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Rys. 4 Wynik hierarchicznej analizy klastrowej przeprowadzonej na widmach (a) 
czystych materiałów wybuchowych oraz (b) materiałów pochodzących z 
eksplozji z użyciem C-4. 
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Rys. 5 Wyniki PCA przeprowadzonej na widmach FTIR czystych materiałów 
wybuchowych i materiałów pochodzących z kontrolowanego wybuchu, w 
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wyników 3D dla PC1, PC2 i PC3. 
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Rys. 6 Wynik analizy składowych głównych na widmach  FTIR: wykres 
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Rys. 7 Widma FTIR substancji znalezionej w odciskach palców zdeponowanych 
na banknocie, foli śniadaniowej i foli polietylenowej. Dla porównania 
przedstawiono widmo FTIR dla czystej aspiryny. 
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Rys. 8 Analiza mieszanin: (a) zdjęcie części odcisku palca zanieczyszczonego 
mieszaniną (aspiryna i cukier) (pasek skali oznacza 100 m). Widma FTIR 
były zebrane z obszarów oznaczonych kolorowymi punktami, (b) widma 
FTIR zmierzone w  różnych miejscach odcisku palca zanieczyszczonego 
cukrem i aspiryną; przykład widm zidentyfikowanych jako czysta 
aspiryna, czysty cukier i mieszanina obu składników. Dystrybucja 
koncentracji aspiryny (c) i cukru (d) w obrębie odcisku palca 
zdeponowanego na folii Mylar na podstawie obliczenia pola powierzchni 
pod liniami charakterystycznymi dla cukru lub aspiryny (linie zostały 
zaznaczone na odpowiednich widmach FTIR przy pomocy kolorowych 
prostokątów (b). 
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Rys. 9 Widma FTIR zebrane dla śladów PETN znalezionych na kartonie i 
szklanych drzwiach; jako referencyjne widmo FTIR dla czystego PETN 
jest przedstawiono w dolnej części rysunku. 
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Rys. 10 Porównanie widm FTIR zebranych dla drobiny materiału RDX 
(znalezionej w odciskach palców) przy użyciu laboratoryjnego (Globar) 
lub synchrotronowego źródła promieniowania podczerwonego. 
Eksperymenty były wykonane w modzie transmisyjnym, z przesłonami 
ustawionymi na 4 m na 4 m. 
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Rys. 11 Średnie widma FTIR dla C-4, PETN i TNT zidentyfikowanych w 
niewidocznych odciskach palców do których rekonstrukcji użyto szarego, 
czarnego lub białego proszku; odciski te były przeniesione przy użyciu 
taśmy Spex C-lifts. Dla porównania referencyjne widma FTIR dla C-4, 
PETN  TNT przedstawiono w prawym panelu. 
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Rys. 12 Rezultaty analizy klastrowej przeprowadzonej na widmach FTIR: C-4, 
PETN i TNT zidentyfikowanych w niewidocznych odciskach palców do 
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których rekonstrukcji użyto szarego, czarnego lub białego proszku; 
odciski te były przeniesione przy użyciu taśmy Spex C-lifts. 

Rys. 13 Rezultaty PCA przeprowadzonej na widmach FTIR: C-4, PETN i TNT 
zidentyfikowanych w niewidocznych odciskach palców, do których 
rekonstrukcji użyto szarego lub czarnego lub białego proszku; odciski te 
były przeniesione przy użyciu taśmy Spex C-lifts. 

26 

Rys. 14 Średnie widma FTIR tabletek zawierających furazydynę produkowanych 
przez Adamet (Furaginum Adamet i uroFuraginum Adamet), TEVA 
Pharmaceuticals (Furaginum Teva i neoFuraginum Teva) i US Pharmacia 
(FuragiActive). 

28 

Rys. 15 Porównanie widm FTIR zebranych dla laktozy i sacharozy.  28 
Rys. 16 HCA na widmach FTIR próbek furazydyny, laktozy i sacharozy. Oś 

pionowa reprezentuje miarę podobieństwa między widmami FTIR 
uwzględnionymi w analizie. Widma z poszczególnych grup były 
kodowane kolorami zgodnie z legendą klucza przedstawioną po prawej 
stronie. 

29 

Rys. 17 Rozkład zależnosci PC1 vs PC2 (a)  oraz  PC2 vs PC3 (b) otrzymanych 
jako rezultat PCA przeprowadzonej na pierwszych pochodnych widm 
FTIR zebranych dla tabletek furazydyny produkowanych przez firmy: 
Adamet, TEVA i US Pharmacia. 
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Rys. 18 Porównanie wykresu wektora własnego dla PC2 (L2), pierwszej 
pochodnej widma FTIR laktozy i samego widma FTIR. Linie pionowe 
wskazują wartości liczby falowej dla których L2  i pierwsza pochodna 
widma FTIR zebranego dla laktozy wynoszą 0 i zmieniają znak z – na +, 
co potwierdza obecność charakterystycznych linii absorbcyjnych dla 
laktozy. 

30 

Rys. 19 (a) Mapa chemiczna spektromikroskopii FTIR zrekonstruowana dla 
stosunku intensywności 1108 cm-1/1240 cm-1 (powierzchnia 64 m na 64 
m, rozmiar pojedynczego piksela to 1,2 m na 1,2 m. (b) Topografia 
granicznego obszaru CNT/ matryca epoksydowa (obszar 1 m na 1 m 
zaznaczony na rys 1a niebieską strzałką) zebrana podczas pomiaru AFM 
przeprowadzonego w modzie kontaktowym. (c) Widma AFM-IR 
wykonane w punktach # 1 i # 2 (panel A) oraz w punktach # 3 i # 4 (panel 
B), potwierdzające inny skład chemiczny. (d, e) Obrazy chemiczne AFM-
IR powiększonego regionu, pokazujące rozkład (d) cząsteczek amin 
(zrekonstruowanych dla stosunku intensywności 1108 cm-1/1240 cm-1) i 
(e) matrycę epoksydową (zrekonstruowaną dla stosunku intensywności 
1240 cm-1/1108 cm-1). 
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Rys. 20 (a) Topografia granicznego obszaru CNT/ matryca epoksydowa  z 
czterema wyciągniętymi wiązkami CNT (obszar 1 m na 1 m) zebrana 
podczas pomiaru AFM przeprowadzonego w modzie kontaktowym. (b) 
Widma wykonane w punktach # 1 i # 2 zaznaczonych na obrazie AFM,  
tylko reprezentatywny obszar 1300-900 cm-1 jest pokazany. (c) profil 
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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. 

U. nr 65, poz. 595 ze zm.): 

a) Tytuł osiągnięcia naukowego: 

„Wszystko w naturze drga”- Albert Einstein. Analiza substancji śladowych w 

materiałach przy pomocy spektroskopii w podczerwieni i techniki hybrydowej 

AFM-IR. 

b) Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego (uporządkowane zgodnie z 

kolejnością chronologiczną): 

 

[H.1] Banas A.,  Banas K., Bahou M., Moser H. O., Li W., Yang P., Li Z. J., Cholewa 

M., Lim S. K., Lim Ch. H. (2009) Post-blast detection of traces of explosives by means 

of Fourier transform infrared spectroscopy Vibrational Spectroscopy, 51(2), pp. 168-

176.  

Impact Factor: 1.363 

https://doi.org/10.1016/j.vibspec.2009.04.003 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: 

 kierowaniu  projektem: Fast and accurate characterization of explosives by 

means of synchrotron radiation    (project in the frame of The Enterprise 

Challenge Program established by the Prime Minister’s Office of the 

Government of the Republic of Singapore); 

 zaprojektowaniu kontrolowanych eksplozji, zebraniu i przygotowaniu próbek 

do pomiarów spektroskopowych; 

 przeprowadzeniu ekperymentów (spektroskopia w podczerwieni) na materiale 

zdeponowanym po kontrolowanych eksplozjach z użyciem materiałów 

wybuchowych (TNT, C-4, PETN) na powierzchni różnych obiektów 

pozostawionych w metalowym kontenerze; pomiary zostały przeprowadzone 

na linii pomiarowej ISMI; w Singapore Synchrotron Light Source; 

 analizie uzyskanych danych pomiarowych z uwzględnieniem doboru 

odpowiednich metod statystycznych; 

 interpretacji uzyskanych wyników; 

 napisaniu manuskryptu. 

Mój udział procentowy szacuję na 40%. 
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[H.2] Banas K. Banas A. M., Moser H. O., Bahou M., Li W., Yang P., Cholewa M., 

Lim S. K. (2010) Multivariate analysis techniques in forensics investigation of the post-

blast residues by means of Fourier Transform Infrared Spectroscopy Analytical 

Chemistry, 82(7), pp. 3038-44 

Impact Factor: 5.712 

https://doi.org/10.1021/ac100115r 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: 

 przeprowadzeniu eksperymentów (spektroskopia w podczerwieni) na materiale 

zdeponowanym po kontrolowanych eksplozjach z użyciem materiałów 

wybuchowych (TNT, C-4, PETN) na powierzchni różnych obiektów 

pozostawionych w metalowym kontenerze; pomiary zostały przeprowadzone 

na linii pomiarowej ISMI w Singapore Synchrotron Light Source; 

 udziale w analizie uzyskanych danych pomiarowych z uwzględnieniem doboru 

odpowiednich metod statystycznych; 

 pomocy w interpretacji uzyskanych wyników; 

 udziale w napisanie manuskryptu. 

Mój udział procentowy szacuję na 40%. 

 

[H.3] Banas A., Banas K., Breese M. B.H., Loke J., Teo B. H., Lim S. K. (2012) 

Detection of microscopic particles present as contaminants in latent fingerprints by 

means of synchrotron radiation-based Fourier Transform Infra-Red micro-imaging 

ANALYST, 137(15), pp. 3459-65 (selected as Hot Article 2012) 

Impact Factor: 3.864 

https://doi.org/ 10.1039/c2an35355e 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: 

 zaprojektowaniu eksperymentu, przygotowaniu próbek do pomiarów 

 przeprowadzenie eksperymentów (spektroskopia w podczerwieni) na linii 

pomiarowej ISMI; w Singapore Synchrotron Light Source; 

 analizie i interpretacji otrzymanych wyników 

 napisaniu manuskryptu. 

Mój udział procentowy szacuję na 60%. 
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[H.4] Banas A., Banas K., Breese M. B.H., Loke J., Lim S. K. (2014) The spectroscopic 

detection of exogenous materials in the latent fingerprints treated with powders and 

lifted with adhesive tapes Analytical and Bioanalytical Chemistry, 406(17), pp. 4173-

4181  

Impact Factor: 3.307 

https://doi.org/ 10.1007/s00216-014-7806-8 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: 

 zaprojektowaniu eksperymentu,  

 pozyskaniu odpowiednich materiałów od Singapore Police Force (proszki do 

wizualizacji odcisków palców i folie do przenoszenia trudno dosteępnych 

próbek 

 przygotowanie próbek do pomiarów 

 przeprowadzenie eksperymentów (spektroskopia w podczerwieni) na linii 

pomiarowej ISMI; w Singapore Synchrotron Light Source; 

 analizie i interpretacji otrzymanych wyników 

 napisaniu manuskryptu. 

Mój udział procentowy szacuję na 60%. 

 
[H.5] Banas A., Banas K., Kalaiselvi S. M. P, Pawlicki B., Kwiatek W.M., Breese M. 

B.H. (2016) Is it possible to find presence of lactose in pharmaceuticals? – preliminary 

studies by ATR-FTIR spectroscopy and chemometrics Spectrochim Acta A Mol Biomol 

Spectrosc 171, pp. 280-286 

Impact Factor: 2.88  

https://doi.org/10.1016/j.saa.2016.08.003 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: 

 zaprojektowaniu eksperymentu,  

 pozyskaniu dostępnych na rynku w Polsce i Singapurze tabletek 

przyjmowanych przez pacjentów skarżących się na dolegliwości związane z 

układem moczowym, 

 przeprowadzenie eksperymentów (spektroskopia w podczerwieni) na linii 

pomiarowej ISMI; w Singapore Synchrotron Light Source, 

 analizie i interpretacji otrzymanych wyników, 
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 napisaniu manuskryptu. 

Mój udział procentowy szacuję na 60%. 

 

[H6] Mikhalchan A., Banas A., Banas K., Borkowska A.M., Nowakowski M., Breese 

M. B.H., Kwiatek W.M., Paluszkiewicz Cz., Tay T.E. (2018) Revealing Chemical 

Heterogeneity of CNT Fiber Nanocomposites via Nanoscale Chemical Imaging Chem. 

Mater. 30, pp 1856−1864 

Impact Factor: 9.89 

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.chemmater.7b04065 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: 

 zaprojektowaniu eksperymentu,  

 przeprowadzenie eksperymentów (spektroskopia w podczerwieni) na linii 

pomiarowej ISMI; w Singapore Synchrotron Light Source, 

 przeprowadzenie eksperymentów AFM-IR w Laboratorium Obrazowania 

Spektroskopowego IFJ Kraków, 

 analizie i interpretacji otrzymanych wyników, 

 pomocy w napisaniu manuskryptu. 

Mój udział procentowy szacuję na 40%. 

 

Suma punktów wg listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla sześciu 

publikacji włączonych do przedstawianego cyklu habilitacyjnego wynosi 225, co daje średnią 

37,5 na artykuł. 

Sumaryczny Impact Factor  dla sześciu publikacji włączonych do przedstawianego 

cyklu habilitacyjnego wynosi 27,016, co daje średnią 4,502 na artykuł. 
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Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z 
omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 
 

Przedstawiony cykl publikacji prezentuje zastosowanie spektroskopii w podczerwieni do 

detekcji substancji, które są obecne w śladowych ilościach w analizowanych próbkach. 

 

Promieniowanie podczerwone jest promieniowaniem elektromagnetycznym o długości fal 

między światłem widzialnym (780 nm), a mikrofalami (1 mm). Energia fotonów tego 

promieniowania zawiera się w przedziale od 0,001 eV do 1,6 eV, a częstotliwość drgań od 300 

GHz do 400 THz. 

Promieniowanie podczerwone zostało odkryte w 1800 roku podczas eksperymentu 

przeprowadzanego przez angielskiego astronoma, konstruktora teleskopów i kompozytora, 

Friedricha Wilhelma Herschela. Eksperyment miał na celu określenie temperatury ciał 

nagrzanych przez promieniowanie słoneczne uprzednio rozszczepione na różne pasma przy 

pomocy pryzmatu. Nieoczekiwanie, najwyższa temperatura została zarejestrowana, kiedy 

owinięty w czarny papier termometr był ustawiony tuż za czerwonym krańcem światła 

widzialnego. To niewidzialne promieniowanie zostało nazwane pod-czerwonym, ponieważ 

posiadając wyższą długość fali niż czerwone widzialne promieniowanie ma tym samym niższą 

częstotliwość drgań [1].  

Pierwotnym źródłem promieniowania podczerwonego jest promieniowanie cieplne. Znaczna 

część energii słonecznej docierającej do Ziemi to właśnie promieniowanie podczerwone. 

Każde ciało o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego emituje promieniowanie cieplne, 

które jest wytwarzane przez ciągły ruch cząsteczek. Czym wyższa temperatura tym więcej 

promieniowania podczerwonego jest emitowane (przy takich samych rozmiarach obiektu 

emitującego). Ludzkie ciała o średniej temperaturze (36.60 C) promieniują głównie w 

podczerwieni o długości fal około 10 m. 

Promieniowanie podczerwone jest powszechnie używane w nauce, przemyśle medycznym i 

wojskowym.  

Spektroskopia w podczerwieni ( spektroskopia IR)  jest prężnie rozwijającą się dziedziną nauki, 

której wkład w zrozumienie molekularnej struktury badanej substancji jest niepodwarzalny. 

Cytując Alberta Einsteina: „wszystko w przyrodzie drga” - można pokusić się o stwierdzenie, 

że drgania molekuł budujących analizowaną substancję są swego rodzaju przekazem 

informacji służącej do jednoznacznej identyfikacji molekuł występujących w badanej 

substancji. 
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Uzyskane w czasie eksperymentów widma ze względu na swą niepowtarzalność porównywane 

są często do „odcisków palców” analizowanych próbek, zawierają one bowiem linie 

absorbcyjne, które są odzwierciedleniem częstości wibracji wiązań pomiędzy atomami lub 

grupami atomów budującymi badaną substancję. 

Historia spektroskopii z wykorzystaniem promieniowania podczerwonego  to historia ostatnich 

70 lat. Pierwsze widmo IR zostało zarejestrowane w 1949 roku przez Petera Fellgetta [2]. 

Pierwsze komercyjne spektrometry zawdzięczać można pracy zespołu pod kierownictwem M. 

J. Block w małej firmie „Digilab” (działającej w latach 60-tych XX wieku). W 1966 Cooley-

Tukey [3] opracował algorytm umożliwiający szybką transformację otrzymanego w czasie 

pomiaru interferogramu bezpośrednio do widma zależności absorpcji promieniowania 

podczerwonego od mierzonej liczby falowej. 

Dziś korzystamy z nowoczesnych spektrometrów połączonych z mikroskopami, które w 

szybki sposób umożliwiają analizę wielu różnych typów próbek w klasycznych modach 

pomiarowych: w transmisji i refleksji. Dzięki dostępności dodatkowych przystawek, takich jak 

chociażby obiektyw ATR (od ang. Attenuated Total Reflectance – osłabione całkowite odbicie), 

również bardziej „wymagające” (nie transparentne i nie odbijające) próbki mogą być 

zanalizowane. Spektroskopia w podczerwieni jest metodą uniwersalną, niezwykle czułą, 

wykorzystywaną w wielu aplikacjach, prawdopodobnie nie ma na świecie laboratorium 

zajmującego się identyfikacją związków w analizowanych próbkach, które nie posiadałoby 

spektrometru i mikroskopu IR. Spektroskopia IR jest także metodą nieniszczącą analizowane 

próbki, bardzo często wymaga niewielkiego nakładu pracy w przygotowanie próbek do 

pomiarów. 

Wykorzystanie promieniowania synchrotronowego jako źródła promieniowania 

podczerwonego przynosi dodatkowe wymierne korzyści. Promieniowanie synchrotronowe jest 

setki razy jaśniejsze niż promieniowanie termiczne lampy Globar (węglik wapnia) używanej 

jako laboratoryjne źródło promieniowania podczerwonego (głównie dla obszaru środkowej 

podczerwieni: mid-IR). Dodatkowo promieniowanie podczerwone uzyskiwane w 

synchrotronach jest emitowane z punktowego źródła w wąski kąt bryłowy i może być z 

łatwością zogniskowane do wymiarów 3-10 µm, zmierzone więc przy pomocy tego 

promieniowania widma mają wysoki stosunek sygnału do szumu. Należy też wspomnieć, że 
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to promieniowanie jest nieszkodliwa nawet dla żywych komórek - w czasie pomiaru ich 

temperatura wzrasta nieznacznie, nie więcej niż 0.5 0C [4].  

Podsumowując można stwierdzić ze cechy promieniowania synchrotronowego umożliwiają 

analizę bardzo małych próbek, otrzymane widma pozwalają dostrzec szczegóły (linie 

absorpcyjne o niskiej intensywności), które są z reguły niewidoczne w widmach do których 

powstania użyto źródła laboratoryjnego.  

Dodatkowo, w ostatnich latach obserwuje się trend w budowaniu przenośnych spektrometrów, 

które służyłyby do szybkiej identyfikacji badanej substancji. Być może, kolejnym etapem 

będzie wbudowanie przystawki IR do naszych smartfonów tak byśmy sami byli w stanie 

analizować np. produkty spożywcze przed ich zakupem. 

Spektroskopia promieniowania podczerwonego z transformatą Fouriera (spektroskopia FTIR) 

znalazła zastosowanie w niezliczonej ilości aplikacji. W swojej pracy skupiłam się na 

analizowaniu śladowych ilości substancji, żeby móc odpowiedzieć na pytanie jak bardzo czuła 

jest metoda przeze mnie stosowana i czy w przyszłości wykonane eksperymenty będą mogły 

się przełożyć na poprawę jakości naszego życia, zwiększając poczucie bezpieczeństwa, czy też 

dostarczając bardziej wnikliwej wiedzy dotyczącej spożywanych produktów. 

[H.1] Post-blast detection of traces of explosives by means of Fourier transform infrared 
spectroscopy 
 

Zwiększenie możliwości i efektywności zespołów kryminalistycznych, sił policyjnych i 

bezpieczeństwa wewnętrznego w potencjalnym wykrywaniu niebezpiecznych materiałów 

mają obecnie pierwszorzędne znaczenie dla rządcących państwami. Żyjemy w czasach 

rosnącego zagrożenia i wyrafinowanej działalności przestępczej z wykorzystaniem materiałów 

wybuchowych. Dlatego też bardzo ważna jest umiejętność przeprowadzenia szybkich i 

dokładnych analiz w celu oceny śladów pozostawionych na miejscu przestępstwa. Analiza 

śladowych ilości materiałów pozostałych po wybuchu jest szczególnie trudna, ponieważ ślady 

te są zwykle wtopione lub osadzone na różnych materiałach. Dodatkowo, identyfikacja 

nieznanych materiałów wybuchowych wymaga umiejętności przeprowadzania wnikliwej 

analizy zarówno związków organicznych jak i nieorganicznych, z których część uległa 

rozpadowi, a w niektórych wypadkach mamy do czynienia jedynie z gazowymi produktami 

reakcji wybuchowej. Chociaż istnieje wiele prac opisujących metody analizy organicznych 

materiałów wybuchowych, stosunkowo niewiele publikacji dotyczy analizy materiałów 
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wybuchowych w oparciu o pozostałości po wybuchu. Analiza pozostałości po wybuchach jest 

niezwykle istotna, gdyż umożliwia ona zidentyfikowanie materiałów wybuchowych użytych 

do eksplozji i może się też przyczynić do znalezienia wskazówek dotyczących ich 

prawdopodobnego pochodzenia. Pierwszym etapem analizy tego typu próbek są przesiewowe 

testy kolorymetrycznych (alcoholic KOH, Griess reagent, diphenylamine itp.). Testy te są 

szybkie, ale niestety bardzo często nie są jednoznaczne. Chromatografia jonowa i gazowa, 

spektroskopia masowa, elektronowa mikroskopia skaningowa są również wykorzystywane do 

analizy pozostałości po wybuchu. Techniki te wykazują się dużą czułością, ale zazwyczaj 

wymagają skomplikowanej procedury przygotowania próbek, co może prowadzić do ich 

zniszczenia. Oprócz wyżej wymienionych wad metod używanych do analizy pozostałości po 

eksplozji, problemem dość istotnym jest brak obszernej wiedzy na temat tego, co może być 

obecne w badanych pozostałościach.  

W celu uzyskania wiarygodnych informacji o pozostałościach po wybuchu, analizowałam 

materiał pochodzący z wybuchów kontrolowanych przeprowadzonych w ramach projektu Fast 

and accurate characterization of explosives by means of synchrotron radiation   (project in the 

frame of The Enterprise Challenge Program established by the Prime Minister’s Office of the 

Government of the Republic of Singapore). Celem moich badań było również 

zademonstrowanie, że użycie promieniowania podczerwonego pochodzącego z synchrotronu 

może przyczynić się do zwiększenia możliwości identyfikacji materiałów wybuchowych w 

analizowanych próbkach. Jak wspomniałam wcześniej, spektroskopia promieniowania 

podczerwonego z transformatą Fouriera jest z pewnością jedną z najważniejszych metod 

analitycznych dostępnych obecnie; była ona wielokrotnie stosowana do analiz czystych 

materiałów wybuchowych, jednakże według mojej wiedzy nie była ona jeszcze nigdy 

zastosowana do analiz pozostałości po kontrolowanych wybuchach. 

Kontrolowane wybuchy były przeprowadzone przy użyciu trzech bardzo popularnych, 

mających szerokie zastosowanie w detonatorach i ładunkach wybuchowych, materiałów 

wysokoenergetycznych, charakteryzujących się wysoką prędkością detonacji: C-4, PETN i 

TNT. C-4 jest kompozytem, składającym się z właściwego materiału wybuchowego (91% 

RDX), spoiwa i masy plastycznej. Główną zaletą C-4 jest to, że może być uformowany w 

dowolny, pożądany kształt.  

Aby jak dokładniej odwzorować sytuację z prawdziwego miejsca eksplozji, wiele małych 

przedmiotów codziennego użytku zostało przymocowanych do ścian stalowej klatki 

wykonanej z perforowanej blachy (dla łatwości mocowania próbek oraz zwiększenia jej 

odporności na falę detonacji).  
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Kontrolowane eksplozje były wykonywane przez firmę Advanced Material Engineering (AME) 

Pte Ltd. w Singapurze na zlecenie Policji Republiki Singapurskiej (SPF), w dwóch podejściach: 

pierwszym mającym na celu całkowite zużycie materiału wybuchowego (tak zwane high-order 

explosion)  oraz drugim tzw. niekompletnym wybuchu  (low-order explosion), za każdym 

razem użyto tylko 30 g materiału wybuchowego. Ten drugi scenariusz był bardziej zbliżony 

do wybuchów przeprowadzanych przez grupy terrorystyczne.  Rys. 1a przedstawia stalowy 

kontener (18 cm3, grubość ścian 1.5 cm) z perforowaną klatką wewnątrz, do której były 

przymocowane różne małe przedmioty. Przed każdą eksplozją stalowy pojemnik był 

dodatkowo otoczony workami z piaskiem. Po trzech niekompletnych eksplozjach (z użyciem 

C-4, PETN, TNT), można było zauważyć makroskopowe ślady materiałów wybuchowych na 

powierzchni obiektów wewnątrz pojemnika (Rys. 1b), po kompletnych eksplozjach wszystko 

było pokryte szarym pyłem (Rys. 1 c).   

Rys. 1 Stalowy kontener z perforowaną klatką wewnątrz, do której były przymocowane różne małe przedmioty 

(a) przed kontrolowaną eksplozją, (b) po niekompletnej i (c) kompletnej eksplozji z użyciem PETN. 

 

Aby porównać efekt kontrolowanych eksplozji z użyciem 30 g materiału wybuchowego z 

eksplozją w skali rzeczywistej, na przykład taką jak ta, która miała miejsce w ataku bombowym 

na Bali, w którym wykorzystano 5 kg TNT, obliczyłam wielkość zwaną „skalowaną 

odległością”, która jest zdefiniowana jako odległość, przy której jest odczuwalny ten sam efekt 

maksymalnego nadciśnienia fali uderzeniowej. Z obliczeń wynikało, że znajdujące się w 

stalowym pojemniku przedmioty były narażone na efekty fali uderzeniowej podobnej do tej, 

która miała miejsce w odległości 50 cm od źródła wybuchu na Bali.  

Wszystkie próbki były zebrane do oddzielnych woreczków foliowych, dodatkowo specjalne 

wysterylizowane patyczki bawełniane były użyte do oczyszczenia wewnętrznych powierzchni 

stalowego pojemnika i zebranie pozostałego po wybuchu materiału.  

W przypadku widocznych śladów materiałów wybuchowych na powierzchni przedmiotów 

znalezionych w stalowym pojemniku (jak to miało miejsce po niekompletnych wybuchach) - 

materiał był delikatnie ściągnięty i zmieszany z KBr. Standardowa próbka o grubości poniżej 
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1 mm i średnicy 13 mm była przygotowana (przy pomocy prasy hydraulicznej) do analizy w 

modzie transmisyjnym. 

Kiedy pozostałości po materiale wybuchowym były wkomponowane w powierzchnię próbki 

lub w przypadku braku makroskopowych śladów materiałów wybuchowych (co zwykle miało 

miejsce po kompletnej eksplozji), próbki były przepłukiwane w acetonie. Po odparowaniu 

rozpuszczalnika, do śladowych ilości materiału był dodawany KBr i podobnie jak wcześniej, 

pastylka do pomiarów była przygotowana.  

Eksperymenty były przeprowadzone na linii pomiarowej ISMI (InfraRed Spectro/Microscopy) 

(Singapore Synchrotron Light Source) przy użyciu spektrometru firmy Bruker IFS 66v/S oraz 

mikroskopu IR Hyperion 2000; jako źródła promieniowania podczerwonego używałam 

zarówno źródła laboratoryjnego (Globar lamp) jak i promieniowania synchrotronowego. 

Widma, które zostały zebrane przy zastosowaniu spektroskopii promieniowania 

podczerwonego z transformatą Fouriera dla próbek pochodzących z niekompletnej eksplozji, 

były całkowicie zgodne z widmami uzyskanymi dla czystych materiałów wybuchowych 

(dostarczonych przez SPF). Rys. 2 przedstawia porównanie widma dla materiału zebranego z 

plastikowej pokrywy z widmem dla czystego PETN. 
 

 

Rys. 2 Porównanie widm FTIR dla materiału zebranego z plastikowej pokrywy po niekompletnej eksplozji z 

użyciem PETN  i dla czystego PETN. 

 

Po kompletnych eksplozjach, wszystkie przedmioty były pokryte ciemną warstwą nalotu, 

niektóre z nich były nawet poważnie uszkodzone. Ale nawet w takich przypadkach dalsza 

analiza doprowadziła do wykrycia i identyfikacji śladów materiału wybuchowego i pozwoliła 

odróżnić materiały wybuchowe od różnych zanieczyszczeń. 
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Rys. 3 Porównanie widm FTIR dla materiału zebranego z plastikowej pianki po kompletnej eksplozji z 

użyciem TNT  i dla czystego TNT. 

 

 

Rys. 3 przedstawia widmo zarejestrowane dla śladowej ilości materiałów pobranych z 

powierzchni plastikowej pianki; jak widać zawiera ono prawie wszystkie linie absorpcyjne 

obecne w widmie czystego TNT (który był użyty do kontrolowanej eksplozji). Jednakże w 

obszarze 1400–800 cm-1 obserwuje się też dodatkowe linie, które mogą być przypisywane 

innym mieszaninom związków lub produktom reakcji będących wynikiem działania wysokiej 

temperatury i ciśnienia podczas wybuchu. Ale warto zauważyć, że te dodatkowe linie w żaden 

sposób nie maskują charakterystycznych linii absorpcyjnych należących do materiału 

wybuchowego. 

Wszystkie zmierzone widma dla próbek z kompletnych i niekompletnych wybuchów z 

użyciem materiałów wybuchowych TNT, C-4, i PETN zostały porównane przy pomocy 

metody IDENT, z widmami zebranymi dla czystych substancji wybuchowych.  W ten sposób 

uzyskałam wstępną ocenę ilościową obecności śladów materiału wybuchowego w 

analizowanych próbkach. Wartość współczynnika trafności (hit quality) dla widm zebranych 

dla próbek pochodzących z niekompletnych eksplozji była bliska zeru (najniższa obliczona 

wartość 0.07) co świadczy niezaprzeczalnie o obecności w danym widmie linii 

charakterystycznych dla porównywalnego materiału wybuchowego. W przypadku 

kompletnych eksplozji, współczynnik jakości był znacznie wyższy (najniższa wartość 0.44) co 

może odzwierciedlać fakt pojawienia się dodatkowych linii w analizowanym widmie 

wskazujących na obecność związków, które mogły istnieć przed wybuchem lub mogły być 

produktem wybuchu. 

Podsumowując, we wszystkich widmach zebranych dla próbek po kontrolowanych wybuchach 

można odnaleźć charakterystyczne dla odpowiednich materiałów wybuchowych (C-4, PETN, 
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TNT) linie absorpcyjne.  Ten wynik sugeruje, że wiele materiałów i przedmiotów codziennego 

użytku może być cennym źródłem w identyfikacji użytego do eksplozji materiału 

wybuchowego. Oczywiście, przeprowadzone dla nas kontrolowane eksplozje były relatywnie 

niewielkie, tylko 30 g materiałów wybuchowych zostało użytych.  Jako test naszej metodologii 

do identyfikowania materiałów wybuchowych na podstawie analizy szczątkowych 

pozostałości po wybuchu, skorzystaliśmy z okazji wzięcia udziału w eksperymencie polowym 

w ośrodku szkoleniowym policji. Tym razem 5 kg RDX zostało użyte do detonacji, 

perforowana klatka z przyczepionymi obiektami dnia codziennego służącymi do zbierania 

śladów materiału wybuchowego została ustawiona w odległości 2 m od miejsca wybuchu. 

Również i dla takich próbek spektroskopia w podczerwieni umożliwiła znalezienie śladów 

substancji użytej do wybuchu poprzez analizę zebranych widm.  

Dodatkowo, na uwagę zasługuje fakt, że w przypadku przeprowadzonych eksperymentów 

większość próbek mogła być zanalizowana przy użyciu lampy Globar jako źródła 

promieniowania podczerwonego. Warto, jednakże wspomnieć, że w przypadku próbek 

zawierających bardzo niewielkie ilości materiału wybuchowego, widma uzyskane przy użyciu 

promieniowania synchrotronowego (jako źródła promieniowania podczerwonego) cechują się 

wyższym stosunkiem sygnału do szumu i tylko dla takich widm byłam w stanie rozpoznać 

charakterystyczne dla materiałów wybuchowych linie absorpcyjne.   

Bazując na wykonanych eksperymentach można bezsprzecznie stwierdzić, że spektroskopia 

promieniowania podczerwonego z transformatą Fouriera jest techniką, która może być 

używana do analizowania materiałów wybuchowych, nie tylko w postaci czystych substancji 

chemicznych, ale również jako śladów zebranych w materiałach pozostałych po wybuchach.  

[H.2] Multivariate analysis techniques in forensics investigation of the post-blast 
residues by means of Fourier Transform Infrared Spectroscopy 
 

Jak wspomniałam wcześniej, spektroskopia promieniowania podczerwonego z transformatą 

Fouriera jest metodą wysoce czułą, selektywną, oferującą analizowanie próbek w czasie 

rzeczywistym, dlatego też jest powszechnie używana w laboratoriach kryminalistycznych. Aby 

porównać zebrane widma najpierw należy wyodrębnić najważniejsze i charakterystyczne dla 

nich cechy. W przypadku widm FTIR czasami różnice są tak małe, że aby ocenić ich znaczenie, 

konieczne jest zastosowanie odpowiedniej analizy danych. 

W publikacji [H.2] skupiłam się na wybraniu odpowiedniej metody statystycznej, która w 

prosty sposób mogłaby pomóc w znalezieniu charakterystycznych sygnatur spektroskopowych 

materiału wybuchowego w analizowanych pozostałościach po wybuchu. 
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Wszystkie widma uzyskano po analizie pozostałości po kontrolowanych eksplozjach 

najczęściej używanych profesjonalnych materiałów wybuchowych (TNT, PETN i C-4) [H.1].  

Dwie dobrze znane metody analizy statystycznej wielu zmiennych: hierarchiczna analiza 

klastrowa (HCA) i analiza głównych składowych (PCA) były przetestowane w celu 

przyporządkowania próbek do oddzielnych klas. Analizy te były wykonane w szerokim 

zakresie danych 4000-600 cm-1.  

Dendogram będący rezultatem przeprowadzonej HCA na widmach FTIR czterech czystych 

materiałów wybuchowych (dostarczonych przez SPF) przedstawia cztery odrębne klastry, co 

jest pokazane na Rys. 4a. Jednakże w przypadku wykonania tej analizy również dla widm FTIR 

zmierzonych dla próbek pochodzących z kontrolowanych eksplozji, klasyfikacja nie jest do 

końca jednoznaczna. 

 

a 

 

b 

Rys. 4 Wynik hierarchicznej analizy klastrowej przeprowadzonej na widmach (a) czystych materiałów 

wybuchowych oraz (b) materiałów pochodzących z eksplozji z użyciem C-4. 

 

Na Rys. 4b przedstawiono wyniki HCA dla widm FTIR po kontrolowanej eksplozji z 

zastosowaniem C-4. Jak można zauważyć większość widm została zaklasyfikowana do grupy 

RDX. Oczywiście nie jest to w tym przypadku poważny problem, gdyż materiał wybuchowy 

C-4 składa się w 91 % z RDX. Świadczy to jedynie o tym, że algorytm stosowany w HCA nie 

do końca rozróżnia widma FTIR zebrane dla C-4 od widm RDX. 

PCA jest najczęściej używana jako metoda redukcji wymiarów, co wydaje się niezwykle 

istotne w przypadku analizy danych spektroskopowych. 

Duża część zmienności badanego zestawu danych jest zakodowana zwykle w kilku pierwszych 

składowych głównych (ang. PC - principal components). Porównanie widm FTIR poprzez 

wizualizację danych w nowych dwóch lub trzech wymiarach PC jest znacznie prostsze niż w 

przypadku kilkuset lub kilku tysięcy zmiennych.  

Na Rys. 5 są przedstawione wyniki PCA przeprowadzonej na widmach FTIR czystych 

materiałów wybuchowych i materiałów pochodzących z kontrolowanego wybuchu, w którym 

użyty był C-4. Wykresy rozrzutu dla pierwszych dwóch składowych, pokazują trzy wyraźnie 
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rozdzielone grupy. Jednakże przy odpowiednim zbliżeniu, można zauważyć, że w przestrzeni 

PC1-PC2, gdzie główne składowe wyjaśniają 84% całkowitej wariancji, widma dla C-4 i RDX 

są rozróżnialne. W przypadku wzięcia pod uwagę również trzeciej składowej głównej, podział 

na cztery grupy jest ewidentny. Dodanie trzeciej składowej głównej w omawianym przypadku, 

zapewniło wyjaśnienie 99,6% całkowitej wariancji w obrębie zestawu próbek. 

Rys. 5 Wyniki PCA przeprowadzonej na widmach FTIR czystych materiałów wybuchowych i materiałów 

pochodzących z kontrolowanego wybuchu, w którym użyty był C-4 (a) PC2 versus PC1, (b) zbliżenie na obszar 

punktów należących do widm C-4 i RDX, (c) PC3 versus PC2, i (d) reprezentacja wyników 3D dla PC1, PC2 

i PC3. 

 

Analiza składowych głównych umożliwia również otrzymanie informacji o wkładzie 

oryginalnych zmiennych, czyli liczb falowych. Dla pierwszego wektora własnego 

różnicującego grupy C-4/RDX od PETN/TNT można zauważyć pasma 1269 cm-1 (C-N stretch) 

i 924 cm-1 (O-N-O bend) charakterystyczne dla C-4 i RDX. Dla drugiego wektora jest to pasmo 

1647 cm-1 (NO2 stretch) charakterystyczne dla PETN, wreszcie dla trzeciego wektora własnego 

związanego z trzecią składową główną - różnicującą C-4 i RDX, można zaobserwować pasma 

dla liczb falowych 1738 i 2930 cm -1, pochodzących od składnika plastycznego w kompozycie 

C-4 (plasticizer). 
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Rys. 6 Wynik analizy składowych głównych na widmach  FTIR: wykres przedstawiający pierwsze trzy 

wektory własne.  

 

Przedstawione w [H.2] rezultaty pokazują, że spektroskopia promieniowania podczerwonego 

z transformatą Fouriera w połączeniu z metodami statystyki wielu zmiennych (w szczególności 

analizy głównych składowych) jest wspaniałym narzędziem do celów identyfikacji i 

różnicowania materiałów wybuchowych. Czas analizy nawet dużych ilości danych 

pomiarowych jest znacznie krótszy w związku z faktem, że operacje matematyczne są 

przeprowadzone na mniejszych obiektach (macierzach) w nowych zredukowanych 

przestrzeniach wektorów własnych.  

W dzisiejszych czasach zaawansowanego postępu technicznego, wiele metod identyfikacji 

nieznanych substancji na podstawie ich zmierzonych widm w podczerwieni odbywa się wciąż  

przy pomocy przeszukiwań bibliotek widm referencyjnych. Jest to proces bardzo pracochłonny 

i nie zawsze otrzymane wyniki można uważać za jednoznaczne. Wydaje się, że metoda PCA 

jest bardziej skuteczną metodą do szybkiej analizy przesiewowej.  

[H.3] Detection of microscopic particles present as contaminants in latent fingerprints 
by means of synchrotron radiation-based Fourier Transform Infra-Red micro-imaging 
 

Jak wspomniano wcześniej,  w ciągu ostatnich kilku dekad, spektroskopia promieniowania 

podczerwonego z transformatą Fouriera, ze względu na swą czułość i wszechstronność, stała 

się również cenną techniką wykorzystywaną w kryminalistyce. Substancje takie jak krew, leki, 
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włókna, farby i powłoki polimerowe mogą być łatwo zidentyfikowane przy pomocy tej 

metody. 

Od ponad wieku badacze identyfikując sprawców przestępstwa skupiają się na analizie ich 

odcisków palców, głównie cech charakterystycznych tych odcisków – kształtu linii 

papilarnych, ich rozwidleń i zakończeń, zapominając w tym samym czasie, że materiał 

przenoszony przez odciski palców może być cennym źródłem dodatkowych informacji. 

Każdy grzbiet linii papilarnych zawiera pory doprowadzające do gruczołów potowych pod 

skórą. Gdy palec zetknie się z jakąkolwiek powierzchnią, pot i obecna na palcu wydzielina 

olejków z włosów czy twarzy przenosi się na tę powierzchnię. Deponowany jest więc nie tylko 

fizyczny wzór linii papilarnych, ale również śladowe ilości substancji, które wcześniej były 

dotykane. Niestety, te śladowe ilości substancji nie mogą być zidentyfikowane na podstawie 

ich morfologii. Ich kształty są zazwyczja nieregularne i nie dostarczają żadnych informacji na 

temat ich chemicznego pochodzenia. 

Połączenie spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni z mikroskopią optyczną (tzw. 

spektromikroskopia), pozwalająca na prowadzenie badań w mikroobszarach (z mikrometrową 

rozdzielczością przestrzenną), wydaje się być obiecująca techniką w określeniu składu 

chemicznego śladów obecnych w odciskach palców. Procedura ta może być bardzo cenna w 

niektórych przypadkach - na przykład w identyfikacji oskarżonego o budowę urządzeń 

wybuchowych metodą chałupniczą, używanie broni lub zażywanie nielegalnych środków 

odurzających.  

W pracy [H.3] skupiłam się na analizie mikroskopijnych cząsteczek obecnych w odciskach 

palców które były zdeponowane na różnych obiektach. W ten sposób chciałampo raz kolejny 

zademonstrować użyteczność spektromikroskopii w podczerwieni do badań 

kryminalistycznych.  

W celu przygotowania próbek wolontariusz pocierał czoło czystym palcem wskazującym, żeby 

w ten sposób zapewnić na jego powierzchni dostateczną ilość wydzieliny potowej (sebaceous 

secretion) umożliwiającej łatwy transfer substancji; następnie palec dotykał sproszkowanej 

aspiryny, cukru oraz materiałów wybuchowych (PETN, TNT i RDX). Widoczny nadmiar 

substancji był ściągnięty przez potarcie drugą ręką; ważne było to, że na palcu nie mogły być 

widoczne gołym okiem żadne ślady substancji. W końcowym etapie przygotowania próbek 

„zanieczyszczony” palec był przykładany do porowatych i gładkich powierzchni (foliowa 

torebka śniadaniowa, folia mylarowa, papier, tektura, banknoty, itp). Dodatkowo, materiał z 

palca był zdeponowany również na powierzchniach, które nie można było bezpośrednio 

zaanalizować (takich jak drzwi lub stół). 
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Przed zbieraniem widm FTIR, próbka była analizowana optycznie przy pomocy mikroskopu 

podpiętego do spektrometru (obiektyw 15x Schwarzschilda). Zdjęcia obszaru wybranego do 

analizy wykonano za pomocą kamery wideo podłączonej do mikroskopu. 

Szczegółowa analiza wykazała, że wszystkie widma FTIR zarejestrowane dla różnych 

substancji obecnych jako zanieczyszczenia w odciskach palców osadzonych na różnych 

podłożach, zawierają linie charakterystyczne dla czystych substancji, użytych do 

przygotowania próbek. Jak pokazano na Rys. 7, w widmach FTIR substancji znalezionej w 

odciskach palców zdeponowanych na banknocie, foli śniadaniowej i foli polietylenowej można 

rozpoznać widmo czystej aspiryny ze wszystkimi  ważnymi dla tej substancji liniami 

absorpcyjnymi. (C = O 1780, 1750 cm-1, C – O 1150, 1100 cm-1, C – O – H 1150 cm-1 , C – O 

– C 1100 cm-1, C – H 800–500 cm-1).   

 

 

Rys.7 Widma FTIR substancji znalezionej w odciskach palców zdeponowanych na banknocie, foli 

śniadaniowej i foli polietylenowej. Dla porównania przedstawiono widmo FTIR dla czystej aspiryny. 

 

Podczas eksperymentu na wybranych powierzchniach były również deponowane mieszaniny 

dwóch substancji. Jedna z nich: mieszanina cukru i aspiryny jest przedstawiona na Rys. 8a. 

Wybrane przypadkowo widma FTIR (Rys. 8b) posiadały linie absorbcyjne charakterystyczne 

tylko dla cukru lub tylko dla aspiryny, większość widm była jednak składową zawierającą linie 

obu substancji. W celu szybkiego zobrazowania miejsc, w których można było znaleźć tylko 

jedną substancję, obliczyłam pole powierzchni pod liniami charakterystycznymi wyłącznie dla 

aspiryny 1813–1635 cm-1 (lub cukru 1190–970 cm-1) i zobrazowałam je w przestrzeni 

dwuwymiarowej, w ten sposób można dokładnie wskazać miejsca, w których jest obecna 

aspiryna (Rys. 8c) lub cukier (Rys. 8d) lub ich mieszanina, bez konieczności analizowania 
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pojedynczych widm. Eksperyment ten dowodzi, że możliwa jest właściwa identyfikacja i 

rozróżnienie w analizie mieszanin substancji, z uwzględnieniem ich unikalnych sygnatur 

widmowych IR. 

 
Rys. 8 Analiza mieszanin: (a) zdjęcie części odcisku palca zanieczyszczonego mieszaniną (aspiryna i cukier) 

(pasek skali oznacza 100 m). Widma FTIR były zebrane z obszarów oznaczonych kolorowymi punktami, (b) 

widma FTIR zmierzone w  różnych miejscach odcisku palca zanieczyszczonego cukrem i aspiryną; przykład 

widm zidentyfikowanych jako czysta aspiryna, czysty cukier i mieszanina obu składników. Dystrybucja 

koncentracji aspiryny (c) i cukru (d) w obrębie odcisku palca zdeponowanego na folii Mylar na podstawie 

obliczenia pola powierzchni pod liniami charakterystycznymi dla cukru lub aspiryny (linie zostały zaznaczone 

na odpowiednich widmach FTIR przy pomocy kolorowych prostokątów (b). 

 

W przypadku próbek przenoszonych do analizy z powierzchni trudno dostępnych, okazało się, 

że najlepszym medium do transportu jest folia mylarowa. Rys. 9 przedstawia widma FTIR 

zebrane dla materiału z powierzchni tektury i drzwi, na których wcześniej był zdeponowany 

odcisk palca zanieczyszczony PETN. Jednak ze względu na raczej pośredni sposób pobierania 

próbek, w tych widmach można również zauważyć linie charakterystyczne dla pozostałości 

pochodzących z innych substancji, mogą one wpływać na kształty linii należące tylko do PETN, 

ale nie uniemożliwiają identyfikacji PETN w tych widmach. 
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Fig. 9 Widma FTIR zebrane dla śladów PETN znalezionych na kartonie i szklanych drzwiach; jako 

referencyjne widmo FTIR dla czystego PETN jest przedstawiono w dolnej części rysunku. 

 

Analiza mikroskopijnych cząsteczek obecnych w próbkach odcisków palców przy 

zastosowaniu konwencjonalnych źródeł promieniowania podczerwonego, umożliwia 

analizowanie obiektów tylko o średnicy większej niż 20 m; jak wspomniano wcześniej, 

synchrotronowe źródła promieniowania podczerwonego pozwalają na przeprowadzenie 

eksperymentów z ograniczoną zjawiskiem dyfrakcji zdolnością rozdzielczą. 

 

Rys. 10 przedstawia porównanie widm FTIR zebranych dla drobiny materiału RDX 

(znalezionej w odciskach palców) przy użyciu laboratoryjnego (Globar) lub synchrotronowego 

 
Rys. 10 Porównanie widm FTIR zebranych dla drobiny materiału RDX (znalezionej w odciskach palców) przy 

użyciu laboratoryjnego (Globar) lub synchrotronowego źródła promieniowania podczerwonego. 

Eksperymenty były wykonane w modzie transmisyjnym, z przesłonami ustawionymi na 4 m na 4 m. 
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źródła promieniowania podczerwonego. Eksperymenty były wykonane w modzie 

transmisyjnym, z przesłonami  ustawionymi na 4 m na 4 m,  czas pomiarowy wynosił 1 min. 

Ta analiza pokazuje, że nawet w przypadku obiektów mniejszych niż 5 m, intensywność  

promieniowania synchrotronowego w obszarze  IR, umożliwia otrzymanie widma FTIR z 

dobrze zdefiniowanymi liniami absorpcyjnymi, charakterystycznymi dla danej substancji. 

Przedstawione w pracy [H.3] przykłady świadczą, że spektromikroskopia FTIR jest potężnym 

i niedestruktywnym narzędziem do identyfikacji drobin substancji ukrytych w odciskach 

palców. 

[H.4] The spectroscopic detection of exogenous materials in the latent fingerprints 
treated with powders and lifted with adhesive tapes  
 

Następna praca z cyklu habilitacyjnego może być w naturalny sposób uważana za kontynuację 

pracy [H.3]. Celem jej było sprawdzenie, czy spektromikroskopia FTIR może być 

wykorzystana do wykrycia śladowych ilości substancji obecnych w niewidocznych odciskach 

palców (tzw. latent fingerprint), do których rekonstrukcji użyto profesjonalnych, stosowanych 

przez policję,  proszków i taśm (służących do transferu). C-4, PETN, TNT, cukier oraz aspiryna 

były użyte do przygotowania „zanieczyszczeń” w odciskach palców. 

Odciski te były „zrekonstruowane” przy pomocy specjalistycznych proszków dostarczonych 

przez Policję Singapurską: 

 Hi-Fi Silk Grey, nr katalogowy 102 LD (szary proszek), składający się zasadniczo z 

pyłu aluminiowego, zazwyczaj używany do odtwarzania odcisków palców 

zdeponowanych na ciemnych lub metalowych powierzchniach oraz lustrach, 

 Hi-Fi Silk Black, nr katalogowy 101 LD (czarny proszek), skomponowany z czarnego 

węgla lub węgla drzewnego, nanoszony na białe lub jasne powierzchnie, 

 Hi-Fi Indestructible White, nr katalogowy 103 LD (biały proszek), składający się 

głównie z tlenku tytanu i stosowany na ciemnych powierzchniach. 

A następnie „zebrane” (podniesione z różnych powierzchni) przy pomocy trzech taśm również 

dostarczonych przez Policję Singapurską: 

 Sirchie hinge lifter,  

 Spex C-lifts,  

 BVDA black Gellifter. 

Eksperymenty zostały przeprowadzone przy użyciu mikroskopu IR (Hyperion 2000) i 

połączonego z nim obiektywu ATR. Jak wynika z eksperymentów, zarówno użycie proszków 
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do zobrazowania niewidoczych odcisków palców oraz specjalnych taśm nie wpływa na 

zidentyfikowanie w zanieczyszczonych odciskach, śladowych ilości substancji, która była 

użyta do przygotowania próbki. Rys. 11 przedstawia średnie widma FTIR dla C-4, PETN i 

TNT zidentyfikowanych w niewidocznych odciskach palców, do których rekonstrukcji użyto 

szarego, czarnego lub białego proszku; odciski te były przeniesione przy użyciu taśmy Spex 

C-lifts. 

 
Rys. 11 Średnie widma FTIR dla C-4, PETN i TNT zidentyfikowanych w niewidocznych odciskach palców, 

do których rekonstrukcji użyto szarego, czarnego lub białego proszku; odciski te były przeniesione przy użyciu 

taśmy Spex C-lifts. Dla porównania referencyjne widma FTIR dla C-4, PETN  TNT przedstawiono w prawym 

panelu. 

 

Analiza klastrowa została wykonana w celu stwierdzenia  który z użytych proszków pozwala 

najłatwiej rozróżnić otrzymane widma. Jak widać na Rys. 12 dla białego i szarego proszku 

podział jest bardzo ewidentny – widma FTIR, dla tej samej substancji użytej do przygotowania 

próbek, łączą się w klastry na dość niskim poziomie podobieństwa, w przypadku czarnego 

proszku granica podobieństwa jest przesunięta, czego można było w zasadzie oczekiwać, gdyż 

proszek ten zawiera głównie węgiel (czarny i drzewny), więc prawdopodobnie dodatkowe 

charakterystyczne dla niego linie są widoczne w zebranych widmach FTIR (co sprawia, że 

poszczególne widma FTIR różnią się bardziej między sobą). 
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Rys. 12 Rezultaty analizy klastrowej przeprowadzonej na widmach FTIR: C-4, PETN i TNT 

zidentyfikowanych w niewidocznych odciskach palców do których rekonstrukcji użyto szarego, czarnego lub 

białego proszku; odciski te były przeniesione przy użyciu taśmy Spex C-lifts. 

 

W przypadku przeprowadzenia analizy PCA dla tego samego zestawu danych (Rys. 13), 

otrzymujemy wyniki, których interpretacja jest bardzo zbliżona do interpretacji dendogramów 

HCA. W przypadku wzięcia pod uwagę tylko dwóch pierwszych składowych głównych dla 

proszku szarego 99% wariancji jest wyjaśnione, dla białego - 97% natomiast dla czarnego -  

89%. 

 

 
Rys. 13 Rezultaty PCA przeprowadzonej na widmach FTIR: C-4, PETN i TNT zidentyfikowanych w niewidocznych odciskach 

palców, do których rekonstrukcji użyto szarego lub czarnego lub białego proszku; odciski te były przeniesione przy użyciu taśmy 

Spex C-lifts. 

 

Przedstawione w pracy wyniki analiz statystycznych nie odrzucają żadnego z użytych 

proszków, wskazują jedynie, że lepsze wyniki - lepsze rozróżnienie pomiędzy zebranymi 

widmami jest możliwe, kiedy do rekonstrukcji niewidocznego odcisku palca jest użyty biały 

lub szary proszek. 

W poprzedniej pracy [H.3] pokazałam, że folia mylarowa może być używana jako nośnik, 

zanieczyszczonych odcisków palców zdeponowanych na różnych nieporowatych i porowatych 

podłożach. W pracy [H.4] wykorzystałam natomiast profesjonalne taśmy stosowane przez 
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policję. Rezultaty mojej pracy dowodzą, że spektroskopia w podczerwieni może być również 

stosowana do identyfikacji materiału przenoszonego wraz z odciskiem palca. 

[H.5] Is it possible to find presence of lactose in pharmaceuticals? – preliminary studies 
by ATR-FTIR spectroscopy and chemometrics  
 

W pracy [H.5] skupiłam się na temacie dotyczącym bezpośrednio naszego zdrowia. Przypadki 

alergii (z gr. allos - inny + ergos - reakcja), są w dzisiejszych czasach bardzo powszechne i 

ogólnie mówiąc polegają na nadmiernej, nieprawidłowej reakcji układu immunologicznego w 

zetknięciu się z daną substancją (alergenem). 

Laktoza i sacharoza mają tę samą formułę molekularną, jednak układ ich atomów jest nieco 

inny. Sacharoza składa się z glukozy i fruktozy, podczas gdy laktoza składa się z glukozy i 

galaktozy. Glukoza, fruktoza i galaktoza mają ten sam wzór chemiczny, ale różne struktury 

chemiczne, są tzw. izomerami. Węglowodany są jedną z klas związków makroskładników 

dostarczających komórkom energii, dlatego też są niezbędne do właściwego działania 

ludzkiego organizmu.  Główna różnica między laktozą i sacharozą w odniesieniu do trawienia 

i przetwarzania polega na tym, że około dwie trzecie populacji ma ograniczoną zdolność 

trawienia laktozy (z powodu niskiej produkcji laktazy - enzymu trawiącego laktozę), przypadki 

nietolerancji sacharozy są natomiast niezwykle rzadkie.  

Konsumpcja produktów zawierających laktozę przez osoby, które są na nią uczulone prowadzi 

do transportu niestrawionego produktu do jelit, co może powodować wiele reakcji alergicznych, 

takich jak wzdęcia lub obrzęk brzucha, ból, biegunka, nudności, produkcja gazu. Nie są to 

oczywiście sytuacje zagrażające życiu, ale są dość uciążliwymi przypadłościami 

utrudniającymi codzienne życie. 

Przemysł farmaceutyczny wykorzystuje laktozę i sacharozę z powodu ich doskonałych 

właściwości kompresyjnych do produkcji tabletek, są one tzw. nieaktywnymi składnikami 

leków. Większość leków nie zawiera wystarczającej ilości laktozy, żeby spowodować reakcje 

alergiczne, zwykle jest to nie więcej niż 12,5 do 25 mg tej substancji. Dla porównania jedna 

szklanka mleka (250 ml) zawiera 12 000 mg laktozy. 

Istnieją jednak cztery klasy osób, które w szczególny sposób nie tolerują spożycia laktozy: 

1. osoby, które, nabyły tzw. wtórnej nietolerancji na laktozę w wyniku przebytej choroby lub 

operacji; zwykle w ich organizmie nie ma absolutnie żadnej laktazy, 

2. starsze osoby oraz te, które codziennie muszą spożywać duże ilości tabletek, w wyniku czego 

ich jelita są dość osłabione,  

3. osoby z ostrymi często zagrażającymi życiu alergiami na mleko,  
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4. osoby, które nie spożywają produktów pochodzenia zwierzęcego: weganie, ortodoksyjni 

Żydzi lub inni z powodów religijnych lub etycznych. 

Osoby świadome swej nadwrażliwości na różne produkty unikają ich celowo, aby nie narażać 

swoich organizmów na niepożądane reakcje alergiczne. 

Ponieważ laktoza może być potencjalnym źródłem objawów alergicznych, jej obecność 

powinna być wyraźnie zaznaczona w ulotkach informacyjnych dołączonych do leków. 

Spektroskopia FTIR posiada unikalną zdolność do zbierania informacji o chemicznym składzie 

analizowanej substancji, tym samym pełni istotną rolę w identyfikacji badanej substancji, 

dlatego też jest bardzo często używana w przemyśle farmaceutycznym. Należy, jednakże 

wspomnieć, że linie absorpcyjne pochodzące od śladowych ilości substancji są ukryte w 

gąszczu linii absorpcyjnych charakterystycznych dla pozostałych składników analizowanej 

próbki. Dlatego też, jest bardzo ważne, aby do analizy zebranych widm użyć dostępnych metod 

matematycznych jakie oferuje współczesna chemometria.  

W pracy [H.5] przedstawiłam metodę rozróżniania widm FTIR zebranych dla tabletek 

zawierających lub niezawierających laktozę. 

Eksperymenty zostały przeprowadzone na tabletkach zawierających furazydynę, która jest 

lekiem szeroko stosowanym w leczeniu ostrego i przewlekłego zakażenia dróg moczowych a 

także zapobieganiu nawrotom tych stanów patologicznych. 

Dostępna w Polsce furazydyna, jest produkowana przez trzy firmy: Adamet (nazwy leków: 

Furaginum i uroFuraginum), TEVA Pharmaceuticals (Furaginum i neoFuraginum) i US 

Pharmacia (FuragiActive). Każda tabletka zawiera 50 mg aktywnego składnika 

farmaceutycznego (z ang. API) - furazydyny. Jak podano w ulotkach dla pacjentów, laktoza 

jest obecna w produktach TEVA i US Pharmacia.  

Wybór tego środka farmaceutycznego został podyktowany faktem, że w wywiadach 

przeprowadzanych przez lekarzy urologów, wielu pacjentów przyjmujących ten lek, skarżyło 

się na objawy związane z nietolerancją laktozy, nawet jeśli spożywali tabletki, które, zgodnie 

z ulotką dołączoną do leku, nie zawierały laktozy. W czasie eksperymentów tabletki były 

mierzone bezpośrednio przy użyciu przystawki ATR. 

Rys. 14 przedstawia średnie widma FTIR zebrane dla pięciu analizowanych grup tabletek.  

Ponieważ wszystkie zmierzone tabletki zawierają ten sam API i bardzo podobne substancje 

pomocnicze (z wyjątkiem obecności laktozy lub sacharozy), ich widma FTIR są bardzo trudne 

do rozróżnienia. 
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Rys. 14 Średnie widma FTIR tabletek zawierających furazydynę produkowanych przez Adamet (Furaginum 

Adamet i uroFuraginum Adamet), TEVA Pharmaceuticals (Furaginum Teva i neoFuraginum Teva) i US 

Pharmacia (FuragiActive). 

 

Jednakże, jak wspomniałam wcześniej układ atomów w cząsteczce laktozy i sacharozy jest 

inny, więc zebrane dla nich widma FTIR są różne (Rys. 15), ten fakt niewątpliwie ułatwił 

późniejszą analizę i pozwolił skupić się na liniach absorpcyjnych charakterystycznych tylko 

dla laktozy.  

 
Rys.15 Porównanie widm FTIR zebranych dla laktozy i sacharozy.   
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W celu oceny podobieństwa pomiędzy widmami FTIR zebranymi dla furazydyny, laktozy i 

sacharozy, HCA została wykonana na wstępnie przygotowanych widmach (korekta linii 

bazowych i normalizacja).  

Rys. 16 przedstawia dendrogram składający się z trzech wyróżniających się klastrów. Pierwszy 

od lewej zawiera widma zebrane dla sacharozy i laktozy, drugi - widma produktów Adamet  i 

trzeci – produktów TEVA i US Pharmacia (USP).  

 

 
Rys. 16 HCA na widmach FTIR próbek furazydyny, laktozy i sacharozy. Oś pionowa reprezentuje miarę 

podobieństwa między widmami FTIR uwzględnionymi w analizie. Widma z poszczególnych grup były 

kodowane kolorami zgodnie z legendą klucza przedstawioną po prawej stronie. 

 

Oczywiście zebrane widma FTIR zawierają informację o wszystkich składnikach znajdujących 

się w tabletkach. Dwa oddzielne klastry dla produktów firmy Adamet oraz Teva  i USP mogą 

wskazywać na różnice między substancjami pomocniczymi użytymi przez tych producentów. 

Rzeczywiście, tabletki Adamet zawierają sacharozę; natomiast produkty firm TEVA i USP - 

laktozę. 

HCA poprawnie podzieliła analizowane widma FTIR zgodnie z różnicami w substancjach 

pomocniczych, ale na podstawie tej analizy nie można stwierdzić, która grupa zawiera laktozę 

co było celem mojej pracy. 

Dlatego też, dodatkowa analiza była wykonana przy użyciu PCA, która jak wiadomo jest 

techniką redukcji danych, przydatną do uzyskania ograniczonej liczby zmiennych 

zawierających najważniejsze informacje dla właściwego rozróżnienia widm. PCA 

przeprowadzono na pierwszych pochodnych widm FTIR, aby uwzględnić nawet małe różnice 

między widmami. 
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Rys. 17 Rozkład zależnosci PC1 vs PC2 (a)  oraz  PC2 vs PC3 (b) otrzymanych jako rezultat PCA 

przeprowadzonej na pierwszych pochodnych widm FTIR zebranych dla tabletek furazydyny produkowanych 

przez firmy: Adamet, TEVA i US Pharmacia. 

 

Rys. 17 przedstawia rozkład PC1 vs PC2 (a) i PC2 vs PC3 (b); z wyraźnie rozdzielonymi 

dwiema grupami odpowiadającymi produktom Adamet oraz TEVA i USP. Jak można 

zauważyć, PC2 jest głównym składnikiem, który odróżnia te dwie grupy.  Z analizy 

porównawczej wektora własnego dla PC2, pierwszej pochodnej widma FTIR laktozy i samego 

widma FTIR laktozy, wynika, że rzeczywiście linie charakterystyczne tylko dla laktozy 

(szczególnie w regionie 1400–520 cm-1) występują w wykresie wektora własnego dla PC2. 

 

 
Fig. 18 Porównanie wykresu wektora własnego dla PC2 (L2), pierwszej pochodnej widma FTIR laktozy i 

samego widma FTIR. Linie pionowe wskazują wartości liczby falowej dla których L2  i pierwsza pochodna 

widma FTIR zebranego dla laktozy wynoszą 0 i zmieniają znak z – na +, co potwierdza obecność 

charakterystycznych linii absorbcyjnych dla laktozy. 
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Eksperymenty przedstawione w tym artykule wydają się potwierdzać fakt, że spektroskopia 

FTIR w połączeniu z odpowiednią analizą statystyczną - w naszym przypadku PCA - może 

być stosowana jako unikalne narzędzie do różnicowania leków zawierających ten sam API, ale 

różne węglowodany (laktoza lub sacharoza) stosowane do produkcji tabletek. 

Dalszy rozwój przenośnych spektrometrów FTIR może zapewnić w niedalekiej przyszłości 

łatwy dostęp do tych urządzeń, umożliwiając tym samym natychmiastową analizę tabletek. 

Jednakże w celu wyciagnięcia odpowiednich wniosków będzie konieczne zastosowanie 

procedur statystycznych na przykład takich jak opisane w pracy [H.5]. 

[H6] Revealing Chemical Heterogeneity of CNT Fiber Nanocomposites via Nanoscale 
Chemical Imaging 
 

Kolejny obszar badań związany jest z rozwojem zaawansowanych materiałów do zastosowań 

technologicznych. Przemysł lotniczy, motoryzacyjny i morski wymagają nowatorskich, 

wielofunkcyjnych lekkich kompozytów o doskonałych właściwościach mechanicznych, aby 

sprostać ważnym wyzwaniom społecznym, takim jak czysta i wydajna energia, zielony i 

zintegrowany transport [5]. Badania nad tymi tematami są bardzo istotne dla Unii Europejskiej, 

i są realizowane w programach takich jak Horizon 2020 EU Research and Innovation 

programme (2014-2020), the European Energy 2020 strategy, Europe 2020 Flagship Initiative, 

the Green Paper “A 2030 framework for climate and energy policies”. 

 

Składanie długich nanorurek węglowych (Carbon Nano Tubes – CNT) we włókna lub przędze 

jest zaawansowaną strategią, która ma na celu wykorzystanie doskonałych właściwości 

pojedynczych nanorurek węglowych w makroskopowych materiałach. Strategia ta pomaga 

przezwyciężyć znane trudności związane ze stosowaniem konwencjonalnych proszków CNT, 

takich jak aglomeracja, nierównomierne napylenie i niewspółosiowość poszczególnych 

nanorurek w polimerach, co skutkuje nieefektywnym wzmocnieniem mechanicznym 

kompozytów. 

Od 2000 r. z powodzeniem opracowano kilka dróg syntezy włókien i przędz CNT [6-8]. 

Obecnie włókna i przędze z nanorurek węglowych mogą być produkowane w laboratoriach z 

wysoką wydajnością i szybkością używając metody Floating Catalyst CVD. Takie włókna 

CNT mają strukturę hierarchiczną i są utworzone z tysięcy nanorurek węglowych, pomiędzy 

nimi, jednakże są  przestrzenie (o rozmiarach rzędu nm) które mogą być dostępne dla innych 

molekuł. Włókna CNT mają bardzo małą gęstość (1-1,5 g/cm3), doskonałą elastyczność, 

wysoką przewodność elektryczną i cieplną.  W połączeniu z niezwykłymi właściwościami 
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mechanicznymi wydają się być zatem idealnymi materiałami dla kompozytów strukturalnych. 

Poza wzmocnieniem mechanicznym i doskonałą zdolnością do wytrzymywania poważnych 

deformacji bez pękania, włókna CNT mogą również zapewnić wielofunkcyjność materiału, 

aby ten był w stanie jednocześnie magazynować energię i zapewniać wysoką przewodność 

elektryczną i cieplną [9-11]. Takich właściwości nie posiadają żadne konwencjonalne włókna 

dostępne na rynku (włókna węglowe, Kevlar, Dyneema itp.). 

Kluczowym wyzwaniem w tworzeniu (produkcji) kompozytów wzmocnionych włóknami 

nanorurek węglowych jest zrozumienie przemian strukturalnych zachodzących na powierzchni 

oraz w bliskim sąsiedztwie nanorurek węglowych. Większość procesów, takich jak infiltracja 

polimeru, optymalizacja cykli utwardzania kompozytów nie zostały jeszcze w pełni zbadane. 

Podczas infiltracji włókien CNT matrycą polimerową (np. wieloskładnikową żywicą 

epoksydową) ciekła żywica zajmuje pory międzywęzłowe włókien CNT,  a włókno CNT staje 

się nanokompozytem  – proces ten nie występuje w konwencjonalnych włóknach węglowych, 

z powodu ich monolitycznej struktury i niskiej porowatości. Należy podkreślić, że nie rozkład 

pojedynczych CNT w matrycy polimerowej, ale rozkład polimeru pomiędzy przestrzeniami 

dużych agregacji długich CNT (tak jak wewnątrz włókna lub przędzy CNT) należy   

zdefiniować i scharakteryzować z chemicznego punktu widzenia. W szczególności, 

oddziaływanie CNT/polimer i chemia obszaru międzyfazowego w nanoskali są kluczowe, 

ponieważ mogą one znacząco wpływać na właściwości mechaniczne i mechanikę uszkodzeń 

powstałych kompozytów. Biorąc pod uwagę hierarchiczną strukturę i rozmiar włókien CNT i 

ich kompozytów, do charakterystyki wybrano spektroskopię FTIR bliskiego pola (AFM-IR) i 

obrazowanie chemiczne. 

Zgodnie z profilami zebranymi podczas pomiarow AFM w modzie kontaktowym  

chropowatość warstw kompozytowych zmieniała się od dziesiątek nm dla obszarów z matrycą 

epoksydową do setek nm dla obszarów z siecią CNT. W przeciwieństwie do stosunkowo 

gładkich mikrotomowych plastrów wielowarstwowych polimerów, pokrytych spinem folii 

polimerowych  i cienkich powłok, ocena przestrzennego rozkładu składników chemicznych w 

kompozytach wzmocnionych CNT jest raczej trudnym zadaniem i szczególną uwagę należy 

poświęcić przetwarzaniu danych i ich normalizacji, w celu wyeliminowania wpływu złożonego 

tła na intensywność sygnału IR. 

Drugim wyzwaniem była chemiczna niejednorodność kompozytów wzmocnionych CNT. 

W dwufazowych materiałach polimerowych lub układach wieloskładnikowych, 

niejednorodność chemiczna może być ujawniona przez bezpośrednie odwzorowanie 

charakterystycznych linii absorbcji grup funkcyjnych unikalnych dla każdego składnika, na 
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przykład w mieszankach polimeru rozdzielonych fazami. Zwykle wystarczy znormalizować 

dane spektralne za pomocą stosunku do pojedynczego pasma chemicznego (linia referencyjna), 

który nie występuje w fazie drugiego składnika lub nie zmienia się podczas eksperymentu. Na 

przykład, dla stechiometrycznych układów epoksydowo-fenolowych pik absorbancji IR przy 

916 cm-1 względem 1180 cm-1 można zastosować do oceny kompletności reakcji utwardzania. 

W przypadku kompozytów wzmocnionych włóknami CNT normalizacja do linii referencyjnej  

nie mogła być zastosowana w celu odróżnienia nadmiaru utwardzacza aminowego we 

włóknach CNT, ponieważ może on również reagować z otaczającymi cząsteczkami 

epoksydowymi. Jednocześnie obszary w tzw. rejonie fingerprint widma absorpcyjnego 

zawierały wkład absorpcji zarówno od utwardzacza aminowego, jak i od (nie)utwardzonej 

żywicy. Dlatego, aby uzyskać spójne obrazowanie chemiczne tylko jednego szczególnego 

składnika (tj. śladów utwardzacza aminowego, który nie przereagował kompletnie), 

zaproponowano użycie stosunku dwóch pasm absorpcyjnych (1108 cm-1 i 1240 cm-1). Według 

[12], zastosowanie współczynników intensywności do rekonstrukcji mapy chemicznej jest 

wlaściwe dla niejednorodnych i złożonych próbek, aby wyeliminować potencjalny wpływ 

lokalnych właściwości, topografii, niejednorodnej grubości i jest uważane za „dobrą praktykę 

potwierdzającą interpretacja (danych)”. 

Rys. 19 przedstawia zalety stosowania spektroskopii bliskiego pola AFM-IR i obrazowania 

chemicznego w porównaniu ze spektromikroskopią FTIR do analizy i wizualizacji 

nanocząsteczkowego kompozytu wzmocnionego włóknami CNT. Mapy chemiczne zostały 

zrekonstruowane dla stosunków intensywności pasm absorpcyjnych 1108 cm-1 i 1240 cm-1. 

Pasmo absorbcyjne przy 1108 cm-1 jest znacznie silniejsze w utwardzaczu aminowym, podczas 

gdy wyraźna linia  1240 cm-1 jest widoczna tylko w (nie)utwardzonej żywicy epoksydowej. 

Odpowiednio, każdy piksel zrekonstruowanego obrazu chemicznego o stosunku obliczonym 

jako większy niż 1 (jeden) reprezentuje cząsteczki aminowe dla mapy stosunków 1108/1240 i 

żywicy dla mapy stosunków 1240/1108.  

Rys. 19a przedstawia wyniki eksperymentów przeprowadzanych przy użyciu klasycznego 

spektrometru IR (Vertex 80v) połączonego z mikroskopem IR wyposażonym w detektor FPA. 

Jak widać z rys. 19a, rozkład koloru na przekroju nanokompozytu od niebieskiego i zielonego 

do żółtego i czerwonego widocznego na środku mapy, najwyraźniej ilustruje różne stężenia 

molekuł aminowych. Jednak biorąc pod uwagę fakt że każdy piksel tej mapy chemicznej 

odpowiada obszarowi około 1,44 m2, który jest znacznie większy niż typowe wymiary 

nanokompozytowych elementów strukturalnych (tj. średnicy wiązek CNT lub porów między 
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wiązkami), można stwierdzić, że skanując w tej rozdzielczości, informacje spektralne były po 

prostu uśredniane w każdym punkcie, co sugeruje, że sygnały absorpcji pochodzące z różnych 

cząsteczek nakładały się w obszarze jednego piksela. 

 
Rys. 19 (a) Mapa chemiczna spektromikroskopii FTIR zrekonstruowana dla stosunku intensywności 1108 cm-

1/1240 cm-1 (powierzchnia 64 m na 64 m, rozmiar pojedynczego piksela to 1,2 m na 1,2 m. (b) Topografia 

granicznego obszaru CNT/ matryca epoksydowa (obszar 1 m na 1 m zaznaczony na rys 1a niebieską strzałką) 

zebrana podczas pomiaru AFM przeprowadzonego w modzie kontaktowym. (c) Widma AFM-IR wykonane w 

punktach # 1 i # 2 (panel A) oraz w punktach # 3 i # 4 (panel B), potwierdzające inny skład chemiczny. (d, e) 

Obrazy chemiczne AFM-IR powiększonego regionu, pokazujące rozkład (d) cząsteczek amin 

(zrekonstruowanych dla stosunku intensywności 1108 cm-1/1240 cm-1) i (e) matrycę epoksydową 

(zrekonstruowaną dla stosunku intensywności 1240 cm-1/1108 cm-1). 

 

Następnie, wykazano możliwość zastosowania spektroskopii AFM-IR i obrazowania do 

wizualizacji niejednorodności chemicznej w nanoskali na powierzchni 1 na 1 m2 granicznego 

obszaru CNT/ matryca epoksydowa. Należy zauważyć, że ten obszar wybrany do analizy był 

mniejszy niż rozmiar pojedynczego piksela obrazu chemicznego uzyskanego za pomocą 

klasycznej spektromikroskopii FTIR, a zatem zapewniał rozdzielczość kluczową dla analizy 

materiałów opartych na CNT. Widma AFM-IR zarejestrowane w kilku punktach były prawie 

identyczne z konwencjonalnymi referencyjnymi widmami FTIR pod względem pozycji linii 

absorpcyjnych i ich kształtów, umożliwiając bezpośrednie porównanie z klasyczną 

spektroskopią absorpcyjną w podczerwieni [H.6]. 
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Wykryte ślady grup aminowych wskazują, że po zanurzeniu włókna CNT wstępnie 

infiltrowanego utwardzaczem aminowym do ciekłej matrycy epoksydowej przygotowanej w 

stosunku stechiometrycznym podczas przetwarzania kompozytu, dyfuzja składników (np. 

utwardzacza aminowego i cząsteczek epoksydowych) jest jeszcze możliwa w obrębie 

połączonych porów włókien CNT, przynajmniej blisko granicy CNT/matryca epoksydowa. Co 

ważniejsze, metoda AFM-IR ujawniła niejednorodność chemiczną w skali submikronowej w 

kompozycie wzmocnionym włóknami CNT. 

W nanokompozytach CNT, polimer, rozprzestrzenił się na obszarze międzyfazowym, co 

spowodowało, że nanocząsteczkowa interfaza polimerowa różniła się od składu chemicznego 

epoksydu co jest przedstawione na Rys. 20. 

 
Rys. 20 (a) Topografia granicznego obszaru CNT/ matryca epoksydowa  z czterema wyciągniętymi wiązkami 

CNT (obszar 1 m na 1 m) zebrana podczas pomiaru AFM przeprowadzonego w modzie kontaktowym. (b) 

Widma wykonane w punktach # 1 i # 2 zaznaczonych na obrazie AFM,  tylko reprezentatywny obszar 1300-900 

cm-1 jest pokazany. (c) profil wysokościowy pojedynczej nanorurki węglowej zaznaczonej na Rys. 1 a (d) Obraz 

chemiczny AFM-IR zrekonstruowany dla stosunku intensywności 1108 cm-1 / 1240 cm-1. (e) Złożony obraz RGB, 

pokazujący topografię (kolor zielony) z rozkładem amin (kolor czerwony) matrycą eposydową (kolor niebieski). 

(f) Obraz chemiczny nanokompozytu zrekonstruowanego w 3D. Czerwony kolor pokazuje rozkład cząsteczek 

amin na powierzchni pojedynczych CNT. 

 

Biorąc pod uwagę, że wiązki CNT mają tylko kilkadziesiąt nm średnicy, obserwowana 

otaczająca je warstwa interfazy polimerowej była w zakresie tylko kilku nm i nie może być 

porównywalna z wynikami analizy AFM-IR przeprowadzonej wcześniej dla tworzyw 
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wzmocnionych polimerami (w konwencjonalnych kompozytach włókno węglowe/epoksyd), 

gdzie interfaza polimerowa ma typową grubość kilkuset nm. Dzięki bezprecedensowej 

rozdzielczości metody AFM-IR można było wyjaśnić właściwości chemiczne 

nanokompozytów i śladów utwardzacza aminowego, który nie uległ kompletnemu 

utwardzeniu i został wchłonięty na powierzchnię CNT. 

Co ważniejsze, nasze ostatnie badanie potwierdziło, że proces utwardzania może zostać 

spontanicznie zmieniony przez niezrównoważony stosunek stechiometryczny utwardzacz-

epoksyd, gdy tylko pojedyncze włókno CNT zostanie umieszczone w kontakcie z matrycą 

epoksydową. Ze względu na wysokie powinowactwo do nanorurek, cząsteczki utwardzacza 

aminowego pokrywają nanorurki niemal natychmiast po fizycznym kontakcie, a według 

analizy chemicznej i obrazowaniu AFM-IR spontanicznie tworzą stabilną interfazę, która nie 

zmienia się po utwardzeniu. 

W czasie eksperymentów AFM-IR można dodatkowo zbierać informacje o lokalnych 

właściwościach mechanicznych próbki, przesunięcie rezonansowych częstotliwości drgań 

sondy AFM do wyższych lub niższych wartości wskazują na sztywniejszy lub bardziej miękki 

obszar. Bezpośrednia korelacja zarówno informacji chemicznych zebranych z mikroobszarów, 

jak i lokalnych właściwości elastycznych z przestrzennym rozkładem nanorurek CNT jest 

wysoce przydatna dla zaawansowanej inżynierii nanokompozytowej; jak również do analizy 

różnego rodzaju układów CNT, nie tylko kompozytów. 

Zastosowanie metody AFM-IR do dogłębnej analizy i wizualizacji kompozytów 

wzmocnionych włóknami CNT ma bardzo  duże znaczenie praktyczne. 

Ustalona metodologia, w tym przygotowanie próbek i przetwarzanie danych, może mieć 

zastosowanie do analizy innych materiałów z nanorurkami CNT. 

Jednocześnie dalsza optymalizacja technik eksperymentalnych i sprzętu jest również brana pod 

uwagę. Zastosowanie w przyszłości modu z przerywanym kontaktem (tapping mode) i pracy z 

QCL (Quantuum Cascade laser) może zapewnić jeszcze lepszą czułość wystarczającą do 

śledzenia i wizualizacji śladów cząsteczek, smarów i środków powierzchniowo czynnych o 

grubości kilku nm bezpośrednio na nanorurkach węglowych i tym samym utorować drogę do 

bezpośredniej charakteryzacji usieciowania między sąsiednimi nanorurkami,  co jest zwykle 

wykorzystywane do maksymalizacji ich potencjału wzmacniającego, ale także do wizualizacji 

nanorurek, które są funkcjonalizowane, owinięte  lub domieszkowane  niektórymi 

cząsteczkami. Połączenie AFM-IR ze spektroskopią Ramana  może być kolejnym krokiem w 

charakteryzacji złożonych systemów opartych na CNT, dostarczając uzupełniających 
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informacji dotyczących rodzaju nanorurek węglowych, ich orientacji i zdolności przenoszenia 

naprężeń w kompozytach. 

 

Podsumowanie 
 

Spektroskopia FTIR, w mojej opinii, jest jedną z najpotężniejszych technik analitycznych. 

Pracując jako opiekun naukowy na linii pomiarowej ISMI w Singapore Synchrotron Light 

Source zetknęłam się z wieloma wyzwaniami w czasie próby analizowania różnego typu 

próbek. Moje przekonanie o słuszności wyboru tej właśnie techniki analitycznej sprawiło, że 

zawsze poszukiwałam odpowiedniego sposobu na przeprowadzenie eksperymentów w celu 

uzyskania kluczowych informacji o chemicznym składzie analizowanych próbek. Udało mi się 

"unowocześnić” moją linię pomiarową, nowy spektrometr firmy Bruker –Vertex 80v 

połączony z IR mikroskopem  Hyperion 3000, zastąpiły starszy sprzęt: spektrometr IFS 66v/S 

i IR mikroskop Hyperion 2000. Na wyposażeniu naszego laboratorium pojawiły się również 

różnego rodzaju przystawki służące do analizowania próbek w modach odbiciowych pod 

różnymi kątami, przy pomocy techniki ATR, czy też ułatwiające przygotowania próbek do 

przeprowadzenia eksperymentów w transmisji (diamentowa komórka).   

Próbując analizować cienkie przekroje nanorurek węglowych infiltrowanych jednym 

polimerem a zatopionych w innym, zrozumiałam, że do tego typu przypadków 

potrzebuję techniki IR, która umożliwiałaby analizę bardzo małych obszarów (rzędu 

nanometrów).  Dzięki współpracy z Grupą Pana Profesora Kwiatka z IFJ w Krakowie 

eksperymenty omawiane w publikacji H6 były przeprowadzone przy użyciu drugiego 

zainstalowanego na świecie (w 2016) urządzenia nanoIR2 firmy Anasys (technika AFM-IR).   

Jestem przekonana, ze w niedalekiej przyszłości spektroskopia FTIR będzie wykorzystywana 

na jeszcze szerszą skalę, a wyniki wykonanych eksperymentów będą się przekładały na 

poprawę jakości naszego życia, zwiększając poczucie bezpieczeństwa, czy też dostarczając 

bardziej wnikliwej wiedzy dotyczącej spożywanych produktów.  

Oczywiście, nie można zapomnieć, że tylko  rzetelna analiza i interpretacja otrzymanych 

wyników może przyczynić się do właściwego zrozumienia chemicznego składu badanych 

substancji, dlatego też nie wyobrażam sobie mojej pracy bez stosowania matematycznych 

metod oferowanych przez analizę statystyczną.  
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metamaterials: a combined experimental and theoretical study. Physical Review B 87, 
075110.   
Mój wkład w publikację polegał na wykonaniu pomiarów FTIR na linii pomiarowej 
ISMI (SSLS, Singapore), opracowaniu danych pomiarowych i dyskusji otrzymanych 
wyników Mój udział procentowy szacuję na 30%. 
Impact factor: 3,77 
 

27. Wu J., Moser H. O., Xu S., Banas A., Banas K., Chen H., Breese M. B. H. (2013) From 
polarization-dependent to polarization-independent terahertz meta-foils. Applied 
Physics Letters 103 (19), 191114.   
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Mój wkład w publikację polegał na pomocy w wykonaniu pomiarów FTIR na linii 
pomiarowej ISMI (SSLS, Singapore), opracowaniu danych pomiarowych i dyskusji 
otrzymanych wyników Mój udział procentowy szacuję na 20%. 
Impact factor: 3,515 
 

28. Wu J., Moser H. O., Xu S., Jian L., Banas A., Banas K., Chen H., Bettiol A. A., Breese 
M. B. H. (2013) Functional multi-band THz meta-foils. Scientific Reports 3, 3531. 
Mój wkład w publikację polegał na pomocy w wykonaniu pomiarów FTIR na linii 
pomiarowej ISMI (SSLS, Singapore), opracowaniu danych pomiarowych i dyskusji 
otrzymanych wyników Mój udział procentowy szacuję na 20%. 
Impact factor: 5,078 
 

29. Dang Z., Banas A., Azimi S., Song J., Breese M. B., Yao Y., Turaga S. P., Recio-
Sánchez G., Bettiol A., Van Kan J. (2013) Mid-Infrared Photonic crystals Based on Si 
and Porous silicon. Applied Phys 112, 517--523. 
Mój wkład w publikację polegał na pomocy w wykonaniu pomiarów FTIR na linii 
pomiarowej ISMI (SSLS, Singapore), opracowaniu danych pomiarowych i  
przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 30%. 
Impact factor: 3,515 
 

30. Banas K., Banas A. M., Gajda M., Kwiatek W. M., Pawlicki B., Breese M. B.H. (2013) 
Analysis of synchrotron radiation induced X-ray emission spectra with R environment 
Radiation Physics and Chemistry 93, 82--86. 
Mój wkład w publikację polegał na wykonaniu pomiarów SRIXE na linii pomiarowej L 
(Hasylab Desy, Hamburg), opracowaniu danych pomiarowych i pomoc w  
przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentow yszacuję na 30%. 
Impact Factor: 1,375 
 

31. Reuben, S., Banas K., Banas A., Swarup S. (2014) Combination of synchrotron 
radiation-based Fourier transforms infrared microspectroscopy and confocal laser 
scanning microscopy to understand spatial heterogeneity in aquatic multispecies 
biofilms Water Research 64, 123--133 
Mój wkład w publikację polegał na pomocy w wykonaniu pomiarów FTIR na linii 
pomiarowej ISMI (SSLS, Singapore), opracowaniu danych pomiarowych i  
przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 15% 
Impact Factor: 5,323 
 

32. Banas K., Banas A., Gajda M., Kwiatek W. M., Pawlicki B., Breese M. B. H. (2014) 
Performance assessment and beamline diagnostics based on evaluation of temporal 
information from infrared spectral datasets by means of R environment for statistical 
analysis. Analytical Chemistry 86, 6918--6923 
Mój wkład w publikację polegał na pomocy w wykonaniu pomiarów FTIR na linii 
pomiarowej ISMI (SSLS, Singapore), opracowaniu danych pomiarowych i  
przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 15% 
Impact Factor: 5,825 
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33. Banas A., Banas K., Yang P., Moser H. O., Breese M. B. H., Kubica B., Kwiatek W. 
M. (2014) Environmental studies of iron in sediments by means of X-ray absorption 
spectroscopy. International Journal of Environmental Research 8 (2), 263--272.  
Mój wkład w publikację polegał na wykonaniu pomiarów XAFS na linii pomiarowej 
XDD (SSLS, Singapore), opracowaniu danych pomiarowych, dyskusji otrzymanych 
wyników i przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 60%. 
Impact Factor: 1,993 
 

34. Banas K., Banas A., Gajda M., Pawlicki B. Kwiatek W. M., Breese M. B. H. (2015) 
Pre-processing of Fourier transform infrared spectra by means of multivariate analysis 
implemented in the R environment Analyst 140, 2810--2814 
Mój wkład w publikację polegał na pomocy w wykonaniu pomiarów FTIR na linii 
pomiarowej ISMI (SSLS, Singapore) i dyskusji otrzymanych wyników. Mój udział 
procentowy szacuję na 20%. 
Impact Factor: 4,033 
 

35. Banas A., Banas K., Furgal-Borzych A., Kwiatek W. M., Pawlicki B., Breese M. B. H. 
(2015) The pituitary gland under infrared light – in search of a representative spectrum 
for homogenous regions. Analyst 140 (7), 2156--2163.   
Mój wkład w publikację polegał na wykonaniu pomiarów SRIXE na linii pomiarowej L 
(Hasylab Desy, Hamburg), opracowaniu danych pomiarowych i  przygotowanie  
manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 
Impact Factor: 4,033 
 

36. Zajdel P., Kisiel A., Szytuła A., Goraus J., Balerna A., A. Banas A., Starowicz P., 
Konior J., Cinque G.,. Grilli A. (2015) Studies of valence of selected rare earth silicides 
determined using Si K and Pd/Rh L 2,3 XANES and LAPW numerical studiesNuclear 
Inst. and Methods in Physics Research B 364, 76--84 
Mój wkład w publikację polegał na  wykonaniu pomiarów XANESj na linii pomiarowej 
Sindbad (Dafne, Frascati), opracowaniu danych pomiarowych i  przygotowaniu 
manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 15%. 
Impact Factor: 1,389 
 

37. Wu Q. Y. S., Tanoto H., Ding L., Chum C. C., Wang B., Chew A. B., Banas A., Banas 
K., Chua S. J., Teng J. (2015) Branchlike nano-electrodes for enhanced terahertz 
emission in photomixers. Nanotechnology 26, 255201.  
Mój wkład w publikację polegał na pomocy w wykonaniu pomiarów i dyskusji 
otrzymanych wyników Mój udział procentowy szacuję na 10%. 
Impact Factor: 3,573 
 

38. Vidhawan S. A., Yap A. U., Ornaghi B. P., Banas A., Banas K., Neo J. C., Pfeifer C. 
S., Rosa V. (2015) Fatigue stipulation of bulk-fill composites: An in vitro appraisal. 
Dental Materials 31, 1068--1074.   
Mój wkład w publikację polegał na pomocy w wykonaniu pomiarów FTIR na linii 
pomiarowej ISMI (SSLS, Singapore), opracowaniu danych pomiarowych i dyskusji 
otrzymanych wyników. Mój udział procentowy szacuję na 10%. 
Impact Factor: 3,931 
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39. Dong W., Qiu Y., Zhou X., Banas A., Banas K., Breese M.B.H, Cao T., Simpson R.E. 

(2018) Tunable Mid-Infrared Phase-Change Metasurface. Advanced Optical Materials 
6(14), 1701346. 
Mój wkład w publikację polegał na pomocy w wykonaniu pomiarów FTIR na linii 
pomiarowej ISMI (SSLS, Singapore), opracowaniu danych pomiarowych i dyskusji 
otrzymanych wyników Mój udział procentowy szacuję na 10%. 
Impact Factor: 4,26 
 

40. Pawlicki B., Pawlicka A., Banas A., Banas K., Gajda M., Dyduch G., Kwiatek W. M., 
Breese M.B.H. (2018) Methodological approach for trace and essential elements 
assessment in prostate tissue by SRIXE method. Folia Medica Cracoviensia 58(1), 25-
-41. 
Mój wkład w publikację polegał na wykonaniu pomiarów SRIXE na linii pomiarowej L 
(Hasylab Desy, Hamburg), opracowaniu danych pomiarowych i pomocy w 
przygotowaniu  manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 25%. 
Impact Factor: 0,37 
 

41. Cao T., Mao L., Qiu Y., Lu L., Banas A., Banas K., Simpson R.E., Chui H.-C.(2018) 
Fano Resonance in Asymmetric Plasmonic Nanostructure: Separation of Sub-10 nm 
Enantiomers. Advanced Optical Materials 7(1), 1801172. 
Mój wkład w publikację polegał na pomocy w wykonaniu pomiarów FTIR na linii 
pomiarowej ISMI (SSLS, Singapore), opracowaniu danych pomiarowych i dyskusji 
otrzymanych wyników Mój udział procentowy szacuję na 20%. 
Impact Factor: 7,43 
 

42. Banas K., Banas A., Heussler S. P., Breese M. B. H. (2018) Influence of spectral 
resolution, spectral range and signal-to-noise ratio of Fourier transform infra-red 
spectra on identification of high explosive substances SpectrochimicaActa Part A: 
Molecular and Biomolecular Spectroscopy 188, 106--112 
Mój wkład w publikację polegał na pomocy w wykonaniu pomiarów FTIR na linii 
pomiarowej ISMI (SSLS, Singapore), opracowaniu danych pomiarowych i dyskusji 
otrzymanych wyników Mój udział procentowy szacuję na 30%. 
Impact Factor: 2,653 
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Rozdziały w książkach 
 

Jestem współautorem następujących rozdziałów w książkach: 

[Ch1] Banas A., Banas K., Bahou M., Moser H. O., Li W., Yang P., Li Z. J. Cholewa M. , 
Lim S. K. (2010) Explosive Materials: Classification, Composition and Properties. In T. J. 
Janssen (ed.), (pp. 53-79). United States: Nova Publishers.  

Mój wkład w powstanie tego rozdziału  polegał na: 
zaprojektowaniu kontrolowanych eksplozji, zebraniu i przygotowaniu próbek do pomiarów 
spektroskopowych; przeprowadzeniu ekperymentów (spektroskopia w podczerwieni) na 
materiale zdeponowanym po kontrolowanych eksplozjach z użyciem materiałów 
wybuchowych (TNT, C-4, PETN) na powierzchni różnych obiektów pozostawionych w 
metalowym kontenerze; analizie uzyskanych danych pomiarowych z uwzględnieniem doboru 
odpowiednich metod statystycznych; interpretacji uzyskanych wyników; napisaniu tekstu 
rozdziału. 

   Mój udział procentowy szacuję na 40%. 
 

[Ch2] Banas A., Banas K., Kwiatek W. M., Gajda M., Pawlicki B., Cichocki T. (2012) 
Zinc: Characteristics, Uses and Benefits. In M. Yamaguchi (ed.), (pp. 17). United States: 
Nova Publishers.  

Mój wkład w powstanie tego rozdziału  polegał na:wykonaniu pomiarów SRIXE na linii  
pomiarowej L (Hasylab Desy, Hamburg), opracowaniu danych pomiarowych i  
przygotowanie  tekstu rozdziału .  
Mój udział procentowy szacuję na 40%. 

 

[Ch3] Banas K., Banas A., Heussler S. P., Kalaiselvi S. M. P., Lim S. K., Loke J., Breese 
M. B. H. (2012) Synchrotron: Design, Properties and Applications. In D. M. Chua and H. 
F. Toh (ed.), (pp. 133-153). United States: Nova Publishers.  

Mój wkład w powstanie tego rozdziału  polegał na: 
przeprowadzeniu ekperymentów (spektroskopia w podczerwieni) na materiale 
zdeponowanym po kontrolowanych eksplozjach z użyciem materiałów wybuchowych (TNT, 
C-4, PETN) na powierzchni różnych obiektów pozostawionych w metalowym kontenerze; 
analizie uzyskanych danych pomiarowych z uwzględnieniem doboru odpowiednich metod 
statystycznych; interpretacji uzyskanych wyników; pomocy w napisaniu tekstu rozdziału. 

   Mój udział procentowy szacuję na 30%. 
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Inne publikacje 
Poniżej znajduje się lista pozostałych publikacji  (w czasopismach spoza bazy Journal 
Citation Reports (JCR)): 

1. Banas K., Banas A., Moser H. O., Bahou M., Li W., Yang P., Cholewa M., Lim S. K. 
(2010) Multivatiate statistical methods in the forensic investigation of the post-blast residues 
measured by Fourier transform infrared spectroscopy. Diamond Light Source Proceedings 
82 (7), 3038--44. 
Mój wkład w publikację polegał na wykonaniu pomiarów FTIR na linii pomiarowej ISMI   
(SSLS, Singapore), opracowaniu danych pomiarowych i  pomocy w przygotowaniu 
manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 30%. 

 
2. Moser H. O., Jian L. K., Chen H. S., Kalaiselvi S. M. P., Virasawmy S., Cheng X. X., 
Banas A., Banas K., Heusler S. P., Bahou M., Wu B. I., Wei H., Yi Z. (2010) Geometry - 
function relationship in meta-foils. Proceedings of SPIE 7711, 56--66. 
Mój wkład w publikację polegał na wykonaniu pomiarów FTIR na linii pomiarowej ISMI   
(SSLS, Singapore), opracowaniu danych pomiarowych i pomocy w przygotowaniu 
manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 10%. 

 
3. Moser H. O., Jian L. K., Chen H. S., Kalaiselvi S. M. P., Virasawmy S., Cheng X. X., 
Zhang W., Banas A., Banas K., Heussler S. P., Hua W., Wu B.-I., Yi Z. (2010) Emerging 
material - salient properties of the terahertz meta-foil. Diamond Light Source Proceedings 1 
(SRMS-7), 3--5. 
Mój wkład w publikację polegał na wykonaniu pomiarów FTIR na linii pomiarowej ISMI   
(SSLS, Singapore), opracowaniu danych pomiarowych i pomocy w przygotowaniu 
manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 10%. 

 
4. Moser H. O., Jian L., Kalaiselvi S. M. P., Virasawmy S., Maniam S. M., Banas A., Banas 
K., Heussler S. P., Casse B. D. F., Moos M., Kohler H. (2010) Manufaturing metamaterials 
using synchrotron litography. Advances in Science and Technology 75, 230--239.  
Mój wkład w publikację polegał na wykonaniu pomiarów FTIR na linii pomiarowej ISMI   
(SSLS, Singapore), opracowaniu danych pomiarowych i pomocy w przygotowaniu 
manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 10%. 

 
5. Turaga S. P., Wu J., Banas A., Banas K., Bettiol, A. (2014) Conductively coupled 
resonator scheme for dispersive transparency in metamaterials. Proceedings of SPIE 92750A, 
1--1.  
Mój wkład w publikację polegał na pomocy w wykonaniu pomiarów FTIR na linii 
pomiarowej ISMI   (SSLS, Singapore), opracowaniu danych pomiarowych i pomocy w 
przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 20%. 

 
6. Recio-Sánchez G., Dang Z., Breese M.B.H, Liu D., Turaga S. P, Azimi S., Song J. and 
Banas A.(2014)A review: mid-infrared photonic crystals in silicon and porous silicon based 
on ion beam irradiation. Proceedings of SPIE 9277, Nanophotonics and Micro/Nano Optics 
II, 92771Q. 
Mój wkład w publikację polegał na pomocy wykonaniu pomiarów FTIR na linii pomiarowej 
ISMI   (SSLS, Singapore), opracowaniu danych pomiarowych i  pomocy w przygotowaniu 
manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 5%. 
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Projekty badawcze 
 

Brałam udział jako współwykonawca w następujących projektach badawczych: 

1. Distribution of selected elements and oxidation state of iron in atherosclerotic plaques 
of apoE/LDLR-double knockout mice subjected to pharmacological and dietary 
treatments, HASYLAB Hamburg, Niemcy, 2005-2008  
we współpracy z dr M. Gajdą, Katedra Histologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium 
Medicum, Kraków, Polska 
 

2. The content and oxidation state of iron in atherosclerotic plaques of apoE/LDLR - 
double knockout mice, HASYLAB Hamburg, Niemcy, 2006-2009  
we współpracy z dr M. Gajdą, Katedra Histologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium 
Medicum, Kraków, Poland  
 

3. Research on evaluation of the effects of dietary and pharmacological treatments on 
atherosclerotic plaques of apoE/LDLR-double knockout mice by FTIR mapping, LNF 
Frascati, Włochy, 2006-2008  
we współpracy z dr M. Gajdą, Katedra Histologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium 
Medicum, Kraków, Poland 
 

4. Characterization of the content of atherosclerotic plaques in apoE and LDL-receptor 
double-knock out mice using FTIR spectroscopy combined with histological and 
histochemical evaluation, LNF Frascati, Włochy, 2008  
we współpracy z dr M. Gajdą, Katedra Histologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium 
Medicum, Kraków, Poland  
 

5. A new view on pituitary gland, HASYLAB Hamburg, Niemcy, 2006-2008 
we współpracy z dr A. Furgał-Borzych, Katedra Histologii, Uniwersytet Jagielloński, 
Collegium Medicum, Kraków, Poland  
 

6. Pituitary gland in the infrared light, LNF Frascati, Włochy, 2006  
we współpracy z dr A. Furgał-Borzych, Katedra Histologii, Uniwersytet Jagielloński, 
Collegium Medicum, Kraków, Poland  
 

7. Application of synchrotron radiation X-ray absorption fine structure spectroscopy to 
environmental science, IFJ PAN Kraków, Polska, 2009 
 

8. Fast and accurate characterization of explosives by means of synchrotron radiation - 
SSLS - Singapore (projekt w ramach The Enterprise Challenge Program ustanowionego 
przez Biuro Premiera Rządu Singapuru), 2007 
 

9. Studies of magma degassing (analysis of volcanic samples) 2008-2009  
we współpracy z Prof. Ch. Newhall, Dr.  F. M. Schwandner, D. Krimer, Earth 
Observatory of Singapore, NTU 
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10. Impurities in multicrystaline silicon wafers, 2008-2010 
we współpracy  z Solar Energy Research Institute of Singapore (SERIS)  
 

11. Characterization of meta-material foils by means of Fourier Transform Infrared 
Spectroscopy, 2008-2010 
we współpracy z Wu Jianfeng, Physics Department NUS, Prof. M.B.H. Breese, Prof. 
H.O. Moser (Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Network of Excellent Retired 
Scientists (NES) and Institute of Microstructure Technology (IMT), Niemcy) 

 

12. EXAFS study of nanoporouszeolitic and oxidic solids for catalytic and light harvesting 
application, 2009 
we współpracy  z Prof. G. Sankar, Department of Chemistry, University College 
London, A.D. Handoko, Institute of Materials Research and Engineering, A*STAR, 
Singapore 

 

13. Control the propagation of terahertz wave in the defects of 3-D photonic crystals, 2009 
we współpracy  z  Dr Wan Yong, Department of Chemical and 
BiomolecularEngineering, NUS 
 

14. Combination of synchrotron radiation-based Fourier transforms infrared 
microspectroscopy and confocal laser scanning microscopy to understand spatial 
heterogeneity in aquatic multispecies biofilms, 2008-2011  
we współpracy  z Prof. S. Swarup, Dr S. Reuben, Singapore-Delft Water Alliance, NUS 
 

15. Experiments on thin films on different substrate layers for rapid and high-sensitivity 
immunoassays by FTIR, 2011  
we współpracy  z NanoCore-NUSNNI 
 

16. FTIR measurements on graphene samples, 2011  
we współpracy  z Physics Department, NUS 
 

17. Characterization of nanocomposite materials by FTIR spectroscopy, 2011  
we współpracy  z Institute of Materials Research and Engineering, A*STAR, Singapore 
 

18. Detection of microscopic particles (explosive, pharmaceutical and drug) present as 
contaminants in latent fingerprints, 2009-2010  
we współpracy  z Singapore Police Force, Forensic Management Branch, Criminal 
Investigation Department 
 

19. The spectroscopic detection of exogenous materials in the latent fingerprints treated 
with powders and lifted with adhesive tapes, 2010-2012  
we współpracy  z Singapore Police Force, Forensic Management Branch, Criminal 
Investigation Department 
 

20. Evaluation of oral cancer abnormalities by Fourier transform infrared spectroscopy 
measurements of saliva samples, 2012  
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we współpracy  z National Cancer Institute, Singapore 
 

21. Studies on the structure of chrysocolla (hydrated copper silicate) mineral, 2012   
we współpracy  z Geology Department Jagiellonian University Cracow, Poland  
 

22. Environmental studies of iron in sediments by means of X-ray Absorption 
Spectroscopy, 2012 
we współpracy z Department of Experimental Physics of Complex System, Institute of 
Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences, Cracow, Poland 
 

23. Two-dimensional photonic crystals operating at infrared wavelengths, 2012  
we współpracy  z Zhiya Dang, Physics Department NUS 
 

24. Analysis of Drude response in graphene layer using FTIR spectroscopy, 2013  
we współpracy  z Teguh Citra Asmara, Physics Department NUS 
 

25. Characterization of surface hydroxyl group on alumina template, 2013  
we współpracy  z  Li Xue, Mechanical Engineering Department NUS 
 

26. Analysis of one layer (3 angstrom) of graphene deposited on various substrates, 2013  
we współpracy z Pranjal Kumar Gogoi, Physics Department NUS 
 

27. Metamaterial analogue of EIT using conductive coupling, 2013  
we współpracy  z Shuvan Prashant, Physics Department NUS 
 

28. FTIR measurement on thin films samples in the range of 200-1000 cm-1, 2013      
we współpracy  z Amar Srivastava, Prof Venky's group at NanoCore-NUSNNI 
 

29. Preliminary characterization of yttria-stabilized zirconia (YSZ) thin films deposited 
on Si- and BSi- substrates, 2014  
we współpracy  z Kingshuk Poddar, Prof Venky's group at NanoCore-NUSNNI 
 

30. Analysis of phospholipids in mid-IR region, 2014  
we współpracy z Abhimanyu Rana, Prof Venky's group at NanoCore-NUSNNI 
 

31. Analysis of fibronectin in mid-IR region, 2014 
we współpracy z Michałem M. Dykasem, Prof Venky's group at NanoCore-NUSNNI 
 

32. FTIR of LaAlO3 substrate and thin film at room temperature in the range of 50-1000 
cm-1, 2014  
we współpracy  z Surajit Saha, Prof Venky's group at NanoCore-NUSNNI 
 

33. Determination of the tilt angle of backbone SAMs (self-assembled monolayers -
compound: HSCnFc), 2015  
we współpracy z Li Yuan, Chemistry Department NUS 
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34. The mechanism of odd-even effect in charge transport across self-assembled 
monolayers based junctions, 2015  
we współpracy z  Jiang Li, Chemistry Department NUS 
 

35. FTIR analysis of SAMs deposited on graphene/copper, 2015  
we współpracy  z Song Peng, Chemistry Department NUS 
 

36. Changes in the functional groups of humic acids/humus via FTIR, 2015  
we współpracy  z  Fan Wei Hong, Department of Civil and Environmental Engineering 
NUS 
 

37. Analysis of rhodamine in mid-IR region, 2015  
we współpracy  z  Krishnan Padmaja, Department of Civil and Environmental 
Engineering NUS 
 

38. Hollow waveguide accessory for remote infrared sampling, 2015  
we współpracy  z  Sascha P. Heussler, Singapore Synchrotron Light Source 
 

39. Direct analysis of pills in mid-IR, 2015  
we współpracy  z  Sascha P. Heussler, Singapore Synchrotron Light Source, Mr Teck 
Sin Lim I3 Precision Pte Ltd 
 

40. Analysis of MDL for lyzosyne buffer by means of FTIR spectroscopy, 2015 
we współpracy  z  Sascha P. Heussler, Singapore Synchrotron Light Source 
 

41. Analysis of high explosives in far-IR, 2015  
we współpracy  z Wu Jianfeng, Physics Department NUS 
 

42. TiO2 and CuOnano-particles, functionalized with/without lipids, 2015  
we współpracy z Mallikarjuna Rao Motapothula, CIBA NUS 
 

43. Analysis of phosphorus-doped samples deposited on glass, 2015  
we współpracy  z Virasawmy Selven, Solar Energy Research Institute Of Singapore 
 

44. IR imaging of plasmonics samples consisting of BN and G strips, 2015  
we współpracy  z Zhang Kai, Department of Chemistry, NUS 
 

45. Degree of conversion of bulk composites, 2015-2016  
we współpracy  z  Agarwalla Shruti Vidhawan, Dental Research Department, NUS 
 

46. Analysis of fillings of human teeth, 2015  
we współpracy  z  Agarwalla Shruti Vidhawan, Dental Research Department, NUS 
 

47. Adulteration of dietary supplements, 2016  
we współpracy z Bohdanem Pawlickim, Szpital Miejski im. G. Narutowicza w Krakowie 
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48. T-structured PDMS and polystyrene films on silicone substrates, 2016  
we współpracy  z Nurshahidah Ali -Technology, Development School of Applied 
Science, Temasek Polytechnic 
 

49. .LAO-STO superlatticeanalyzed by mid-IR, 2016  
we współpracy  z  Lim Zhi Shiuh, Prof.Venky's group at NanoCore-NUSNNI 
 

50. Meso-scale characterization of 3D pore structure of concrete, 2016  
we współpracy z  Moon Juhyuk and Sazmee Saznizam, NUS 
 

51. FTIR analysis of fluorescent organic-silica hybrid films on a glass substrate, 2016  
we współpracy  z  Deepa Sriramulu, Department of Chemistry, Faculty of Science, NUS  
 

52. Analysis of Jet fuels by means of near- and mid-infrared spectroscopy, 2016  
we współpracy z Chang Po-Hsiung, Temasek Laboratories at NUS 
 

53. FTIR analysis of chemical ingredients of sebum, 2016-2017  
we współpracy  z  Prof. Paul Bigliardi, Rout Bhimsen Institute of Medical Biology, 
A*STAR, Singapore 
 

54. Carbon nanotube fibers for advanced materials, 2016-2017  
we współpracy  z  Anastasiia Mikhalchan, Faculty of Engineering, Department of 
Mechanical Engineering, NUS 
 

55. Lactose – an inactive ingredient of the pharmaceuticals - fingerprinting by ATR-FTIR 
spectroscopy, 2016 
 

56. Analysis of high explosives in far- and near-IR regions, 2015-2018 
 

57. Infrared characterisation of perovskite-based organic thin films, 
we współpracy  z Prof. Loh Kian Ping, Ibrahim Abdelwahab, 2016-2018, Department 
of Chemistry, Faculty of Science, NUS 
 

58. Analysis of microplastic particles in sediments residues, 2018 
we współpracy  z Prof. J. Paul Chen NUS Environmental Research Institute 
 

59. Study of curing process of H1 polymer 2018 
we współpracy z Anastasiia Mikhalchan, NUS IMDEA Materials Institute, Spain, 
Madrid, 
 

60. Neural differentiation of human dental pulp stem cells on advanced 2D materials, 2018 
we współpracy  z Assoc. Prof. Vinicius Rosa, Discipline of Oral Sciences, Faculty of 
Dentistry, NUS 
 

61. Non-Destructive microscopy methods applied to archeological ground stones to detect 
diet at the dawn of modern humans ("Hidden Evidences"), 2018 
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we współpracy  z Prof. Laura Longo, School of Art, Design and Media | Nanyang 
Technological University 
 

62. Characterization of compositional changes in fluoride- and laser-treated enamel caries 
lesion,2018 
we współpracy  z Prof. Stephen Hui Chin-Ying, Discipline of Oral Sciences, Faculty of 
Dentistry, NUS 
 

63. Phase change metamaterial pollution sensor 
we współpracy  z Assoc. Prof. Robert E. Simpson, Singapore University of Technology 
and Design (SUTD), Engineering Product Development (EPD) 
 

64. Preliminary analysis of myometrium  
we współpracy  z Prof. K. Gil, Head of Department of Pathophysiology, Collegium 
Medicum Jagiellonian University 
 

65. Microfungalbiodeterioration of historic paper 
we współpracy z Dr Hanna M. Szczepanowska, Senior Conservation Scientist,Heritage 
Conservation Centre, National Heritage Board 
 

66. Fabrication of a low-cost plastic microfluidic device for infrared spectro-microscopy of 
living cells 
we współpracy z dr Gianluca Grenci, Mechanobiology Institute (MBI), NUS 
 

67. Simple screening test for food adulterants based on Fourier Transform Infra-Red (FTIR) 
Spectroscopy and multivariate statistical analysis  
we współpracy z IAEA Coordinated Research Project F11021, entitled Enhancing 
Nuclear Analytical Techniques to Meet the Needs of Forensic Science 
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Konferencje i seminaria 

Zaproszone referaty 
 

Lista referatów, o które zostałam poproszona(invited talks) wygłoszonych na 
międzynarodowych konferencjach: 

1. Statistical Evaluation of X-Ray Absorption Spectroscopy Results as a Tool for Deeper 
and More Accurate Analysis of Heterogeneous Samples.  
Opening of ICES beamline and Workshop on Applications of Synchrotron –based 
techniques for Catalysis and materials 
Institute of Materials and Research Engineering (IMRE), Singapore 
12 December 2011 
 

2. Synchrotron radiation-based Fourier Transform Infra-Red micro-imaging in service 
of forensic science.  
7th Asia - Oceania Forum for Synchrotron Radiation Research (AOFSRR)  
21 - 24 September 2013, Egret, Himeji, Japan 
 

3. Analysis of food via FTIR spectroscopy-key aspects and challenges. 
Food processing in becoming modern humans. The role of museum collections 
Merlion workshop, ADM School, Nanyang Technological University, Singapore 28-
29 January 2018 
 

4. InfraRed Spectro/Microscopy (ISMI) beamline at Singapore Synchrotron Light Source. 
Aichi Prefecture- National University of Singapore 
Research Exchange seminar on Synchrotron Radiation 
Aichi Centre for Industry and Science technology Headquarters 1F, Japan 
28 March 2019 
 

5. Synchrotron radiation-based Fourier transform IR (SR-FTIR) microspectroscopy. 
A special event of the Singapore Heritage Science Conferences: Art meets Physics A 
tribute to Leonardo da Vinci (15 April 1452 – 2 May 1519) 
School of Art, Design and Media, ADM, Singapore 
15 April 2019 
 

6. Nanoscale characterisation of chemical speciation in CNT based composites - 
advantages and pitfalls of photothermal infrared spectroscopy in light of data 
processing. 
14th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science, 
Zakopane, Polska 
9-14 June 2019 
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Pozostałe referaty wygłoszone na międzynarodowych i lokalnych konferencjach 

 

1. Trace element and XANES analysis of tissue samples 
Satellite meeting beamline L, Hasylab, DESY, Germany,  
27-28 January 2005 
 

2. Using µ-SRIXE distribution maps to determine correlation between elements in 
prostate tissue 
18th International Conference on X-ray Optics and Microanalysis, Frascati, Italy 
25-30 September 2005 
 

3. Fourier Transform Infrared Spectroscopy of Metamaterial Foils at ISMI Beamline of 
Singapore Synchrotron Light Source. 
International Conference for Advanced Technologies, Suntec Convention Centre, 
Singapore) 
26 June - 1 July 2011 
 

4. Detection of microscopic particles present as contaminants in latent fingerprints.  
6th InternationalWorkshop on Infrared Spectroscopy and Microscopy with 
Accelerator-Based Sources, Savoia Excelsior Palace, Trieste, Italy 
4 - 8 Sep 2011, 
 

5. Promieniowanie synchrotronowe na rowniku-part II.  
Seminar at the Institute of Physics University of Silesia in Katowice,   Poland 
15 May 2011 

 
6. ISMI Beamline of Singapore Synchrotron Light Source 

1st Research Coordination Meeting on Enhancing Nuclear Analytical Techniques to 
Meet the Needs of Forensic Sciences, Vienna International Centre, Vienna Austria 
13-17 November 2017 
 

7. Detection of high explosive materials within fingerprints by means of optical 
photothermal infrared spectromicroscopy. 
10th International Conference onAdvanced Vibrational Spectroscopy, Auckland, New 
Zealand 
7-12 July 2019 
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Plakaty 

Lista prezentacji plakatowych na miedzynarodowych i lokalnych konferencjach: 
 

1. Banas A., Banas K., Jasinski A., Falkenberg G., Pawlicki B., Kwiatek W.M. 
Application of discriminant analysis in prostate cancer research 
8th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science 
12-17 June 2006 Zakopane, Poland 
 

2. Moser H.O., Bahou M., Banas A., Banas K., et al 
Advanced Synchrotron Radiation Research at Singapore Synchrotron Light Source 
ICMAT 2007 - International Conference on Materials for Advanced Technologies 1-6 
July 2007, Singapore - Suntec Singapore International Convention Centre 
 

3. Banas A., Banas K., Bahou M., Li Wen, Moser H.O., Cholewa M., Li Z.J., Ping Yang 
and Lim S.K.  
Fingerprints of explosive materials after the blast - FTIR spectroscopy on forensics 
service 
3rd MRS-S Conference on Advanced Materials, Incorporating MRS-S and MRS-I 
Mumbai-Chapter Joint Indo-Singapore Meeting, 25-27 February 2008, IMRE 
Singapore  
 

4. Banas A., Yang P., Banas K., Moser H. O., Zverev I, Liu T., Kwiatek W. M., Kubica  
Environmental studies of iron in sediments by means of X-ray Absorption Spectroscopy 
2nd SSLS Synchrotron Radiation Workshop and Users’ Meeting, 21 November 2008, 
Biopolis, Singapore 
 

5. Banas K., Banas A., Yang P., Bahou M., Moser H. O., Cholewa M., 
Multivariate  analysis  techniques  in  the  forensics investigation of  the post-blast  
residues   by  means   of  Fourier   Transform   Infrared Spectroscopy 2ndSSLS 
Synchrotron Radiation Workshop and Users’ Meeting, 21 November 2008, Biopolis, 
Singapore 
 

6. Banas A., Banas K., Yang P.   Moser, H. O.   
Statistical Evaluation of X-Ray Absorption Spectroscopy Results as a Tool for Deeper 
and More Accurate Analysis of Heterogeneous Samples. 
3rd SSLS Synchrotron Radiation Workshop and Users' Meeting, 19 November 2009, 
Safra Mount Faber, Singapore 
 

7. Reuben S., Swarup S., Banas K., Banas A., Wei H.,  Moser, H. O.   
Characterization of microbial biofilms by Fourier Tansform Infrared (FTIR) 
spectrochemical imaging. 
3rd SSLS Synchrotron Radiation Workshop and Users' Meeting, 19 November 2009, 
Safra Mount Faber, Singapore 
 

8. Newhall C. D., Krimer D., Banas K., Banas A., Yang P.   Moser, H. O.   
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Analysis of volcanic samples by means of synchrotron-based techniques. 
3rd SSLS Synchrotron Radiation Workshop and Users' Meeting, 19 November 2009, 
Safra Mount Faber, Singapore 
 

9. Motemani  Y., Tan M. J., White T. and Banas A.,   
Structural study of titanium-nickel-copper shape memory thin film after rapid and 
conventional thermal annealing 
3rd SSLS Synchrotron Radiation Workshop and Users' Meeting, 19 November 2009, 
Safra Mount Faber, Singapore 
 

10. Banas A., Banas K., Bahou M., Li W., Moser H. O., Cholewa M., Li Z. J., Yang P.   
Lim, S. K.   
Fingerprints of high explosive materials  
4th Materials Research Society of Singapore (MRS-S) Conference on Advanced 
Materials, 17-19 March 2010, Singapore 
 

11. Banas K., Banas A., Moser H. O., Jian L. K., Kalaiselvi S. M. P., Virasawmy V. S., 
Heussler S. P., Wei H.   Maniam S. M.   
Characterisation of metamaterial foils by means of Fourier Transform Infrared 
spectroscopy.  
4th Materials Research Society of Singapore (MRS-S) Conference on Advanced 
Materials, 17-19 March 2010, Singapore 
 

12. Banas, K., Banas, A., Gajda, M., Jawien, J., Chlopicki, S., Cichocki, T., Bahou, M.   
Moser, H. O.   
Atherosclerotic plaque characterization in apoE and LDL-receptor double-knock out 
mice by FTIR spectroscopy combined with histological and histochemical evaluation. 
4th Materials Research Society of Singapore (MRS-S) Conference on Advanced 
Materials, 17-19 March 2010, Singapore 
 

13. Banas, K., Banas, A., Moser, H. O., Bahou, M., Cholewa, M., Yang, P.   Lim, S. K. 
Multivariate statistical methods in the forensics investigation of the post-blast residues 
measured by Fourier Transform Infrared Spectroscopy. 
7th International Conference on Synchrotron Radiation in Materials Science, 11- 14 
July 2010, Oxford, UK 
 

14. Banas, K., Banas, A., Skiba M., Yang, P., Breese M. B.H. 
Principal Component Analysis as a tool for more accurate analysis of XAFS spectra 
for heterogenous samples. 
International Conference for Advanced Technologies, 26 June - 1 July 2011, Suntec 
Convention Centre, Singapore) 
 

15. Banas K., Banas A. M., Gajda M., Kwiatek W. M., Pawlicki B.,  Breese M. B. H.  
Analysis of Synchrotron Radiation Induced X-ray Emission spectra with R environment. 
11th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science, 
20-25 May 2012, Krakow-Tyniec, Poland  
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16. Banas K., Banas, A., Breese M. B. H.   

Multivariate evaluation, feature extraction, classification and clustering of images and 
spectral data sets by using R environment.  
7th Asia Oceania Forum for Synchrotron Radiation Research, 21 - 24 September, 2013 
/ Egret Himeji, JAPAN 
 

17. Banas A., Banas K., Breese M. B. H., Loke J.   Lim S. K.   
Influence of commonly used disposable latent print powders on the identification of 
contamination in latent fingerprint.  
7th International Workshop on Infrared Microscopy and Spectroscopy with 
Accelerator-Based Sources, 10 - 14 November 2013, Lorne, Australia 
 

18. Banas K., Banas A., Gajda M., Kwiatek W, M   Breese M. B. H.   
Evaluation of spatial and temporal information from infra-red spectral data sets by 
using R environment for statistical analysis.  
7th International Workshop on Infrared Microscopy and Spectroscopy with 
Accelerator-Based Sources,10 - 14 November 2013, Lorne, Australia 
 

19. Banas K., Banas A., Gajda M., Kwiatek W, M   Breese M. B. H.  (2013). 
Comparison of algorithms for classification and clustering of infra-red spectra by 
means of R platform for statistical analysis. 
7th International Workshop on Infrared Microscopy and Spectroscopy with 
Accelerator-Based Sources, 10 - 14 November 2013, Lorne, Australia 
 

20. Banas K., Banas A., Gajda M., Kwiatek W. M., Pawlicki B.,Breese M. B. H.  
Normalization of Fourier Transform Infra-red Spectra by means of multivariate 
analysis implemented in R Environment 
8th SPEC, Shedding New Light on Disease, 17 - 22 August 2014, Krakow, Poland 
 

21. Banas A., Banas K., Furgal-Borzych A., Kwiatek W. M., Pawlicki B.   Breese M. B. H.   
Pituitary gland in the infra-red light - statistical evaluation of the spectroscopic and 
chemical mapping results. 
8th SPEC, Shedding New Light on Disease, 17 - 22 August 2014, Krakow, Poland 
 

22. Banas K., Banas A., Agarwalla S., Rosa V.,Breese M. B. H.   
Methodology for calculation of degree of conversion for dental materials based on 
Fourier transform infrared spectroscopy.  
Zakopane School of Physics Breaking Frontiers: Submicron Structures in Physics and 
Biology, 18-23 May 2015, Zakopane, Poland 
 

23. Banas A., Banas K., Pawlicki B., Breese M. B. H.   
Lactose - an inactive ingredient of the pharmaceuticals - fingerprinting by ATR-FTIR 
spectroscopy and chemometrics.  
8th International Workshop on Infrared Microscopy and Spectroscopy with 
Accelerator-Based Sources, 11-15 October, 2015, Riverhead, NY 11901 USA 
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24. Banas K., Banas A., Loke J.   Breese M. B. H.   

Investigation of residues after high and low order explosions by means of FTIR 
spectroscopy and multivariate statistical analysis.  
8th International Workshop on Infrared Microscopy and Spectroscopy with 
Accelerator-Based Sources, 11-15 October, 2015, Riverhead, NY 11901 USA 
 

25. Banas K., Banas A., Jasek-Gajda E., Gajda M., Kwiatek W. M., Pawlicki B. and Breese 
M. B. H. 
Classification and clustering multivariate statistical methods for hyperspectral 
datasets in R Environment.  
13th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science, 
13-18 June 2016, Ustroń, Poland 
 

26. Banas A., Banas K., Ali N., Breese M.B.H. 
ISMI beamline at Singapore Synchrotron Light Source in service of nanometer-thick 
films analysis ACSIN2016, 09-15 October2016, Rome, Italy,  
 

27. Banas  A, Banas K., Pawlicki B., Gajda, M., Kwiatek, W. M. and Breese, M 
Using elemental concentration correlation coefficients to improve classification of 
healthy and cancerous prostate tissue 
52nd Zakopane School of Physics, 22-27 May 2017, Zakopane, Poland 
 

28. Banas K., Banas A., Pawlicki B., Pawlicka A., Gajda M., Dyduch G., Kwiatek W. M. 
and Breese M. B.H. 
Assessment of the performance of advanced classification models applied for 
concentration of trace elements in healthy and cancerous prostate tissue. 
52nd Zakopane School of Physics, 22-27 May 2017, Zakopane, Poland 
 

29. Banas K., Banas A., Mikhalchan A., Tong-Earn Tay, Borkowska A.,Paluszkiewicz C., 
Kwiatek W. M., Breese M. B. H.  
Evaluation of the nanoscale spectroscopic and chemical mapping results of carbon 
nanotube composite materials 
9th International Workshop on Infrared Microscopy and Spectroscopy with 
Accelerator-Based Sources, 25-28 September 2017, Oxford UK 
 

30. Banas A., Banas K., Loke J. and Breese M.B. H. 
Looking wider to see better – broad range FTIR spectroscopy and multivariate 
statistics for high energetic materials identification 
9th International Workshop on Infrared Microscopy and Spectroscopy with 
Accelerator-Based Sources, 25-28 September 2017, Oxford UK 
 

31. Banas A., Banas K., Rout B., Bigliardi-Qi M., Bigliardi P. L., B Ho Siu-Yin and Breese 
M.B. H. 
Qualitative Analysis of human Sebum in sebaceous glands in-situ using FTIR 
microspectroscopy 
11th Workshop FT-IR Spectroscopy in Microbiological and Medical Diagnostics, 19-
20 October 2017, Berlin, Germany 
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32. Banas K., Banas A., Gajda M., Jasek-Gajda E., Heusler S. P., Kalaiselvi S.M.P., Breese, 
M. B. H. 
Work-flow for spectral data pre-processing and multivariate analysis by means of open 
source solutions: Orange (Python) and R Studio (R) 
11th Workshop FT-IR Spectroscopy in Microbiological and Medical Diagnostics, 19-
20 October 2017, Berlin, Germany 
 

33. Banas K., Banas A., Mikhalchan A., Tong-Earn Tay, Borkowska A., Paluszkiewicz C., 
Kwiatek W. M., Breese M. B. H. 
Processing of AFM-IR chemical mapping results of carbon nanotube composite 
materials in R Environment   
3rd annual European Forum on Nanoscale IR Spectroscopy 12-14 September 2018, 
London UK 
 

34. Banas A., Banas K., Mikhalchan A., Tong-Earn Tay, Borkowska A., Paluszkiewicz C., 
Kwiatek W. M., Breese, M. B. H. 
Nanoscale Chemical Imaging in service of CNT Fiber Nanocomposites analysis 
3rd annual European Forum on Nanoscale IR Spectroscopy 12-14 September 2018, 
London UK 
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Bibliometria i statystyka 
 

Sumaryczny impact factor według listy Journal Citation Reports (JCR) zgodnie z rokiem 

opublikowania (na dzień 25.04.2019): 

108,091 (uwzględniając prace z cyklu habiltacyjnego 135,107) 

 

Liczba publikacji według bazy Web of Science (WoS) (25.04.2019) (WoS): 

48 

Liczba cytowan publikacji według bazy Web of Science (WoS) (25.04.2019) (WoS): 

379 (341 - bez autocytowań) 

(średnio 7,9 cytowań na publikację (7,1 bez autocytowań)) 

 

Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS) (25.04.2019): 

11 

Liczba publikacji w cyklu habilitacyjnym:  6 

Liczba pozostałych publikacji z IF:  42 

Liczba rozdziałów w ksiazkach:    3 

Liczba pozostałych publikacji:    6 

Liczba wystąpień zaproszonych:    6 

Liczba wystąpień pozostałych:    7 

Liczba prezentacji plakatowych:   34 
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Część IV Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz 
informacja o współpracy międzynarodowej 
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Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach 
międzynarodowych i krajowych 
 

1. Trace element and XANES analysis of tissue samples, (II-02-010) HASYLAB, DESY, 

Hamburg, Germany 

2002-2004 

2. Application of the Synchrotron Radiation from DAFNE Storage Ring to X-Ray 

Absorption and Fluorescence Spectroscopy in 1-8.9 keV energy range, (HPRI-CT-

1999-00088) INFN, LFN, Frascati, Italy 

2004 

3. Biological tissues analysed by XANES and IR, (RII3-CT-2004-506078) INFN, LNF, 

Frascati, Italy 

2005 

4. µ-XANES and EXAFS on cancer tissues, (II-04-079EC) HASYLAB, DESY, 

Hamburg, Germany (HASYLAB RESEARCH HIGHLIGTS 2006) 

2005-2007 

5. A new view on pituitary gland, (II-05-050 EC) HASYLAB, DESY, Hamburg, 

Germany 

2006-2008 Project Leader 

6. EXAFS on cultured prostate cells, (I-05-075 EC) HASYLAB, DESY, Hamburg, 

Germany 

2006 First author 

7. A pituitary gland in infrared light INFN, LNF, Frascati, Italy 

2006 Project Leader 

8. Simple screening test for food adulterants based on Fourier Transform Infra-Red 

(FTIR) Spectroscopy and multivariate statistical analysis  

IAEA Coordinated Research Project F11021, entitled Enhancing Nuclear Analytical 

Techniques to Meet the Needs of Forensic Science 

2017-2020 Secondary Chief Scientific Investigator 
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Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych 
konferencji naukowych 
 

 Brałam udział w organizacji 2nd Singapore Synchrotron Light Source Users’ 
Meeting (21.11.2008), 3rd Singapore Synchrotron Light Source Users’ Meeting 
(19.11.2009) oraz 4th Singapore Synchrotron Light Source Users’ Meeting 
(29.02.2016) 
 

 Byłam współkoordynatorem warsztatów International Network of Young Scientists 
(INYS) w ramach konferencji International Conference on Materials for Advanced 
Technologies (ICMAT), Singapore Synchrotron Light Source, National University 
ofSingapore (2-5.07.2009) 
 

 Byłam współkoordynatorem 1st Singapore Synchrotron Light SourceOpen House 
(26.09.2012) 
 

 Byłam współkoordynatorem 2nd Singapore Synchrotron Light Source Open House 
(20.01.2016) 
 

 Byłam współkoordynatorem 1st ISMI Beam-line of Singapore Synchrotron Light 
Source Workshop - Dive into nano-world with infrared (23.02.2017) 
 

 Brałam udział w organizacji 3rd Singapore Synchrotron Light Source Open House 
(24.01.2018) 
 

 Członek Naukowego Komutetu Organizacyjnego LII Zakopane School of Physics 
“Breaking Frontiers: Submicron Structures in Physics and Biology” 22-27.05.2017 
 

 Członek Naukowego Komutetu Organizacyjnego LIV Zakopane School of Physics 
“Breaking Frontiers: Submicron Structures in Physics and Biology” 21-25.05.2019 
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Doświadczenie edytorskie 
 

Brałam udział w pracach związanych z edycją następujących wydawnictw: 

• Book of Abstracts International Network of Young Scientists (INYS) w ramach 

konferencji International Conference on Materials for Advanced Technologies 

(ICMAT), Singapore Synchrotron Light Source, National University of Singapore 

(2009) 

• Book of Abstracts 4st Singapore Synchrotron Light Source Users’ Meeting, 

National University of Singapore (2016) 

• Book of Abstracts 1st ISMI Beam-line of Singapore Synchrotron Light 

SourceWorkshop- Dive into nano-world with infrared (2017) 

 

Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki 
 

Jako doktorantka w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 

1999-2005 prowadziłam: 

• zajęcia laboratoryjne z fizyki dla studentów chemii, biologii i ochrony środowiska, 

• ćwiczenia rachunkowe z fizyki dla studentów chemii i ochrony srodowiska. 

 

Byłam nauczycielem fizyki w Zespole Szkół z Gdowie (Liceum Ogólnokształcące i Szkoła 

Zawodowa) (2002-2004) oraz w V Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie 

(2004-2006). 

 

Jako opiekun naukowy linii pomiarowej ISMI (Infrared Spectro/Microscopy) w Singapore 

Synchrotron Light Source w mojej codziennej pracy biorę udział w prezentacji możliwości 

tejże linii oraz w szkoleniach nowych użytkowników. 
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Opieka naukowa nad studentami 
 
Podczas pracy w Singapore Synchrotron Light Source byłam współodpowiedzialna za 

praktykę letnią studentów Imperial College London (UK) i University of British Columbia 

(Vancouver, Kanada): 

Teo Boon Heng (maj - sierpień 2012) 

Ivan Zverev (maj - sierpień 2008). 

 

Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego 
lub promotora pomocniczego 
 

Podczas pracy na lini pomiarowej  ISMI (Infra-Red Spectro- and Microscopy)udzielałam 
pomocy i konsultacji następującym studentom studiów doktorackich lokalnych uczelni (PhD 
candidates) w zakresie przeprowadzenia eksperymentów, analizy oraz interpretacji 
otrzymanych wyników: 

 Wu Jianfeng - Physics Department, NUS 
 Zhiya Dang - Physics Department, NUS 
 Teguh Citra Asmara - Physics Department, NUS 
 Pranjal Kumar Gogoi - Physics Department, NUS 
 A.D. Handoko - Institute of Materials Research and Engineering, Singapore 
 Li Xue - Mechanical Engineering Department, NUS 
 Shuvan Prashant - Physics Department, NUS 
 Amar Srivastava - Prof.Venky’s group at NanoCore-NUSNNI 
 Kingshuk Poddar - Prof.Venky’s group at NanoCore-NUSNNI 
 Michal M. Dykas - Prof.Venky’s group at NanoCore-NUSNNI 
 Li Yuan - Chemistry Department, NUS 
 Jiang Li - Chemistry Department, NUS 
 Song Peng - Chemistry Department, NUS 
 Fan Wei Hong - Department of Civil and Environmental Engineering, NUS 
 Krishnan Padmaja - Department of Civil and Environmental Engineering, 

NUS 
 Virasawmy Selven - Solar Energy Research Institute of Singapore 
 Lim Zhi Shiuh - Prof.Venky’s group at NanoCore-NUSNNI 
 Agarwalla Shruti Vidhawan - Dental Research Department, NUS 
 Thulasi Thiruvallur Madanagopal- Dental Research Department, NUS 
 Sneha Sundar Rajan- Dental Research Department, NUS 
 AsishKalhan- Dental Research Department, NUS 
 Jingyi Li - Faculty of Engineering (Environmental), NUS 
 Diana TEH - Faculty of Engineering (Environmental), NUS 
 Sriramulu Deepa– Chemistry Department, NUS 
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 Ibrahim Abdelwahab– Chemistry Department, NUS 
 Weiling Dong - Singapore University of Technology and Design (SUTD) 

 

Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub 
akademickich 
 

Lista jednostek naukowych, w których przebywałam na krótko- i długoterminowych 

wyjazdach naukowych.  

• Hamburg HASYLAB, Niemcy 

– 2002 – 2 tygodnie 

– 2003 – 2 tygodnie 

– 2004 – 2 tygodnie 

– 2005 – 2 tygodnie 

– 2006 – 1 tydzień 

– 2008 – 1 tydzień 

• Frascati LNF, Włochy 

– 2004 – 1 tydzień 

– 2005 – 1 tydzień 

– 2006 – 1 tydzień 

– 2007 – 1 tydzień 

– 2008 – 1 tydzień 

• Singapur, Singapore Synchrotron Light Source, National University of Singapore - 

2007-2019 - 12 lat 

– 2007 zatrudniona w ramach projektu TECEX Fast and accurate characterization of explosives 

by means of synchrotron radiation 

– 2008 – 2016 zatrudniona jako Research Scientist 

– 2017 – obecnie zatrudniona jako Senior Research Fellow 
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Udział w zespołach eksperckich i konkursowych 
 

Uczestnictwo w przygotowaniu projektu unowocześnienia linii pomiarowej ISMI 

(spektroskopia i mikroskopia w podczerwieni) Singapore Synchrotron Light Source, 

projekt został wysłany w styczniu 2016 i zaakceptowany przez National Research 

Foundation (NRF) 

Proponowany budżet na unowocześnienie i rozbudowę linii pomiarowej ISMI:  1.6 mln 

SGD (4.3 mln PLN), 2016-2018 

 

Część 1 

Tender: SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION AND COMMISSIONING OF ONE 

(1) UNIT OF INFRARED SPECTROMETER AND ONE (1) UNIT OF INFRARED 

MICROSCOPE FOR UPGRADING OF INFRARED SPECTRO/MICROSCOPY 

(ISMI) BEAMLINE TO SINGAPORE SYNCHROTRON LIGHT SOURCE, 
NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE  

ITT Reference No: NUSDEPETT17000061 

 

Część2 

Tender: SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION AND COMMISSIONING OF ONE 
(1) UNIT OF NANOSALE SPECTROSCOPY AND IMAGING SYSTEM FOR 
EXTENDING THE CAPABILITIES OF INFRARED SPECTRO/MICROSCOPY 
(ISMI) BEAMLINE TO SINGAPORE SYNCHROTRON LIGHT SOURCE, 
NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE  

Tender Ref No.: T2017-000875 

Przygotowanie wszystkich technicznych specyfikacji oraz innych dokumentów do 
otwarcia przetargów. 

Ocena i porównanie otrzymanych ofert (Tender Evaluation Committee).  
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Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych 
 

W latach 2011-2019 byłam recenzentem 17 prac w czasopismach międzynarodowych i 
krajowych: 

 Journal of Trace Elements in Medicine and Biology (1 manuskrypt) – 2011 

 Nuclear Instruments and Methods (1 manuskrypt) – 2011 

 Advances in Synchrotron Radiation (1 manuskrypt) – 2013 

 Analyst (3 manuskrypty) – 2014, 2016, 2017 

 Analytical methods (1 manuskrypt) – 2016 

 Drug Testing and Analysis (1 manuskrypt) – 2016 

 Journal of Forensic Studies (1 manuskrypt) – 2017 

 Journal of Alloys and Compounds (1 manuskrypt) – 2017 

 Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (3 manuskrypty) – 2017, 

2018 

 SpectrochimicaActa A (2 manuskrypty) – 2016, 2018 

 Vibrational Spectroscopy (2 manuskrypty) – 2019 
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Propagowanie fizyki 
 

Brałam czynny udział w Dniach Otwartych Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w latach 2000-

2006). Koordynowałam Pierwszy Dzień Otwartych Drzwi dla Singapore Synchrotron Light 

Source (2012.09.26). Brałam udział w Drugim (2016.01.20) i Trzecim (2018.01.24) Dniu 

Otwartych Drzwi Singapore Synchrotron Light Source, gdzie byłam odpowiedzialna za 

prezentację linii pomiarowej ISMI (InfraRed Spectro/Microscopy). 

 

 

Nagrody 
 

• Young Scientists Awards in Physics 2005, 18th International Conference on X-ray Optics 

and Microanalysis, 25-30 September 2005 

 

• Long Service Award for 10 years of service to National University of Singapore (2018) 
 

 

Udział w organizacjach naukowych 
 

Byłam lub jestem członkiem następujących organizacji naukowych: 

 

• MRS-Singapore (Material Research Society - Singapore) 

• Riken Alumni 

• Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego 

 

 

 


