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Spośród radioizotopów polonu otrzymywanych sztucznie największe znaczenie mają: 208Po [t„2 =
2,9 a) i 209Po (ti/2 = 102,5 a), stosowane jako znaczniki w chemicznych procedurach oznaczania polonu 2 l 0Po
w próbkach środowiskowych. Otrzymuje sieje w akceleratorach w wyniku aktywacji tarcz ołowianych lub
bizmutowych. Otrzymanie 2(WPo wymaga bardzo długich aktywacji, co przekłada się na jego wysoką cenę,
dlatego zainteresowaliśmy się izotopem 208Po, którego wytworzenie jest mniej czasochłonne. Porównanie
entalpii wrzenia bizmutu (177 kJ/mol) i polonu (59 kJ/mol) wskazuje na znaczną różnicę prężności par, co
w praktyce oznacza możliwość rozdzielenia Po i Bi.

Tarczę bizmutową aktywowano w cyklotronie AIC-144 wiązką wewnętrzną protonów o energii 40
MeV i natężeniu 1 U.A. W reakcji jądrowej, oprócz 2 0 8Po (emiter a), otrzymano emiteiy promieniowania y.
206Po (tu: = 8,8 d) i produkt jego rozpadu - 206Bi (ti/2 = 6,24 d). Wykorzystano je jako znaczniki w przebiegu
procesu termochromatograficznego. Tarczę po aktywacji umieszczono w kolumnie kwarcowej o średnicy
wewnętrznej 4 mm i długości 15 cm, zatopionej z jednej strony. Kolumnę z tarczą zatopiono w atmosferze
argonu pod ciśnieniem 2400 Pa. Proces termochromatograficznego wydzielania polonu prowadzono
w temperaturze 1325 K w ciągu 20 minut (/,„,,„,<.„,„, B, = 545 K). Produkty aktywacji tarczy oraz rozkład
aktywności w kolumnie kwarcowej identyfikowano metodą spektroskopii y i a.

Izotopy polonu wydzieliły się ilościowo (ponad 97%) z tarczy Bi. Wydzielona frakcja Po zawierała
około 0,8% wyjściowego materiału tarczowego. Aktywność znacznika 208Po dodawana do analizy próbek
środowiskowych wynosi do kilku Bq. Dlatego otrzymany roztwór 2 0 8Po należy znacznie rozcieńczyć, dzięki
czemu śladowe ilości stabilnego bizmutu nie mają wpływu na przebieg procedur analitycznych stosowanych
w analizach polonu w różnych próbkach środowiskowych.

Ostateczne oczyszczenie 20SPo od stabilnego Bi poprzez elektrolityczne, bezprądowe, osadzanie
radioizotopów Po na folii Ag z 0,5 N HC1, a następnie ich desorpcję z folii w wysokich temperaturach będzie
przedmiotem dalszej pracy.
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Chromatogram wydzielonego polonu i bizmutu
odparowanego w procesie wydzielania.
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Widmo alfa wydzielonego polonu
po 35 dniach od aktywacji tarczy.
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