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Historie použití rentgenových metod v Kriminalistickém
ústavu Praha se datuje od šedesátých let minulého století,
kdy zaèaly prvé pokusy se zjišÙováním zkratových
strukturních zmìn na elektrických vodièích. Byl využíván
zdroj Mikrometa s Debye-Scherrerovou komorou a metoda 
byla využívána do konce sedmdesátých let, poté bylo
zaøízení demontováno. Rentgenové strukturní metody byly 
v KUP znovu zavedeny v roce 1994 primárnì analýzu na
minerálních fází zemin. Zpoèátku byly využívány opìt
zdroje Mikrometa II a komory s filmovou registrací, o rok
pozdìji byly poøízeny dva goniometry (Philips a Dron) se
zapisovaèem s papírovým pásem. Data byla nìkolik
mìsícù vyhodnocována manuálnì s využitím tabelovaných 
dat. Oba systémy byly následnì pøestavìny na øízení z PC,
do kterého také probíhal sbìr dat. Pro vyhodnocovány byl
øadu let využíván pro gram ZDS a další jednoúèelové
programy, a databáze ICDD spolu se specializova nými
uživatelskými databázemi. 

V roce 2007 byla XRD laboratoø modernizována
mikro difrakèním systémem X´PertPRO fy PANalytical.
Jedná se o univerzální komplet, který umožòuje provádìní
analýz v reflexním i transmisním modu. Z modulù primární 
optiky jsou èasto využívány sestavy s kolimátory, foku -
saèním zrcadlem a monokapilárou. 

Forezní praxe vyžaduje èasté zmìny systémových
konfigurací, pro které je znaèným urychlením filozofie
výmìnných modulù „Pre FIX“. Veškeré optické moduly (tj. 
primárního i difraktovaného svazku), rentgenová lampa i
vzorkové nástavce jsou v tomto provedení, což umožòuje
provádìt zmìny konfigurace do nìkolika minut. Tímto
zpùsobem lze mìnit jak ohnisko rtg. lampy, veškeré
primární moduly, vzorkové nástavce, optiku difrakto -
vaného svazku i detektory.

Pro nìkteré úlohy jsou pøesto klasické komory
(zejména Gandolfiho komora s filmovým zázna mem) stále
využívány. Na tìchto komorách jsou snímány zejména
monokrystalové mikrovzorky, které je tøeba zkoumat
nedestruktivnì (malé drahé kameny, brisantní tøaskaviny,
apod.). Filmové záznamy z tìchto komor jsou následnì
digitalizovány a vyhodnocovány obdobnì jako záznamy
z goniometrù. Pro identifikaci tìchto látek jsou využívány
pøevážnì klientské databáze.

Prášková rentgenová mikrodifrakce je analytická
metoda, která umožòuje provedení komplexní fázové
analý zy na ploše, která je øádovì srovnatelná s plochou,
která je ve forenzní oblasti studována ostatními standard -
ními analytickými metodami (zejména SEM/EDS). K
tìmto metodám pøedstavuje komple mentární postup, který
umožòuje exaktní provedení kriminalisticko-technic kých

expertizních úkonù bez porušení vzorku a plnì zachová
jeho dùkazní hodnoty. 

Ve forenzní oblasti stále více prosazuje trend urèení
fáze minimálnì dvìma nezávislými metodami. Závìry
expertíz jsou podklady pro rozhodování orgánù èinných v
trestním øízení, tj. rozhodování o vinì a trestu, a výsledky
proto musí mít co nejvyšší stupeò hodnovìrnosti. Zde je
úloha XRD metod velmi obtížnì nahraditelná, protože
umožòuje fázovou analýzu na fyzikálnì jiném principu než 
vìtšina standardních analytických metod pro anorganickou 
i organic kou fázi.

Rentgenová difrakce (prášková nebo monokrystalová)
pøináší ve forenzní oblasti øadu výhod a analytických
možností, které lze jen velmi obtížnì nahradit jinou
instrumentací. Samozøejmì ale ani XRD metody nejsou
samospasitelné a jsou obvykle používány v kombinacích s
dalšími metodami (zejména SEM-EDS/WDS, Ramanova
mikrospektrometrie, optická mikroskopie, XRF a
mikroXRF, FTIR apod.).

Rentgenová strukturní analýza je využívána pro stopy
v následujících oblastech kriminalistické identifikace a
komparace:

• pedologické stopy

• mineralogické a petrologické materiály

• drahé kameny a další gemologické objekty

• pigmentové fáze v nejširším pojetí 

• povýbuchové zplodiny, komponenty výbušnin a
pyrotechnických složí (anorganické i organické
fáze)

• plastické hmoty a polymery

• farmaceutické produkty a kosmetické výrobky
(vèetnì drog)

• stavební materiály

• slitiny a kovy

• plniva a aditiva (polymery, papírenské produkty,
atd.)

• ohnivzdorné a bezpeènostní výplnì pláštì trezorù

• ”neznámé” vzorky (v nejširším pojetí)
Rentgenové metody se ve forenzní praxi nevyužívají

pouze pro rentgentgenstrukturní mikroanalýzu, jejich
využití je nezastupitelné i v defektoskopii, kde je
využíváno rentgenové prozaøo vání. Pøi identifikaci
antropologických objektù se v poslední dobì zaèíná
využívat poèítaèová tomografie.

Implementace moderních mikroanalytických identifikaèní
metod byla na KUP podpoøena projekty MVÈR RN
19961997008, RN 19982000005, RN 20012003007, RN
20052005001, VD20062008B10 a VD20072010B15
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