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Na początku ery atomowej gdy dostępne byty jedynie nieselektywne detektory promieniowania jak 
liczniki Geigera-Mullera czy liczniki proporcjonalne, neutronowa analiza aktywacyjna była z natury rzeczy 
skazana na zastosowanie rozmaitych metod rozdzielczych takich jak strącanie, ekstrakcja, wymiana 
jonowa , elektroliza itp. Było to naturalną konsekwencją wymogu aby frakcja próbki w której mierzono 
radioaktywność zawierała jeden albo co najwyżej 2-3 pierwiastki promieniotwórcze różniące się w tym 
ostatnim przypadku okresami pótrozpadu lub energią promieniowania p. 

Osiągnięcie pożądanej selektywności rozdzielań radiochemicznych wymaga na ogół 
wielostopniowych operacji i dla uzyskania prawidłowych wyników analizy konieczne było dodanie na 
wstępie nieaktywnych nośników a następnie wyznaczanie wydajności chemicznej. Wydajność chemiczną 
wyznaczano na ogół metodami grawimetrycznymi, miareczkowymi, kolorymetrycznymi, zastosowaniem 
wskaźników promieniotwórczych lub przez ponowną aktywację. Rozwój spektrometrii promieniowania y 
z zastosowaniem detektorów Nal(TI) a później Ge(Li) i HPGe oraz szybki postęp techniki komputerowej i 
doskonalenie systemów elektronicznych dostosowanych do pomiarów dużych i szybko zmieniających się 
aktywności spowodowały, że czysto instrumentalna wersja analizy aktywacyjnej (INAA) stała się techniką 
dominującą. Jednakże w wielu, spotykanych w praktyce przypadkach, jak np. wtedy gdy matryca próbki 
silnie się aktywuje uniemożliwiając lub istotnie utrudniając pomiar pierwiastków śladowych, rozdzielania 
radiochemiczne są wciąż potrzebne i stosowane. 

Istniały zawsze dwie filozofie planowania rozdzielań radiochemicznych w NAA. W jednej świadomie 
poświęcano wydajność wydzielania na rzecz selektywności i wyznaczanie wydajności chemicznej było 
niezbędne. W drugiej starano się zapewnić ilościowe wydzielenie, głównie za pomocą metod 
chromatograficznych unikając konieczności wyznaczania wydajności chemicznej. Ten sposób stosowano 
na ogół w przypadku oznaczania niewielkiej liczby pierwiastków. Przez wiele lat w nieznacznym stopniu 
korzystano z wariantu wydzielania oznaczanych pierwiastków przed napromienianiem ponieważ w tym 
przypadku traci się jedną z unikatowych zalet NAA tzn. brak ślepej próby. Jednak postęp w dziedzinie 
czystości odczynników chemicznych itd. a jednocześnie chęć unikania pracy z dużymi aktywnościami 
sprawia że ten sposób podejścia przeżywa pewien renesans. 

Metody definitywne oparte na radiochemicznym wariancie NAA są szczególnym przypadkiem 
wspomnianej wyżej drugiej filozofii planowania rozdzielań. W tym podejściu konieczne jest zrealizowanie 
zarówno w pełni ilościowego jak i wysoce selektywnego wydzielenia analitu z napromienionej próbki. W 
referacie przedstawiono przykłady ilustrujące różne etapy rozwoju metod rozdzielczych w NAA ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich osiągnięć w tej dziedzinie uzyskanych w Zakładzie Chemii 
Analitycznej IChTJ. 
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