


NOWE SPOJRZENIE NA WYBRANE MATERIA Y

STOSOWANE W DAKTYLOSKOPII 

W literaturze kryminalistycznej niewiele miejsca po wi ca si  zagadnieniu skutecznego 

wykorzystania proszków daktyloskopijnych na miejscu zdarzenia. „Proszkowa” metoda ujawniania 

ladów daktyloskopijnych, b d ca dominuj c  metod  ujawniania ladów na miejscu zdarzenia, 

traktowana jest marginalnie. Wynika z tego oczywisty wniosek, e wykorzystanie „proszkowych” metod 

ujawniania, winno stanowi  podstaw  szkolenia na kursach dla policjantów techniki kryminalistycznej. 

Umiej tno  ta po uko czeniu szkolenia w formie kursowej, powinna by  doskonalona 

w ramach doskonalenia zawodowego, realizowanego permanentnie w ca ym okresie pracy zawodowej. 

Kwesti  otwart  jest odpowied  na pytanie – kto powinien takie doskonalenie zawodowe realizowa

i w jakiej formie?

Wydaje si , e kwestia doskonalenia zawodowego ju  pracuj cych zawodowo techników 

kryminalistyki, powinna le e  w gestii i zainteresowaniu dwóch podmiotów. Pierwszym z nich, 

s  bezpo redni prze o eni techników kryminalistyki. Do zakresu ich obowi zków nale y mi dzy innymi 

bezpo redni nadzór nad realizacj  zada  podleg ych im pracowników. Jedn  z jego form jest analiza 

i ocena ujawnionych na miejscu zdarzenia ladów daktyloskopijnych. Wnioski z dokonanej analizy 

wskazuj  na poziom przygotowania zawodowego podleg ych pracowników, pozwalaj c tym samym 

na w a ciwe projektowanie kierunków doskonalenia zawodowego. 

Kolejnym podmiotem, który mo e i powinien by  zaanga owany w proces doskonalenia 

zawodowego techników kryminalistyki, s  eksperci daktyloskopii. Stanowisko to wynika z nast puj cych 

przes anek:

1. posiadaj  oni najwy sze i wszechstronne umiej tno ci w zakresie daktyloskopii; 

2. podczas bada  identyfikacyjno-porównawczych maj  bezpo redni kontakt z wynikami pracy 

specjalisty, co pozwala na bie c  ocen  zastosowanej podczas ogl dzin metody ujawniania 

i zabezpieczania ladów daktyloskopijnych; 

3. od jako ci otrzymanego materia u dowodowego zale  mo liwo ci jego wykorzystania w procesie 

karnym; 

Z uwagi na szeroki zakres zagadnie  obejmuj cych „proszkowe” metody ujawniania, 

niniejsza prezentacja koncentruje si  na wykorzystaniu w daktyloskopii proszków fluorescencyjnych. 

Mo liwo ci ich wykorzystania znane s  w kryminalistyce od szeregu lat stanowi c jeden z elementów 

kszta cenia umiej tno ci na kursach o profilu kryminalistycznym. Praktyka pokazuje jednak, 

e zastosowanie proszków fluorescencyjnych na miejscu zdarzenia jest sporadyczne, prowadz c

tym samym do ograniczenia ilo ci zabezpieczanych ladów daktyloskopijnych oraz obni enia 

ich jako ci. Z tego te  wzgl du, na potrzeby niniejszej prezentacji Dzia  Sprzeda y Specjalnej firmy 

Transfarm Sp z o. o. dokona  badania skuteczno ci wykorzystania proszków fluorescencyjnych, 

koncentruj c si ladach wyst puj cych na „pod o ach trudnych” oraz nietypowych metodach 

ich zabezpieczania. Prezentacja uzyskanych wyników na seminarium policyjnych ekspertów 

daktyloskopii, stanowi znakomit  okazj  do przekazania za ich po rednictwem, opracowanych 

materia ów technikom kryminalistyki. Wykorzystanie tych wyników powinno wp yn  na wzrost 

ilo ciowy i jako ciowy zabezpieczanych ladów daktyloskopijnych. 



I. Warunki bada .

Badania przeprowadzone zosta y na zró nicowanych rodzajach pod o y. Wykonywane

one by y na: 

1. drewnie surowym,

2. wielobarwnym papierze gazetowym,

3. szkle, 

4. pod o ach z tworzyw sztucznych.

Na w/wym. pod o a nanoszono lady opuszków i d oni stanowi ce mieszanin  potowo-t uszczow .

Czynno  ujawniania na wszystkich rodzajach pod o y nast powa a po up ywie ok. 1 godz. od chwili

pozostawienia ladu.

Do ujawniania wykorzystano:

1. argentorat, 

2. proszek magnetyczny „bichromatic”,

3. proszek magnetyczny czarny,

4. proszki fluorescencyjne zwyk e i magnetyczne.

Ujawnione lady zabezpieczano: 

1. fotograficznie, aparatem cyfrowym,

2. na folie elatynowe,

3. za pomoc  mas silikonowych.

Ca o  bada  realizowano w warunkach zbli onych do wyst puj cych na miejscu zdarzenia.

Wszystkie próby zosta y przeprowadzone w mieszkaniu pos uguj c si  jako o wietleniem wiat em

z lampki nocnej, wiat em lampy b yskowej wbudowanej w aparat fotograficzny oraz lamp  UV 

o mocy 18 W. Do „przeniesienia” ujawnionych ladów linii papilarnych wykorzystano popularne folie

daktyloskopijne „Foton”, masy silikonowe „Silmark”, Siloksan Light” oraz „Silipol 100”.

II. Proces ujawniania.

1. Drewno.

Ujawnianie ladów na drewnie surowym przeprowadzono za pomoc  proszku magnetycznego

czarnego. Proszek nanoszono wzd u  w ókien drewna. W wyniku ujawniania ladów du a ilo  proszku

pozosta a na pod o u zwi zana z w óknami pod o a (por. fot. nr 1, str. 7). Poprawa „czytelno ci”

ujawnionych ladów nast pi a po usuni ciu cz steczek proszku przy pomocy p dzla z puchu marabuta

(por. fot. nr 2, str. 7). Ujawnione lady sfotografowano w wietle zastanym w postaci o wietlenia

pomieszczenia lamp arow  oraz przy zastosowaniu lampy b yskowej. Z uwagi na rodzaj pod o a

(matowe drewno, które rozprasza o wiat o lamp), w obu przypadkach uzyskano wynik pozytywny.

Po wykonaniu zdj  fotograficznych ujawnione lady zabezpieczono na foli elatynow . Zabezpieczone

na foli lady pozosta y nadal widoczne, wyst pi y jednak na niej równie  cechy pod o a, powoduj ce

przerwy w przebiegu linii papilarnych. Z uwagi na opisany wy ej efekt, do zabezpieczenia ladów

wykorzystano masy silikonowe - „Silmark”, „Siloksan” oraz „Silipol 100”. W mas  silikonow  „wtopi ”

si  proszek, którym ujawniono lad, wyst puj cy zarówno na elementach wypuk ych pod o a

jak i wkl s ych.
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W procesie ujawniania ladów daktyloskopijnych proszkami fluorescencyjnymi zastosowano

proszki zwyk e oraz magnetyczne. W celu wykorzystania fluorescencyjnych w a ciwo ci proszków,

czynno  ujawniania ladów oraz ich fotografowania, wykonywana by a w wietle UV. Proszek

fluorescencyjny zwyk y na testowane pod o e nanoszono p dzlem z puchu marabuta uzyskuj c wynik

negatywny – lady linii papilarnych wyst pi y szcz tkowo, podczas gdy proszek pokrywa  ca e pod o e.

Odmienny wynik uzyskano po zastosowaniu proszków fluorescencyjnych magnetycznych. Ujawnione

lady by y bardzo dobrze widoczne w wietle UV. Wyst pi a jednak równocze nie znaczna fluorescencja

pod o a, spowodowana przyleganiem do niego proszku (por. fot. nr 3, str. 7). W celu zwi kszenia

„czytelno ci” ladu, równie w tym przypadku nale a o dokona  usuni cia nadmiaru proszku z pod o a.

Zabieg ten poprawi  wyniki ujawniania oraz umo liwi  wykonanie odpowiedniej jako ci zdj

fotograficznych ladów (por. fot. nr 4, str. 7). „Czytelno ” ujawnionych ladów w wietle UV,

po zastosowaniu do ich zabezpieczenia w/w mas silikonowych równie  pozosta a bardzo dobra 

(por. fot. nr 5 i 6, str. 7).

Z uwagi na negatywne efekty zastosowania folii elatynowych do zabezpieczenia ladów

ujawnionych proszkiem magnetycznym, odst piono od jej zastosowania w odniesieniu do ladów

ujawnionych proszkami fluorescencyjnymi.

2. Pod o a wielobarwne.

Do ujawniania ladów daktyloskopijnych na wielobarwnym papierze gazetowym (kolorowe zdj cia

czasopism) wykorzystano proszki magnetyczne jasne i ciemne, proszek magnetyczny „bichromatic”

oraz proszki fluorescencyjne. Pozytywne efekty ujawniania uzyskano po zastosowaniu ka dego

z w/w proszków. Problem, jaki wyst pi  po ujawnieniu ladów wi e si  z ich sfotografowaniem i wynika

ze zró nicowanej kolorystyki pod o a. Ta cecha pod o a spowodowa a, e lady ujawnione proszkami

magnetycznymi widoczne s  tylko w miejscach, w których wyst puje kontrast z barw  pod o a.

Wykonane w takich warunkach zdj cia nie ukazuj  ca ego obrazu ladu, lecz tylko jego fragmenty

w miejscach, w których wyst puje kontrast z pod o em. Równie  odbicia wiat a od pod o a

s  przeszkod  podczas fotografowania (por. fot. nr 7, str. 8). W takiej sytuacji znacznie lepsze efekty

fotografowania osi ga si , gdy ujawnione lady fotografowane s  po ich zabezpieczeniu na foli

daktyloskopijn  lub za pomoc  mas silikonowych.

Pozytywny efekt przynosi równie  ujawnianie ladów daktyloskopijnych przy u yciu proszku

magnetycznego „bichromatic”. Wynika to ze specyfiki rodka ujawniaj cego, polegaj cej

na przyjmowaniu przez proszek barwy zawsze kontrastuj cej w stosunku do barwy pod o a

(por. fot. nr 8, str. 8). W przypadku zastosowaniu proszku „bichromatic” ograniczenia podczas 

fotografowania ladów wynikaj  z odbi  zastosowanego wiat a od l ni cego pod o a. Równie

w tym przypadku wykonane zdj cia daj  lepszy wynik, gdy fotografowanie ladu nast puje

po jego zabezpieczeniu na foli  daktyloskopijn  lub za pomoc mas silikonowych.

Problem zró nicowanej kolorystyki pod o a oraz problemy wynikaj ce z odbi wiat a od pod o a

eliminuje zastosowanie proszków UV. Wyst puj ca fluorescencja ujawnionego ladu eliminuje problemy

zwi zane z wykonaniem zdj  odpowiedniej jako ci (por. fot. nr 9 i 10, str. 8). Dotyczy to fotografowania

ladu ujawnionego na pod o u jak te  fotografowania ladu ju  po zabezpieczeniu (por. fot. nr 11, str. 8).
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3. Szk o.

Szk o jest pod o em, na którym lad mo e by  ujawniany ka dym z testowanych proszków

(por. fot. nr 12 i 13, str. 9). Problemy, jakie wyst pi y podczas realizowanych bada  zwi zane

s  z zabezpieczeniem fotograficznym ujawnionych ladów oraz  ich „przeniesieniem” na foli .

Fotografowanie to utrudnione jest przez wyst puj ce l nienie pod o a, a taka sytuacja wyst puje

w przypadku szk a najcz ciej. Kolejnym utrudnieniem jest kszta t pod o a, które mo e sk ada

si  z zachodz cych na siebie krzywizn np. przew enie szyjki butelki, ba ka arówki, lampka do wina 

i inne tego typu powierzchnie. L nienie pod o a podczas fotografowania eliminowane jest fluorescencj

ujawnionego ladu. Ujawniony lad w wietle UV „ wieci” na tyle intensywnie, e problem odbicia 

wiat a od pod o a, ma znaczenie marginalne (por. fot. nr 14, str. 9). Problem wynikaj cy z kszta tu

pod o a, na którym ujawniono lad zostaje wyeliminowany poprzez zastosowanie do zabezpieczenia

ladów folii elastycznych oraz mas silikonowych (por. fot. nr 15, str. 9). S  to metody alternatywne,

ze wskazaniem na uniwersalno mas silikonowych. Wykorzystanie folii elastycznej jest ograniczone

jej rozci gliwo ci  oraz – cz sto - brakiem dost pu do ladu.

4. Tworzywa sztuczne.

Powszechno  wyst powania tworzyw sztucznych spowodowa a, e do prób wykorzystano

tworzywo, z którego wykonano walizk  firmy „Samsonite” oraz kubki jednorazowego u ytku.

Typowanie takich pod o y wynika o z ich cech charakterystycznych, stanowi cych utrudnienie w pracy

technika kryminalistyki. Walizka „Samsonite” posiada bardzo chropowat  struktur  powierzchni 

powoduj c  pozostawanie du ej ilo ci proszku daktyloskopijnego w zag bieniach oraz styk folii

daktyloskopijnej tylko z wystaj cymi fragmentami. Natomiast kubek jednorazowy jest bardzo podatny

na nacisk i posiada ró norodne wzory na obwodzie. 

Powy sze cechy pod o y, determinuj  zarówno okre lon  metodyk  pracy podczas ujawniania

ladu jak równie  preferencje w zakresie metod jego zabezpieczania.

W procesie ujawniania ladów na walizce pozytywne wyniki daj  wszystkie w/w proszki. 

W przypadku ich z zastosowania, pozytywny wp yw na „czytelno ” ladów mia  proces usuwania

nadmiaru proszku, który pozostawa  na pod o u. Do wykonania tej czynno ci stosowano p dzel z puchu 

marabuta. Ujawniony lad fotografowano w wietle zastanym, z wykorzystaniem lampy b yskowej

oraz wiat a UV. Wszystkie wykonane zdj cia posiada y zadawalaj c  jako  (por. fot. nr 16 do 18,

str. 10). Problem pojawia  si w przypadku zastosowania do „przeniesienia” ladu folii 

daktyloskopijnych. Na foli  odwzorowywa y si  tylko fragmenty ladów, wyst puj ce na wypuk ych

elementach pod o a. Równocze nie na folii wyst powa  bardzo wyra ny rysunek struktury pod o a

przecinaj cy linie papilarne. Problem ten zosta  wyeliminowany poprzez zastosowanie do zabezpieczenia

ladu mas silikonowych. Masa silikonowa wype nia a wszystkie nierówno ci pod o a daj c tym samym

pewno , e wszystkie ujawnione fragmenty ladu zosta y zabezpieczone (por. fot. nr 19 do 21, str. 10). 

W procesie ujawniania ladów linii papilarnych na kubkach jednorazowych równie  zastosowano

wszystkie proszki zachowuj c jednak zasad  kontrastowo ci tj. do kubków jasnych stosowano proszki 

ciemne i odwrotnie. Efekty ujawniania wszystkimi testowanymi proszkami nale y oceni  pozytywnie.

W przypadku ladów ujawnionych na kubkach problem z w a ciwym ich zabezpieczeniem wyst pi

zarówno na etapie fotografowania jak te  ich przenoszenia na foli  daktyloskopijn . Problemy

te wynika y z odbi  przez pod o e wiat a jak te  z podatno ci pod o a na nacisk. Oba problemy

zosta y wyeliminowane poprzez zastosowanie do ujawniania ladów proszków fluorescencyjnych,

a do ich zabezpieczania - mas silikonowych.
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III. Podsumowanie. 

Przeprowadzone badania wskazuj , e w sytuacjach wyst pienia ladów daktyloskopijnych

na okre lonych rodzajach pod o y, wskazane jest wykorzystanie na miejscu zdarzenia nietypowych

metod ujawniania i zabezpieczania ladów. Metody te traktowa  nale y jako metody alternatywne

i stosowa  je w sytuacjach, w których standardowe metody ujawniania i zabezpieczania daj  efekty

niezadowalaj ce. Zastosowanie opisanych metod ujawniania i zabezpieczania powinno skutkowa :

1. ujawnianiem ladów daktyloskopijnych na pod o ach, w stosunku do których odst powano od prób

ujawnienia ladów lub te  zastosowane rodki nie przynosi y pozytywnego efektu ujawniania, 

2. uzyskaniem zdj  fotograficznych ladów o jako ci umo liwiaj cej wykonanie bada

identyfikacyjno-porównawczych,

3. zabezpieczeniem ladów odwzorowuj cym wszystkie ujawniane fragmenty linii papilarnych,

4. uzyskaniem materia u dowodowego o mo liwo ciach identyfikacyjnych szerszych, ni  wyst puj ce

po zastosowaniu tradycyjnych metod ujawniania. 

Przyst puj c do ujawniania ladów daktyloskopijnych nale y pami ta , e:

1. Proszki fluorescencyjne nale do grupy proszków daktyloskopijnych, których specyficzne cechy 

umo liwiaj :

a) dokonanie ujawniania ladów na pod o ach jednobarwnych jak i wielobarwnych

(nie obowi zuje w tym zakresie zasada kontrastowo ci),

b) wykonanie dobrej jako ci zdj  fotograficznych ujawnionych na pod o u ladów,

c) swobodny dobór materia u „przenosz cego” ujawniony lad z pod o a - z uwagi

na fluorescencj  proszku w wietle UV, ujawniony lad mo e by  zabezpieczany

na folie daktyloskopijne lub masy silikonowe dowolnego koloru,

2. Proszki fluorescencyjne charakteryzuj  si  wysokim przyleganiem do substancji tworz cej

lad oraz pod o a b d cego no nikiem tego ladu. Z tego wzgl du, w celu bie cej oceny efektów

wykonywanej czynno ci, ujawniania nale y dokonywa  w wietle UV. W przypadku stwierdzenia,

e podczas ujawniania równie  pod o e zosta o pokryte proszkiem (co w przypadku proszku

fluorescencyjnego jest sytuacj  typow ), nale y przed zabezpieczeniem ladu usun  jego nadmiar,

stosuj c w tym celu p dzelek z puchu marabuta. 

3. Dokonuj c ujawniania ladów daktyloskopijnych na pod o ach o w óknistej strukturze 

(np. drewnie), nanoszenie proszku powinno odbywa  si  wzd u  w ókien pod o a.

4. Dobór odmiany proszku fluorescencyjnego uzale niony jest od charakteru pod o a b d cego

no nikiem ladu. Wskazane jest aby:

a) proszku fluorescencyjnego zwyk ego nie stosowa  do ladów wyst puj cych na pod o ach

chropowatych (surowe drewno, chropowate powierzchnie plastikowe, gorsze gatunki 

papieru) z uwagi na niewielk  skuteczno  ujawniania przy znacznym pokryciu pod o a.

Proszki te s  natomiast bardzo skuteczne podczas ujawniania ladów daktyloskopijnych

na pod o ach g adkich (szk o, powierzchnie metalowe, lakiery, g adkie plastiki).

lady ujawniane s  bardzo precyzyjnie przy niewielkim zanieczyszczeniu pod o a.

b) stosuj c proszek fluorescencyjny magnetyczny usuwa  jego nadmiar przed zabezpieczeniem

ladu. Proszek ten charakteryzuje si  znaczn  uniwersalno ci  polegaj c  na poprawnym

ujawnianiu ladów wyst puj cych na pod o ach zarówno g adkich jak i chropowatych.

Mankamentem proszku magnetycznego jest jego du a przyczepno  do pod o a,

co powoduje konieczno  usuwania nadmiaru proszku, najlepiej p dzelkiem z puchu 

marabuta.

c) dokonuj c doboru odmiany proszku fluorescencyjnego nale y uwzgl dni  wynikaj ce

z tego konsekwencje. Proszki fluorescencyjne ró ni  si  barwami. Mog  to by  proszki

o barwie bia ej, ó tej, zielonej, czerwonej i innych. Je eli podj ta zostanie decyzja

o zastosowaniu proszku zwyk ego o okre lonej barwie to zostanie on naniesiony na p dzelek

barwi c go. Wynika z tego wniosek, e podczas stosowania proszków zwyk ych nale y

posiada  ich tyle iloma barwami proszku dysponujemy. Problem ten nie istnieje 

gdy stosowane s  proszki w odmianie magnetycznej.
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5. Fotografowanie ujawnionego ladu, w tym po jego przeniesieniu z pod o a na foli  lub za pomoc

mas silikonowych odbywa si  w wietle UV. Do wykonania zdj cia wystarczaj ca jest lampa UV

o mocy ok. 15-20W. Zdj cie ladu mo e by  wykonywane w takim przypadku na ustawieniach

automatycznych aparatu. Pozytywny wp yw na jako  wykonanego zdj cia ma ograniczenie

o wietlenia wiat em bia ym.

6. W przypadku ujawnienia ladu na pod o ach chropowatych o nieregularnych kszta tach

(np. szyjka butelki) do przeniesienia ladu z pod o a preferowane jest zastosowanie mas

silikonowych. „Wtopiony” w mas  silikonow  proszek jest przy tym odporny na fizyczne

oddzia ywanie.

Legionowo, listopad 2004.

Jan Stefanowicz

Dyrektor Dzia u Sprzeda y Specjalnej 

Transfarm Sp. z o.o. 
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D R E W N O 

fot. nr 1. fot. nr 2. 

fot. nr 3. fot. nr 4. 

fot. nr 5. fot. nr 6. 

7



P O D  O  A    W I E L O B A R W N E 

fot. nr 7. fot. nr 8. 

fot. nr 9. fot. nr 10. 

fot. nr 11. 
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S Z K  O 

fot. nr 12. fot. nr 13. 

fot. nr 14. fot. nr 15. 
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T W O R Z Y W A    S Z T U C Z N E 

fot. nr 16. fot. nr 17. 

fot. nr 18. fot. nr 19. 

fot. nr 20. fot. nr 21. 
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