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Anna Łasińska

Wybrane techniki obrazowania stosowane w kryminalistyce

Kryminalistyka to szeroka, wielodyscyplinarna nauka wykorzystująca różne techniki 
i metody badań uznawane i rozwijane od dawna w naukach przyrodniczych. Przez 
wiele tysiącleci człowiek gromadził wiedzę o obiektach ożywionych na podstawie 
tego, co mógł zobaczyć gołym okiem. Dopiero na przełomie wieków XVI i XVII 
pojawiły się pierwsze mikroskopy. Za twórców mikroskopu uważa się Holendrów, 
Hansa i Zachariasza Janssennów, którzy pierwsze konstrukcje wykonali ok. 1590 r. 
Ze względu na słabe powiększenie (ok. 10 razy) mikroskopy nie zdobyły wtedy uzna-
nia jako narzędzia badawcze. Przełomu dokonał wynalazca i przedsiębiorca Antonie 
van Leeuwenhoek, który w XVII w. udoskonalił konstrukcję mikroskopu, a następnie 
rozwinął produkcję tych urządzeń. A. Leeuwenhoek jako pierwszy obserwował żywe 
komórki – plemniki, pierwotniaki, erytrocyty itp. Odkrycie przez Wilhelma Roentgena 
tzw. promieni X przyczyniło się m.in. do rozwoju metod obrazowania pozwalających 
na nieinwazyjne badanie wnętrza żywych organizmów. 

Postęp technologii obserwowany we współczesnym świecie pociąga za sobą 
zmiany we wszystkich dziedzinach życia, usprawnia je, przyspiesza ich rozwój oraz 
otwiera na nowe możliwości badawcze. Współczesna kryminalistyka adaptuje na swo-
je potrzeby nowe metody badawcze, technologie i urządzenia w celu optymalizowania 
uzyskiwanych wyników i dostarczania ich wymiarowi sprawiedliwości w jak najpeł-
niejszej i najpewniejszej formie. Zadaniem ekspertów pracujących w laboratoriach 
kryminalistycznych jest dostarczanie dogłębnej informacji na temat zabezpieczonego 
materiału dzięki stosowaniu zarówno niszczących, jak i nieniszczących rodzajów ba-
dań. W chemii sądowej istotne są badania śladowych ilości różnorodnych substan-
cji chemicznych tworzących ślad na miejscu przestępstwa i stanowiących materiał 
dowodowy. Mikroślad jako dowód materialny w sprawie sądowej nie powinien ulec 
zniszczeniu bądź zużyciu podczas przeprowadzania badań. Stawia to wysokie wyma-
gania biegłym oraz w badaniach wykorzystywanym przez nich technikom. W bada-
niach strukturalnych oraz właściwości fizycznych i chemicznych mikrośladów stosuje 
się wiele różnorodnych metod i technik obrazowania. Głównym celem tych metod –  
niezależnie od zastosowanego rozwiązania technicznego i narzędzia (od najprostszego 
szkła powiększającego do zaawansowanych mikroskopów elektronowych) jest uzy-
skanie powiększonego obrazu niewielkich obiektów.

Obecnie na świecie używa się wielu rodzajów mikroskopów oraz sprzężonych 
z nimi innych urządzeń wielozadaniowych w celu uzyskania informacji dotyczą-
cych kształtu analizowanych próbek i obiektów, ich rozmiarów, składu chemicznego, 
struktury krystalicznej, właściwości mechanicznych, elektrycznych bądź magnetycz-
nych. Najczęściej stosuje się techniki mikroskopii optycznej i elektronowej, techniki  
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spektrometryczne, m.in. podczerwieni i Ramana, oraz techniki wykorzystujące pro-
mieniowanie rentgenowskie.

W artykule zostaną zaprezentowane niektóre techniki obrazowania, takie jak 
mikroskopia konfokalna1, elektronowa i sił atomowych oraz spektrometria mikro- 
-Ramana, które mają zastosowanie w wielu dziedzinach kryminalistyki. W tabeli 1 
porównano podstawowe właściwości mikroskopów: optycznego (świetlnego), skanin-
gowego elektronowego (ang. scanning electron microscope, SEM) oraz mikroskopu 
sił atomowych (ang. atomic force microscope, AFM).

Tab. 1. Podstawowe właściwości mikroskopów: optycznego, elektronowego i sił 
atomowych2.

Cecha  
mikroskopu

Mikroskop 
optyczny SEM AFM

Rozdzielczość 
względem osi 

x,y
1000 nm 5 nm 0,1 nm

Rozdzielczość 
względem osi z – – 0,01 nm

Powiększenie do 2000 do 106 do 108

Głębia ostrości średnia duża mała

Środowisko pro-
wadzenia badań

powietrze, ciecz, 
próżnia próżnia powietrze, ciecz, 

próżnia

Rodzaj  
ograniczenia

dyfrakcja światła
(CLSM – mikroskop 
konfokalny – dyfrak-

cja lasera)

dyfrakcja elektronów rozmiar igły

Niezależnie od typu narzędzia zastosowanego do obrazowania jednym z jego 
istotnych parametrów jest tzw. z d o l n o ś ć  r o z d z i e l c z a, czyli najmniejsza od-
ległość miedzy dwoma punktami, które na uzyskanym obrazie mogą być uznawane 
jako odrębne. Przyczyną ograniczonej zdolności rozdzielczej mikroskopu optyczne-
go jest dyfrakcja światła, która powoduje, że obrazy szczegółów sąsiadujących ze sobą 
na próbce stają się nierozróżnialne, gdy odległość między nimi była bliska długości 
fali świetlnej. Idea budowy mikroskopu optycznego stała się podstawą mikroskopii 

1 Odmiana mikroskopii świetlnej charakteryzująca się powiększonym kontrastem i rozdzielczo-
ścią. Używana do uzyskania wysokiej jakości obrazów oraz rekonstrukcji obrazów w trzech wymia-
rach, za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mikroskopia_konfokalna [dostęp: 29 XII 2017] (przyp. red.).

2 Wszystkie tabele i materiały ilustracyjne zostały opracowane przez autorkę tekstu (przyp. red.). 
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elektronowej, w której wiązka światła została zastąpiona wiązką elektronową zapew-
niającą uzyskanie obrazu o parametrach (powiększenie, rozdzielczość) niedostępnych 
dla klasycznej mikroskopii świetlnej. Techniki mikroskopii elektronowej umożliwiają 
uzyskanie obrazów z rozdzielczością rzędu 0,1–0,05 nm, czyli ponad 4000 razy lep-
szą niż typowy mikroskop optyczny. Jest to jednocześnie zdolność rozdzielcza około  
4 000 000 razy lepsza niż zdolność, jaką ma ludzkie oko. Mikroskopia optyczna ma 
wiele zalet, cech i funkcjonalności niedostępnych dla innych typów mikroskopii. 
Ostatnie rozwiązania koncepcyjne i techniczne wykorzystywane w konfokalnej ska-
ningowej mikroskopii optycznej rozszerzają możliwości tej metody.

Mikroskop optyczny jest niezbędnym narzędziem w laboratoriach biologicz-
nych, medycznych i kryminalistycznych. Z powodu swojej prostej budowy i niewyso-
kiej ceny jest on nadal mikroskopem używanym najczęściej. Budowa standardowego 
mikroskopu optycznego pozostaje niezmienna od ponad wieku. Klasyczny mikroskop 
świetlny jest zbudowany z dwóch soczewek: obiektywu i okularu, których łączne po-
większenia dają końcowe powiększenie obrazu.

W badaniach jakości materiałów nieodzowne są mikroskopy stereoskopowe 
(zdj. 1). Są to mikroskopy optyczne umożliwiające przestrzenne widzenie obserwo-
wanego obiektu.

Zdj. 1. Mikroskop stereoskopowy zintegrowany z mikroskopową kamerą cyfrową 
i ciekłokrystalicznym ekranem.

Światło biegnące w torach optycznych mikroskopu stereoskopowego od-
dzielnie dla każdego oka wytwarza obraz postrzegany przez umysł człowieka jako 
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trójwymiarowy. Tego rodzaju mikroskopy charakteryzują się niewielkim, powyżej 
300-krotnym powiększeniem. Obserwacja odbywa się w świetle przechodzącym lub 
odbitym.

Mikroskopy stereoskopowe są zalecane do prac związanych z badaniem pisma 
ręcznego, archeologią, gemmologią, botaniką, badaniami jakości elektronicznych 
płytek drukowanych, badaniami jakościowymi próbek do analizy SEM/EDX, do ob-
serwacji struktur krystalicznych na poziomie mikrometrycznym, wstępnych oględzin 
materiału dowodowego (zdj. 2) oraz wszelkich prac precyzyjnych.

A B

Zdj. 2. Stoliki do mikroskopu SEM z próbkami wydruku na papierze (A) i mieszaniny 
pirotechnicznej (B) widziane w mikroskopie stereoskopowym3.

Jednym z istotnych ograniczeń klasycznej mikroskopii optycznej jest światło po-
chodzące spoza płaszczyzny ogniskowania. Obiektyw mikroskopu zbiera obrazy nie 
tylko z płaszczyzny ogniskowania, lecz także z całego przekroju próbki. Obraz obiek-
tów leżących w płaszczyźnie ogniskowania jest ostry i wyraźny. Obrazy obiektów 
leżących przed i za tą płaszczyzną są nieostre (rozmyte) i to tym bardziej, im dalej leżą 
od tej płaszczyzny. W rezultacie obraz obiektu widoczny w klasycznym mikroskopie 
charakteryzuje się wysokim tłem zmniejszającym ostrość konturów.

Najdoskonalszym typem mikroskopu świetlnego pod względem optycznym 
jest mikroskop konfokalny. Jego wynalazca, Marvin Minsky, twierdził, że ideal- 
ny mikroskop świetlny powinien odcinać światło niepochodzące z płaszczyzny 
ostrości obiektywu oraz skanować punkt po punkcie badany preparat. W dzi-
siejszych czasach parametry laserowo skanującego mikroskopu konfokalnego  
(ang. Laser Scanning Confocal Microscope, LSCM) zbliżyły się do teoretycznych 
granic powiększenia i rozdzielczości obrazu, które obowiązują dla mikroskopii 
świetlnej od XIX w. (ich autorem jest niemiecki fizyk Ernst Abbe). Mikroskop 

3 A. Łasińska, K. Barszcz, Ilościowa i jakościowa analiza mieszanin pirotechnicznych SEM/EDS, 
„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2014, nr 11, s. 181.
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konfokalny (zdj. 3) jest zbudowany na bazie mikroskopu fluorescencyjnego4, przy 
czym źródłem światła jest laser lub kilka laserów, które zapewniają skupioną wiąz-
kę światła o dużej intensywności.

A B
Zdj. 3. Odwrócony mikroskop konfokalny Nikon TiE Eclipse A1 z mikroselektorem 
oraz mikrodysekcją laserową (A) oraz mikroskop optyczny Nikon Eclipse 80i z wypo-
sażeniem konfokalnym C1 (B).

Wiązka światła jest ogniskowana na oglądanym obiekcie. Założeniem mikrosko-
pii konfokalnej jest wyeliminowanie obrazów pochodzących spoza płaszczyzny ognis- 
kowania. Światło jest skupiane w jednym punkcie preparatu na określonej głębokości. 
Fluorescencja jest wzbudzana w punkcie ogniskowania, ale także powyżej i poniżej 
płaszczyzny tego punktu. Dzięki konfokalnej przysłonie otworowej (pinholi), sprzę-
żonej wielkością i położeniem z przysłoną otworową toru oświetlenia, w detektorze 
jest rejestrowany tylko obraz punktu z płaszczyzny ogniskowej preparatu. Głębokość 
wzbudzenia fluorescencji promieniem lasera i odbierania światła emitowanego wynosi 
ok. 50 μm. W mikroskopach konfokalnych dwufotonowych zakres jest poszerzony do 
400–500 μm. Automatyczne powtórzenie skanowania i kolejnych przesunięć wzdłuż 

4 M i k r o s k o p i a  f l u o r e s c e n c y j n a  – rodzaj mikroskopii świetlnej, która jest  
wykorzystywana do badania  próbek fluoryzujących (absorbujących jedną długość światła i emi-
tujących inną). Światło o jednej długości fali jest używane do wzbudzania cząsteczek fluorescen-
cyjnych, a światło o innej długości fali, które jest emitowane przez cząsteczki, jest gromadzone  
i używane do wytworzenia obrazu. W przypadkach, gdy obiekty, np. części komórki lub tkanki, 
które mają być obserwowane, nie wykazują fluorescencji, muszą być znakowane przed obserwacją 
barwnikiem fluorescencyjnym lub znacznikiem.
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osi współrzędnej z umożliwia zebranie stosu obrazów (tzw. skrawków optycznych) 
z kolejnych warstw preparatu. Uzyskany obraz warstwowy charakteryzuje się słab-
szym tłem i ostrzejszymi konturami. Ta metoda pozwala uzyskać większe powięk-
szenie oglądanych materiałów i ułatwia ich interpretację. Dzięki zestawowi obrazów 
warstwowych można odtworzyć trójwymiarowy obraz obiektu wraz z jego budową 
wewnętrzną. W mikroskopach konfokalnych najczęściej wykorzystuje się lasery: ar-
gonowy, argonowo-kryptonowy, helowo-neonowy, półprzewodnikowe  (diodowe), na 
ciele stałym (femto-, nano-, pikosekundowe – tytan-szafir). Zależnie od typu lasera 
linie spektralne5 emitowanego światła są różne. Na przykład laser Ar, który jest rodza-
jem jonowego lasera gazowego, emituje światło w zakresie widzialnym i UV o róż-
nych długościach fal (351, 454, 528 nm).

We współczesnych mikroskopach konfokalnych stosuje się dwa odmienne roz-
wiązania konstrukcyjne. W obydwu otrzymuje się obraz przekroju obiektu na określo-
nej głębokości, jednak te obrazy są otrzymywane w odmienny sposób. 

W skanującym laserowo mikroskopie konfokalnym skupiona wiązka światła la-
serowego przemieszcza się skokowo po obiekcie. Na swojej drodze wzbudza do emisji 
cząsteczki fluorochromów. Aby uzyskać możliwie silne skupienie wiązki w płaszczyź-
nie ogniskowania, na drodze optycznej jest umieszczona pinhola. Wiązka po przejściu 
przez pinholę trafia na lustro dichromatyczne. Odbija ono światło wiązki wzbudzają-
cej, a przepuszcza światło emitowane przez fluorochrom (o większej długości fali). 
Wiązka wzbudzająca przechodzi następnie przez obiektyw, który ostatecznie skupia 
ją w postaci mikroskopijnej plamki na płaszczyźnie ogniskowania. Światło emitowa-
ne przez cząsteczki fluorochromu przechodzi przez obiektyw, lustro dichromatycz-
ne (bez odbicia) i trafia na drugą przesłonę z otworkiem. Promienie, które pochodzą 
z płaszczyzny ogniskowania, przechodzą także przez otworek i trafiają do detektora, 
pozostałe są zatrzymywane na przesłonie. Zmiana położenia lustra dichromatycznego 
pozwala na zmianę położenia punktu skupienia wiązki na płaszczyźnie ogniskowania. 
Położenie lustra jest kontrolowane przez system komputerowy zapisujący jednocze-
śnie położenie plamki świetlnej i natężenie światła, które są rejestrowane przez de-
tektor. Systematyczne przemiatanie (skanowanie) płaszczyzny ogniskowania pozwala 
uzyskać informację o analizowanym obiekcie.

W dwufotonowych mikroskopach konfokalnych (ang. Two-photon Confocal 
Microscope, TPCM) do wzbudzenia fluorochromu stosuje się promieniowanie z za-
kresu bliskiej podczerwieni o energii kwantu równej połowie energii wzbudzenia. 
W takich warunkach wzbudzenie cząsteczki fluorochromu nastąpi tylko wtedy, gdy 
cząsteczka zaabsorbuje prawie jednocześnie dwa kwanty promieniowania. W prak-
tyce takie zjawisko zachodzi tylko w miejscu silnego zogniskowania wiązki. Dlatego 
w mikroskopach dwufotonowych nie jest potrzebna pinhola przed detektorem, gdyż 
emitowane światło pochodzi wyłącznie z płaszczyzny ogniskowania. Laser wytwarza 

5 L i n i a  s p e k t r a l n a  – ciemna lub jasna linia w jednolitym, ciągłym widmie, powstająca 
wskutek nadmiaru lub deficytu fotonów (w porównaniu z pobliskimi częstotliwościami) w wąskim 
zakresie częstotliwości. 
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krótkie impulsy promieniowania o dużej gęstości fotonów (dziesiątki kilowatów 
w maksimum impulsu), jednak o niskiej energii impulsu (nanodżul na impuls). Za-
sada skanowania obiektu jest w tej konstrukcji analogiczna do działania mikroskopu 
ze skanowaniem laserowym. Mikroskopy dwu- lub wielofotonowe mają wiele zalet 
wynikających ze stosowania wiązki wzbudzenia z zakresu bliskiej podczerwieni, do 
których należy zaliczyć m.in.:

• niską energię niesioną przez wiązkę, która powoduje znacznie mniejsze uszko-
dzenie fotochemiczne i termiczne obiektu,

• lepszą penetrację preparatów biologicznych niż przy stosowaniu krótkofalowe-
go światła widzialnego lub promieniowania UV. Umożliwia to pracę z obiekta-
mi o większej grubości,

• większą czułość niż LSCM, co pozwala pracować z niższymi stężeniami  
fluorochromów.

Dane o analizowanym obiekcie są zbierane w formie intensywności świecenia 
punktu i ze swej natury są monochromatyczne. Po zebraniu kompletu danych obraz 
jest przetwarzany w format typowy dla zdjęć cyfrowych. Może być wówczas łatwo 
kolorowany. Jeżeli obiekt jest barwiony więcej niż jednym fluorochromem, to muszą 
się one różnić długością fali światła wzbudzającego. Dla każdej długości fali są zbiera-
ne niezależne dane o obiekcie. Emisji pochodzącej od poszczególnych fluorochromów 
przypisuje się zwykle kontrastowe barwy. Te dane kompiluje się w jeden obraz  
na etapie tworzenia zdjęcia cyfrowego. Obecnie w handlu są dostępne mikroskopy 
konfokalne pozwalające na wzbudzenie światła przy trzech lub więcej zakresach fal. 
Wraz z rozwojem oferty dostępnych fluorochromów i wzrostem ich specyficzności 
mikroskopia konfokalna staje się coraz bardziej dostępną techniką badawczą dostar-
czającą ogromnych ilości szczegółowych informacji. Możliwe jest uzyskanie pojedyn-
czego skanu w czasie mniejszym niż 0,05 s. Pozwala to rejestrować przebieg szybko 
zmieniających się procesów zachodzących w żywej komórce lub tkance i obserwować 
je potem w formie filmu wideo.

Przewagą mikroskopii konfokalnej, która nie występuje w innych rozwiązaniach 
technicznych, jest możliwość uzyskania serii przekrojów badanego obiektu na róż-
nych głębokościach. Taka seria przekrojów może być wykorzystana do odtworzenia 
przestrzennej struktury obiektu.

Technika mikroskopii konfokalnej znalazła szerokie zastosowanie w naukach 
biologicznych, medycynie, inżynierii genetycznej6, a także w kryminalistyce. W me-
dycynie sądowej pozwala wykryć i zobrazować zmiany patologiczne w przypadku 
nagłej śmierci, rozróżnić rany wejściowe i wyjściowe po pocisku, określić odległość 
strzału, a także zmiany skórne i urazy powstałe po eksplozji materiałów wybucho-
wych. Daje też możliwość bezpośredniego trójwymiarowego obrazowania mikrosko-
powego pojedynczych komórek ludzkich lub kawałków tkanek (zdj. 4).

6 A. Raczkowska i in., Pleiotropic effects of a Yersini enterocolitica ompR mutation on adher-
ent-invasive abilities and biofilm formation, „FEMS Microbiology Letters” 2011, nr 321, s. 43–49.
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A B

Zdj. 4. Obraz 3D komórek ludzkich: limfocytów (A) oraz HeLa (B) wykonany za 
pomocą odwróconego laserowego mikroskopu konfokalnego Nikon TiE Eclipse A1.

Już w XIX w. zauważono, że część barwników ma zdolność oddziaływania  
na  niektóre składniki komórek: białka, lipidy, kwasy nukleinowe itp. Z biegiem 
czasu opracowano standardowe procedury wybarwiania preparatów pozwalające na  
uwidocznienie elementów kluczowych dla komórki. Na zdj. 4 pokazano mikrofo-
tografię komórek ludzkich wybarwionych mieszaniną trzech barwników. Dzięki ta-
kiej kombinacji barwników widać jednocześnie błony komórkowe i jądra komórek. 
Również niektóre barwniki fluorescencyjne mają zdolność wybiórczego wiązania się 
z elementami komórki. Zastosowanie barwników fluorescencyjnych ma wiele zalet 
i pozwala m.in. na:

• obserwację emisji światła na ciemnym tle, co zwiększa czułość metody i po-
prawia kontrast obserwowanych szczegółów. Ten wzrost czułości jest na tyle 
istotny, że we wszystkich technikach wybiórczego wybarwiania konkretnych 
makrocząsteczek stosuje się w zasadzie barwniki fluorescencyjne, a nie klasycz- 
ne barwniki absorpcyjne,

• zróżnicowanie komórek lub ich fragmentów ze względu na panujące w nich 
warunki, do czego wykorzystuje się siłę i barwę fluorescencji zależną od warun- 
ków panujących w środowisku, czyli: pH, potencjału redox, lipofilowości, po-
tencjału błonowego. Na zdj. 4 pokazano jądra komórkowe wybarwione barw-
nikiem DAPI. Ten związek fluoryzuje na niebiesko po interkalacji7 do dna;

• wykrycie różnic w stężeniu niektórych jonów, np. Ca2+, od czego zależy siła 
i barwa fluorescencji.

Zaawansowane systemy mikrodysekcji laserowej są obecnie wyposażone w mo-
duły laserowe emitujące promieniowanie UV lub IR, zintegrowane z mikroskopem 

7 I n t e r k a l a c j a  – zjawisko wiązania niewielkich cząsteczek wewnątrz cząsteczek związków 
wielkocząsteczkowych lub wewnątrz struktur ponadcząsteczkowych zbudowanych z cząsteczek 
związanych ze sobą np. wiązaniami wodorowymi czy oddziaływaniami van der Waalsa, za: https://
pl.wikipedia.org/wiki/Interkalacja_(chemia) [dostęp: 29 XII 2017] (przyp. red.).



II. studIa I analIzy     97

fluorescencyjnym lub konfokalnym wysokiej klasy oraz zmotoryzowanym stoli-
kiem. Całość jest uzupełniona systemem komputerowym pozwalającym na stero-
wanie procesem wycinania komórek za pomocą oprogramowania, kamery i moni-
tora komputera.

Systemy mikrodysekcji, opracowane pierwotnie z myślą o wykorzystaniu w dzie-
dzinie onkologii, szybko znalazły zastosowanie także w innych dziedzinach nauk bio-
logicznych, w tym na potrzeby kryminalistyki. Mikroskopia konfokalna w połączeniu 
z mikrodysekcją laserową stworzyły nowe możliwości profilowania genetycznego 
śladów biologicznych, tradycyjnie zabezpieczanych na pałeczkach wymazowych oraz 
na taśmach kryminalistycznych8. Pojedyncze komórki lub fragmenty tkanek są odse-
parowywane od reszty preparatu wraz z fragmentem membrany na skutek zjawiska 
zimnej ablacji (pod wpływem wiązki promieniowania laserowego). Moduł mikro-
dysekcji laserowej stanowi pulsacyjny, pikosekundowy laser na ciele stałym o mocy  
4 mW, emitujący promieniowanie w zakresie widma UV (o długość fali 355 nm). Ob-
razowanie i kwalifikacja fragmentów preparatu poddawanych mikrodysekcji odbywa 
się w świetle przechodzącym z wykorzystaniem wysokoczułej wewnętrznej kamery 
cyfrowej. Mikrodysekcja jest prowadzona przy zmiennych parametrach mocy oraz 
ogniskowej wiązki promieniowania laserowego.

Obecnie inną najnowszą metodą analizy i izolacji komórek jest mikroselekcja. 
System jest kontrolowany oraz sterowany komputerowo za pomocą dedykowanego 
oprogramowania. Rozpoczęcie procesu izolacji wymaga przeprowadzenia uprzednio 
odpowiedniej kalibracji systemu, która pozwala na uzyskanie wysokiej precyzji pozys- 
kiwania i osadzania wyselekcjonowanych komórek. Izolowanie pojedynczych komó-
rek odbywa się w trzech etapach: identyfikacji, pozyskiwania i osadzania. Podobnie 
jak w systemie z mikrodysekcją laserową, obrazowanie i kwalifikacja fragmentów 
preparatu odbywa się w świetle przechodzącym, z wykorzystaniem wysokoczułej we-
wnętrznej kamery cyfrowej.

Technika laserowej mikroskopii konfokalnej jest wykorzystywana m.in. do iden-
tyfikacji dokumentów sporządzonych na podłożu papierowym9, a także do określania 
jednorodności wykonania dokumentu przez ujawnienie, czy tekst został dopisany do 
już istniejącego (zdj. 5). 

8 A. Łasińska i in., Ocena przydatności folii adhezyjnych do zabezpieczania śladów biologicznych 
oraz izolacji komórek ludzkich metodą mikrodysekcji laserowej, „Problemy kryminalistyki” 2014, 
nr 283, s. 18–28.

9 S. Szczepańczyk, U. Konarowska, Zastosowanie mikroskopii optycznej w weryfikacji doku-
mentów przerobionych za pomocą drukarki laserowej, „Problemy Kryminalistyki” 2012, nr 276, 
s. 65–73; A. Łasińska, Badania mikrośladów, w: Technika kryminalistyczna w pierwszej połowie 
XXI wieku. Wybrane problemy, B. Hołyst (red. nauk.) Warszawa 2014, s. 804–840; A. Łasińska, 
u. Konarowska, Zastosowanie mikroskopii optycznej i elektronowej w badaniach autentyczności 
dokumentów, w: Dokumenty a prawo prawne oraz praktyczne aspekty korzystania z dokumentów 
i e-dokumentów, M. Tomaszewska-Michalak, T. Tomaszewski (red.), Warszawa 2015, s. 105–112.
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A B
Zdj. 5. Obraz 3D powierzchni tonera widoczny na wydruku z drukarki laserowej: 
dokument przeszedł przez urządzenie dwukrotnie (A), dokument przeszedł przez urzą-
dzenie jednokrotnie (B). Zdjęcia wykonane w powiększeniu 200 razy za pomocą mi-
kroskopu Nikon 80i.

W celu ustalenia cech charakterystycznych budowy tonera widocznych  
na wydrukach wykorzystano mikroskop optyczny Nikon Eclipse 80i z wyposaże-
niem konfokalnym C1 (zdj. 5 B). Fragmenty wydruków stron testowych podda-
wano obserwacji w świetle przechodzącym z zastosowaniem kolorowej kamery  
CCD Nikon DS5NC z chłodzeniem, o rozdzielczości 2560 x 1980 oraz obiektywu 
LU Plan Fluor 200x, N.A. 0,90, WD 1.0. Konstrukcja mikroskopu pozwala na wy-
konywanie badań metodą nieniszczącą dokumentów o formacie A4. Z obserwacji 
mikroskopowych wynika, że powierzchnia tonera naniesionego przez urządzenie  
na papier jest silnie rozbudowana (zdj. 6). Dla każdego wydruku tworzy swoisty 
indywidualny układ struktur. Widoczne są dwa rodzaje charakterystycznych ob-
szarów, tj. powierzchnia lita, bardziej płaska, oraz ziarnista, tworząca mniejsze lub 
większe skupiska o różnym zagęszczeniu.

A B
Zdj. 6. Obraz 3D tonera na wydrukach uzyskanych z kolorowej drukarki laserowej 
C734/C736w (A) oraz z monochromatycznej drukarki laserowej T650n/T652/T654n 
(B). Zdjęcia wykonane w powiększeniu 200 razy za pomocą mikroskopu Nikon 80i.

Dobrą metodą obrazowania może być również spektroskopia Ramana. Po-
dobnie jak spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni należy ona do technik badania 
widm oscylacyjnych materiałów. Może być stosowana zarówno do gazów, cieczy, jak 
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i ciał stałych. W większości spektrometrów ramanowskich jako źródła wzbudzenia 
używa się laserów. Ta technika jest komplementarna do spektroskopii w podczerwie-
ni. W praktyce najczęściej rejestruje się widma z maksimami stokesowskimi10, które 
mają większe natężenia niż antystokesowskie11, ponieważ liczba molekuł w pierw-
szym oscylacyjnym stanie wzbudzonym jest mniejsza niż w stanie podstawowym. 
Ze wzrostem temperatury wzrasta liczba molekuł w pierwszym stanie wzbudzonym, 
wzrasta zatem natężenie linii antystokesowskich. Całkowite widmo ramanowskie 
składa się z: maksimum rozpraszania Rayleigha12 (duże natężenie, długość fali taka 
sama jak długość fali wzbudzającej), maksimów stokesowskich (niższe częstotli-
wości, większe długości fali) oraz maksimów antystokesowskich (wyższe często-
tliwości, mniejsze długości fali). Przesunięcia ramanowskie w widmach Ramana są 
identyczne co do wartości z położeniem pików absorpcyjnych w widmach w pod-
czerwieni, różnią się jednak ich względne natężenia. Niektóre maksima mogą być 
widoczne w jednym widmie, w drugim zaś nie. Rozpraszanie Ramana jest związane 
ze zniekształceniem rozkładu gęstości elektronów wokół wiązania, po którym na-
stępuje reemisja promieniowania połączona z powrotem wiązania do pierwotnego 
kształtu. Molekuły homojądrowe, nieaktywne w podczerwieni, dają linie ramanow-
skie, ponieważ polaryzowalność wiązań (czyli siła wiązania elektronów w moleku-
le) zmienia się periodycznie i zgodnie w fazie z drganiami rozciągającymi. Warun-
kiem pojawienia się pasma ramanowskiego w widmie jest zmiana polaryzowalności 
w czasie normalnego drgania.

W czasie drgania powodującego periodyczne zmiany struktury szkieletu zrębów 
atomowych może zmieniać się periodycznie również polaryzowalność. To zróżnico-
wanie reguły wyboru widma w podczerwieni i Ramana powoduje, że niektóre drga-
nia nieaktywne w podczerwieni mogą być aktywne w widmie Ramana i na odwrót.  
Na przykład drganie dwuatomowej molekuły homonuklearnej (m.in. O2, n2) jest w pod-
czerwieni nieaktywne, natomiast pojawia się w widmie Ramana, ponieważ w tym drga-
niu zmienia się polaryzowalność. W przypadku molekuł NaCl, KCl nie obserwujemy 
widm Ramana nawet w fazie gazowej, gdzie nie są one zdysocjowane. Dzieje się tak 
dlatego, że są to molekuły jonowe, ich elektrony walencyjne należą do odpowiednich 
zrębów atomowych i w czasie drgania poruszają się ze swymi zrębami atomowymi. 

10 P a s m a  s t o k e s o w s k i e  – powstają, gdy cząsteczka po oddziaływaniu z promieniowa-
niem przenosi się na wyższy poziom oscylacyjny i rozproszony foton ma energię mniejszą o różnicę 
energii poziomów oscylacyjnych hν.

11 P a s m a  a n t y s t o k e s o w s k i e  – jeśli molekuła przed oddziaływaniem z promienio-
waniem znajdowała się na wzbudzonym poziomie oscylacyjnym, to oddziaływanie przenosi ją  
na podstawowy (zerowy) poziom oscylacyjny. Energia rozproszonego fotonu jest większa o różnicę 
energii poziomów oscylacyjnych hν. Pasmo antystokesowskie pojawia się w widmie Ramana po 
stronie przeciwnej co pasmo stokesowskie w stosunku do pasma Rayleigha. To pasmo ma zwykle 
niższą intensywność niż pasma stokesowskie.

12 P a s m a  R a y l e i g h a  – powstają na skutek oddziaływania fotonów padającego promie-
niowania o częstości ν0, niepasujących do poziomów energetycznych cząsteczki. Gdy molekuła 
po oddziaływaniu z promieniowaniem powraca na ten sam poziom energetyczny, to zjawisko to 
sprowadza się do klasycznego rozproszenia Rayleigha.
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Przemieszczanie zrębów atomowych nie ma wpływu na polaryzowalność. W rze-
czywistości wiązania w cząsteczkach nie są idealnie jonowe i dlatego jest możliwe 
otrzymanie pasma ramanowskiego takich cząsteczek. Te pasma mają jednak tak małą 
intensywność, że są praktycznie niemożliwe do zaobserwowania. Innym przykładem 
jest cząsteczka HCl, która daje widmo Ramana nie tylko w stanie gazowym, lecz także 
w roztworze wodnym na tyle stężonym, że cofnięta jest dysocjacja kwasu. Świadczy to 
o dość dużym udziale wiązania kowalencyjnego w wiązaniu H–Cl. W przypadku sil-
nie spolaryzowanych wiązań jonowych zarówno moment dipolowy, jak i jego zmiana 
w czasie są dość duże, co objawia się w widmie w podczerwieni dużą intensywnością 
pasm o silnie spolaryzowanych wiązaniach, odwrotnie niż w widmie Ramana. W lite-
raturze pojawiło się tzw. spektroskopowe kryterium polarności wiązania, które mówi, 
że jeżeli rośnie intensywność pasma w podczerwieni, a w widmie Ramana maleje,  
oznacza to, że odpowiednie wiązanie w molekule staje się bardziej spolaryzowane. 
I na odwrót – jeżeli rośnie intensywność pasma ramanowskiego, a maleje intensyw-
ność pasma w podczerwieni, to będzie to oznaczać wzrost kowalencyjności odpowied-
niego wiązania.

Zaletą spektroskopii Ramana jest łatwość przygotowania próbek. Ta technika nie 
wymaga stosowania niestabilnych chemicznie okienek KBr. Można wykonywać po-
miary wodnych roztworów próbek. Możliwe jest też wykonywanie pomiarów w wyż-
szych temperaturach. Spektroskopia Ramana jest szczególnie przydatna do pomia-
rów częstości oscylacyjnych kompleksów metal – ligand, których drgania przypadają  
na obszar 100–700 cm-1. Pomiary widm w podczerwieni są w tym obszarze bardzo 
trudne do przeprowadzenia. Kolejną zaletą tej techniki jest to, że źródła wzbudzania 
emitują promieniowanie w zakresie widzialnym, co pozwala na precyzyjne zestrojenie 
układu optycznego mikroskopów ramanowskich.

Widma Ramana mogą być wykorzystywane do identyfikowania nieznanych sub-
stancji, wykrywania w cząsteczce określonych grup atomów lub rodzajów wiązań 
chemicznych, ustalania struktury geometrycznej cząsteczek oraz analizy drgań czą-
steczki. Cenną modyfikacją spektroskopii ramanowskiej jest spektrometria mikro- 
-Ramana, która znalazła zastosowanie również w badaniach kryminalistycznych. Pro-
cedura wyznaczania intensywności pasm jest bardzo ważnym elementem prawidło-
wego stworzenia obrazu ramanowskiego. Spektrometria mikro-Ramana to połączenie 
spektrometrii Ramana i mikroskopii optycznej13. na ekranie monitora jest widocz- 
ny (przy odpowiednim powiększeniu) obraz mikroskopowy badanej powierzchni 
preparatu (zdj. 7).

13 M. Bowden i in., Thermal degradation of polyurethane-backed poly(vinyl chloride) studied by 
Raman microline focus spektrometry, „Polymer” 1994, nr 35, s. 1654. 



II. studIa I analIzy     101

Zdj. 7. Schemat analizy powierzchni ziarna niespalonego prochu za pomocą spektro-
metrii mikro-Ramana.

Typowe urządzenie do przesuwania preparatu pod mikroskopem pozwala wybrać 
odpowiednie miejsce do analizy za pomocą spektrometrii ramanowskiej. Spektrosko-
pia mikro-Ramana jest uważana za metodę nieniszczącą substancję podczas jej bada-
nia i pozwala na uzyskanie informacji o składzie chemicznym próbki w mikroskali.
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Badania tonerów przeprowadzone metodą spektroskopii ramanowskiej wykazały 
obecność węglowych struktur cząsteczkowych, na podstawie pasm pochodzących od 
węgla amorficznego lub (i) grafitu, a także obecność krzemionki amorficznej. W za-
leżności od linii wzbudzenia obserwowano pasma w 1574 cm-1 i 1332cm-1 (zdj. 8) oraz 
1375 cm-1, 1253 cm-1, a także 2693 cm-1.

Zdj. 8. Widmo Ramana próbki tonera w postaci proszku pobranego bezpośrednio  
z kartridża urządzenia Lexmark C780 – zamiennik, wykonane przy wzbudzeniu la-
serem o długości fali 532 nm.

Dzięki sprzężeniu spektrometru ramanowskiego z mikroskopem wyposażonym 
w przesuw skanujący jest możliwe zebranie widm z kilku punktów powierzchni górnej 
lub dolnej próbki i sporządzenie map na podstawie wielkości wybranej do porówny-
wania widm. Właściwy obraz, jaki się uzyskuje, jest przedstawiony w postaci mapki 
składającej się z kolorowych kwadracików. W ten sposób otrzymuje się rozkład funk-
cji dyskretnej i dopiero sam program za pomocą odpowiedniego wielomianu aproksy-
muje14 do rozkładu funkcji ciągłej.

W celu zbadania homogeniczności mikrodrobin niespalonego lub częściowo 
spalonego prochu wykonano mapowanie ramanowskie kilku ziaren prochu. Jedynie 
niektóre ziarna wykazały obecność ostrych pasm charakterystycznych. Najbardziej  
wyraźne w widmie ramanowskim mikrodrobin pozostałości powystrzałowych są pa-
sma odpowiadające grupom NO2 oraz CH2, nitrogliceryny i nitrocelulozy.

Na zdj. 9 pokazano mapy zmiany intensywności pasma drgań rozciągających 
grupy NO2 oraz pasma drgań rozciągających symetrycznych grupy CH2. W przypad-
ku mikrodrobiny pochodzącej z pozostałości od amunicji G.F.L 9 × 19 mm Fiocchi 
zawierającej nitroglicerynę i nitrocelulozę intensywność pasma grupy NO2 zmienia 
się od 0,10 do 5,50. Ta zmiana pozwala sądzić, że układ nie jest homogeniczny. 
Pojawiają się obszary niemal pozbawione związków chemicznych zawierających 
pasma grupy NO2.

14 A p r o k s y m a c j a  (łac.  approximare – ‛przybliżać’) – proces określania rozwiązań przybli-
żonych na podstawie rozwiązań znanych, które są bliskie rozwiązaniom dokładnym w ściśle spre-
cyzowanym sensie, za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Aproksymacja [dostęp: 8 I 2018] (przyp. red.).
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Zdj. 9. Mapy zmiany intensywności pasma drgań rozciągających grupy NO2 w ziarnie 
niespalonego prochu z amunicji G.F.L 9 × 19 mm Fiocchi (1a, 2a); obraz analizowa-
nego fragmentu powierzchni próbki z mikroskopu konfokalnego (b); widma Ramana 
w punktach zaznaczonych czerwonym krzyżykiem odpowiednio na mapach (1c, 2c); 
skala przyporządkowania kolorów wartościom zmiany intensywności pasma grupy 
NO2 (d)15. 

Widma przedstawione na zdj. 9 odzwierciedlają charakter badanej mikrodrobiny 
pod względem składu chemicznego w jednym punkcie na mapie. W zależności od 
rozkładu barw na mapie obserwowano zmiany intensywności pasm. W punkcie za-
znaczonym na mapie czerwonym krzyżykiem w obszarze jasnozielonym (zdj. 9.1a) 
widoczne w widmie jest głównie pasmo odpowiadające drganiom rozciągającym C–C 
(zdj. 9.1c). Natomiast w punkcie zaznaczonym na mapie czerwonym krzyżykiem 
w obszarze czerwonym (zdj. 9.2a) w widmie są widoczne wszystkie pasma związane 
z obecnością nitrogliceryny i nitrocelulozy (zdj. 9.2c)16.

Metoda analityczna wykazała możliwość identyfikacji niektórych związków 
organicznych zawartych w pozostałościach powystrzałowych, a także możliwość  

15 A. Łasińska, Analiza nieorganicznych i organicznych pozostałości po wystrzale z broni palnej, 
„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2017, nr 16, s. 182.

16 Tamże.
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obrazowania (mapowania) zmian intensywności pasm niektórych grup funkcyjnych 
substancji organicznych obecnych w pojedynczym ziarnie. Pełną identyfikację mater- 
iału dowodowego zapewniają badania morfologii oraz nieorganicznych składników 
typowych cząstek pozostałości powystrzałowych.

W spektroskopii Ramana stosuje się obecnie wiele nowych technik, które przede 
wszystkim zwiększają czułość tej metody. Rezonansowa spektroskopia Ramana 
(ang. Resonance Raman Spectroscopy, RRS) jest techniką, w której częstość wiązki 
monochromatycznej lasera jest dostrojona do częstości przejścia elektronowego anali-
zowanego związku, co prowadzi do selektywnego wzrostu intensywności pasm rama-
nowskich 102–106 razy w stosunku do klasycznej dyspersyjnej spektroskopii Ramana. 

W badaniach stosuje się również powierzchniowo wzmocnioną spektrosko-
pię Ramana (ang. Surface Enhanced Raman Spectroscopy, SERS), w której mierzy 
się rozproszenie ramanowskie cząsteczek zaadsorbowanych na powierzchni metalu 
lub metalicznego zolu (głównie srebra). Zjawisko wzmocnienia tłumaczy się dwo-
ma różnymi mechanizmami: chemicznym i elektromagnetycznym. SERS zwiększa 
intensywność sygnału ramanowskiego 103–107 razy w stosunku do sygnału otrzymy-
wanego w klasycznym eksperymencie ramanowskim17. Wykorzystując konfokalną 
mikroskopię ramanowską (ang. Confocal Raman Microscopy), można wykonać 
widma z bardzo małego, precyzyjnie wybranego obszaru próbki (ok. 1 μm2). Dzięki 
możliwościom, jakie daje mikroskop konfokalny, uzyskuje się przekroje optyczne ba-
danych materiałów, obrazy trójwymiarowe oraz wizualizację komórek i fragmentów 
tkanek powłok lakierniczych pochodzących od różnych samochodów, pozostałości 
powystrzałowych, detekcji śladowych ilości substancji lub zanieczyszczeń, trudnych 
do podrobienia zabezpieczeń dokumentów.

Niektóre rodzaje nowoczesnej mikroskopii świetlnej mogą dawać zdjęcia o bardzo 
wysokiej rozdzielczości. W przeszłości podstawowym ograniczeniem jakości uzys- 
kiwanych obrazów mikroskopowych były wady soczewek (aberracja chromatyczna, 
aberracja sferyczna). Ten problem pokonano, przynajmniej w najdroższych modelach, 
w drugiej połowie XIX w. Napotkano jednak kolejną barierę – zjawiska dyfrakcji oraz 
interferencji, które powodują, że odpowiednią ostrość obrazu można uzyskać jedynie 
dla obiektów o rozmiarach wielokrotnie większych niż długość stosowanej fali. Obiek-
ty mniejsze niż 1/2 długości fali nie są w ogóle widoczne. Obiekty o wielkości rzędu 
długości fali pojawiają się w obrazie mikroskopowym, ale w formie zniekształconej: 
otoczone barwnymi obwódkami. Dlatego też nawet najlepsze mikroskopy optycz-
ne pracujące w zakresie światła widzialnego dają maksymalne powiększenia rzędu  
1500 razy. Mikroskopy pracujące w zakresie ultrafioletu osiągają maksymalne po-
większenie do ok. 3500 razy. Potrzeba uzyskania dużych powiększeń obiektów, nie-
możliwych do uzyskania w mikroskopach optycznych, zdeterminowała rozwój mi-
kroskopii elektronowej. Jeśli chce się zobaczyć coś bardzo małego o bardzo wysokiej 

17 B. Sharma i in., SERS: Materials, applications, and the future, „Materials today” 2012, nr 15, 
s. 16–25. 
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rozdzielczości, a także poznać skład pierwiastkowy badanej substancji, to należy wy-
korzystać technikę, jaką jest mikroskopia elektronowa sprzężona z mikroanaliza-
torem rentgenowskim (zdj. 10).

Zdj. 10. Skaningowy mikroskop elektronowy z detektorem mikroanalizy rentgenowskiej.

Od 70 lat mikroskop elektronowy stał się powszechnie stosowanym urządze-
niem zarówno w nauce, przemyśle, jak i kryminalistyce. Mikroskopy elektronowe 
różnią się od mikroskopów świetlnych tym, że tworzą obraz próbki za pomocą 
wiązki elektronów, a nie promieni światła. Elektrony mają znacznie krótszą dłu-
gość fali niż światło widzialne, co pozwala mikroskopom elektronowym uzyskiwać 
obrazy o wyższej rozdzielczości, niż standardowe obrazy uzyskiwane w mikrosko-
pach świetlnych.

Po opracowaniu odpowiedniej metodyki analitycznej mikroskop elektronowy 
daje szerokie możliwości badawcze dla mikroskopijnych próbek substancji chemicz-
nych oraz złożonych materiałów w postaci ciał stałych. Umożliwia przeprowadzenie 
jednoczesnych badań ich składu chemicznego i morfologii, a dodatkową jego zaletą 
jest to, że nie wymaga on w wielu przypadkach zniszczenia próbki – ani w procesie jej 
przygotowania do analizy, ani podczas pomiaru.

W skaningowym mikroskopie elektronowym (SEM) obraz jest uzyskiwany 
w wyniku detekcji elektronów wtórnych i (lub) odbitych, którymi próbka jest bom-
bardowana. Techniki obrazowania, takie jak: BSE (elektrony wstecznie rozproszone), 
SE (elektrony wtórne), CL (katodoluminescencja), LVSTD (w zmiennej próżni) oraz 
mikroanaliza rentgenowska, pozwalają na dokonanie analizy próbek – poza gazem – 
zarówno przewodzących, jak i nieprzewodzących prąd. Elektrony wtórne i wstecznie 
rozproszone są powszechnie używane do obrazowania próbek. Najbardziej wartoś- 
ciowymi dla ukazania morfologii i topografii próbek są elektrony wtórne, nato-
miast elektrony wstecznie rozproszone służą do zilustrowania kontrastu w składzie  
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wielofazowych próbek. Sygnał elektronów wtórnych pochodzi z obszaru leżącego 
blisko powierzchni próbki, dlatego obrazy z tego detektora dobrze odzwierciedlają 
topografię (ukształtowanie) powierzchni próbek. Charakteryzują się one dużą głębią 
ostrości. Sygnał elektronów wstecznie rozproszonych (elektronów odbitych) pocho-
dzi z dużego obszaru położonego w głębi struktury próbek, dlatego obrazy z tego 
detektora zwykle mają niższą rozdzielczość niż obrazy SE. Obrazy BSE charaktery-
zują się mniejszą głębią ostrości i nie oddają dobrze topografii próbki, ale dostarcza-
ją informację na temat gęstości obserwowanych powierzchni. Pokazują jakościowe 
zróżnicowanie fazowe (chemiczne) powierzchni próbki. W zależności od liczby ato-
mowej pierwiastka Z, która opisuje liczbę protonów w jądrze, większa lub mniejsza 
liczba elektronów wiązki pierwotnej zostaje rozproszona wstecznie. To oznacza, że 
sygnał pochodzący od pierwiastków ciężkich jest dużo silniejszy niż od pierwiast-
ków lekkich. Pozwala to na detekcję wtrąceń metalicznych lub pierwiastków cięż-
kich w obserwowanych próbkach. Kontrast charakteryzujący obrazowanie BSE jest 
proporcjonalny do kwadratu liczby masowej i zamiast kontrastu topograficznego  
(dla obrazowania SE) można obserwować kontrast materiałowy (zdj. 11).

A B
Zdj. 11. Obraz wykonany skaningowym mikroskopem elektronowym techniką 
obrazowania SE (A) i BSE (B).

Kolejną bardzo użyteczną techniką jest spektroskopia EDS. Jej działanie jest opar-
te na detekcji promieniowania charakterystycznego, emitowanego przez atomy próbki 
wzbudzone przez elektrony wiązki. Podczas bombardowania próbki wiązką elektronów 
następuje wybijanie elektronów pierwiastków wchodzących w skład próbki. Puste miej-
sca po wybitych elektronach są zastępowane elektronami z wyższych orbitali. Podczas 
tego przejścia, w celu wyrównania różnic energii między elektronami, są emitowane 
promienie rentgenowskie charakterystyczne dla danego pierwiastka. Detektor EDS ana-
lizuje promienie rentgenowskie, i na tej podstawie można określić skład pierwiastkowy 
badanej próbki. Dodatkowo można wykonać badania półilościowe, dzięki czemu można 
przeanalizować różne próbki nie tylko pod kątem różnorodności, która jest widoczna 
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po wykonaniu fotografii BSE, lecz także określić zmiany jakościowe i ilościowe ich 
składu. Analizy liniowe i mapy zawartości pozwalają także na badanie powierzchni pró-
bek w celu uchwycenia subtelnych zmian w składzie pierwiastkowym, niewidocznych 
na fotografii BSE. Skład pierwiastkowy przeliczony na procenty wagowe można łatwo 
zinterpretować, a podając skład w przeliczeniu na procent atomowy można wyciągać 
wnioski na temat stechiometrii związków budujących daną próbkę (zdj. 12 i tab. 2).

Zdj. 12. Widmo EDS uzyskane podczas obserwacji SEM. Symbolami pierwiastków 
glinu, miedzi, tlenu, i bizmutu zostały oznaczone linie K, L, M charakterystycznego 
promieniowania rentgenowskiego.

Tab. 2. Wyniki ilościowe mikroanalizy rentgenowskiej. Tabelę wyników wygenero-
wano za pomocą programu Aztek wchodzącego w skład oprogramowania mikroskopu 
SEM Mira 3XMU18.

Pierwiastek Typ linii k-Ratio Wt% Wt% 
Sigma

Proponowany
związek chemiczny

O K 0,00576 10,38 0,05 SiO2
al K 0,01818 19,11 0,06 Al2O3
Cu l 0,01357 18,53 0,08 Cu
Bi M 0,04348 51,97 0,12 Bi

Wyniki analizy ilościowej zawierają następujące informacje: 
•Wt % – procent wagowy danego pierwiastka w próbce,  
•Wt% Sigma – błąd procentu wagowego,
•k-Ratio – stosunek natężenia promieniowania linii charakterystycznej danego pierwiastka  
w próbce do natężenia od czystego pierwiastka w tych samych warunkach. 

18 A. Łasińska, Badania mikrośladów…, s. 810.
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Charakterystyczne promieniowanie rentgenowskie jest wykorzystywane do 
otrzymywania map rozkładu stężenia pierwiastków (ang. mapping). Wiązka analitycz- 
na skanuje badany obszar punkt po punkcie. spektrometr jest tak ustawiany, aby reje-
strował punkt w zadanym obszarze, gdy wykryje impuls rentgenowski o energii cha-
rakterystycznej dla danego pierwiastka. W ten sposób powstaje mapa odwzorowująca 
rozmieszczenie tego pierwiastka w badanym obszarze. Nowoczesne systemy EDS 
potrafią utworzyć kolorowe mapy w odpowiednich odcieniach, na których jest ukaza-
na wartość względna intensywności impulsu w każdym punkcie. Wymaga to jednak 
zastosowania wystarczająco długiego czasu postoju wiązki w każdym punkcie anali-
tycznym. Podczas jednego przebiegu wiązki analitycznej można zarejestrować mapy 
rozkładu dla kilkunastu pierwiastków (zdj. 13a i 13b). Mapka jest zbiorem plamek 
odpowiadających impulsom promieniowania rentgenowskiego. Stopień zagęszczenia 
plamek odpowiada stężeniu pierwiastka. Istotny wpływ na ocenę rozkładu stężenia 
pierwiastka ma czas zbierania impulsów. Mapki nie pozwalają jednak na wychwyce-
nie małych różnic w stężeniach oraz niskich stężeń (ze względu na obecność plamek 
pochodzących od tła – promieniowanie ciągłe).

Zdj. 13a. Przykłady map rozkładu stężenia pierwiastków. Mapy wygenerowano za 
pomocą programu Aztek wchodzącego w skład oprogramowania mikroskopu SEM 
Mira 3XMU, na podstawie zmierzonego widma EDS.
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Zdj. 13b. Obraz BSE oraz sumaryczny obraz nałożenia map stężeń pierwiastków. 
Mapy wygenerowano za pomocą programu Aztek wchodzącego w skład oprogramo-
wania mikroskopu SEM Mira 3XMU, na podstawie zmierzonego widma EDS.

Na podstawie map określa się wstępnie, za pomocą odpowiedniego oprogramo-
wania, związki chemiczne wchodzące w skład badanego materiału oraz udział pro-
centowy tych związków. Przykładową mapę rozkładu faz oraz ich udział procentowy 
przedstawiono na zdj. 14 i w tab. 3.

Zdj. 14. Przykłady map rozkładu faz. Mapy wygenerowano za pomocą programu Az-
tek wchodzącego w skład oprogramowania mikroskopu SEM Mira 3XMU.
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Tab. 3. Wartości procentowego udziału znalezionych frakcji.

Związki chemiczne Frakcja (%) Liczba pikseli

1 MgAlO   9,1 23 849

3 SAlMgO   0,2     553

4 MgBaAlO 11,9 31 172

W mikroanalizie rentgenowskiej można stosować również technikę analizy 
liniowej. Polega ona na skanowaniu wiązką elektronową wzdłuż określonej linii  
na powierzchni próbki z jednoczesną rejestracją zmian natężenia emitowanego pro-
mieniowania rentgenowskiego. Liniowa analiza składu chemicznego pokazuje zmiany 
stężenia danego pierwiastka wzdłuż linii wybranej na powierzchni badanej próbki.  
Na wykresach umieszczonych pod zdj. 15 przedstawiono przykład analizy liniowej.

Jedną z cech najbardziej atrakcyjnych w mikroskopii elektronowej jest szeroka 
gama jej zastosowań w różnych dziedzinach kryminalistyki. Jest ona wykorzystywana 
do badań identyfikacyjnych i porównawczych materiałów dowodowych, takich jak: 
drobiny szkła i lakierów, metali, tonerów do urządzeń drukujących, morfologii włó-
kien, mas pirotechnicznych oraz ich pozostałości, urządzeń pirotechnicznych oraz po-
zostałości po wystrzale z broni palnej (ang. gunshot  residue, GSR). Dzięki niej moż-
na analizować mikroślady substancji stałych na poziomie mikrometrycznym (pyłki 
roślin, ziarna gleby) znalezione na ubraniach, odpryski farby z miejsca przestępstwa, 
a nawet stwierdzić, czy samochód w momencie wypadku miał włączone reflektory. 
Mikroskopia elektronowa pozwala analizować słabo widoczne lub niewidoczne mi-
kroskopijne ślady dowodowe przez ich obrazowanie, porównywanie obrazów i mikro-
analizę rentgenowską.

Z punktu widzenia kryminalistyki istotnym problemem dotyczącym analizy jest 
między innymi identyfikacja urządzenia wykonawczego. W ramach przeprowadzo-
nego projektu naukowo-badawczego podjęto rozszerzone badania zmierzające do 
identyfikacji indywidualnej urządzeń drukujących i powielających. Przeprowadzono 
testy oryginalnych tonerów oraz ich zamienników, analizując wydruki pochodzące 
ze 134 laserowych urządzeń drukujących produkowanych przez 10 różnych firm. 
Uzyskane obrazy mikroskopowe pozwoliły przyporządkować charakterystyczne 
cechy tonerów do poszczególnych grup urządzeń, tj. monochromatycznych druka-
rek laserowych, kolorowych drukarek laserowych, monochromatycznych urządzeń 
wielofunkcyjnych oraz kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych. Ustalono kryteria 
oceny indywidualnej, przyporządkowując i segregując cechy szczególne tonerów 
przez nadanie im konkretnych nazw. Na podstawie obrazów SEM i ustalonych 
kryteriów ujawniono szczegółową topografię struktury tonerów. Wykonane bada-
nia pozwoliły określić różnice lub podobieństwa między poszczególnymi tonerami  
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na wydrukach. Przeprowadzona analiza powierzchni tonera na wydrukach uzyska-
nych z różnych laserowych urządzeń drukujących wykazała, że nie w każdym przy-
padku warstwę tonera tworzy powierzchnia lita oraz ziarnista. Jeżeli obserwowano 
oba rodzaje powierzchni, to różnica między nimi polegała na stosunku rozmiaru 
jednej warstwy do drugiej i formie rozmieszczenia ich w obszarze jednego znaku, 
w zależności od typu urządzenia i firmy.

A

B

C

Zdj. 15. Mikrofotografia SEM w trybie BSE powierzchni ziarna z zaznaczoną linią 
skanowania (A); wykresy: sumaryczny wynik analizy linowej EDX wzdłuż linii (B); 
analiza liniowa EDX rozmieszczenia pierwiastków Mg, O, N, Al, Ba w pojedynczym 
ziarnie (C). Analizę liniową wygenerowano za pomocą programu Aztek wchodzącego 
w skład oprogramowania mikroskopu SEM Mira 3XMU.
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W niektórych przypadkach oryginalnych tonerów takie cechy, jak: proste struk-
tury pałeczkowate czy struktury nieregularne w modelu Lexmark T650n/T652/T654n 
(zdj. 16), wygięte struktury pałeczkowate w modelu Lexmark X264/X363/X364, 
pojedyncze struktury sferyczne wyglądające niczym piłeczki porozrzucane na po-
wierzchni tonera w modelu Lexmark X940e/X945e, ziarna o zbliżonym do siebie 
rozmiarze w modelu Lexmark MX410, struktury w postaci kul i sześcianików na po-
wierzchni ziaren w modelu Canon iRAdv C9070 lub struktury samych sześcianików 
na powierzchni ziaren w modelu OKI MB461/MB471/MB491, są indywidualne dla 
konkretnego wydruku. Niektóre cechy mogą występować jedynie w nielicznych przy-
padkach, np. struktury pałeczkowate charakterystyczne dla dwóch modeli Dell (5310n 
i 5350dn), jednego modelu kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego OKI C5550M-
FP oraz kilku modeli firmy Lexmark, głównie typu monochromatycznych urządzeń.

Jeszcze inne cechy mogą być charakterystyczne dla konkretnego typu urządze-
nia, np. struktury nieregularne lub kuliste tuż pod powierzchnią ziarna i powierzchnią 
litą tonera charakteryzujące się innym kontrastem na obrazie SEM. Tego typu struktu-
ry występowały w monochromatycznych drukarkach laserowych i monochromatycz-
nych laserowych urządzeniach wielofunkcyjnych.

Oryginalne tonery tworzące tekst na wydrukach charakteryzują się cechami, któ-
re pozwalają na odróżnianie ich jedynie w pewnych granicach. Niestety, wiele z tych 
cech powtarza się w różnych modelach u różnych producentów, co znacznie utrudnia 
ich identyfikację. Niemniej jednak można dokładnie określić grupę urządzeń drukują-
cych (monochromatyczne, kolorowe).

A B
Zdj. 16. Obrazy SEM powierzchni litej (A) oraz ziarna i jego powierzchni (B) tonera 
dla wydruku wytworzonego z modelu Lexmark T650n/T652/T654n.

Mikroskopy elektronowe do badań kryminalistycznych mogą być wyposażone 
również w dodatkowe oprogramowanie umożliwiające analizę cząsteczek pozostało-
ści po wystrzale z broni palnej (GSR) o charakterystycznej morfologii i swoistym 
składzie pierwiastkowym. Pozwala ono miedzy innymi analizować pozostałości zna-
lezione na ubraniu lub skórze osoby oddającej strzał z broni palnej oraz cząstki po-
zostałości po reakcjach pirotechnicznych19. W kryminalistyce analiza pozostałości 

19 H. Krüsemann, SEMs and Forensic Science, „Problems of Forensic Science” 2001, nr 47,  
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powystrzałowych jest często stosowaną metodą badań w celu wyjaśniania okolicz-
ności zdarzeń z użyciem broni palnej. Ślady po wystrzale z broni palnej rutynowo 
zabezpiecza się na stoliku mikroskopowym. Na podstawie wysokiej średniej liczby 
atomowej (Z) cząstek GSR, pochodzących ze składu mieszanin spłonkowych, prze-
szukiwanie takich cząstek jest przeprowadzane na podstawie ich jasności w obrazie 
elektronów wstecznie rozproszonych (BSE) (zdj. 17).

Zdj. 17. Zdjęcie SEM cząstki „charakterystycznej” pozostałości po wystrzale z broni 
palnej na powierzchni stolika mikroskopowego.

Skład pierwiastkowy cząstek jest analizowany przez system EDX, w którym 
powszechnym typem detektora jest detektor krzemowy domieszkowany litem Si(Li) 
w stanie stałym.

Ponad 25 lat temu wprowadzono automatyczne systemy przeszukiwania, któ-
re zastąpiły manualne przeszukiwanie cząstek z pozostałości po wystrzale po-
chodzących ze spłonki20. Takie automatyczne systemy przeszukiwania lokalizują 
cząstki, analizują ich skład pierwiastkowy i dokonują ich identyfikacji. W związku 
z niewielkim rozmiarem cząstki GSR (np. 0,5–10 µm) w stosunku do obszaru próbki  
(120–480 mm2 w zależności od rozmiaru podstawki mikroskopu SEM) i dużą liczbą 
cząstek środowiskowych o wysokiej średniej liczbie atomowej (Z) znajdowanych 
zazwyczaj w analizowanych próbkach, czas potrzebny na przeprowadzenie automa-
tycznego przeszukiwania jest długi. Wynikiem analizy GSR jest automatycznie ge-
nerowany raport z badań, który zawiera liczbę znalezionych cząsteczek z uwzględ-
nieniem zdefiniowanych klas. Dzięki nieustannemu rozwojowi technologicznemu 

s. 110–121.
20 R.S. White, A.D. Owens, Automation of Gunshot Residue Detection and Analysis by Scan-

ning Electron Microscopy/Energy Dispersive X-ray Analysis (SEM/EDX), „Journal of Forensic 
Science” 1987, nr 32, s. 1595–1603; M. Germani,  Evaluation of Instrumental Parameters for 
Automated Scanning Electron Microscopy/Gunshot Residue Particle Analysis, „Journal of Fo-
rensic Science” 1991, nr 36, s. 331–342.
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sprzętu komputerowego i oprogramowania zwiększają się możliwości automatycz-
nych systemów w zakresie detekcji większej liczby cząstek i o mniejszych rozmiarach, 
które są dokonywane w krótszym czasie.

Innym sposobem obrazowania jest uzyskanie obrazu powierzchni ze zdol-
nością rozdzielczą rzędu wymiarów pojedynczego atomu. Do tego służy mikro-
skop sił atomowych (ang. atomic force microscope, AFM). Wśród wielu urządzeń 
kojarzonych z nanotechnologią żadne nie jest tak dobrze rozpoznawalne i proste 
w założeniu swojej budowy jak mikroskop sił atomowych, zwany również mikro-
skopem bliskich oddziaływań. W ciągu ostatnich kilku lat rozszerzył się obszar 
zastosowań AFM, głównie ze względu na jego olbrzymie możliwości niedostępne 
dla innych technik badawczych. Jego duża rozdzielczość umożliwia badania poje-
dynczych cząsteczek, ich ugrupowań oraz elementów struktur nadcząsteczkowych. 
AFM wykorzystuje siły oddziaływań międzyatomowych na zasadzie prowadzenia 
ostrza nad lub pod powierzchnią próbki. Ostrze jest przymocowane do spręży-
ny (dźwigni), której odchylenie umożliwia wyznaczenie siły oddziaływania mię-
dzyatomowego między atomami ostrza i badanej powierzchni. Mapa sił dla każ-
dego punktu powierzchni próbki jest przetwarzana komputerowo na obraz. Pomiar 
ugięcia dźwigni jest dokonywany metodami optycznymi. Czułość odczytu ugięcia 
dźwigni sięga dziesiątych części angstrema21. Czubek ostrza składa się z kilkuset 
atomów do nawet jednego atomu. Te ostrza produkuje się zazwyczaj z krzemu 
i azotku krzemu. AFM może pracować w trybie kontaktowym, w którym dźwi-
gienka jest utrzymywana w odległości mniejszej niż kilka dziesiątych nanometra 
od powierzchni próbki, siły zaś, jakie występują, są siłami odpychania. Podczas 
pracy w trybie bezkontaktowym dźwigienka jest utrzymywana w odległości od 
kilku do kilkudziesięciu nanometrów od powierzchni badanego materiału. W tym 
przypadku między próbką a sondą działają siły przyciągania (oddziaływania van 
der Waalsa). Właściwy wybór sposobu prowadzenia badań za pomocą AFM ma 
istotne znaczenie, gdyż od tego zależy poprawność uzyskanych wyników. Kom-
puter stanowiący część składową AFM musi charakteryzować się dużą szybkością 
działania i mieć dużą pojemność pamięci. 

Programy komputerowe służące do generowania obrazu próbki oraz określania 
jej właściwości są ciągle doskonalone. Ich opracowywanie wymaga głębokiej wiedzy 
nie tylko z zakresu matematyki i informatyki, lecz także z fizycznych i chemicznych 
właściwości badanych materiałów. Ważne są także badania wpływu rodzaju materia-
łu i wymiarów promienia ostrza pomiarowego AFM na siłę działającą między tym 
ostrzem a badaną próbką. Są również rozwijane procedury badawcze oraz sposoby 
obliczeń statystycznych stanowiących podstawę określania właściwości struktury 
geometrycznej powierzchni badanych. Możliwości zastosowania AFM w różnych 
dziedzinach nauki, techniki i kryminalistyki są bardzo duże. Należą do nich przede 

21 A n g s t r e m  (Å) – jednostka długości równa 10−10 m. Służy do liczbowego wyrażania war-
tości bardzo małych długości, porównywalnych z rozmiarami atomów, za: https://pl.wikipedia.org/
wiki/Angstrem  [dostęp: 3 I 2018] (przyp. red.).
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wszystkim badania metali, struktur ceramicznych i krzemowych oraz prowadzone 
ostatnio na coraz większą skalę badania z biologii. Technika AFM w kryminalistyce 
jest wykorzystywana m.in. do badań skutków pożaru, a także do badań krwi, wło-
sów, włókien, tekstury papieru oraz głębokości wnikania środków kryjących (tuszy, 
past długopisowych)22. Można ją też stosować do analizy pozostałości po wystrzale 
z broni palnej (zdj. 18), m.in. do określania kształtu, wielkości oraz średniej gęstości 
cząstek wokół otworu wlotowego pocisku23.

Zdj. 18. Obraz AFM pojedynczych cząstek GSR24.

A.J. Goddard i współpracownicy wykorzystali technikę AFM do badania ukry-
tych odcisków palców na mosiężnych powierzchniach. Mosiądz jest bardzo popular-
nym materiałem do produkcji amunicji. AFM w tym przypadku posłużyła do wizuali-
zacji korozji metali w skali nanometrowej między śladami linii papilarnych a metalem 
po obróbce cieplnej25.

Mikroskop AFM zastosowano również do analiz włókien tekstylnych. Obrazy 
AFM wykorzystano do ilościowego pomiaru parametrów tekstury powierzchni tkanin 
narażonych na czynniki środowiskowe (różne rodzaje gleby, woda) w funkcji czasu. 
Badania wykazały różnicę między uszkodzeniami włókien pod wpływem czynników 
środowiskowych a uszkodzeniami mechanicznymi26.

22 S. Kasas, A. Khanmy-Vital, G. Dietler, Examination of Line Crossings by Atomic Force  
Microscopy, „Forensic Science International” 2001, nr 119, s. 290–298.

23 Y. Mou, J. Lakadwar, J.W. Rabalais, Evaluation of Shooting Distance by AFM and FTIR/ATR 
analysis of GSR, „Journal of Forensic Science” 2008, nr 58, s. 1381–1386.

24 Tamże.
25 A.J. Goddard, A.R. Hillman, J.W. Bond, High Resolution Imaging of Latent Fingerprints by 

Localized Corrosion on Brass Surfaces, „Journal of Forensic Sciences” 2010, nr 55, s. 58–65.
26 E. Canetta, K. Montiel, A.K. Adya, Morphological changes in textile fibres exposed to environ- 

mental stresses: Atomic force microscopic examination, „Forensic Science International” 2009, 
nr 191, s. 6–14.
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Technika AFM została wykorzystana także do wykrywania materiałów wybu-
chowych. Analizowano między innymi morfologie powierzchni takich substancji, jak: 
triamino-trinitro-benzen, nadchloran amonu i PBX, w celu dokładniejszego określenia 
cech charakterystycznych materiałów wybuchowych27.

Możliwości mikroskopu AFM są coraz większe dzięki ciągłemu prowadzeniu 
prac, zarówno nad konstrukcją samego mikroskopu, jak i podstawami fizycznymi sto-
sowanej metody. Pomimo ciągłego doskonalenia mikroskopu sił atomowych i rozwoju 
oprogramowania komputerowego, a także nowych osiągnięć z dziedziny podstaw teo-
retycznych i eksperymentalnych, interpretacja wyników uzyskanych metodą AFM jest 
wciąż zagadnieniem trudnym i złożonym.

Podsumowanie

Wykorzystanie zaawansowanej technologii do badania materiału dowodowego po-
zwala na niezwykle dokładną jego analizę. Obejrzenie materiału w dużych powięk-
szeniach jest niezbędne przy wykonywaniu dokumentacji różnych próbek (badaniu 
morfologii powierzchni, ustalaniu cech diagnostycznych). Zastosowanie mikrosko-
pii optycznej, elektronowej czy sił atomowych oraz zintegrowanych z nimi syste-
mów spektroskopowych jest podstawowym, ale jednocześnie potężnym narzędziem 
służącym do wykonywania obserwacji różnorodnych materiałów. Mimo swej wy-
sokiej wartości rynkowej i wysokich cen eksploatacyjnych, takie systemy powinny 
być obecnie urządzeniami dostępnymi w każdym laboratorium kryminalistycznym 
i powinny być stosowane jako podstawowe urządzenia wykorzystywane rutynowo 
w ekspertyzach sądowych. Pozwalają one na szybkie wykonanie nieskomplikowa-
nych badań nieniszczących materiału. Dzięki temu w krótkim czasie można uzyskać 
informacje o badanych próbkach, które można łatwo dalej przetwarzać i wizualizo-
wać, wykonując dokumentację fotograficzną, z uwzględnieniem różnych szczegó-
łów budowy, zbadania ich własności optycznych oraz ustalenia ich składu chemicz-
nego. Na podstawie uzyskanych wyników można dokonać wstępnych klasyfikacji 
materiału dowodowego oraz przekazać go do dalszych badań z użyciem innych wy-
soko zaawansowanych instrumentów. 

27 M. tourne, Developments in Explosives Characterization and Detection, „Journal of Fo-
rensic Research” 2013, nr S12, s. 2–10; G.C. Yang i in., Pang Preparation and Charakterization  
of nano-TATB Explosive, „Propellants Explosives, Pyrotechnics” 2006, nr 31,s. 390–394; A. Kuma-
rii in., Nano-ammonium Perchlorate: Preparation, Characterization and Evaluation in Composite 
Propellant Formulation, „Journal of Energetic Materials” 2013, nr 31, s. 192–202; A.E.D.M van der 
Heijden i in. Energetic Materials: Crystallization, Characterization and Insensitive Plastic Bonded 
Explosives, „Propellants Explosives, Pyrotechnics” 2008, nr 33, s. 25–32.
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Abstrakt

W artykule przedstawiono zagadnienia obejmujące różne techniki obrazowania wy-
korzystywane w kryminalistyce. Rozwój technologii obserwowany we współcze-
snym świecie pociąga za sobą zmiany we wszystkich dziedzinach życia, usprawnia-
jąc, przyspieszając oraz otwierając je na nowe możliwości badawcze. Wykorzystanie 
zaawansowanej technologii pozwala na precyzyjną analizę materiału dowodowego. 
Możliwość obserwacji różnych próbek w dużych powiększeniach jest niezbędna przy  
wykonywaniu ich dokumentacji (badanie morfologii powierzchni, ustalanie cech 
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diagnostycznych). Zastosowanie mikroskopii optycznej, elektronowej lub sił ato-
mowych, a także zintegrowanych z nimi systemów spektroskopowych jest podsta-
wowym, a zarazem potężnym narzędziem służącym wykonywaniu obserwacji róż-
norodnych materiałów.

Słowa kluczowe: techniki obrazowania, mikroskopia, SEM, mikroanaliza rentgenow-
ska, EDS, spektroskopia Ramana, mikroskopia sił atomowych, AFM.

Podziękowania

W artykule przedstawiono niektóre wyniki badań przeprowadzonych w zakresie  
pirotechniki oraz badań struktury powierzchni tonera w ramach projektu badawczego 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr 0023/R/ID3/2012/02.


