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Destrukcyjny wpływ środków żrących na 
wyroby włókiennicze i włókna w aspekcie badań 
kryminalistycznych

Wstęp

Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XX w. przy-
niosły w Polsce znaczne zainteresowanie możliwo-
ścią wykorzystania drobnych cząstek materii pod 
kątem badań kryminalistycznych. Na zorganizowa-
nym w 1972 roku w Warszawie sympozjum poświęco-
nym mikrośladom zdefiniowano je jako „niewidoczne 
lub słabo widoczne okiem nieuzbrojonym cząstki 
materii albo cechy mechaniczne możliwe do zbada-
nia jedynie przy zastosowaniu metod mikroanalitycz-
nych” [1, 2]. 

Do mikrośladów chemicznych, najczęściej analizo-
wanych w laboratoriach kryminalistycznych, zalicza 
się: włókna, szkła, powłoki malarskie, stopy metali.

Włókna towarzyszą nam na co dzień, w głównej 
mierze za sprawą odzieży. Odzież ta, w zależności 
od rodzaju, przeznaczenia, wykonana jest z włókien 
naturalnych bądź chemicznych. Włókna chemiczne 
dzielą się na włókna sztuczne – wytwarzane w proce-
sach modyfikujących strukturę naturalnych biopolime-
rów, np. włókna wiskozowe z celulozy, oraz surowców 

mineralnych, np. włókna szklane i włókna syntetyczne 
– wytwarzane z polimerów niewystępujących w przy-
rodzie, np. z poliamidów, poliestrów [3].

Kryminalistyczne badania pojedynczych włókien 
prowadzą do charakterystyki cech ich budowy fizyko-
chemicznej, a na tej podstawie do identyfikacji włókien, 
czyli podporządkowania do określonego typu, rodzaju 
i asortymentu wyrobów włókienniczych [3]. Jeżeli po 
przeprowadzeniu wszystkich badań nie wykaże się 
różnic pomiędzy włóknami dowodowymi i porównaw-
czymi, można przyjąć, że włókna te są podobne lub 
zgodne, pochodzą z podobnego źródła lub pochodzą 
z tego samego źródła. Ślad kryminalistyczny w postaci 
włókna lub wyrobu włókienniczego zyskuje większą 
przydatność dowodową, gdy w wyniku użytkowa-
nia lub działania czynników destrukcyjnych ulegnie 
uszkodzeniu. Z tego też powodu wnikliwe badanie 
procesów destrukcyjnych zachodzących pod wpły-
wem czynników fizycznych czy chemicznych może 
istotnie pomóc w ustaleniu wyrobu włókienniczego 
(przędza, nitka, fragment dzianiny czy tkaniny), oko-
liczności i przebiegu zdarzenia przestępczego [4–8].

Streszczenie

Ślad kryminalistyczny w postaci włókna lub wyrobu włókienniczego zyskuje większą przydatność dowodową, 
gdy w wyniku użytkowania lub działania czynników destrukcyjnych ulegnie uszkodzeniu. Z tego też powodu wni-
kliwe badanie procesów destrukcyjnych zachodzących pod wpływem czynników fizycznych bądź chemicznych 
może istotnie pomóc w ustaleniu rodzaju wyrobu, okoliczności i przebiegu zdarzenia przestępczego. 

Celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie, w jaki sposób wybrane środki żrące wpływają na mor-
fologię wyrobów włókienniczych i tworzących je włókien. Czy pomimo zmian, które zaszły pod wpływem zasto-
sowanych środków, istnieje możliwość poddania włókien badaniom identyfikacyjnym oraz porównawczym, aby 
obiektywnie wnioskować o przebiegu zdarzenia w aspekcie kryminalistycznym.

Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły na dokonanie charakterystyki wpływu zastosowanych środków 
żrących na wyroby włókiennicze i pojedyncze włókna różniące się składem jakościowym oraz strukturą. Nie-
wątpliwie temat ten nie wyczerpuje podjętej problematyki i „otwiera drzwi” do dalszych rozważań pod kątem 
zaistniałych reakcji chemicznych. Badania te na pewno przyczyniłyby się do opracowania nowych metodyk 
badawczych mikrośladów w postaci włókien. 

Słowa kluczowe  mikroślady, włókna, wyroby włókiennicze, środki żrące, destrukcja włókien



PROBLEMY KRYMINALISTYKI 284(2) 20142

Z PRAKTYKI

Przebieg i analiza badań

Eksperyment badawczy

Podczas przeprowadzonych badań oceniano 
zmiany w strukturze wyrobów włókienniczych oraz 
w budowie morfologicznej (widok wzdłużny) poszcze-
gólnych włókien. Materiał do eksperymentu wybrano 
na podstawie analizy preferencji rynkowych w zakre-
sie tekstyliów [9] oraz na podstawie badań populacyj-
nych rozpowszechnienia poszczególnych rodzajów 
włókien [10]. 

Do badań pobrano próbki o wymiarach 10 x 10 cm 
poniższych wyrobów włókienniczych:

 • dzianina wełniana koloru szarego wykonana z nitki 
o splocie typu „S” (splot prawoskrętny);

 • tkanina bawełniana koloru niebieskiego wykonana 
z niebieskiej nitki o splocie typu „Z” (splot lewo-
skrętny) oraz białej nitki o splocie typu „Z” (splot 
lewoskrętny);

 • dzianina poliamidowa koloru czarnego wykonana 
z nitki o splocie typu „S” (splot prawoskrętny);

 • tkanina poliestrowa koloru czarnego wykonana 
z nitki o splocie typu „Z” (splot lewoskrętny);

 • dzianina poliakrylonitrylowa koloru brązowego 
wykonana z nitki o splocie typu „S” (splot prawo-
skrętny). 
Eksperyment przeprowadzono przy użyciu środ-

ków żrących, które dobrano, stosując kryteria łatwo-
ści dostępu oraz wykorzystania przez sprawców do 
popełnienia przestępstw na terenie Polski. Wyselek-
cjonowano pięć środków:

 • 36% kwas chlorowodorowy (kwas solny) firmy 
P.P.H. STANDARD;

 • 98% kwas siarkowy (IV) firmy POCH; 

 • 65% kwas azotowy (V) firmy CHEMPUR;

 • wodorotlenek sodu, stanowiący główny składnik 
środka (w postaci żelu) o handlowej nazwie „Kret” 
firmy GLOBAL POLLENA SA;

 • podchloryn sodu zawarty w środku o handlo-
wej nazwie „Domestos” firmy Unilever Polska Sp. 
z o. o., w skład którego, zgodnie z opisem produ-
centa, wchodzą: podchloryn sodu (4,8 g/100 g), 
poniżej 5% związki wybielające na bazie chloru, 
niejonowe środki powierzchniowo czynne, mydło, 
kompozycja zapachowa.
Próbki poszczególnych rodzajów wyrobów włókien-

niczych umieszczono na szklanym podłożu. Następ-
nie na poszczególne próbki podziałano odpowiednio 
5 ml kwasu chlorowodorowego, kwasu siarkowego 
(VI), kwasu azotowego (V), wodorotlenku sodu i pod-
chlorynu sodu. Tak otrzymany materiał pozostawiono 
pod wyciągiem w warunkach pokojowych przez 24 
godziny. Każdą próbę przeprowadzono trzy razy, aby 
wyeliminować przypadkowy przebieg zaobserwowa-
nych zmian.

Aparatura badawcza

Do zaobserwowania zmian na powierzchni wyro-
bów włókienniczych wykorzystano mikroskop stereo
skopowy firmy Leica Mz95 w świetle odbitym i prze-
chodzącym białym (powiększenie od 6,3 do 16 razy) 
oraz mikroskop stereoskopowy SZX 12 firmy OLYM-
PUS w świetle odbitym (powiększenie od 10 do 90 
razy). 

Technika mikroskopii badawczej oraz skaningowej 
mikroskopii elektronowej została zastosowana celem 
zaobserwowania zmian w morfologii włókien i powsta-
łych w wyniku eksperymentu badawczego uszkodzeń. 

Badaniom za pomocą mikroskopu badawczego 
PROVIS AX70 firmy OLYMPUS poddano mokre pre-
paraty mikroskopowe w cieczy immersyjnej o współ-
czynniku załamania światła n20

D = 1,516. Obserwacje 
wykonano techniką transmisyjną w świetle białym 
– BF, kontraście fazowym – PH, białym spolaryzowa-
nym – PO i świetle ultrafioletowym – UV, przy powięk-
szeniu 100 i 200 razy. 

Próbki materiału badawczego naniesiono na 
stoliki do mikroskopii elektronowej, które następ-
nie napylono złotem (przez 3 minuty) w atmosferze 
argonu. Do napylenia użyto napylarki BioRad Polaron  
Division. Tak przygotowane próbki poddano bada-
niom za pomocą skaningowego mikroskopu elektro-
nowego firmy Philips XL40 przy użyciu detektora SE 
(powiększenie od 81 do 2628 razy). 

Badania przy użyciu mikroskopu stereoskopowego 
SZX 12 firmy OLYMPUS, badawczego PROVIS AX70 
firmy OLYMPUS oraz skaningowego mikroskopu elek-
tronowego firmy Philips XL40 wykonano w Zakładzie 
Fizykochemii Centralnego Laboratorium Kryminali-
stycznego Policji w Warszawie.

Wyniki badań

Przedmiotem badań przedstawionych w niniej-
szej pracy było zaobserwowanie zmian, jakie zaszły 
w morfologii wyrobów włókienniczych oraz pojedyn-
czych włókien pod wpływem działania środków żrą-
cych. Dalsze badania produktów końcowych pozwo-
liłyby na chemiczną interpretację zaobserwowanych 
procesów.

36% kwas solny

Zarówno w przypadku włókien naturalnych (wełna 
i bawełna), jak i w przypadku włókien syntetycznych 
(poliamid, poliester, poliakrylonitryl) nie zaobserwo-
wano zmian w wyglądzie wyrobów włókienniczych 
i morfologii pojedynczych włókien. 

Jedynie w przypadku włókien bawełnianych zaob-
serwowano ich zwiększoną kruchość i łamliwość 
(obniżyła się wytrzymałość mechaniczna) (ryc. 1–3). 
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98% kwas siarkowy

Kwas siarkowy wykazał destrukcyjne działanie na 
wszystkie rodzaje wyrobów włókienniczych. Wyrób 
włókienniczy wykonany z wełny pod wpływem kwasu 
siarkowego uległ całkowitej degradacji. Powstała pla-
styczna masa koloru brązowego (ryc. 4). Miejscami 
zachowana została struktura dzianiny, jednakże nie 
zaobserwowano obecności pojedynczych włókien.

W przypadku tkaniny wykonanej z włókien bawełny 
nastąpiło odbarwienie materiału, powstały obszary 
o kolorze żółtobrązowym oraz czarnym. Obraz mikro-
skopowy w świetle przechodzącym próbki pobranej 
z obszaru koloru czarnego pokazuje, iż nie zaszła 
tam reakcja całkowitego zwęglenia. Widoczny jest 
pierwotny kolor materiału (niebieski). Pod wpływem 
kwasu siarkowego zwiększyła się kruchość wyrobu 
bawełnianego, a przez to jego część uległa degrada-
cji. W zachowanych fragmentach widoczny jest pier-
wotny splot, istnieje możliwość wydzielenia nitki wątku 
i osnowy. Włókna bawełny uległy również spęcznie-
niu, co skutkuje niemożliwością wydzielenia pojedyn-
czych włókien, jednak zachowane zostały cechy mor-
fologii (ryc. 5–7). 

Działanie kwasu siarkowego na wyrób włókienniczy 
wykonany z poliamidu zaobserwowano w postaci roz-
puszczenia się włókien. Zachowane fragmenty mate-
riału mają kruche brzegi o wyglądzie tworzywa sztucz-
nego koloru czerwonego, które przechodzi w dzianinę 
koloru czarnego o pierwotnej morfologii (ryc. 8). 

Ryc. 1.  Bawełna, od lewej – niepoddana działaniu środka 
żrącego, poddana działaniu kwasu solnego (obraz uzyskany 

za pomocą mikroskopu stereoskopowego).

Ryc. 2.  Bawełna, od lewej – niepoddana działaniu środka 
żrącego, poddana działaniu kwasu solnego (obraz uzyskany 

za pomocą mikroskopu badawczego).

Ryc. 3.  Bawełna, od lewej – niepoddana działaniu środka 
żrącego, poddana działaniu kwasu solnego (obraz uzyskany 

za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego).

Ryc. 4.  Wełna, od lewej – niepoddana działaniu środka żrą-
cego, poddana działaniu kwasu siarkowego (obraz uzyskany 

za pomocą mikroskopu stereoskopowego).

Ryc. 5.  Bawełna, od lewej – niepoddana działaniu środka 
żrącego, poddana działaniu kwasu siarkowego (obraz uzy-

skany za pomocą mikroskopu stereoskopowego).

Ryc. 6.  Bawełna, od lewej – niepoddana działaniu środka 
żrącego, poddana działaniu kwasu siarkowego (obraz uzy-

skany za pomocą mikroskopu badawczego).

Ryc. 7.  Bawełna, od lewej – niepoddana działaniu środka 
żrącego, poddana działaniu kwasu siarkowego (obraz uzy-
skany za pomocą skaningowego mikroskopu elektrono-

wego).
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Kwas siarkowy wykazał podobne działanie na tka-
ninę z włókien poliestrowych, jak na dzianinę wyko-
naną z włókien poliamidowych. W miejscu zastosowa-
nia środka żrącego nastąpiło rozpuszczenie włókien. 
Brzegi zachowanych fragmentów materiału badaw-
czego mają wygląd tworzywa sztucznego koloru różo-
wofioletowego i są kruche. W tak powstałej warstwie 
widoczny jest zatopiony pierwotny materiał koloru 
czarnego, z którego istnieje możliwość wypreparowa-
nia pojedynczych włókien poliestrowych z zachowa-
nymi cechami morfologicznymi (ryc. 9).

Pod wpływem działania kwasu siarkowego z wyrobu 
włókienniczego wykonanego z brązowych włókien 
poliakrylonitrylowych powstała plastyczna substancja 
koloru żółtego. W obrazie mikroskopowym w powsta-
łej substancji widoczne są skupiska włókien. Włókna 
te są spęczniałe i nie ma możliwości, aby je wyprepa-
rować (ryc. 10). 

65% kwas azotowy

Destrukcyjny wpływ kwasu azotowego zaobserwo-
wano w przypadku wyrobów: wełnianego oraz wyko-
nanego z włókien poliakrylonitrylowych.

Po podziałaniu środkiem żrącym na szarą dzianinę 
wełnianą uległa ona rozpuszczeniu, co doprowadziło 
do utworzenia plastycznej masy koloru brązowego bez 
cech charakterystycznych dla włókien wełny. Brzegi 
zachowanych fragmentów materiału badawczego sta-
nowi substancja wyglądem przypominająca brązowe 
tworzywo sztuczne z widocznymi, częściowo rozpusz-
czonymi włóknami wełny (ryc. 11). W obrazie mikro-
skopowym uzyskanym za pomocą skaningowego 
mikroskopu elektronowego w próbce dzianiny pobra-
nej z wyżej opisanego miejsca stwierdzono obecność 
elementów morfologicznych charakterystycznych dla 
włókien wełnianych (tzw. dachówki) (ryc. 12). 

W miejscu działania kwasem azotowym na dzianinę 
koloru brązowego wykonaną z włókien poliakryloni-
trylowych powstała substancja o wyglądzie tworzywa 
sztucznego koloru pomarańczowego (ryc. 13). Frag-

Ryc. 8.  Poliamid, od lewej – niepoddany działaniu środka 
żrącego, poddany działaniu kwasu siarkowego (obraz uzy-

skany za pomocą mikroskopu stereoskopowego).

Ryc. 9.  Poliester, od lewej – niepoddany działaniu środka 
żrącego, poddany działaniu kwasu siarkowego (obraz uzy-

skany za pomocą mikroskopu stereoskopowego).

Ryc. 10.  Poliakrylonitryl, od lewej – niepoddany działaniu 
środka żrącego oraz poddany działaniu kwasu siarkowego 
(obraz uzyskany za pomocą mikroskopu stereoskopowego).

Ryc. 11.  Wełna, od lewej – niepoddana działaniu środka żrą-
cego oraz poddana działaniu kwasu azotowego (obraz uzy-

skany za pomocą mikroskopu stereoskopowego).

Ryc. 12.  Wełna, od lewej – niepoddana działaniu środka żrą-
cego oraz poddana działaniu kwasu azotowego (obraz uzy-
skany za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego).

Ryc. 13.  Poliakrylonitryl, od lewej – niepoddany działaniu 
środka żrącego oraz poddany działaniu kwasu azotowego 
(obraz uzyskany za pomocą mikroskopu stereoskopowego).
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menty dzianiny, które zachowały pierwotną strukturę 
zostały odbarwione. Wypreparowane włókna nie wyka-
zały zmian morfologicznych w swojej budowie (ryc. 14).

W przypadku kwasu azotowego mamy do czynienia 
z odbarwieniem tkaniny bawełnianej (ryc. 15) oraz ze 
zmianą pierwotnego koloru w przypadku tkaniny wyko-
nanej z włókien poliestrowych (ryc. 16) i w przypadku 
dzianiny wykonanej z włókien poliamidowych (ryc. 17). 
Przeprowadzone badania wykazały jednak, iż nie 
zaszły żadne zmiany w morfologii wyrobów włókienni-
czych, jak również w morfologii pojedynczych włókien.

Wodorotlenek sodu i podchloryn sodu

Wodorotlenek sodu oraz podchloryn sodu zasto-
sowane na próbkę dzianiny wełnianej spowodowały 
usztywnienie i zagęszczenie struktury materiału, co 
przypomina efekt sfilcowania. Jednakże środki te nie 
wpłynęły na morfologię włókien wełny (ryc. 18).

Tkanina bawełniana poddana działaniu wodoro-
tlenku sodu i podchlorynu sodu odbarwiła się. Zaobser-
wowano zwiększoną kruchość włókien bawełny, która 
jednakże nie ma wpływu na jej morfologię (ryc. 19).

Ryc. 14.  Poliakrylonitryl, od lewej – niepoddany działaniu 
środka żrącego oraz poddany działaniu kwasu azotowego 
(obraz uzyskany za pomocą skaningowego mikroskopu 

elektronowego).

Ryc. 15.  Bawełna, od lewej – niepoddana działaniu środka 
żrącego, poddana działaniu kwasu azotowego (obraz uzy-

skany za pomocą mikroskopu stereoskopowego).

Ryc. 16.  Poliamid, od lewej – niepoddany działaniu środka 
żrącego, poddany działaniu kwasu azotowego (obraz uzy-

skany za pomocą mikroskopu stereoskopowego).

Ryc. 18.  Wełna, od lewej – niepoddana działaniu środka żrącego, poddana działaniu wodorotlenku sodu, poddana działaniu 
podchlorynu sodu (obraz uzyskany za pomocą mikroskopu stereoskopowego).

Ryc. 19.  Bawełna, od lewej – niepoddana działaniu środka żrącego, poddana działaniu wodorotlenku sodu, poddana działa-
niu podchlorynu sodu (obraz uzyskany za pomocą mikroskopu stereoskopowego).

Ryc. 17.  Poliester, od lewej – niepoddany działaniu środka 
żrącego, poddany działaniu kwasu azotowego (obraz uzy-

skany za pomocą mikroskopu stereoskopowego).
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W przypadku pozostałych wyrobów włókienni-
czych, tj. dzianiny z włókien poliamidowych, tkaniny 
z włókien poliestrowych oraz dzianiny z włókien polia-
krylonitrylowych, nie zaobserwowano zmian w ich 
morfologii. W obrazie mikroskopowym uzyskanym za 
pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego 
zauważono, iż zastosowane środki, po odparowaniu 
rozpuszczalnika, wykrystalizowały na powierzchni 
pojedynczych włókien (ryc. 20).

Podsumowanie 

Przeprowadzone badania pozwoliły na dokonanie 
charakterystyki wpływu zastosowanych środków żrą-
cych na wyroby włókiennicze i pojedyncze włókna 
różniące się składem jakościowym oraz strukturą. 
Przeprowadzony eksperyment umożliwił dokonanie 
wstępnej oceny morfologii nadesłanego materiału 
dowodowego w postaci włókien pod kątem badań 
kryminalistycznych. 

Na podstawie uzyskanych wyników można stwier-
dzić, iż najbardziej destrukcyjny wpływ na wyroby 
włókiennicze i włókna ma 98% kwas siarkowy, który 
spowodował rozpuszczenie czterech z pięciu próbek 
materiału badawczego, i w tych przypadkach nie ma 
możliwości przeprowadzenia badań cech morfolo-
gicznych pojedynczych włókien. W przypadku tkaniny 
z bawełny zaobserwowano tylko proces skruszenia 
i spęcznienia włókien, jednak w zachowanych frag-
mentach tych włókien widoczny jest charakterystyczny 
dla bawełny kształt wstążki spiralnie skręconej. 

Środek w postaci 65% kwasu azotowego spowodo-
wał rozpuszczenie dwóch z pięciu próbek materiału 
badawczego i – co za tym idzie – zniszczenie morfo-
logii pojedynczych włókien wełny i poliakrylonitrylu. 
Próbka tkaniny wykonana z bawełny pod wpływem 
kwasu azotowego uległa odbarwieniu, natomiast 
w przypadku próbki dzianiny wykonanej z poliamidu 
i poliestru zaobserwowano zmianę pierwotnego 
koloru. Powyższe procesy nie zmieniły jednak morfo-
logii pojedynczych włókien.

Działanie wodorotlenku sodu oraz podchlorynu 
sodu zaobserwowano w przypadku próbek tkaniny 
wykonanych z bawełny, które uległy odbarwieniu oraz 
zwiększyła się kruchość włókien, a także próbek dzia-

niny wykonanych z wełny – nastąpiło zagęszczenie 
i usztywnienie struktury materiału. Dla badań krymina-
listycznych istotne jest, że procesy te nie wpłynęły na 
zmianę morfologii pojedynczych włókien. Przeprowa-
dzone badania nie wykazały wpływu destrukcyjnego 
wodorotlenku sodu i podchlorynu sodu na pozostałe 
próbki materiału badawczego.

36% kwas solny miał najmniejszy wpływ niszczący 
na próbki materiału badawczego. Kwas ten wpłynął 
jedynie na bawełnę, zwiększając jej kruchość oraz 
łamliwość, natomiast nie nastąpiły żadne zmiany 
w wyglądzie wyrobu włókienniczego oraz morfologii 
pojedynczych włókien. 

Przeprowadzony eksperyment pozwolił zaobserwo-
wać zmiany morfologiczne bądź ich brak w przypadku 
wybranych wyrobów włókienniczych i pojedynczych 
włókien. Niewątpliwie powyższa praca nie wyczerpuje 
podjętej problematyki i „otwiera drzwi” do dalszych roz-
ważań w kierunku reakcji chemicznych zachodzących 
we włóknach. Badania te na pewno przyczynią się do 
opracowania nowych metodyk badawczych mikro-
śladów i umożliwią szersze spojrzenie na możliwości 
badań kryminalistycznych włókien.

Źródła rycin i tabel:

Ryciny 1–20: autorka
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Ryc. 20.  Poliakrylonitryl, od lewej – poddany działaniu wodoro-
tlenku sodu,  poddany działaniu podchlorynu sodu (obraz uzy-
skany za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego).


