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Radioizotop 75Se (///_> = 120 d) jest ważnym znacznikiem procesów biochemicznych. Bywa on także
wykorzystywany do preparatyki źródeł kalibracyjnych stosowanych w spektroskopii gamma. Jedną
z możliwych metod otrzymywania 75Se jest reakcja Ge(a,xn)75Se [1. Podczas aktywacji germanu
o naturalnym składzie izotopowym cząstkami a powstają również izotopy 72Se {tI/2 = 8,5 d) i 73Se (tm — 7,1
h), rozpadające się do izotopów 72As (tm = 26 h) i 73As (t1/2 = 80,3 d), które można wydzielić w dalszych
krokach procedury.

W celu otrzymania 75Se, tarczę z bardzo czystego germanu (do produkcji detektorów
półprzewodnikowych HPGe) aktywowano w ciągu czterech godzin w cyklotronie AIC-144 wiązką
wewnętrzną cząstek a o energii 35 MeV i natężeniu 1 (J.A.

Produkty aktywacji identyfikowano metodą spektroskopii gamma. Układ pomiarowy składał się
z detektora HPGe o objętości 35 cm3 (produkcja IFJ PAN), sprzężonego z analizatorem wielo-kanałowym
obsługiwanym przez program do obróbki widm EMCA PLUS (Silena, Włochy).

Aby wydzielić 75Se, napromieniowaną tarczę umieszczono w probówce kwarcowej o średnicy
wewnętrznej 4 mm i długości 12 cm. Probówkę z tarczą zatopiono w atmosferze argonu pod ciśnieniem
2400 Pa, po czym wygrzewano w temperaturze 1050 °C w ciągu 140 minut (t,opniettiat Ge = 937,4 °C) tak, aby
wydzielony selen gromadził się w chłodniejszej części rurki. Rozkład aktywności w rurce kwarcowej
zmierzono za pomocą tego samego układu spektroskopii y, przy użyciu kolimatora ołowianego o szerokości
szczeliny 20 mm.

Wydajność produkcji selenu 75Se w opisanych warunkach aktywacji wyniosła 16 kBq/uAh.
Zastosowana metoda termiczna pozwoliła wydzielić około 90% 75Se, natomiast izotopy arsenu pozostały
w tarczy. Separacja arsenu z tarczy germanowej jest tematem odrębnej pracy.
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1 - Se-72, 46 keV
2 - Se-75.121 keV
3-Se-75.136 keV
4 - Se-75, 265 keV
5 - Se-75. 280 keV
6 - Se-75. 400 keV
7- p+, 511 keV
8 - As-72, 834 keV
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Rozkład aktywności selenu w rurce
kwarcowej, zależnie od czasu wygrzewania.

Widmo gamma odcinka nr 3 rurki,
po zakończeniu wydzielania selenu.
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