen hebben aangetoond dat er metaalionen in de oplossing 

komen tijdens de produktie. Deze zijn voornarnelijk afkomstig van bet 

Durathermfolie. Deze kunnen problemen geven bij bet labelen van 18F. Het is 

dan ook wenselijk om bij de routineproduktie van 18F een zilverfolie te 

gebruiken (zilver geeft geen hinder bij bet labelen van 18F (zie hoofdstuk 

2)). Bij de experimenten met de produktieopstelling wordt nog gebruik gemaakt 

van Durathermfolie, omdat dit ook bij andere produktieopstellingen op de 

T.U.E. wordt gebruikt. 
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HOOFffiTUK 5 PROEFOPSl'EU.ING B 

Dit hoofdstuk beschrijft de opstelling voor de 18F-produktie , die in het 

ka.der van dit afstudeerwerk gebouwd. is. De opstelling bevindt zich in bunker 8 

van de cyclotron.hat (zie figuur C.1 in appendix C). In pa.ragraaf 5.1 wordt de 

bundelopstelling besproken. Vervolgens lOOrdt in paragraaf 5.2 het systeem 

waarin zich het te bestralen 1DC1ter bevindt (de randopstelling; de niet

rondpompopstelling en de rondpompopstelling) beschreven. 

5.1 De bundelopstelling 

- Constructie van de bundelopstelling 

Net als bij proefopstelling A (zie boofdstuk 4) komt de bundel protonen via 

een vacutimklep, een spletenstelsel en een bundelstop in de trefplaat-

opstel ling. In figuur 5.1 is de constructietekening van de opstelling gegeven. 

De bundelopstelling bestaat in boofdzaak uit bet diafragma, bet trefplaathuis, 

de foliehouder met folie, de trefplaathouder met folie, het koelblok en het 

aandrukblok. Hieronder worden de verscbillende onderdelen apart toegelicht. 

JJIAFB,AgM,A 
Het diafragma. (aluminium) heeft een diameter van 12 nun en heef t als doel 

dat geen protonen naa.st het intreefolie vallen. Het diafragma wordt gekoeld 
0 

met water (20 C) van bet aanwezige koelcircuit ("kopercircuit"). 

'.[REF~LAAIH!lI~ 

De foliehouder, de trefplaatbouder, het koelblok en het aandrukblok zijn 

gelegen in bet trefplaathuis (aluminium). Achter de 18F-opstel ling bevindt 

zich nog een experimentele opstelling. Als biermee experimenten worden 

uitgevoerd, worden de onderdelen uit bet trefplaatbuis verwijderd. Het 

trefplaathuis wordt dan door een aluminiumplaat afgesloten. Het geheel wordt 

vacutim gepompt en de bundel kan nu vrij de 18F-opstelling passeren. 

EO!:JgHQtJnER 
Een folie is in de houder geklemd met behulp van een roestvrijstalen ring 

met opstaand randje. De houder met folie (Duratherm) scheidt bet vacutim- van 

het niet vacutim-gedeelte van de opstelling. Het folie wordt niet gekoeld en de 
0 

temperatuur kan dan ook hoog oplopen (bij 20 µA ongeveer 750 C, zie boofdstuk 

3). 
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Figuur 5.2 geeft de constructietekening van de trefplaathouder . 
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Figuur 5.2 Constructietekening van de trefplaathoud.er van proefopstelling B 

De trefplaathouder is gemaakt van koper met een laagje zilver (enkele 

micrometers). De diepte van de trefplaatruimte is 2.6 nun, terwijl de diameter 

13 mm bedraagt. Het ontwerp van de trefplaathouder werd eerder toegelicht in 

hoofdstuk 2. De trefplaatruimte wordt afgesloten door een folie (Duratherm), 

dat met een roestvrijstalen ring is vastgeklemd (zie foliehouder). De 

trefplaathouder is weer geklemd in een steun (aluminium), die eenvoudig in en 

uit het trefplaathuis te bewegen is met een tang. Uit veiligheidsoverwegingen 

(het koper en het zilver warden radioactief tijdens een bestraling, zie 

veiligheidsrapport (appendix C)) is het grijppunt van deze tang op ongeveer 1 

meter van de trefplaathouder. 
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De trefplaathouder wordt gekoeld met water van het kopercircuit. Het 

koelblok bestaat uit twee delen. In het achterste gedeelte komt het koelwater 

het koelblok binnen. Via drie spleten komt het water in het voorste gedeelte, 

waar het tegen de achterkant van de trefplaathouder wordt gespoten. Via twee 

leidingen wordt vervolgens het "warme" koelwater weer afgevoerd. Het een en 

ander is weergegeven in figuur 5.3 . 

aanuoer k.oelwa.ter 

afuoer koelwa.ter 

I 
I 

I I 
,/ 

.l7--
afuoer k.oelwa.ter 

Figuur 5.3 Het k.oelblok 

Aile onderdelen in het trefplaathuis worden tegen elkaar aangeperst met 

behulp van het aandrukblok. In de foliehouder en het koelblok zijn rubber 

0-ringen aangebracht. Dit is noodzakelijk voor het lekdicht (wat het vaculim en 

het koelwater betreft) krijgen van de opstelling. 

- Uitlijnen van de bundel 

V66r elke bestraling wordt de bundel ingesteld met behulp van het 

spletenstelsel. Het spletenstelsel bestaat ui t 4 segmenten (grafiet), die 

electrisch zijn gescheiden. Deze 4 segmenten vormen een vierkante opening van 

12 bij 12 mm . Als de stroom op de 4 segmenten gelijk is, betekent dit dat de 

bundel door het centrum van de bundelopstelling beweegt. 
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- Het meten van de stroom 

Behalve op het spletenstelsel wordt ook de stroom op de bundelstop en de 

trefplaathouder gemeten. Indien gewenst kan ook de stroom op het diafragma 

worden gemeten. De onderdelen zijn electrisch gescheiden door tussenstukken, 

gemaa.kt van het ma.teriaal ertalyte. Tussen het onderdeel waaraan wordt gemeten 

en de aarde bevindt zich een weerstand van 10 kn. Via het meten van de 

spanning wordt de stroom bepaald. Coaxkabels transporteren het signaal naar de 

stroommeters, die zich in de meet en telruimte van het cyclotron bevinden. 

- Het evacueren van de opstelling 

V66r iedere bestraling wordt, met behulp van een voorvacutimpomp 

(bevestigd aan de bundelstop), het gedeel te voor het vaculimfolie vacuUm 

gezogen. Daarna wordt de vacuUmklep geopend en wordt de pomp uitgeschakeld. 
-3 Meestal wordt ongeveer 10 torr bereikt. 

- Keeling, beveiliging 

Het spletenhuis, de bundelstop, het diafragma en de warmtewisselaar (zie 

par. 5.2.2) zijn aangesloten op het centrale koelsysteem ("kopercircuit", 20 
0 
C). In het circuit is een waterslot gebouwd. Dit waterslot zorgt ervoor dat 

als de koeling uitvalt de bundelstop in de baan van de bundel valt. 

5.2 De randopstelling en experimenten 

De experimenten zijn verricht met twee randopstellingen. Bij aanvang van 

de ·experimenten werd gebruik gemaa.kt van een opstelling, die als doel had 

inzicht te verschaffen in de problemen van het produktieproces (zie 5.2.1). 

later werden experimenten uitgevoerd met een verbeterde opstelling (zie 

5.2.2). Het wezenlijke verschil tussen de beide opstellingen is dat bij de 

verbeterde opstelling het bestraalde water wordt rondgepompt, terwijl dit bij 

de eerste opstelling niet het geval is. Door het rondpompen van het water kan 

het warme water de trefplaathouder verlaten v66rdat het begint te koken. Het 

water wordt daarna buiten de trefplaathouder gekoeld 
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Deze opstelling is grotendeels gelijk aan de randopstelling die behoort 

bij de proefopstelling in bunker 3 (zie hoofdstuk 4). Belangrijke verschillen 

zijn de trefplaathouder en een reservoir, dat is ingebouwd in de uitgaande 

leiding van de trefplaathouder (zie figuur 5.4). 

injectiespuit (50 ml) 
injectiespuit (5 ml) 

reser-uoir 

,- ..... ,-_-_-:...-:.~=:!.! 
I ' ' - --- --i===========~ 

trefpla.athouder 0 loodpot met telf lesje 

Figuur 5.4 Schematisch overzicht van de niet·rondpompopstelling die bij de 

eerste experimenten 111et proefopstelling B werd gebruikt 

V66r iedere bestraling werd het systeem gevuld met water en wel zodanig dat 

het waterniveau zich onderaan in het reservoir bevond. Tijdens de bestraling 

werden het reservoir en de drulaneter geobserveerd met behulp van een camera, 

die in de bunker was geplaatst. De monitor bevond zich in de meet en telruimte 

van bet cyclotron. De drukverhoging in combinatie met het observeren van het 

water in het reservoir tijdens de bestraling konden mogelijk leiden tot meer 

inzicht in de verschijnselen die bij het produktieproces optreden (vorming van 

dampbellen , koken). De resultaten en conclusies van deze experimenten worden 

in hoofdstuk 6 gegeven. 
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Naast de stroonunetingen en bet observeren van bet produktieproces zijn 

ook temperatuurmetingen verricbt in de trefplaatruimte. Hiervoor werd een 

koper-constantaan thermokoppel via kraan A in de trefplaatruimte gebracbt (zie 

figuur 5.5). 

I 

\ 

/ 
-""""""- -- - - -

-

Figllllr 5.5 De temperatWlrmeting 
~ : thermok.oppe l 

Om bij boge stromen (>10 µA} goede resultaten te verkrijgen is een andere 

opstelling gebouwd. Deze "rondpompopstelling" is scbematisch weergegeven in 

figuur 5.6. De rondpompopstelling heeft als functie het koelen van het 

bestraalde water buiten de trefplaathouder tijdens de bestraling en het 

afvoeren van radiolysegassen. 

, . -.; : .: .: ---i---------
1 \ 
I I 
'~ __________ ---=======~ 

pomp 

Figllllr 5.6 De rondpompopstellimg 

____. 
koelwater 

3 

____. koelwater 
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De rondpompopstelling bestaat voorna.melijk uit de trefplaathouder, een 

slangenpomp, een warmtewisselaar, en de leidingen. De pomp, de warmtewisselaar 

, en de leidingen worden hieronder nader besproken (de trefplaathouder is 

eerder in paragraaf 5.1 besproken) 

Voor het rondpompen van het bestraalde water wordt gebruik gemaakt van 

een slangenpomp (Watson Marlow, 501 U/R, 170 rpm rotor). Het voordeel van een 

slangenpomp boven andere pompen is dat het bestraalde water niet in aanraking 

komt met de pomp, zodat geen onnodige verontreinigingen in het bestraalde 

water komen. De pomp is geschikt voor slangen met een wanddikte van 1.6 nun en 

een interne diameter tot 8 nun De rondpompsnelheid van het water is 

afhankelijk van de interne diameter van de slang (zie tabel 5.1) 

Tabel 5.1 De rondpompsnelheid bij slangen m.et verschillende interne diameters 

bij gebruik van de Watson Marlow {501U/R,170 rpn.-rotor)-slangenpomp 

{WAT 87) 

interne maximale interne maximale 

diameter {mm) rondpomp- diameter {nun) rondpomp-

snelheid (ml/minuut) snelheid (ml/minuut) 

0.5 7.1 4.8 700 

0.8 21 6.4 1080 

1.6 73 8.0 1820 

3.2 320 

c 
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De warmtewisselaar beef t als primaire functie bet koelen van bet 

bestraalde water. Een tweede functie is bet scbeiden van de radiolysegassen 

van bet water. Het koelwater (van bet kopercircuit) wordt van bet bestraalde 

water gescheiden door een 1 nun dikke koperwand. De ruimte, waarin zich het 

bestraalde water bevindt, is verzilverd. Deze ruimte is afgesloten door een 

rubberen dop. Voor iedere bestraling wordt het systeem gevuld met water nadat 

de pomp is aangezet. Het vullen gebeurt met een injectienaald die, via de 

rubberen afsluitdop, in de warmtewisselaar wordt gebracht. Tijdens het vullen 

wordt het ontluchtingskraantje bij de drukmeter opengezet, zodat geen druk 

wordt opgebouwd. Na het vullen wordt de injectienaald ui t de rubberen dop 

verwijderd en het systeem is weer gesloten. 

Het volume van de ruimte, waarin zich het bestraalde water bevindt, 

bedraagt ongeveer 4 ml. Deze ruimte is ongeveer voor de helft gevuld met 

water. De pomprichting (met de klok mee in figuur 5.6) is zodanig gekozen dat 

de (opstijgende) gassen snel de trefplaatruimte verlaten. De gassen komen via 

een slang in de warmtewisselaar. Daar stijgen ze op en er zal drukverhoging 

plaatsvinden (gedeeltelijk door de gassen, gedeeltelijk door verdamping). Deze 

drukverhoging wordt gemeten met een drukmeter (Econosto, tot 0.6 bar). Het 

bestraalde water wordt zo in de warmtewisselaar gekoeld en zal, ontdaan van de 

radiolysegassen, de warmtewisselaar weer verlaten richting trefplaathouder. Na 

de bestraling wordt (na ui tzetten van de pomp) injectienaald 1 ui t de 

warmtewisselaar verwijderd. Het bestraalde water wordt nu met de pomp (de 

pomprichting is omgedraaid) in een telflesje (dat in een loodpot geplaatst is) 

gebracht. 

Bij de experimenten is gebruik gemaak.t van siliconslangen met een interne 

diameter van 1.6 nun De maxima.le rondpompsnelheid is dan ongeveer 60 

ml/minuut. Dit is iets lager dan de opgegeven waarde (zie tabel 5.1). De 

rondpompsnelheid kan verhoogd worden door slangen met grotere diameter te 

gebruiken. Het volume van het systeem neemt dan echter sterk toe. Aangezien we 

het volume van het systeem in eerste instantie niet te groot willen maken (zie 

hoofdstuk 1), maar ook de rondpompsnelheid niet te laag, is gekozen voor een 

slang met een interne diameter van 1.6 nun . Het totale volume van het water in 

het systeem is dan ongeveer 4 ml . De slangen zijn aan de trefplaathouder 

bevestigd met roestvrijstalen koppelstukjes (tussen de koppelstukjes en de 

trefplaathouder bevinden zich rubberen 0-ringen om lekken te voorkomen). 
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HOOFJBI'UK 6 RESULTATEN 

Gedurende de periode oktober - d.ecem.ber 1987 zijn een reeks bestralingen 

uitgevoerd. De bestralingen zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd met 

steriel, pyrogeenvrij unter (fabrihant : Vifor B. V., Hoevelah.en). Voor de 

bestud.ering van het produktieproces is het niet rwodzakelijk isotopisch 

verrijkt 11nter als trefplaatma.teriaal te gebruiken. In niet-verrijkt unter is 

voldoende 180 a.arwezig (0.20 X van het totaal aan.tal O-atomen) om de 

aan.gemaakte radioa.ctiviteit te meten. Bovendien is de temperatuurstijging in 

het unter en het ontstaan. van radiolysegassen ona.fhanh.elijk van de 

verrijkingsgraad. Naast 18F zal veel 13N word.en geproduceerd via de 
16o(p,a)13N-rea.ctie. Dit heeft een 1wog dosistempo in de bunker, vlah. na de 

bestraling, tot gevolg (zie Appendix C). Vanwege de korte ha.lveringstijd {10 
13 miru.tten) is de activiteit van N na ongeveer 2.5 uur niet meer meetbaar (zie 

appendix B). 

In paragraaf 6.1 word.en de resultaten gegeven van de bestralingen, 

unarbij gebruik is gemaakt van de niet-rondpompopstelling {zie pir. 5.2.1). 

Vervolgens word.en in piragraaf 6.2 de resultaten gegeven van de bestralingen, 

uitgevoerd m.et behulp van de rondpompopstelling {zie pir. 5.2.2). In 

praragraaf 6.3 wordt het een en ander gezegd over de aanwezigheid van 

verontreinigingen in de oplossing. Tenslotte wordt in piragraaf 6.4 een 

kostenanalyse gegeven van het produktieproces. 

6.1 Resultaten van de experimenten met de niet-rondpompopstelling; discussie 

Met de niet-rondpompopstelling zijn 41 bestralingen uitgevoerd. In 

appendix E zijn de meetgegevens van de bestralingen weergegeven. De 

hoeveelheid water in het sys teem bedroeg telkens ongeveer 1.6 ml. In deze 

pa.ragraaf worden de resultaten van de experimenten gegeven. In pa.ragraaf 6.1.1 

wordt de temperatuur in bet water als functie van de stroom gegeven. 

Vervolgens wordt in pa.ragraaf 6.1.2 bet een en ander gezegd over de invloed 

van radiolyse op bet produktieproces. Tenslotte geeft pa.ragraaf 6.1.3 de 

invloed van respectievelijk de stroom, de bestralingstijd en bet bundelprofiel 
18 18 op de F-opbrengst. Tevens wordt een schatting gegeven van de F-opbrengst 

als 100 % isotopiscb verrijkt water 1 uur lang wordt bestraald. 
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Met behulp van een koper-constantaan thermokoppel is bij bestralingen 8 

tot en met 13 de temperatuur gemeten (zie pa.ragraaf 5.1; de temperatuur werd 

grafisch weergegeven met behulp van een x-y-schrijver). De temperatuur als 

functie van de tijd. bij verschillende stroomsterkten. is in figuur 6.1 

gegeven. Figuur 6.1 geeft te zien dat binnen enkele seconden na. B.O.B. 

respectievelijk E.O.B. de temperatuur van het water zijn stationa.ire toestand 

heeft bereikt. Gezien het verloop van de temperatuur als functie van de stroom 
0 0 0 

(50 C bij 1.18 µA. 70 C bij 2.3 µA en 100 C bij 4µA en hoger (zie appendix 

E)) zal het kookpunt waarschijnlijk bereikt worden bij een stroom ergens 
0 

tussen de 3.5 en 4 µA. Dat de gemeten temperatuur van 100 C juist gemeten was 

wordt nog ondersteund door het feit dat tijdens de bestraling het waterniveau 

in het reservoir niet meer stilstond. maar heftig begon te bewegen. 

In hoofdstuk 3 is een model beschreven dat voorspelt dat het water bij 

ongeveer 4 µA gaat koken. Dit komt dus goed overeen met wat in de praktijk is 

gevonden. 

,_ 1- -: 1 · 
• ... l • --

- -- :-·-_ :.=·:_-:_--j i-:: 
: - ~-

' - _;-- I :-:.: 

·---- - ! 

I 

' I ' • i E.O.B. 
. I : . : 
- - __J_~------------

Figuur 6.1.a De temperatuur van het bestraalde water als fwictie van de tijd, 

bij 2.3 µA, in het geva.l gebruik. gemaakt wordt van de 

niet-rondpompopstelling 
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figuur 6.1.b De temperatuur van het bestraalde water als functie van de tijd, 

bij 4.1 µA, in het geva.l gebruik gemaakt wordt van de 

niet-rondpompopstelling 

- radiolyse 

Tijdens iedere bestraling is de druk en de stijging van bet waterniveau 

als functie van de tijd gemeten. Hieruit kan de hoeveelheid radiolysegassen 

die tijdens een bestraling ontstaat bepaald worden (zie appendix D}. In figuur 

6.2 is voor een bestraling bij lage stroom (1.35 µA} de hoeveelheid gas als 

functie van de tijd gegeven. 
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Figuur 6.2 De gasproduktie als fwictie van de tijd na B.O.B. bij 1.35 µA 
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Figuur 6.3 Het produktietempo van radiolysegassen voor verschillende stromen; 

de nununers in de grafiek komen overeen met de bestralingnwruners in 

appendix E 
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Uit figuur 6.2 blijkt dat de gasproduktie, volgens verwachting, nagenoeg een 

lineaire functie is van de tijd. Voor verschillende stromen is de gasproduktie 

per tijdseenheid per µA gegeven in figuur 6.3 . De figuur geef t globaal te 

zien dat bij hogere stromen de produktie van radiolysegassen (per tijdseenheid 

per µA) afneemt. Dit komt waarschijnlijk doordat bij hogere stromen de 

effectieve dikte van de waterlaag afneemt (door het koken ontstaan 

dampbellen). Hierdoor zal ook de relatieve opbrengst afnemen (zie figuur 6.4). 

Een produktie van 0.01 ml/min/µA betekent dat bij een stroom van 20 µA en een 

bestraling van 1 uur ongeveer 0.04 ml water verloren gaat. Dit is ongeveer een 

factor 60 minder dan de waarde die in hoofdstuk 2 berekend is (zie paragraaf 

2.3). Misschien lossen de ontstane gassen weer grotendeels op in het water of 

heeft het zilver een katalyserende werking zodat de gassen weer recombineren 

tot water. Een verlies van 0.04 ml water is ongeveer 2.5 X van de totale 

hoeveelheid water in het systeem. Deze waarde is vergelijkbaar met wat Vogt 

(VOG 86) gevonden heeft (2 X verlies aan water bij een stroom van 40 µA en 20 

minuten bestralen). Bij de bestralingen met behulp van proefopstelling B is 

geen duidelijk aantoonbaar verlies aan water gemeten (zie appendix E). De 

bestralingstijden waren over het algemeen dermate kort {korter dan 15 minuten) 

dat dit, wat het verlies door radiolysegassen betreft, ook niet was te 

verwachten. 

- invloed van het soort water op het produktieproces 

De aanwezigheid van verontreinigingen in het water kan aanleiding geven 

tot een verhoogde gasproduktie {zie hoofdstuk 2). Daarom is voor 4 "soorten" 

water {steriel en pyrogeenvrij water, gedei:oniseerd water, gekookt 

leidingwater en gewoon leidingwater) de produktie van radiolysegassen gemeten. 
18 Naast de gasopbrengst is ook de F-opbrengst gemeten. Het een en ander is 

weergegeven in tabel 6.1. 

c 
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Tabet 6.1 de t.nuloed van het soort 100.ter op het produkti.eproces 

bestraling- re la ti eve 

soort water nummer gasproduktie (ml/min/µA) 18r * -opbrengst (%) 

steriel, 37,38 0.016, 0.019 95 

pyrogeenvrij 

gedei'.oniseerd 41 0.030 85 

gekookt 40 

leidingwater 0.055 79 

leidingwater 39 0.077 63 

* 18 de verhouding tussen de in de praktijk gevonden F-opbrengst en de 

theoretische 18F-opbrengst; de bestralingstijd van de 4 bestralingen is 

ongeveer 10 minuten en de stroom 4 µA 

Bovenstaande tabel geeft te zien dat een hogere gasproduktie gepaard gaat met 
18 een lagere F-opbrengst. Waarschijnlijk geeft de aanwezigheid van 

verontreinigingen aanleiding tot een verhoogde gasproduktie en dus een 

verlaagde opbrengst. Gedestilleerd, pyrogeenvrij water geeft de laagste 

gasproduktie en het is dan ook raadzaarn om bij de produktie zo zuiver mogelijk 

water te gebruiken. 

§.1.~ -~ 18f-.QPQr~ngs1;_invlo~d_v~-d~ ~tro2m~ ge_b~s1r~lings1ijd_en he! 

QUild~ll!rQf 1el 

De radioa.ctiviteitsmetingen zijn verricht in gebouw Athene met een 

Ge-detector (zie appendix A). Van vier monsters is de activiteit als functie 

van de tijd bepaald. Voor de halveringstijd van 18F is zo 110 (± 1) minuten 

gevonden. Dit is 0.2 % hoger dan de literatuurwaarde (zie tabel 1.1). Om een 

nauwkeurige waarde voor de 18F-opbrengst te krijgen moet gemeten worden nadat 

2. 5 uur ( 1~ is dan vervallen) en voordat 14 uur (radioactieve 

verontreinigingen zijn dan niet meer verwaarloosbaar) verlopen is sinds E.O.B. 

(zie appendix B). 
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De 18F-opbrengst in 100 % isotopiscb {18o) verrijkt water is in principe 

alleen afhankelijk van de stroom en de bestralingstijd volgens de formule {zie 

boofdstuk 3) : 

met 

~.O.B. 
X 

tb 

I 

9 -X•t 
A_ = 7.2•10 {1-e b)•I -""E.0.B. 

de activiteit op E.O.B. {Bq) 

18 -1 vervalsconstante van F {s ) 

bestralingstijd {s) 

stroom (µA) 

Aangezien de experimenten zijn uitgevoerd met niet-verrijkt water {0.2 X van 
. 18 18 bet totaal aantal o-atomen bestaat u1t 0) is de theoretiscbe F-opbrengst 

een factor 500 lager. Verwacbt mag worden dat in werkelijkheid de opbrengst 

lager zal zijn dan de tbeoretiscbe opbrengst vanwege warmte en 

radiolyseproblemen {zie boofdstuk 2). Zo zal, naast de stroom en de 

bestralingstijd ook bet bundelprofiel invloed kunnen bebben op de 
18F-opbrengst. Er zijn reeksen bestralingen uitgevoerd waarbij telkens een van 

deze drie mogelijke invloeden werd gevarieerd {de andere twee werden zo goed 

mogel ijk constant gehouden). De resul taten van de bestralingen zijn 

weergegeven in de figuren 6.4, 6.5 en 6.6 . Op de borizontale as is de 

variabele uitgezet, terwijl op de vertikale as de relatieve 18F-opbrengst {de 

verhouding tussen de gemeten opbrengst en de theoretische opbrengst) is 

uitgezet. Na bet verwijderen van het bestraalde water uit de trefplaathouder 

werd het systeem nog eens nagespoeld met ongeveer 0.5 ml steriel, pyrogeenvrij 

water. Over het algemeen bedroeg de 18F-opbrengst hiervan minder dan 10 X van 

de opbrengst van het bestraalde water {zie appendix E). Waarschijnlijk blijft 

een gedeelte van het water achter in de trefplaathouder na de eerste spoeling. 

Een tweede spoeling gaf een opbrengst van ongeveer 1 X van de opbrengst van 

het bestraalde water te zien. De 18F-opbrengst in de grafiek is de som van de 

gemeten activi tei t van het bestraalde water en de eerste naspoeling. Het 

bundelprofiel is uitgedrukt in de verhouding tussen de stroom op de spleten en 

de stroom op de bundelstop {aangegeven met de letter B). Een lage waarde voor 

B betekent dus een "scherpe" bundel {de protonen bevinden zich dicht bij de as 

van de bundelopstelling). Ieder meetpunt hoort bij een bestraling. De nununers 

in de grafieken komen overeen met de bestralingnummers in appendix E. 
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18 Figuur 6.6 De F-opbrengst als functie van het bundelprofiel 

Uit figuur 6.4 blijkt dat de relatieve opbrengst boven 4 µA ongeveer lineair 

afneemt als funk.tie van de stroom. Verder neemt ook de opbrengst iets af bij 

langere bestralingstijden (zie figuur 6.5). Figuur 6.6 geeft geen duidelijke 

invloed te zien van het bundelprofiel op de opbrengst bij de gemeten stromen. 

De produktie van radiolysegassen geeft boven in de trefplaatruimte een 

gasbel. Deze gasbel doet het water in het reservoir stijgen. Waarschijnlijk 

zal een gedeel te van de gasbel in de trefplaatruimte blijven, waardoor de 

effectieve dikte van de waterlaag afneemt. Dit verklaart de afname van de 

relatieve 18r-opbrengst als functie van de bestralingstijd. Gedeeltelijk 

verklaart di t ook de afname van de relatieve opbrengst als functie van de 

stroom. De belangrijkste oorzaak hiervan is echter de opwarming van het water. 

Bij 4 µA begint het water te koken (zie 6.1.1). Het condenseren van het 

verdampte water zal bij hogere stromen steeds minder worden waardoor de 

effectieve dikte van de waterlaag steeds verder afneemt. 
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- haalba.re 1~-opbrengst met de niet-rondpompopstelling 

lndien enkele tientallen GBq moeten worden aangemaakt (bijvoorbeeld in 

bet geval van toediening van 18F-2-fluoro-2-deoxy-D-glucose (zie hoofdstuk 

1)}, is het noodzakelijk !anger dan enkele minuten te bestralen. Er zijn 

echter nog nauwelijks lange bestralingen uitgevoerd, orndat dit veel 

experimenteertijd zou kosten (bovendien was bij stromen boven 10 µA het 

dosistempo in de meet en telruimte hoger dan toegestaan). Toch kunnen we wel 
18 iets zeggen over de F-opbrengst bij een langere bestralingstijd. Met behulp 

van de figuren 6.4 en 6.5 is een schatting gemaakt van de opbrengst als 
18 functie van de stroom, indien 100 % isotopisch ( 0) verrijkt water 1 uur 

wordt bestraald (zie figuur 6. 7). Er is aangenomen dat de daling van de 

opbrengst als functie van de bestralingstijd (figuur 6.5) voor elke stroom 

hetzelfde verba.nd heeft. 
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Figuur 6.7 De 18 F-opbrengst als functi.e van de stroom, omgerekend naar een 

bestraltng van 1 uur met 100 % tsotopisch verrtjkt 100.ter 
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Uit bovenstaande figuur blijkt dat de maximum opbrengst (1.2•1010 
Bq (325 

mCi}} wordt bereikt bij ongeveer 10 µA. Als we nu, met bebulp van figuur 6.4, 
19 de F-opbrengst bij 10 µA als functie van de bestralingstijd schatten, zien 

we dat !anger dan 60 minuten bestralen na.uwelijks zin beeft (bet maximum ligt 

bij SO minuten bestralen (zie figuur 6.7)). Met de niet-rondpompopstelling is 

dus, volgens deze schatting, een maximumopbrengst van ongeveer 1.2•10lO Bq 

haalbaar. 
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Figwir 6.8 De opbrengst als functie van de bestralingstijd voor 10 µA 

6.2 De experimenten met de rondpompopstelling 

Binnen dit afstudeerwerk is een begin gemaakt met bet bestralen van water 

met bebulp van de rondpompopstelling (zie appendix E: de bestralingnummers 

zijn Rl t/m RS}. De bestralingen zijn verricbt met ongeveer 4 ml. niet 

verrijkt, steriel, pyrogeenvrij water. Er is een reeks bestralingen uitgevoerd 

met stromen boven 10 µA. Evena.ls bij de niet-rondpompopstelling blijft wat van 

de activi tei t acbter in bet sys teem na. bet verwijderen van bet bestraalde 

water. Door bet sys teem na. te spoelen met ongeveer 1 ml water wordt nog 

ongeveer 10 X van de activi teit van bet bestraalde water, dat in eerste 

instantie uit bet systeem is verwijderd, teruggewonnen. De relatieve 
19F-opbrengst als functie van de stroom is in figuur 6.9 gegeven. 
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18 Figuur 6.10 De F-opbrengst, indien 100 % verrijkt unter 1 uur tang wordt 

bestraald; zowel de resultaten van de bestralingen met de niet

rondpompopstelling en de rondpompopstelling zijn hier weergegeven 
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Uit figuur 6.9 zien we dat boven de 10 µA de relatieve 18F-opbrengst ongeveer 

lineair met de stroom afneemt. Er zijn een een reeks bestralingen uitgevoerd 

(BRO SS) bij 10 µA waarui t bleek dat bij een langere bestralingstijd de 

relatieve opbrengst niet zichtbaar afnam. Analoog aan figuur 6. 7 wordt in 

figuur 6.10 de 18r-opbrengst als functie van de stroom gegeven, indien 100 % 

isotopisch verrijkt water 1 uur lang bestraald wordt. De figuur geeft te zien 

dat de maximumopbrengst ongeveer 3.6•10lO Bq (~ 1 Ci) bedraagt. Vergelijken we 

de resul taten van de niet-rondpompopstelling met de rondpompopstelling dan 

zien we dat de rondpompopstelling een grote verbetering geeft. Dit is in de 

eerste plaats te danken aan de verbeterde koeling (een temperatuurmeting in de 
0 

warmtewisselaar bij een bestraling met 10 µA protonen gaf 60 C te zien). 

Daarnaast worden bij de rondpompopstelling de radiolysegassen uit de 

trefplaatruimte gepompt, wat ook de opbrengst ten goede komt. 

Vergelijken we de resultaten van onze opstelling met de andere 

onderzoeksgroepen (zie tabel 2.1) dan zien we dat alleen de groep Huszar, Vogt 

een hogere opbrengst bereikt. Zij gebruiken echter wel iets meer water (4.5 

ml). Tijdens dit a!studeeronderzoek is een artikel verschenen (IWA 87) van een 

groep uit Japan die ook de methode van het rondpompen van het water gebruikt 

heeft. Bij een stroom van 20 µA en een bestralingstijd van 1 uur bedraagt de 

relatieve opbrengst ongeveer 70 %. Dit is iets minder dan de ongeveer SO% die 

wij bereiken , maar het gebruik van de hoeveelheid water was ook lager (2.5 

tegenover 4ml). De japanse groep vond een gasproduktie van van 13 ml/min bij 

20 µA. Di t is een factor 30 meer dan binnen di t af studeeronderzoek is 

gevonden. De groep maakt dan ook gebruik van een katalysator die de gevormde 

gassen weer recombineert tot water. Misschien heeft de japanse groep gebruik 

gemaakt van sterk verontreinigd water. 

6.3 Verontreinigingen 

In deze paragraaf worden de resul taten gegeven van metingen die gedaan 

zijn om metaalionen in het bestraalde water aan te tonen. 

Bij een bestraling (bestralingsnunnner 4; bestralingstijd = 10 minuten; 

stroom = 4.5 µA) is de dag na de bestraling het radioactivi tei tspectrum 

doorgemeten. Het spectrum geef t dezelf de pieken te zien als bij 

proefopstelling A (zie figuur 4.6). Ui t de hoogte van de pieken kan de 

activiteit op E.O.B. bepaald worden (zie tabel 6.2). 
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Tabet 6.2 De activiteit van langlevende radionucltden in de oplossing op 

E.O.B. 

radionuclide ha.lveringstijd 

53.4 d. 

5.6 d. 

18 h. 

71.5 h. 

35 d. 

66.5 h. 

activiteit op E.O.B. {Bq} 

50 

232 

1192 

131 

44 

534 

De aangemaakte nucliden zijn allen afkomstig van het Durathermfolie. Zoals uit 

de tabel blijkt is de activiteit op E.O.B. vrij laag. 

Naast het meten van de activi tei t van radionucliden is het met behulp van 

de PIXE-methode mogelijk de aanwezigheid van metaalionen in de oplossing aan 

te tonen. Bij een meting aan een monster van bestraling 4 is wat ijzer en 

koper gevonden {enkele ppm). Een meting aan een monster van bestraling Rl gaf 

een flinke toename van de hoeveelheid koper te zien {ongeveer een factor 10). 

Waarschijnlijk is de zilverlaag door de bestralingen aangetast. waardoor het 

koper in de oplossing is gekomen. De aanwezigheid van zilver is bij zowel 

bestraling 4 als Rl niet aangetoond. De hoeveelheid zilver in de oplossing 

ligt dus beneden de detectiegrens (ongeveer 20 ppm}. 

6.4 Kostenanalyse 

Als we de investeringskosten {bouwen van de opstelling. 

on twikke lingskos ten e. d. } bui ten beschouwing la ten zi jn de kos ten van de 
18 F-produktie ruwweg onder te verdelen in cyclotronkosten {ongeveer 700 gld. 

per uur bestralen}. verlies aan trefplaatmateriaal {1 ml. 98 X isotopisch 

verrijkt {18o} water kost ongeveer 300 gld.}. en arbeidskosten {ongeveer 300,

per produktie}. In het geval het radiofarmacon 18F-2-fluoro-2-deoxy-D-glucose 

wordt bereid is de labeltijd ongeveer 1 uur. Stel dat het tijdsverschil tussen 

E.O.B. en het moment van toediening 6 uur bedraagt en dat het verlies door het 

labelen 50 X bedraagt {verval van 18F niet meegerekend}. dan dient per patient 
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ongeveer 6 GBq op E.O.B. geproduceerd te worden. In tabel 6.3 zijn de globa.le 

kosten (vervoerskosten zijn niet meegenomen) gegeven van de produktie met de 

niet-rondpompopstelling (ongeveer 1.6 ml water nodig) en de rondpompopstelling 

(ongeveer 4 ml water nodig) voor verschillende terugwinpercentages van het 

verrijkte water. Aangenomen is dat 1 uur wordt bestraald. 

18 Tabet 6.3 Kosten van de F-produh.tie bij een bestraling van 1 uur met 100 X 

verrijkt unter 

Ops telling terugwinnen kosten (gld.) aantal te onderzoeken kosten per 
~180 (X) patienten patient(gld} 

niet-rondpompen 0 1400 2 700 

25 1300 650 

50 1200 600 

75 1100 550 

100 1000 500 

rondpompen 0 2200 6 370 

25 1900 320 

50 1600 260 

75 1300 220 

100 1000 160 

Het is duidelijk dat als het water kan worden teruggewonnen veel kosten worden 

bespaard. De produktie met de niet-rondpompopstelling is in beide gevallen 

relatief duurder dan de produktie met de rondpompopstelling. Ook in het geval 

dat maar voor bijvoorbeeld 2 patienten geproduceerd hoef t te worden kan beter 

de rondpompopstelling gebruikt worden. Er hoeft dan maar ongeveer 30 X 

verrijkt water gebruikt te worden, zodat de kosten lager ui tvallen dan in 

geval van de niet-rondpompopstelling. Als het water niet wordt teruggewonnen 

kan het nuttig zijn !anger dan 1 uur te bestralen (met dezelf de hoeveelheid 

water kunnen meer patienten worden behandeld). Langer dan enkele uren 

bestralen heeft geen zin, omdat de ha.lveringstijd van 18F relatief kort is 

(110 minuten). In principe kan de opbrengst per uur nog met een factor 2 

vergroot worden (bij 31 µA bedraagt de relatieve opbrengst ongeveer 50 X). De 

kosten per patient bedragen dan ongeveer 100 gulden. 
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HOOFmTUK 7 CDfalJSIES EN AANBEVELINGEN 

In dit hoofdstuk 1V0rden de belangrijkste conclusies van het 

afstudeeronderzoek gegeven (paragraaf 7.1). Tevens 1V0rden aanbevelingen gedaan 

voor verder onderzoek (paragraaf 7.2). 

7.1 Conclusies 

- Het belangrijkste probleem bij de produktie van 18F via de [~]18o(p,n) 18F-

reactie is de warmteafvoer. Door het koken van het water neemt de effectieve 

dikte van de waterlaag af wat een negatieve invloed heeft op de opbrengst. 

Bij de niet-rondpompopstelling (1.6 ml water) treedt dit probleem op boven 4 

µA. Bij het gebruik van de rondpompopstelling (4 ml water) gaat het water 

pas boven 15 µA koken. 

- Met behulp van de niet-rondpompopstelling kan, bij een bestraling van 1 uur 
18 met 16 MeV-protonen op 100 X isotopisch ( 0) verrijkt water, een maximale 

10 opbrengst worden gehaald van ongeveer 1.2•10 Bq bij een stroom van 10 µA. 

Het gebruik van de rondpompopstelling geeft een grote verbetering te zien. 

Hiermee kan, bij een bestraling van 1 uur en een stroom van 20 µA 16 
10 MeV-protonen, een opbrengst gehaald Worden van ongeveer 3.6•10 Bq c~ 1 

Ci). Het belangrijkste doel van het afstudeeronderzoek (het bouwen van een 

opstelling waarmee enkele tientallen GBq 18F geproduceerd kan worden) is 

hiermee bereikt. In principe kan de opbrengst per uur echter nog met 

ongeveer een factor 2 vergroot worden. 

- Tijdens de bestraling worden radiolysegassen geproduceerd. De produktie ligt 

in de grootte orde van 0.01 ml/min/µA, indien steriel, pyrogeenvrij water 

wordt gebruikt. Bij een produktie geeft dit na.uwelijks verlies van het 

bestraalde water (enkele procenten), zodat geen maatregelen hoeven worden 

getroffen om het gas terug te winnen en te recombineren tot water. 

De produktie van radiolysegassen is sterk afhankelijk van het "soort" water. 

Zo geeft leidingwater een 4 keer zo hoge gasproduktie als steriel, 

pyrogeenvrij water. Het is dan ook noodzaak zo "zuiver" mogelijk water te 

gebruiken. 

- De gemeten opbrengst bij "lage" stromen komt goed overeen met de berekende 

opbrengst. 
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18 - De produktiekosten per patient voor de bereiding van F-2-f luoro-2-deoxy-

D-glucose c~ 3.50,- als bet water niet wordt teruggewonnen) zijn geen 
18 belermnering voor de routineproduktie van F met bebulp van bet T.U.E-

cyclotron. De produktiekosten kunnen nog aanzienlijk verlaagd worden {een 

factor 2) als bet kostbare verrijkte water teruggewonnen kan worden voor een 

nieuwe produktie. Daarnaast kan ook de opbrengst nog ongeveer een factor 2 

verbeterd worden zodat de produktiekosten per patient dan rond de bonderd 

gulden bedraagt. 

7.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Voor de routineproduktie van 1~ met bebulp van bet T.U.E.-cyclotron is 

verder onderzoek noodzakelijk. Hieronder worden enkele aanbevelingen gegeven: 

- De opbrengst kan nog verbeterd worden door bet warmteprobleem aan te pakken. 

Dit kan bereikt worden door : 

- een koelmedium met lagere temperatuur te gebruiken 

- bet water sneller rond te pompen 

- bet volume van het systeem te vergroten; dit heeft echter 

als na.deel dat meer water nodig is voor een bestraling; als bet 1~ uit bet 

water kan worden verwijderd, kan bet kostbare water opnieuw worden gebruikt 

voor een bestraling; dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door bet 18F 

electrolytiscb of via destillatie van bet water te scbeiden. 

- Er zijn nog geen langdurige bestralingen gedaan met boge bundelstroom, omda.t 

de neutronenproduktie een te boog dosistempo veroorzaakte. Er dient nagegaan 

te worden of de opstelling beter afgescbermd kan worden. 

- Bij bet optima.liseren van de produktie {hoge opbrengst en lage kosten) 

spelen o.a. stroom, energie van de gebruikte protonen, en bestralingstijd 

een belangrijke rol. Binnen dit afstudeeronderzoek is bier nog niet 

voldoende aandacht aan besteed. 

- Een belangrijk deel van bet vervolgonderzoek zal besteed moeten worden aan 

het labelen van 18F aan biomoleculen. Binnen dit afstudeerwerk is bier geen 

onderzoek naar gedaan. 
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APPENDIX A BEPALING VAN IE ACTIVITEIT 

De activiteitsmetingen zijn verricht met behulp van de germanium-detector 

in gebouw Athene. Een m.c.a. (multi channel analyzer) geeft het aantal getelde 

pulsen in een energieinterval. Het aantal pulsen in een piek is een maat voor 

het aantal deel tjes, met een bepaalde energie, dat is ui tgezonden door een 

radioactief preparaat. Als een radionuclide via een bestraling is geproduceerd 

dan wordt de activiteit op E.O.B. als volgt bepaald 

De activiteit van een radionuclide ten tijde t is 

-Xt 
A( t) = dN( t)/dt = AN( t) = ANoe A.1 

met : 

A(t) de activiteit ten tijde t (Bq) 

N(t) het aantal atomen van het betreffende radionuclide ten tijde t 

N0 het aantal atomen van het betreffende radionuclide op E.O.B. 

t de tijd, verstreken sinds E.O.B. (s) 

X de vervalsconstante (s-1) 

Als het begin van de meting plaatsvindt t 1 seconden na. E.O.B. en het einde van 

de meting t 2 seconden na. E.O.B., dan is het aantal radionucliden dat tijdens 

de meting is gedesintegreerd gelijk aan 

Via het aantal pulsen in een piek wordt het aantal desintegraties (dit geldt 

alleen als de pulsen van een radionuclide afkomstig zijn) in het tijdsinterval 

tl-t2 bepaald : 

t 2 Area 
fdN=-r 
t ~n 
1 
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Area het aantal pulsen in een piek 

~ : de efficiency (BRO 87) 

n n = l, tenzij verval plaatsvindt door positronemissie (dan is n 

gelijk aan 2): een positron geeft namelijk, via annihilatie, 

2 fotonen van 511 keV 

f het voorkomen per desintegratie (fractie) 

Gelijkstellen van A.2 en A.3 geeft 
Area•'A 

ANO = A(E.O.B.) = -'At -'At 
~nf (e 1 -e 2) 

Met A.4 wordt nu de activiteit op E.O.B. berekend. 

De relatieve fout in de metingen is gelijk aan v'area/Area, zodat voor een 

nauwkeurige meting het aantal pulsen enkele duizenden dient te zijn. 

Bij de metingen, verricht binnen dit afstudeerwerk, is het monster als een 

puntbron beschouwd. Aa.ngezien het volume van het monster relatief klein is, 

zal de f out die daardoor wordt gemaakt klein zijn. 
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APPENDIX B HET BEPALEN VAN IE 1~--0PBREN<SI' 

18 Aangezien F vervalt onder uitzending van een positron, wordt de 
18F-opbrengst bepaald via de 511 keV-piek. In het bestraalde water (niet 

verrijkt} zijn naast 18F ook 13N (via de 160(p,a} 13N-reactie en radioactieve 

metalen aanwezig. Deze radionucliden geven ook een bijdrage in de 511 

keV-piek: Van een monster is het teltempo (in de 511 keV-piek} als functie van 

de tijd na E.O.B. gemeten (zie figuur B.1}. 
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Figuur B.1 Het teltempo (gerwnneerd} van het het bestraalde wa.ter als functf.e 

van de tf.jd na. E.O.B. 

De halveringstijd van 13N is relatief laag (10 minuten}, zodat na enkele uren 

dit nuclide nagenoeg geheel is vervallen. De activiteit van de radioactieve 

metalen is relatief laag. zodat deze tot ongeveer 18 uur na E.O.B. 

verwaarloosbaar is t.o.v. de 1~-activiteit. In het gebied waar de curve door 

een rechte lijn kan worden benaderd, wordt de activi teit nagenoeg door een 

nuclide bepaald. Uit de richtingscoefficient van de rechte lijn kan de 

halveringstijd bepaald worden. Op deze wijze is voor 4 monsters de 

halveringstijd bepaald. De halveringstijd van het nuclide bleek 110 ± 1 

minuten te zijn. De li teratuur geef t 109. 7 minuten als halveringstijd voor 
18 F. Er mag dan ook geconcludeerd worden dat in het tijdsgebied 2.5-18 uur na. 

18 E.O.B. nagenoeg alleen de activiteit van het radionuclide F gemeten wordt. 

Indien bui ten di t tijdsinterval gemeten wordt dient gecorrigeerd te worden 

voor de andere aanwezige radionucliden. 
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APPENDIX C VEILIGHEII5RAPPORT VAN DE 1~-PROOOKTIE IN BUNKER 8 

In dit ueU tghetdsra.pport za.l nader 100rden tngega.a.n op de 

ueili.gheidsaspecten met betrekking tot de expertmenten dte ztjn (en nog zullen 

warden) uerrtcht met behulp van proefopstelltng B (zte hoofdstuk 5). De 

opstelling ts geplaa.tst in bunker 8 (zie ftgwi.r C.1) van de cyclotron.ha.l. Het 

ueilighetdsra.pport ts a.ls uolgt opgebouwd : In pa.ra.graa.f C.1 wordt het een en 
18 and.er gezegd over de kernfystsche a.specten van de F-produktte. Pa.ra.graa.f C.2 

geeft een ouerzicht van de mogeli.jke storingen die op ku.nn.en treden btj de 

produktte. Tenslotte wordt tn pa.ra.gra.a.f C.3 tngega.a.n op de dostmetri.sche 

geuolgen van het produktteproces uoor de onderzoekers. 

~-r--:;:=-----.----~--__..~~---...~,,__-__;...;;.;.,.;;.;;.....~'.LJ - I I I I.__ ______ _ 

Ftgu.ur C.1 ouerztcht ua.n de cyclotron.ha.l 
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C.1 Kernfysische aspecten 

18 18 18 F wordt geproduceerd via de O(p,n) F-reactie door 16 MeV-protonen op 

water te schieten. Natuurlijk water bestaat voor 99. 760 % uit H2
16o-, voor 

17 18 0.040 X uit ~ 0- en voor 0.200 % uit ~ 0-moleculen. Voor een hoge 

d k i 18F zal daarom b "k maak d · · h pro u t e van ge ru1 ge t moeten wor en van isotop1sc 
18 ( 0) verrijkt water. Bij de experimenten binnen dit afstudeerwerk is echter 

gebruik gemaakt van niet verrijkt water, omdat de kosten van verrijkt water 

vrij hoog zijn (98% verrijkt water kost 300,- per ml). Bovendien geeft de 

hoeveelheid aangemaakte 18F dezelfde informatie over bet produktieproces. Bij 

de experimenten zal dan ook, naast bet 18F, veel 1~ worden aangemaakt via de 
16o(p,a) 1~-reactie (zie paragraaf C.3). De verzadigingsactiviteit bij gebruik 

van 100 % verrijkt water is gelijk aan 7.2 GBq/µA (zie boofdstuk 3). Hieronder 

warden enkele karakteristieke eigenscha.ppen van de 18o(p,n) 18F-reactie 

gegeven. 

18 
9F(T112 = 109.7 min) 

+ 97 X ~ (E~+ max = 0.633 MeV) , 3 % E.C. 

1~0(stabiel) 

De Q-waarde van de 18 18 O(p,n) F-reactie bedraagt -2.4 MeV en de 

drempelenergie voor bet optreden va de reactie bedraagt 2.54 MeV. 

C.2 Mogelifke storingen tifdens de 18F-produktie 

Mogelijke storingen die bij de bestraling kunnen optreden zijn 

- foliebreuk 

- uitvallen van de koeling 
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- Foliebreuk 

Een 15 µm dik Durathermfolie heeft een barstdruk van ongeveer 20 bar en 
0 

de sterkte neemt na.uwelijks af tot 600 C (KLE 84). Vergelijkbare 

produktiegroepen (KIL 84, VOG 86) vinden na.uwelijks drukverhoging bij hogere 

stromen (tot 20 µA). De temperatuur van het trefplaatfolie zal in het ergste 

geval (geen water meer in de trefplaathouder) niet meer worden dan enkele 

honderden graden celsius (zie hoofdstuk 3). Het is dus niet te verwachten dat 

het trefplaatfolie en het vacuUmfolie zullen breken. Mocht het vacuUmfolie 

toch breken, neemt de druk in het bundelgeleidingsysteem toe en wordt de 

bestraling onderbroken. Als het trefplaatfolie breekt val t de druk (die 

tijdens de bestraling wordt gemeten) in het systeem weg. De bestraling wordt 

dan onmiddelijk gestopt. Vanwege de korte halveringstijden van de aangemaakte 

radionucliden ( 18F : 110 minuten; 1~ : 10 minuten) is bet niet nodig te 

decontamineren omdat eenvoudig gewacht kan worden tot de activi teit het 

gewenste niveau heeft. Voor bet geval toch iemand de bunker eerder wil 

betreden wordt in paragraaf C.3.1 iets gezegd over de stralingsrisico's. 

- Uitvallen van de koeling 

0 
Het te bestralen water wordt gekoeld door een koelblok dat water (20 C) 

tegen de achterwand aanspuit. Als de koeling uitvalt kan de temperatuur van 

het systeem hoog oplopen waardoor het trefplaatfolie kan breken met de nodige 

gevolgen (zie hierboven). In het koelsysteem is een zogenaamd waterslot 

aanwezig. Deze zorgt ervoor dat bij het uitvallen van de koeling de bundelstop 

in de baan van de bundel valt. 

Na de bestraling wordt het water uit de trefplaathouder geperst en komt 

dan in een opvangf lesje. Hierbij zou lekkage kunnen optreden. Daarom is onder 

Onder de opstelling een opvangbak geplaatst, waarin het actieve water dan 

opgevangen wordt. 

In de volgende paragraaf worden dosimetrische berekeningen gegeven onder 

normale omstandigheden en in geval van een ongeluk met de opstelling. Er zijn 

berekeningen gedaan voor bestralingen met niet-verrijkt en verrijkt water. 
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C.3 Dosimetrie 

In deze paragraaf worden berekeningen gegeven m.b.t. de dosimetrie 

{C.3.1) en zal het een en ander gezegd worden over de activering van de 

trefplaathouder (C.3.2). In C.3.3 worden enkele conclusies gegeven. 

Bij de beschieting van water met protonen worden verschillende 

radionucliden aangemaakt {zie tabel 5.1) 

Tabel C.1 De produktie van radiorwcliden bij de beschieting van water met 

protonen 

reactie radionuclide straling Tl/2 Q (MeV) 

p. 'Y 17F /3+ 64.8 sec. +0.6 

p.a 13ri /3+ 9.96 min. -5.2 

p,'Y 18F 13+ 109.7 min. +5.6 

p,n 17F /3+ 64.8 sec. -3.5 

p.an 13ri 13+ 9.96 min. -9.4 

p,n 18F 13+ 109.7 min. -2.4 

p.2n 17F 13+ 64.8 sec. -11.6 

Aa.ngezien de ha.lveringstijd van 17F zeer kort is (~ 1 min.) zal de activiteit 

hiervan reeds na enkele minuten zeer laag zijn. Het is daarom niet zinvol de 

activi tei t van l7F te berekenen. De produktie van 13ri via de 
17o(p,an) 13ri-reactie kan worden verwaarloosd vanwege het lage voorkomen van 

17 . 18 18 18 . 
~ 0 in natuurlijk water. De activiteit van F via de O(p,n) F-react1e en 

van 13ri via de 16o(p,a) 13ri-reactie op E.O.B. wordt hieronder gegeven: 

A_ = 7.2(1-e-Xtb) GBq/µA 
-e.O.B. {zie hoofdstuk 3) C.1.a 

A_ = 0.3(1-e-Xtb) GBq/µA 
-e.O.B. {Suz 77) C.1.b 



met 

X vervalconstante 

tb: bestralingsduur 
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Met formule C.l kan nu eenvoudig de activiteit worden berekend. Omdat in de 

toekomst met verrijkt water zal worden gewerkt worden in deze paragraaf de 

berekeningen gegeven in het geval van zowel een bestraling met 98 % verrijkt 

{in de praktijk bedraagt de verrijkingsgraad geen 100 %) als na.tuurlijk water. 

Voor de bestralingstijd wordt 1 uur genomen en de stroom 25 µA {vergelijkbaar 

met een bestraling voor uiteindelijke routineproduktie). Er wordt aangenomen 

dat geen verlies optreedt door radiolyse of dampbellen. 

Voor de bestraling met niet-verrijkt water 18 8 
~.O.B.{ F) = 1.15•10 Bq 

I::L 9 
~.O.B.{ '"'"N) = 7.38•10 Bq 

Voor de bestraling met 98 X verrijkt water >.._ {
18F) = 5.75•10lO Bq -"E.0.B. 

~.O.B_{ 13N) ~ l.5•10
8 

Bq 

- Inwendige besmetting 

Bij inwendige besmetting is het te verwachten dosisequivalent, dat na. 

inname van radionucliden in het lichaam zal worden afgegeven, van belang. Voor 

dit dosisequivalent wordt vaak gebruik gemaakt van de 50 jaa.r volgdosis H
50 

{conunitted dose equivalent (WEB 85)). Dit is het opgelopen dosisequivalent ten 

gevolge van latere desintegraties van een aanvankelijk aanwezige hoeveelheid 

radioactivi teit in het lichaam gedurende 50 jaa.r (bij kortlevende nucliden 

zoals 18F en 13N wordt di t dosisequivalent in een veel korter tijdsbestek 

opgelopen). In geval van een incident kan het 18F en 13N in de lucht terecht 

komen. 

18 9 De A.L.I. (Annual Limit on Intake) van F is 2•10 Bq (ICRP 30). Hiermee 

kan de maximaal toelaa.tba.re luchtconcentratie berekend worden (D.A.C.). Er 

geldt : 

D.A.C. = A.L.I./2400 C.2 
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Voor 
18

F geldt clan : D.A.C. = 8.3•105 Bq/m3 

3 De ruimte in bunker 8 heeft een volume van ongeveer 20 m . Stel dat alle 

activiteit zich homogeen over de ruimte in de bunker verdeeld heeft. Aangezien 
8 op E.O.B. in de twee bekeken gevallen de activiteit 1.15•10 Bq 

respectievelijk 5.75•10
10 

Bq bedraagt is de concentratie 5.75•106 
9 3 respectievelijk 2.88•10 Bq/m . Vanwege de korte halveringstijd zal de 

activiteitsconcentratie snel afnemen {zie figuur C.2). 

13N 

De A.L.I. van 
13N wordt niet gegeven in ICRP 30 en zal daarom berekend 

moeten worden {zie aanhangsel) : 
9 A.L.I. {inh.) = 8.6•10 Bq 
6 3 D.A.C. = 3.6•10 Bq/m 

In geval van een bestraling met na.tuurlijk water geldt dat de concentratie 

3.69•10
8 

Bq/m
3 

bedraagt. Na enkele ha.lveringstijden is 13N nagenoeg geheel 

vervallen {zie figuur C.2) 
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Figuur C.2 De activiteitsconcentratie in geva.l van een ongeva.l in bunker 8 in 

verhouding tot de D.A.C. 
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- Annihilatiestraling 

18F en 13tt vervallen via ~+-straling, wat betekent dat er fotonen van 511 

keV ontstaan via annihilatie. Dit vindt plaats binnen de opstelling omdat de 

dracht van de posi tronen slechts enkele nm bedraagt. Voor de berekening van 

het dosisequivalenttempo ten gevolge van de straling van een radionuclide 

geldt de volgende f ormule 

met : 

Ii 
h 

A 

• h•A H = 2 , met h = l/8};f•E 
r 

dosisequivalenttempo (µSv·h-l) 
2 -1 -1 ganvnastralingsconstante (µSv•m •h •MBq ) 

de activiteit (MBq) 

r : de af stand van de bron tot het meetpunt 

f emissiewaa.rschijnlijkheid 

E energie van de f otonen (MeV) 

Voor 18F en 13tt wordt ongeveer dezelfde waarde voor h gevonden ( 18F vervalt 

voor 97 % en 13tt voor 100 % onder ui tzending van ~+-straling) : h = 0.128 

µSv•m2·h-l·MBq-l. Met de eerder berekende waarden voor de opbrengst kan nu bet 

dosisequivalenttempo in de verschillende gevallen berekend worden (zie tabel 

C.2) : 

Tabel C.2 Het volgdosisequiva.lenttempo op E.O.B. t.g.v. de bestraling van 

wa.ter ntet protonen 

niet-verrijkt water 98 Xverrijkt water 
• 1~ • 13tt • 1~ • af stand {m) H t.g.v. H t.g.v. H t.g.v. H t.g.v. 
(µSv·h-1) {µSv·h-1) -1 (µSv•h ) (µSv·h-1) 

0.1 1470 9.44•104 7.36•105 1900 

0.3 163 1.05•104 8.18• 104 200 

1.0 15 9.44·102 7.36•103 20 

13tt 
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Volgens bet Radiological Health Handbook worden fotonen met een energie van 

511 keV bijna. volledig geabsorbeerd door 5 cm lood (transmissie is ongeveer 

0.0004). De aangemaakte activiteit kan dan ook zonder problemen in een loodpot 

worden getransporteerd. Bij de experimenten is bet stralingsniveau in de 

bunker vlak na. bestraling vrij boog. Er zal dan ook een tijdje moeten worden 

gewacbt met bet betreden van de bunker tot bet stralingsniveau voldoende 

verminderd is. In verband met bet vrij boge stralingsniveau vlak na. bestraling 
18 is bet bij de routineproduktie van F noodzakellijk bet produktieproces (bet 

legen van de trefplaatbouder in een f lesje in een loodpot} te automatiseren. 

Na passage van de protonen door de beide Duratbermf olies en bet water 

worden deze in de wand van de trefplaa.tbouder (koper, verzilverd} gebeel 

afgeremd. De activering van Duratbermfolies wordt bier niet besproken omdat 

bet op de T.U.E. reeds lang bij vele experimenten wordt gebruikt (b.v. WIT 

81}. De radioactieve nucliden die bij de bestraling ontstaan zullen 

grotendeels afkomstig zijn van bet koper en in mindere mate van bet zilver (de 

zilverlaag is slecbts enkele µm dik}. Radionucliden die worden aangemaakt zijn 

vermeld in tabel 5.3 : 

Tabel C.3 De geproduceerde TULCliden bij de bestraling van koper en zilver 

door proton.en m.et een en.ergie van 16 MeV 

reactie radionuclide Tl/2 Q (meV) 

63Cu p,n 63Zn 38.6 m -4.1 

p,2n 62in 9.15 b. -13.3 

p,pn 62Cu 9.8 m. -10.9 

p,an 59Ni 8•104 
j. -7.6 

p,2an ~e 2.7 j. -13.7 

65Cu p,n 65Zn 243 d. -2.1 

107Ag p,n 107Cd 6.5 b. -2.2 

p,pn 106Ag 8.3 d. -9.5 

p,an 103Pd 17 d. -4.2 

p,apn 102rui 206 d. -12.1 
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109Ag p,n 109c.d 453 d. -1.0 

p,pn lOSAg 100 j. -9.2 

p,ap 105ifu 35.5 h. -3.3 

Indien de activi tei t te hoog is dient de trefplaathouder in een loodpot 

geplaatst te worden na. iedere bestraling. Hiervoor is een speciale houder 

gemaakt waarmee de trefplaathouder op ongeveer 1 meter afstand vastgepakt kan 

worden. 

Figuur C.2 laat zien dat in geval van een ongeval in de bunker de 

activiteitsconcentratie weliswaar hoog is, maar dat er eenvoudig gewacht kan 

worden totdat het stralingsniveau voldoende gedaald is. Dit zal dan maximaal 

twee dagen hoeven te zijn. 

Uit tabel C.2 zien we dat het stralingsniveau na. een bestraling vrij hoog 

kan zijn. Indien bestraald wordt met gewoon water (zoals binnen dit 

af studeerwerk) kan eenvoudig gewacht worden totdat het gewenste 

stralingsniveau is bereikt. In geval van een bestraling met verrijkt water is 

het wenselijk de opstelling goed af te schermen en indien mogelijk, het proces 

te automatiseren. 

Wat de produktie van neutronen betreft tijdens een bestraling kunnen we 

zeggen dat di t moeilijk te voorspellen is. Indien echter blijkt dat het 

stralingsniveau bui ten de bunker te hoog wordt zal de bundelstroom beperkt 

moeten worden. Tijdens het onderzoek bleek dat bij ongeveer 15 µA het maximaal 
-1 aanvaardbare stralingsniveau (25 µSv-h ) werd overschreden. Het is dan ook 
18 zaak dat de bunker, in geval van grote F-produktie, beter afgeschermd wordt. 

Aanhangsel De berekening van de A.L.I. van 13N CT112 = 10 minuten) 

De inna.me I per jaar van een radionuclide door een radiologisch werker 

moet voldoen aan de eisen : 

en 

met : 

T targetorgaan 

wt weegfactor 

I ~ 0.5/(H50 ,T per Bq inna.me) 

H50,T : volgdosisequivalent van het bestraalde orgaan 

. -10 
H50,T = !l.6•10 •Us •!SEE(T+-S); 

C.3.a 

C.3.b 



met 

s : source {bron) 

i stralingsoort 
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U aantal desintegraties per ingenomen Bq activiteit van een nuclide in de s 

bron. berekend over de 50 jaar na irmame 

SEE(T+-6) :specifieke effectieve energie 

SEE(T+-6) = n..,E.., AF{T+-B)..,IM.r + Y,,,fj AF{T+-B)tfMr .., 
met 

Y voorkomen 

E energie {meV) 

AF{T+-6) : de gemiddelde fractie van de energie geabsorbeerd in het 

targetorgaan van straling uitgezonden door de bron 

Kr massa van het targetorgaan {g) 

C.3.c 

De A.L. I. {Annual Limit on Intake) is de grootste I-waarde die aan beide 

vergelijkingen voldoet. Hieronder wordt de A.L.I.{inha.latie) berekend volgens 

een model. beschreven in ICRP 26/30 {zie ook WEB 85) 

a-j 

13ri valt in inha.latieklasse D. Voor de verschillende longcompartimenten 

{zie f iguur C.3) kan U berekend worden {er s is aangenomen da t de 

deeltjesgrootte 1 µm bedraagt). 

Oas& 
o~· 

D w y 

Comparl- T T T 
Region men1 day F day F day F 

N-P • 0.01 0., 0.01 0.1 0.01 0.01 
(D-• = O.JO) b 0.01 0.5 0.40 0.9 0.40 0.99 

T-8 c 0.01 0.95 0.01 0.5 0.01 0.01 
CDT-•"" 0.081 d 0.2 0.0, 0.2 0.5 0.2 0.99 

o.s 0.1 '° 0.15 '°° o.os 
p n.a. n.1. 1.0 0.4 1.0 0.4 
ID, ~· 0.2Sl I n.a. n.a. '° 0.4 '°° 0.4 

h 0., 0.2 '° o.os '°° 0.15 

l O.S 1.0 SI) 1.0 I 000 0.9 
n.a. n.a. n.a. n.a. .., 0.1 

Figuur C.3 Nathema.tisch model voor de verspreiding van een ingenomen nuclide 

in he t li.chaam 
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~ j.e-(ln2/864+ln2/600)tdt•0.3•0.5 
0 

= 16 

idem = 76 

~ j.e-(ln2/S64+ln2/600)tdt•O.OS•0.95 = 38 
0 

~ j.e-(ln2/600)tdt•O.OS•0.05 
0 

~ j.e-(ln2/600)tdt•0.25•0.8 
0 

~ j.e-(ln2/600)tdt•0.25•0.2 
0 

= 4 

= 174 

= 43 

u1 = 411 ong 

Een gedeel te van de activi tei t gaat van compartiment a, b, en c naar het 

transfercompa.rtiment (TC) (verblijftijd 6 uur) en naar het maagdarmkanaal (GI) 
(verblijftijd 1 uur) 

van a naar TC:~ j.(1-e-(ln2/S64))·e-(ln2/600)t.e-(ln2/2l600)tdt•0.3•0.5 = 50 
0 
50 j. -(ln2/864) -(ln2/600)t -(ln2/21600)t van c naar TC:J (1-e )•e •e dt•0.08•0.95= 25 
0 
50 j. -(ln2/864) -(ln2/600)t -(ln2/3600)t van b naar GI:J (1-e )•e •e dt•0.3•0.5 = 41 
0 

d en j verwaarloosbaar vanwege lange biologische halveringstijd 

UGI.TC = 116 

- 'l'-straling 

13 N geeft bij verval een positron. Dit resulteert in twee fotonen van 511 keV. 

Dus Y = 2 en E = 0.511 MeV . .,. .,. 



-C.12-

AF~ voor diverse T+-6 combinaties 

source is long 

Target = long 

maagwand 

lever 

pancreas 

milt 

thymus 

T.g.v. ~-straling 

- 13+ -straling 

AF~(E~ = 0.511 MeV) 

5.01·10-5 

6.32•10-6 

8.18·10-6 

9.63•10-6 

7.31•10-6 

l.26·10-5 

-13 iwr11so.T = 7.49•10 Sv/Bq 

WT 

0.12 

0.06 

0.06 

0.06 

0.06 

0.06 

- 0.5 
Y13+ = l, E13+ = 0.33(1+Emax/4). Emax = 1.19 MeV. Dus E/3+ = 0.5 MeV. 

AF(long~long) = 1/1000. 
+ . -12 T.g.v. /3 -straling : w1 H __ 

1 
= 5.09•10 ong-oo, ong 

Dus de A.L.I.(stochastisch) t.g.v. 

0.5/(5.09•10-12+7.49•10-13) = 8.6•1010 Bq 
inademing van 13N 

De A.L.I.(niet stochastisch) wordt bepaald door de long : 1.06 •1010 Bq en dus 

is de A.L.I.(stochastisch) bepalend. 
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APPENDIX D HET JIETEN VAN IE ~IE VIA DRUKMETING 

Met behulp van de niet-rondpompopstelling is de produktie van 

radiolysegassen tijdens de bestraling onderzocht. Tijdens iedere bestraling is 

de druk gemeten. De druk wordt voor een klein deel opgebouwd door waterdamp en 

grotendeels door de produktie van radiolysegassen (dit blijkt uit het feit dat 

na de bestraling de druk iets terugloopt vanwege het condenseren van het 

water; zie b.v. figuur 4.4). De produktie van de radiolysegassen in de 

trefplaatruimte doet bet water in bet reservoir stijgen (de gassen vormen een 

gasbel). Doordat de leiding naar bet reservoir een kleine diameter (2 nun) 

heef t is het water en bet gas duidelijk gescheiden. Als echter de gasbel bet 

reservoir bereikt stijgen gasbellen langs bet water omhoog. De boeveelheid gas 

die geproduceerd wordt tijdens een bestraling wordt als volgt bepaald : 

Als de gasbel het reservoir niet bereikt kan het volume van de gasbel 

direkt ui t de stijging van het water in het reservoir bepaald worden (met 

correctie voor het samendrukken van de gasbel). Als het gas langs het water 

omhoog stijgt is de druk maatgevend voor de gasproduktie. Door nu de 

drukstijging te meten als functie van een bekende toename van de hoeveelheid 

water, kan een ijkkronune worden opgesteld. Hieruit kan via de drukstijging de 

hoeveelheid gas bepaald worden. De kromme is gecorrigeerd voor het 

samendrukken van de gasbel (wet van Boyle : PV/f = constant voor een ideaal 

gas). In figuur D.l is de ijkkronune gegeven. 

2.8 
,,..---.. I 
E ~ ...__... 

2.1 
Q) i ......., 

~ .Y 
::J 
-0 1.4 0 

I.... 

\ 
0... 
en 
0 

I O"l 0.7 

0.0 
.0 . 1 .2 .3 .4 .5 .6 

druk (bar) 

Figuur D.1 ijldtromm.e voor het bepa.len van de gasproduh.tie tijdens een 

bestraling; de kromme geldt voor de bestralingen 8 t.1111. 41 
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APPENDIX E JIEETGECEVENS VAN IE BIBTRALINGEN 

In deze appendix worden de meetgegevens van de bestralingen, verricht met 

behulp van de niet-rondpompopstelling (nr. 1 t/m 41) en de rondpompopstelling 

(nr. Rl t/m RS), in tabelvorm weergegeven. De bestralingen zijn, tenzij anders 

vermeld, verricht met steriel, pyrogeenvrij water (fabrikant : Vifor B. V., 

Hoevela.ken). In de "tabel" zijn de volgende gegevens vermeld (behorende bij de 

de bestralingen met behulp van de niet-rondpompopstelling) : 

- bestralingsnununer, datum van de bestraling, doel van de bestraling 

- wat de bestraling betreft 

- begintijdstip van de bestraling (B.O.B.) 
- eindtijdstip van de bestraling (E.O.B.) 
- de stroom op de bundelstop voordat deze omhoog 

gaat (Ibu) 

- de gemiddelde stroom op de 4 spleten (I 
1) sp 

samen: de stroom op elke spleet is ongeveer 

gelijk 

- de gemiddelde stroom op de trefplaathouder 

- tijdens een bestraling (It) 

- begindruk (~), einddruk (Pe) 

de waarden tussen Pb en Pe als functie van de 

tijd zijn hier niet vermeld (zie logboek) 

In de tabel wordt niet de waterstand in het reservoir weergegeven omdat 

deze gerelateerd is aan de druk (zie appendix D). De gegevens van de 

waterstand zijn vermeld in het logboek. 

- na de bestraling : 

- terugwinnen water 

- de hoeveelheid water in de trefplaathouder 

gebracht (in) 

- de hoeveelheid water uit de trefplaathouder 

teruggewonnen (uit): er is dan nog niet 

nagespoeld 

- verlies aan water 



activiteitsmetingen 
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- begintijdstip van de meting van bet 

b.w.-monster (tbbw); het b.w.-monster is het 

water dat in eerste instantie uit de 

trefplaathouder is teruggewonnen 

- eindtijdstip van de meting (t bw) van het b.w.e 

monster 

- afstand tot de detector {dGebw) 

- bet gemeten aantal pulsen in de 511 keV-piek 

van bet b.w.-monster (Area bw) 

- begintijdstip van de meting van bet n.s.

monster (tbns); bet n.s.-monster is bet 

water waarmee de trefplaatbouder is nagespoeld 

- eindtijdstip van de meting (t ns) van bet n.s.e 

monster 

- afstand tot de detector {dGens) 

- bet gemeten aantal pulsen in de 511 keV-piek 

van bet n.s.-monster (Area n.s.) 

- de verbouding van de activiteit op E.O.B. van 

bet n.s.-monster en de activiteit op E.O.B. van 

bet b.w.-monster (A n.s./A b.w.) 

- de verhouding van de activiteit op E.O.B. (van 

bet b.w.- en n.s.- monster samen)(~.O.B." 

berekend met formule A.4) en de tbeoretiscbe 

activiteit op E.O.B. {berekend met formule 

6.1. gecorrigeerd voor bet aantal procenten 
18 

~ 0) (relatieve opbrengst) 

De gegevens worden eventueel aangevuld met opmerkingen 
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bestralingsnUJ1111er : 1 datum : 2-10-'87 

doel : testen van de opstelling 

B.O.B. (h:m:s} E.O.B. (h:m:s} Ibu (µA} Ispl (µA} It (µA} Pb (bar} P (bar} e 

15:02:00 15:23:00 - - 0.65 <0.02 <0.02 

opmerking(en) : als reservoir is bij de eerste 2 bestralingen een pipet-

punt genomen; er is geen beweging te zien in het water 

in (g) ui t (g) verlies (g) ~bw (h:m) t bw (h:m) dGebw(cm} Areabw tbns(h:m) e 

1.64 - - 18:40 18:41 20 21923 17:50 

t ns (h:m) dGens (cm) Area ns A n.s./A b.w. (%) relatieve opbr.(%) e 

17:55 20 13262 9 97 

opmerking(en) : theorie komt goed overeen met de praktijk 

bestralingsnUJ1111er : 2 datum : 2-10-'87 

doel : testen van de opstelling 

B.O.B. (h:m:s) E.O.B. (h:m:s} Ibu (µA} Ispl (µA) It (µA) Pb (bar} Pe (bar) 

16:16:47 16:33:00 - - 2,3,4 (0.02 0.065 

opmerking(en) : het waterniveau in het reservoir stijgt iets tijdens de 

bestraling; de stroom werd van 2 naar 3 en 4 µA opgevoerd 

in (g) ui t (g) verlies (g) tbbw (h:m) t bw (h:m) dGebw(cm) Areabw tbns(h:m) e 

1.59 - - 34:36 35:06 20 9052 37:45 

t ns (h:m) dGens (cm) Area ns A n.s./A b.w. (%) relatieve opbr.(%) e 

38: 15 20 277 10 102 

opmerking(en} : de monsters zijn de volgende dag gemeten, zodat de 

berekende activiteit waarschijnlijk iets te hoog is (zie appendix B) 
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bestralingsnU11111er : 3 datum : 7-10-'87 

doel : testen 

B.O.B. (h:m:s) E.O.B. (h:m:s) Ibu (µA) Ispl (µA) It (µA) Pb (bar) P (bar) e 

11 :52:06 12: 18:()() - - 0-7.5 <0.02 0.06 

opmerking(en) : de stroom wordt opgevoerd tot 7.5 µA; bij 3.5 µA begint 

het waterniveau heftig te bewegen (koken ?): 2 ml-spuit als reservoir 

in (g) uit (g) verlies (g) tbbw (h:m) t bw (h:m) e dGebw(cm) Areabw tbns(h:m) 

2.312 2.313 0.001 18:()() 18:01:40 50 20596 17:30 

t ns (h:m) dGens (cm) Area ns A n.s./A b.w. (X) relatieve opbr.(%) e 

17:35 20 12767 3 69 

opmerking(en) : door het koken is de relatieve opbrengst laag; het verlies 

aan water kan worden veroorzaakt door radiolyse of achterblijven water 

bestralingsnU11111er : 4 datum : 7-10-'87 

doel : testen 

B.O.B. (h:m:s) E.O.B. (h:m:s) Ibu (µA) Ispl (µA) It (µA) Pb (bar) P (bar) e 

14:08:30 14: 18:30 - - 4.5 <0.02 0.022 

opmerking(en) : waterniveau beweegt (koken ?) 

in (g) uit (g) verlies (g) tbbw (h:m) t bw (h:m) dGebw(cm) Areabw tbns(h:m) e 

2.234 2.224 0.01 18:05:()() 18:06:40 50 20255 17:45 

t ns (h:m) dGens (cm) Area ns A n.s./A b.w. (X) relatieve opbr.(X) e 

17:50 20 16930 5 94 

opmerking(en) : geen bijzonderheden 



-E.5-

bestralingsnU111Der : 5 datum : 7-10-'87 

doel : testen 

B.O.B. (h:m:s) E.O.B. (h:m:s) 1bu (µA) 1spl (µA) It (µA) Pb (bar) P (bar} e 

15:33:00 15:48:00 - - 6.5 <0.02 0.052 

opmerking(en) : wa.terniveau beweegt; er komen belletjes in het reservoir 

(gasbelletjes ?) 

in (g) ui t (g) verlies (g) tbbw (h:m) t bw (h:m) dGebw(cm) Areabw tbns(h:m) e 

2.237 2.178 0.059 18: 10 18: 11:40 50 55497 17:52 

t ns (h:m) dGens (cm) Area ns A n.s./A b.w. (%) relatieve opbr.(%) e 

17:57 20 65025 7 74 

opmerking(en) : geen bijzonderheden 

bestralingsnU111Der : 6 datum :14-10-'87 

doel : testen van temperatuurmetingen 

B.O.B. (h:m:s) E.O.B. (h:m:s) 1bu (µA) 1spl (µA) It (µA) Pb (bar) P (bar) e 

11: 12:25 11:53:00 1.5-3.5 0.5 - 1 1.2-2.9 <0.02 0.16 

opmerking(en) : de stroom wordt opgehoogd naar 2.9 µA; de einddruk daalt, 

waarschijnlijk is er een lek; druk hoog; misschien leidingwater ? 

in (g) ui t (g) verlies (g) tbbw (h:m) t bw (h:m) dGebw(cm) Areabw tbns(h:m) e 

- - - 15:40 15:45 5 601979 -
t ns (h:m) dGens (cm) Area ns A n.s./A b.w. (%) relatieve opbr.(%) e 

- - - - 67 

opmerking(en) : hoge druk,lage opbrengst (leidingwater ?); er is niet 

nagespoeld, omdat de temperatuurmetingen centraal stonden 
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bestralingsnwrmer : 7 datum : 14-10-'87 

doel : temperatuurmetingen, test (aflezen met voltmeter) 

B.O.B. (h:m:s) E.O.B. (h:m:s) Ibu (µA) Ispl (µA) It (µA) Pb (bar) P (bar) e 

13:25:00 13:55:()() 1.2-5.5 1 - 5 0.9-4.5 0 0 

oprnerking(en) : einddruk (lek); de stroom wordt gevarieerd; bij 3.85 µA 
geeft de voltmeter 4.46-4.60 mV aan (komt overeen met 100 graden celsius 

in (g) ui t (g) verlies (g) tbbw (h:m) t bw (h:m) e dGebw(cm) Areabw tbns(h:m) 

- - - 15:53 15:58 20 279854 -
t ns (h:m) dGens (cm) Area ns A n.s./A b.w. (%) relatieve opbr.(%) e 

- - - - 90 

opmerking(en) : er is niet nagespoeld 

bestralingsnwrmer : 8 datum : 21-10-'87 

doel : temperatuurmetingen met x-y-schrijver 

B.O.B. (h:m:s) E.O.B. {h:m:s) Ibu (µA) Ispl (µA) It (µA) Pb {bar) p {bar) e 

10:23:()() 10:33:00 1.5 0.7 1.18 0 0.49 

opmerking(en) : het 2 ml-reservoir is vervangen door een 1 ml-reservoir, 

omdat dit na.uwkeuriger afleest; zie figuur E.1 voor temperatuurverloop 

in (g) ui t {g) verlies (g) tbbw {h:m) tebw {h:m) dGebw{cm) Areabw tbns{h:m) 

1.407 1.411 -0.004 16: 10 16:11 5 55521 16:14 

t ns {h:m) dGens (cm) Area ns A n.s./A b.w. (%) relatieve opbr.(%) e 

16: 19 5 22633 8.5 90 

opmerking{en) : door de aanwezigheid van het thermokoppel is een "dode" 

ruimte ontstaan waaruit water moeilijk te verwijderen is; bij de bestralin-

gen 8 t/m 13 zijn de in, uit, verlies, activiteit-waarden dus onna.uwkeurig 
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bestralingsnunmer : 9 datum : 21-10-'87 

doel : temperatuurmetingen 

B.O.B. (h:m:s) E.O.B. (h:m:s) Ibu (µA) Ispl (µA) It (µA) Pb (bar) P (bar) e 

11:42:00 11:44:10 3 1.31 2.3 0 0.068 

opmerking(en) : zie figuur E.1 voor temperatuurverloop 

in (g) ui t (g) verlies (g) tbbw (h:m) t bw (h:m) dGebw(cm) Areabw tbns(h:m) e 

1.553 1.5.55 -0.002 16:23 16:24 5 82846 16:27 

t ns (h:m) dGens (cm) Area ns A n.s./A b.w. (%) relatieve opbr.(%) e 

16:32 5 13626 7 106 

opmerking(en) : idem 8 

bestralingsnunmer : 10 datum : 21-10-'87 

doel : temperatuurmetingen 

B.O.B. (h:m:s) E.O.B. (h:m:s) Ibu (µA) Ispl (µA) It (µA) Pb (bar) P (bar) e 

13: 15:00 13: 17: 10 5 1.47 4.1 0 0.04 

opmerking(en) : zie figuur E.1 voor temperatuurverloop 

in (g) ui t (g) verlies (g) tbbw (h:m) t bw (h:m) dGebw(cm) Areabw tbns(h:m) e 

1.403 1.472 -0.069 16:35 16:36 5 93372 16:38 

t ns {h:m) dGens (cm) Area ns A n.s./A b.w. (%) relatieve opbr.(%) e 

16:43 5 67554 15 87 

oprnerking(en) : idem 8 
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bestralingsnUJ11Der : 11 datum : 21-10-'87 

doel : temperatuurmetingen 

B.O.B. (h:m:s) E.O.B. (h:m:s) Ibu (µA) Ispl (µA) It (µA) Pb (bar) P (bar) e 

13:46:00 13:48: 10 5.1 1.93 4 0 0.038 

opmerking(en) : zie figuur E.1 voor temperatuurverloop 

in (g) uit (g) verlies (g) tbbw (h:m) t bw (h:m) dGebw(cm) Areabw tbns(h:m) e 

1.517 1.499 0.018 16:45 16:46 5 104327 16:47 

t ns {h:m) dGens {cm) Area ns A n.s./A b.w. {%) relatieve opbr.(%) e 

16:48 5 19930 19 90 

opmerking{en) : idem 8 

bestralingsnUJ1111er : 12 datum : 21-10-'87 

doel : temperatuurmetingen 

B.O.B. (h:m:s) E.O.B. (h:m:s) Ibu (µA) Ispl (µA) It (µA) Pb (bar) P (bar) e 

14: 13:00 14: 15: 10 7 3.02 5.4 0 0.067 

opmerking{en) : zie figuur E.1 voor temperatuurverloop 

in (g) uit (g) verlies (g) tbbw (h:m) t bw (h:m) dGebw(cm) Areabw tbns(h:m) e 

1.554 1.569 -0.015 16:59 17:00 10 65800 17:00 

t ns {h:m) dGens (cm) Area ns A n.s./A b.w. {%) relatieve opbr.(%) e 

17:01 10 4912 7.5 92 

opmerking(en) : idem 8 



E ·I 

bestralingsnumner : 13 

doel : temperatuurmetingen 

-E.9-

datum 21-10-'87 

B.O.B. {h:m:s) E.O.B. (h:m:s) Ibu (µA) Ispl (µA) It (µA) Pb {bar) Pe (bar) 

14:56: 10 9 4.2 7 0 0.078 

opmerking(en) : zie figuur E.1 voor temperatuurverloop 

in (g) uit (g) verlies (g) tbbw {h:m) tebw {h:m) dGebw(cm) Areabw tbns{h:m) 

1.516 1.551 -0.035 16:53 16:54 10 145297 16:56 

tens {h:m) dGens (cm) Area ns A n.s./A b.w. (X) relatieve opbr.(X) 

16:57 10 9806 6.5 115 

opmerking{en) : idem 8 
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bestralingsnunmer : 14 datum : 28-10-'87 

doel : opbrengst, radiolyse 

B.O.B. (h:m:s) E.O.B. (h:m:s) 1bu (µA) I spl (µA) It (µA) Pb (bar) P (bar) e 

12:()():()() 12:05:()() 8.7 2.31 7.1 0 0.12 

oprnerking(en) : de waterstand in het reservoir stijgt tijdens de bestraling 

0.3 ml 

in (g) uit (g) verlies (g) tbbw (h:m) t bw (h:m) dGebw(cm) Areabw tbns(h:m) e 

1.823 1.836 -0.013 24:07 24:10 10 15412 24: 11 

t ns (h:m) dGens (cm) Area ns A n.s./A b.w. (%) relatieve opbr.(%) e 

24:11 24:14 1121 7.5 90 

opmerking(en) : verlies negatief ? 

bestralingsnunmer : 15 datum : 28-10-'87 

doel : opbrengst, radiolyse 

B.O.B. (h:m:s) E.O.B. (h:m:s) 1bu (µA) 1spl (µA) It (µA) Pb (bar) P (bar) e 

12:53:()() 12:58:()() 12 3370 10 0 0.09 

opmerking(en) : water in reservoir beweegt hef tig, zoals altijd boven 

ongeveer 4 µA 
in (g) ui t (g) verlies (g) tbbw (h:m) t bw (h:m) dGebw(cm) Areabw tbns(h:m) e 

1.709 1.721 -0.012 24:25 24:28 10 21496 24:21 

t ns (h:m) dGens (cm) Area ns A n.s./A b.w. (%) relatieve opbr.(%) e 

24:24 10 2234 6 75 

opmerking(en) : -
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bestralingsnUJ1111er : 16 datum : 28-10-'87 

doel : opbrengst,radiolyse 

B.O.B. (h:m:s) E.O.B. (h:m:s) 1bu (µA) I spl (µA) It (µA) Pb (bar) P {bar) e 

14:07:00 14: 12:00 17 4 14.5 0 0.07 

opmerking{en) : de stralingsmonitoren beginnen te loeien 

in (g) ui t (g) verlies (g) tbbw (h:m) t bw {h:m) dGebw{cm) Areabw tbns(h:m) e 

1.734 1.761 -0.027 24:25 24:28 10 23421 24:30 

t ns (h:m) dGens (cm) Area ns A n.s./A b.w. (%) relatieve opbr.(%) e 

24:33 10 2050 9 34 

opmerking(en) . -

bestralingsnumrner : 17 datum : 28-10-'87 

doel : opbrengst, radiolyse 

B.O.B. {h:m:s) E.O.B. (h:m:s) 1bu (µA) 1spl (µA) It (µA) Pb (bar) P (bar) e 

15:25:00 15:30:00 5.15 1.45 4.2 0 0.05 

opmerking(en) : waterniveau in reservoir beweegt {koken) 

in (g) ui t (g) verlies (g) tbbw (h:m) t bw (h:m) dGebw(cm) Areabw tbns(h:m) e 

1.668 1.736 -0.068 24:34 24:37 10 31479 24:40 

t ns {h:m} dGens (cm) Area ns A n.s./A b.w. (%) relatieve opbr.{%) e 

24:43 10 1409 8 100 

opmerking(en) : verlies sterk negatief {dus winst); begrijp ik niet; 
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bestralingsnUJll'Der : 18 datum : 3-11-'87 

doel : opbrengst, radiolyse 

B.O.B. (h:m:s) E.O.B. (h:m:s) Ibu (µA) Isnl (µA) It (µA) Pb (bar) P (bar) e 

11:00:00 11:11:00 6.5 2.46 5.2 0 0.05 

opmerking(en) : koken te zien 

in (g) ui t (g) verlies (g) tbbw (h:m) t bw (h:m) dGebw(cm) Areabw tbns(h:m) e 

1.7 1.617 +o.083 17: 14 17: 15 20 13276 17: 18 

t ns (h:m) dGens (cm) Area ns A n.s./A b.w. (X) relatieve opbr.(X) e 

17: 19 20 862 6.5 89 

opmerking(en) : nu weer groot verlies??; er is ook een tweede na.spoel 

gedaan : meting van 17:21-17:26 area : 645 

bestralingsnUJll'Der : 19 datum : 3-11-'87 

doel : opbrengst, radiolyse 

B.O.B. (h:m:s) E.O.B. (h:m:s) Ibu (µA) Ispl (µA) It (µA) Pb (bar) P (bar) e 

11:40:00 11:45:00 10.5 3.8 8.5 0 0.03 

opmerking(en) : geen bijzonderheden 

in (g) ui t (g) verlies (g) tbbw (h:m) t bw (h:m) dGebw(cm) Areabw tbns(h:m) e 

1.741 1.696 0.045 17:30 17:31 20 17746 17:36 

t ns (h:m) dGens (cm) Area ns A n.s./A b.w. (X) relatieve opbr.(X) e 

17:41 20 5729 1 66 

opmerking(en) : weer groot verlies; echter kleiner dan bestraling 18 
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bestralingsnunmer : 20 datum : 3-11-'87 

doel : opbrengst, radiolyse 

B.O.B. (h:m:s) E.O.B. (h:m:s) Ibu (µA) Ispl (µA) It (µA) Pb (bar) P (bar) e 

12:42:00 12:47:00 14.5 4.75 12 0 0.03 

opmerking(en) : -

in (g) ui t (g) verlies (g) tbbw (h:m) t bw (h:m) dGebw(cm) Areabw tbns(h:m) e 

1.629 1.726 0.097 17:45 17:46 20 29779 17:58 

t ns {h:m) dGens (cm) Area ns A n.s./A b.w. (%) relatieve opbr.(%) e 

18:03 20 16648 5.5 60 

opmerking(en) . -

bestralingsnunmer : 21 datum : 3-11-'87 

doel : opbrengst, radiolyse 

B.O.B. (h:m:s) E.O.B. (h:m:s) Ibu (µA) I (µA) It (µA) Pb (bar) P (bar) spl e 

13:51:00 13:56:00 10.5 3.8 8.5 0 0.02 

opmerking(en) : b.w. en n.s. zijn per ongeluk in een f lesje gedaan 

in (g) ui t (g) verlies (g) tbbw (h:m) t bw (h:m) dGebw(cm) Areabw tbns(h:m) e 

- - - 18:05 18:06 20 42054 -
t ns (h:m) dGens (cm) Area ns A n.s./A b.w. (%) relatieve opbr.(%) e 

- - - - 79 

opmerking(en) : uiteraard geen in, ui t, verlies, en n.s.-waarden (zie 

opmerking hierboven 



-E.14-

bestralingsnUJ1111er : 22 datum : 3-11-'87 

doel : opbrengst, radiolyse 

B.O.B. {h:m:s) E.O.B. {h:m:s) 1bu {µA) 1spl {µA) It {µA) Pb {bar) P (bar) e 

14:51:00 14:56:()() 18 4.55 15 0 0.05 

opmerking{en) : -

in (g) uit {g) verlies {g) tbbw {h:m) t bw {h:m) dGebw{cm) Areabw tbns(h:m) e 

1. 755 1.737 0.018 18:08 18:09 20 57668 18: 11 

t ns {h:m) dGens {cm) Area ns A n.s./A b.w. {%) relatieve opbr.{%) e 

18: 16 20 30581 11 46 

opmerking{en) : geen bijzonderheden 
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bestralingsnunmer : 23 datum : 11-11-'87 

doel : invloed van de bestralingstijd 

B.O.B. (h:m:s) E.O.B. (h:m:s) 1bu (µA) 1spl (µA) It (µA) Pb (bar) P (bar) e 

12:12:00 12:54:40 1.85 1.19 1.35 0 0.18 

opmerking(en) : cyclotron valt a£ en toe uit; bestralingstijd is ongeveer 

45 minuten 

in (g) uit (g) verlies (g) tbbw (h:m) t bw (h:m) dGebw(cm) Areabw tbns(h:m) e 

1.847 1.675 0.172 22:36 22:41 20 29980 22:42 

t ns (h:m) dGens (cm) Area ns A n.s./A b.w. (%) relatieve opbr.(%) e 

22:47 20 216 0.7 76 

opmerking(en) : sterk verlies; er is waarschijnlijk veel achtegebleven; 

lage waarde voor A n.s./A b.w. 

bestralingsnU11111er : 24 datum : 11-11-'87 

doel : idem 23 

B.O.B. (h:m:s) E.O.B. (h:m:s) 1bu (µA) 1spl (µA) It (µA) Pb (bar) P (bar) e 

13:43:00 14:10:00 2 1.2 1.45 0 0.057 

opmerking(en) : cyclotron valt a£ en toe uit; we zijn in de bunker geweest 

en hebben systeem belucht; bestralingstijd ongeveer 15 minuten 

in (g) ui t (g) verlies (g) tbbw (h:m) t bw (h:m) dGebw(cm) Areabw tbns(h:m) e 

1.629 1.675 - 0.046 22:24 22:29 20 24506 22:30 

t ns (h:m) dGens (cm) Area ns A n.s./A b.w. (%) relatieve opbr.(%) e 

22:35 20 820 3.5 SS 

opmerking(en) : hier is weer water over; waarschijnlijk blijft wat water 

a£ en toe in het systeem achter 
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bestralingsnunmer : 25 datum : 11-11-'87 

doel : idem 23 

B.O.B. (h:m:s) E.0.B. (h:m:s) 1bu (µA) 1spl (µA) It (µA) Pb {bar) P (bar) e 

14:40:00 14:50:()() 1.7 1.51 1.3 0 0.026 

opmerking(en) : -

in (g) uit (g) verlies (g) tbbw (h:m) t bw (h:m) dGebw(cm) Areabw ~ns(h:m) e 

1.712 1.709 0.003 22:48 22:53 20 16555 22:55 

t ns {h:m) dGens (cm) Area ns A n.s./A b.w. (%) relatieve opbr.(%) e 

23:00 20 1538 10 96 

opmerking(en) : -

bestralingsnunmer : 26 datum : 11-11-'87 

doel : idem 23 

B.O.B. (h:m:s) E.O.B. {h:m:s) 1bu (µA) 1spl (µA) It (µA) Pb (bar) P (bar) e 

15:04:00 15:09:00 1.9 1.55 1.35 0 0.027 

opmerking(en) : 

in (g) uit (g) verlies (g) tbbw (h:m) t bw (h:m) dGebw(cm) Areabw tbns(h:m) e 

1.701 1.6951 0.006 23:02 23:07 20 9235 23:13 

t ns {h:m) dGens (cm) Area ns A n.s./A b.w. (%) relatieve opbr.(%) e 

23:18 20 651 7.5 98 

opmerking(en) : -
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bestralingsnummer : 27 datum : 13-11-'87 

doel : invloed van het bundelprof iel 

B.O.B. (h:m:s) E.O.B. (h:m:s) Ibu (µA) Ispl (µA) It (µA) Pb (bar) P (bar) e 

11:30:00 11:40:30 2.25 2.88 1.4 0 0.036 

opmerking(en) : -

in (g) ui t (g) verlies (g) tbbw (h:m) t bw (h:m) dGebw(cm) Areabw tbns(h:m) e 

1.617 1.708 -0.091 23:10 23:12 5 13778 23:13 

t ns (h:m) dGens (cm) Area ns A n.s./A b.w. (%) relatieve opbr.(%) e 

23:15 5 1370 10 87 

opmerking(en) : veel water over 

bestralingsnunmer : 28 datum : 13-11-'87 

doel : idem 27 

B.O.B. (h:m:s) E.O.B. (h:m:s) Ibu (µA) Ispl (µA) It (µA) Pb (bar) P (bar) e 

12:37:00 12:47:00 2.3 1.84 1.55 0 (0.02 

opmerking{en) : -

in {g) uit (g) verlies {g) tbbw {h:m) t bw {h:m) dGebw{cm) Areabw tbns(h:m) e 

1.738 1.763 -0.025 23:16 23:18 5 26744 23:20 

t ns (h:m) dGens (cm) Area ns A n.s./A b.w. (%) relatieve opbr.{%) e 

23:22 5 1590 6 98 

opmerking{en) . -
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bestralingsnwmier : 29 datum : 13-11-'87 

doel : idem 27 

B.O.B. (h:m:s) E.O.B. (h:m:s) Ibu (µA) Ispl (µA) It (µA) Pb (bar) P (bar) e 

14:03:00 14: 13:00 2.3 0.44 1.50 0 <0.02 

opmerking(en) : -

in (g) ui t (g) verlies (g) tbbw (h:m) t bw (h:m) dGebw(cm) Areabw tbns(h:m) e 

1.628 1.656 -0.028 23:23 23:25 5 41451 23:26 

t ns (h:m) dGens (cm) Area ns A n.s./A b.w. (%) relatieve opbr.(%) e 

23:28 5 1590 7.6 94 

opmerking(en) : -

bestralingsnwmier : 30 datum : 13-11-'87 

doel : idem 27 

B.O.B. (h:m:s) E.O.B. (h:m:s) Ibu (µA) Ispl (µA) It (µA) Pb (bar) P (bar) e 

14:44:00 14:54: 15 6.3 1.12 4.60 0 0.03 

opmerking(en) : -

in (g) uit (g) verlies (g) tbbw (h:m) t bw (h:m) dGebw(cm} Areabw tbns(h:m) e 

1.630 1.645 -0.015 23:29 23:31 5 135330 23:33 

t ns (h:m) dGens (cm) Area ns A n.s./A b.w. (%) relatieve opbr.(%) e 

23:35 5 14025 10.5 87 

opmerking(en) : -
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bestralingsnwrmer : 31 datum : 13-11- ·81 

doel : idem 27 

B.O.B. (b:m:s) E.O.B. (b:m:s) Ibu (µA) Ispl (µA) It (µA) Pb (bar) P (bar) e 

15:37:00 15:47:30 6.6 4.3 4.4 0 < 0.02 

opmerking(en) : druk blijft 0 ?; bij uithalen van bet water is wat acbter-

gebleven. waardoor de gemeten activiteit te laag is(en van 32 te boog) 

in (g) uit (g) verlies (g) tbbw (b:m) t bw (b:m) dGebw(cm) Areabw tbns(b:m) e 

1.682 0.949 0.734 23:36 23:38 5 124639 23:40 

t ns (b:m) dGens (cm) Area ns A n.s./A b.w. (X) relatieve opbr.(X) e 

23:42 5 12218 10 60 

opmerking(en) : inderda.ad is de opbrengst te laag 

bestralingsnummer : 32 datum : 13-11-·81 

doel : idem 27 

B.O.B. (b:m:s) E.O.B. (b:m:s) Ibu (µA) Ispl (µA) It (µA) Pb (bar) P (bar) e 

16:43:()() 16:53:()() 6.5 8.35 4.2 0 <0.02 

opmerking(en) : zie 31 

in (g) uit (g) verlies (g) tbbw (b:m) t bw (b:m) dGebw(cm) Areabw tbns(b:m) e 

1.285 1.688 -0.4 23:47 23:49 10 107686 23:52 

t ns (b:m) dGens (cm) Area ns A n.s./A b.w. (X) relatieve opbr.(X) e 

23:54 10 10327 10 109 

opmerking(en) : tocb is verlies niet bet tegengestelde van 31 ?; hoge 

opbrengst (zie opmerkingen 31) 
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bestralingsnUJ11Der : 33 datum : 13-11-'87 

doel : idem 27 

B.O.B. (h:m:s) E.O.B. (h:m:s) Ibu (µA) Ispl (µA) It (µA) Pb (bar) P (bar) e 

17:38:00 17:43:00 6.5 4.4 4.4 0.032 0.116 

opmerking(en) . bestraling 33, 34, en 35 zijn toevallig met leidingwater . 
verricht; daarom een relatief hoge druk ? 

in (g) uit (g) verlies (g) tbbw (h:m) t bw (h:m) dGebw(cm) Areabw tbns(h:m) e 

1.803 1.691 0.112 23:55 23;57 10 53802 24:00 

t ns (h:m) dGens (cm) Area ns A n.s./A b.w. (%) relatieve opbr.(X) e 

24:02 10 2066 4 75 

opmerking(en) : lage opbrengst waarschijnlijk door veel gasvorming 

bestralingsnunner : 34 datum : 13-11-'87 

doel : idem 27 

B.O.B. (h:m:s) E.O.B. (h:m:s) Ibu (µA) Ispl (µA) It (µA) Pb (bar) P (bar) e 

17:57:30 18:06:30 6.6 4.35 4.4 0.04 0.088 

opmerking(en) : 5 korte bestralingen van 1 minuut 

in (g) uit {g) verlies (g) ~bw (h:m) t bw (h:m) dGebw(cm) Areabw tbns(h:m) e 

1.738 1.680 0.058 24:04 24:06 10 60937 24:07 

t ns (h:m) dGens (cm) Area ns A n.s./A b.w. (%) relatieve opbr.(X) e 

24:09 10 3362 5.5 80 

opmerking{en) : -
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bestralingsnwnrner : 35 datum : 13-11-'87 

doel : idem 27 

B.O.B. {h:m:s) E.O.B. {h:m:s) Ibu {µA) Ispl {µA) It {µA) Pb {bar) P {bar) e 

18:21:00 18:32:30 6.6 4.25 4.50 0.042 0.522 

opmerking{en) : hoge druk, veel radiolysegassen ? 

in {g) ui t {g) verlies {g) tbbw {h:m) t bw {h:m) dGebw{cm) Areabw tbns{h:m) e 

1.653 1.611 0.042 24: 11 24:13 10 121969 24:15 

t ns {h:m) dGens {cm) Area ns A n.s./A b.w. {%) relatieve opbr.{%) e 

24:17 10 1199 1 58 

opmerking{en) : lage opbrengst 

bestralingsnwnrner : 36 datum : 25-11-'87 

doel : invloed van "soort" water op de opbrengst 

B.O.B. {h:m:s) E.O.B. {h:m:s) Ibu {µA) Ispl {µA) It {µA) Pb {bar) P {bar) e 

11:01:00 11: 16:00 5.45 0.97 3.9 0.04 0.39 

opmerking{en) : steriel. pyrogeenvrij water ; mogelijk zijn er nog 

verontreinigingen aanwezig van bestraling 35; de trefplaa.thouder is voor 

bestraling 37-41 telkens goed schoongespoeld met steriel,pyrogeenvr. water 

in {g) ui t {g) verlies {g) tbbw {h:m) t bw {h:m) dGebw{cm) Areabw tbns{h:m) e 

- - - 32:21 32:26 5 3933 33:35 

t ns {h:m) dGens {cm) Area ns A n.s./A b.w. {%) relatieve opbr.{%) e 

33:55 5 489 4 86 

opmerking{en) : er zijn geen massawegingen meer gedaan 
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bestralingsnwmier : 37 datum : 25-11-·s1 

doel : idem 36 

B.O.B. (h:m:s} E.O.B. (h:m:s} Ibu (µA} Ispl (µA} It (µA} Pb {bar} P (bar} e 

12:05:()() 12:20:00 5.6 1.07 3.9 0.03 0.19 

opmerking(en) : steriel, pyrogeenvrij water 

in (g} uit (g} verlies (g) tbbw (h:m} t bw (h:m} dGebw(cm} Areabw tbns(h:m} e 

- - - 32:27 32:32 5 5895 34:05 

t ns (h:m} dGens (cm} Area ns A n.s./A b.w. (X} relatieve opbr.(X) e 

34:25 5 1191 8 94 

opmerking(en) . -

bestralingsnwrmer : 38 datum : 25-11-•87 

doel : idem 36 

B.O.B. (h:m:s} E.O.B. (h:m:s) Ibu (µA) Ispl (µA) It (µA} Pb {bar} P (bar} e 

13:20:()() 13:35:()() 5.7 1.02 4.1 0.052 0.258 

opmerking(en) : steriel. pyrogeenvrij water 

in (g} uit (g) verlies (g) tbbw (h:m) t bw (h:m} dGebw(cm) Areabw tbns(h:m) e 

- - - 32:38 32:43 5 9144 35:46 

t ns (h:m} dGens (cm} Area ns A n.s./A b.w. (X) relatieve opbr.(X} e 

36:06 5 965 7 91 

opmerking(en) . -



-E.23-

bestralingsnummer : 39 datum : 25-11-'87 

doel : idem 36 

B.O.B. {h:m:s) E.O.B. {h:m:s) Ibu (µA) Ispl (µA) It (µA) Pb {bar) P {bar) e 

14: 10:00 14:20:00 5.7 1.01 4.0 0.042 0.57 

opmerking{en) : leidingwater; hoge druk 

in {g) uit {g) verlies (g) tbbw {h:m) t bw {h:m) dGebw{cm) Areabw tbns{h:m) e 

- - - 32:32 32:37 5 7908 34:35 

t ns {h:m) dGens (cm) Area ns A n.s./A b.w. (%) relatieve opbr.(%) e 

34:55 5 355 2.5 81 

opmerking(en) . -

bestralingsnummer : 40 datum : 25-11-'87 

doel : idem 36 

B.O.B. (h:m:s) E.O.B. {h:m:s) Ibu (µA) Ispl (µA) It (µA) Pb (bar) P {bar) e 

14:59:30 15:09:30 5.7 0.93 4.0 0.040 0.42 

opmerking(en} : gekookt leidingwater 

in (g) uit (g} verlies (g) tbbw (h:m) t bw (h:m) dGebw(cm) Areabw tbns{h:m) e 

- - - 32:44 32:49 5 9144 35:20 

t ns {h:m} dGens (cm} Area ns A n.s./A b.w. {%) relatieve opbr.(%} e 

35:40 5 565 5 77 

opmerking(en) . -
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bestralingsnunmer : 41 datum : 25-11-'87 

doel : idem 36 

B.O.B. {h:m:s) E.O.B. {h:m:s) Ibu (µA) Ispl (µA) It (µA) Pb {bar) P (bar) e 

15:40:30 15:50:30 5.6 0.99 3.9 0.04 0.242 

opmerking{en) : gede1oniseerd water 

in (g) ui t (g) verlies (g) tbbw {h:m) t bw {h:m) dGebw{cm) Areabw tbns{h:m) e 

- - - 32:51 32:56 5 12307 34:58 

t ns {h:m) dGens {cm) Area ns A n.s./A b.w. {X) relatieve opbr.{X) e 

35:18 5 1098 5 85 

opmerking{en) : -

Na bovenvermelde experimenten met behulp van de niet-rondpompopstelling 

werd de rondpompopstelling gebouwd. hieronder worden de meetgegevens van de 

eerste bestralingen in het kort weergegeven. Naast de 8 bestralingen, die hier 

worden vermeld, zijn meerdere bestralingen verricht. Aangezien deze 

experimenten {testexperimenten) niet bijdroegen tot zinvolle resultaten, 

worden deze hier niet gegeven. 

bestralings- datum bestralingstijd stroom It {µA) relatieve 

nummer (minuten) opbrengst {%) 

Rl 2-12-'87 3.5 18.0 81 

R2 6-01-'88 4 20.6 74 

R3 6-01-'88 5 17.2 79 

R4 13-01-'88 5 16.2 80 

R5 13-01-'88 5 13.4 87 

R6 13-01-'88 5 19.3 77 

R7 13-01-'88 5 25.6 61 

RS 13-01-'88 5 31.0 50 
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NAWOORD 

Tijdens mijn afstudeerperiode heb ik hulp en steun gekregen van 

verschillende personen. Speciaal wil ik bedanken : 

- Mijn begeleider ir. W. van Genderen voor de nuttige en prettige discussies 

tijdens de onderzoekperiode en de hulp bij het schrijven van het verslag. 

- Mijn afstudeerhoogleraar prof. dr. ir. J.J.M. de Goeij voor de tijd en hulp 

bij het schrijven van het verslag. Het was een lange weg waar ik veel van heb 

geleerd. 

Ir. A.G.M. Janssen voor de nuttige en pra.ktische tips tijdens de 

onderzoekperiode. Zelfs op de 2-wekelijkse maandagnacht gingen de gesprekken 

van de supersnelle Janssen-Bree-combina.tie nog wel eens over 18F, terwijl ze 

tegelijkertijd de maatschappij van de nodige rubidium-krypton generatoren 

voorzagen. 

- Joop v. d. Broek voor de hulp en de prettige sarnenwerking tijdens onze 

"overlapperiode". Ik wens hem veel succes met het verder onderzoek en moge ons 

f luor de wereld snel veroveren. 

- De bedrijf sgroep voor de vele hulp die ik gehad heb bij het bouwen van de 

opstelling. Tevens werden de protonen, die ik zo hard nodig had, altijd met de 

juiste energie en op de juiste plaats afgeleverd. 

- De fijninstrumentenma.kers van de werkplaats technische na.tuurkunde, onder 

leiding van M. Bogers, die de nodige onderdelen van de opstelling hebben 

vervaardigd. 

- H. Heller voor alle hulpjes en helpjes bij de opbouw van de opstelling. 

- W. Verseijden, P. Mutsaers voor die keren dat de computer-Bree-relatie niet 

optimaal functioneerde. 

- Al mijn familie, vrienden, huisgenoten, studiegenoten, die mijn studie 

"compleet" hebben gemaakt. Zij hebben een van de interessantste problemen 

tijdens een studie, hoe verenig ik het nuttige met het aangena.me, samen met 

mij opgelost. Zonder dat aangename was bet nuttige niets geworden. 

- Lest best : mijn ouders, die mij tijdens mijn studie altijd hebben gesteund 

in alles, ook als het wel eens wat "minder" ging met bun zoon. M'n grote dank. 


