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Tóm tắt: 

Selenium là kim loại rất được quan tâm trong các mẫu địa chất, sinh học hay môi trường. Việc xác định 
Se trong các mẫu này có những kỹ thuật phân tích khác nhau. Các nghiên cứu phân tích kích hoạt bằng 
phương pháp trùng phùng gamma-gamma đối với các mẫu địa chất, mẫu sinh học và mẫu môi trường đã 
được tiến hành ở một số phòng thí nghiệm trên thế giới. Trong báo cáo này, chúng tôi trình bày các kết 
quả nghiên cứu xác định Selenium trong mẫu địa chất bằng phương pháp trùng phùng gamma - gamma. 
Kết quả cho thấy phương pháp này có khả năng loại bỏ ảnh hưởng của các đồng vị gây nhiễu như 
182Ta, 181Hf và 152Eu ra khỏi phổ đo, do đó đã cải thiện được giới hạn phát hiện đối với Selenium 
trong mẫu địa chất khi phân tích bằng phương pháp kích hoạt nơtron.  
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Abstract: 
 
Selenium is a very interesting metal in geological, biological or environmental samples. The determination 
of Se in these samples have different analytical techniques. The research on neutron activation analysis 
of geological, biological and environmental samples with gamma-gamma coincidence method has been 
conducted in several laboratories in the world. In this page, we present the results of Selenium 
determination in geological samples by neutron activation analysis with the technique of gamma – 
gamma coincidence. The results showed that the method could eliminate the influence of such isotopes 
as 182Ta, 181Hf, and 152 Eu from spectrometric measurement and thus improved detection limits for 
selenium in geological samples when it is analyzed with neutron activation analysis method. 
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