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Jest to załcznik do OPINII w przedmiocie poprawnoci metodologicznej wykonanych analiz chromatograficznych i ich interpretacji
oraz jasnoci i zupełnoci opinii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie nr E-che 90/12 wydanej na
zlecenie Wojskowej Prokuratury Okrgowej w Warszawie w sprawie sygn. akt: PO l 54/10 dotyczcej zaistniałego w w dniu 10
kwietnia 2010 roku około godziny 9.00 czasu polskiego w pobliu lotniska wojskowego Siewiernyj na terenie Federacji Rosyjskiej
nieumylnego sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym, w wyniku której mier ponieli wszyscy pasaerowie samolotu TU
154 M o numerze bocznym 101, w tym Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyski oraz członkowie załogi wskazanego
statku powietrznego, tj. czyny z art. 173 § 2 i 4 k.k.

sporzdzony na podstawie informacji zawartych
w Opinii CLKP w Warszawie nr E-che 90/12

OPIS CHROMATOGRAMÓW GC/ECD
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4. Analiza chromatogramów wzorców o symbolice mix3, 3a, 3b,3c – nie wykazała istotnych rónic midzy nimi. Analiza chromatogramów
wzorców o symbolice rdx_2ng wykazała, e czsto wystpuje w nich róna liczba sygnałów, co zostało zilustrowane na dwóch przykładach
zamieszonych w niniejszym załczniku poniej tabeli. Analiza chromatogramów wzorców o symbolice rX (gdzie X = 1 do 48) wykazała, e
63 z ich ogólnej liczby 238 nie nadaje si do interpretacji ze wzgldu ich bardzo zł jako analityczn lub ze wzgldu na zł prezentacj
(linia praktycznie niewidoczna lub zbyt mała skala osi rzdnych). W pozostałych, bez wzgldu na zastosowany symbol, wystpowały róne
sygnały w rónych zestawieniach i w bardzo zrónicowanych proporcjach. Mona w nich tylko jakociowo wyróni pewne tendencje.
Mianowicie, wród tych wzorców najczciej stosowano taki, w którym najwyszy sygnał wystpował przy czasie retencji około 10,2 min.
(60 razy), w kolejnych najsilniejszy sygnał wystpował przy czasie retencji 7,8 min. (50 razy), około 13,5 minuty (30 razy), około 13

3. Chromatogramy wymienione w punkcie 2 porówywano z wzorcowymi, dla 11 wzorców w rónych zestawieniach, w tym mix3 (191 razy),
mix3a (70), mix3b (20), mix3c (22), mix1a (1), mix2 (2), mix2a (1), rdx_2ng (140), petn_3ng (9), ng_2ng (9), oraz rX (238 razy, gdzie X
moe oznacza liczb od 1 do 48). Najczciej powtarzajce si zestawy wzorców to: mix3 (lub 3a, 3c) w połczeniu z rX - 142 razy; mix3
(lub 3a, 3c) w połczeniu z rdx_2ng oraz z rX - 93 razy; mix3 (lub 3a, 3c) w połczeniu z rdx_2ng - 46 razy; mix3 (lub 3a, 3c) - 20 razy. Ten
zestaw analiz dotyczy próbek pochodzcych z foteli samolotowych, z pnia brzozy oraz z ekshumacji Ofiar. Chromatogramy próbek
porównywano z danymi dla wzorców, pochodzcymi najczciej z tego samego dnia pomiarowego, cho w szeregu przypadków wystpował
1 dzie rónicy; w jednym przypadku rónica wynosi 5 dni.

2. Druga cz chromatogramów została wykonana w okresie od 20.11. do 7.12.2013 w nastpujcych dniach (w nawiasach liczba pomiarów
z danego dnia) 20.11 (43), 21.11 (22), 23.11 (3), 25.11 (21), 27/11 (23), 28.11 (23), 29.11 (25), 30.11 (20), 3.12 (25), 4.12 (23), 5.12 (45),
7.12(41). Łcznie obejmuje to 314 chromatogramów. Zastrzeenie budzi dua liczba pomiarów wykonywanych jednego dnia – 40 - 45, co
oznacza, e analizy wykonano bez naleytej dbałoci o przepłukanie kolumny, co niejednokrotnie powoduje obnienie jakoci
prezentowanych chromatogramów próbek i wzorców poniej akceptowalnego poziomu.

1.W Załczniku E zamieszczono opis chromatogramów GC/EDC próbek i wzorców. Pomiary te przeprowadzano na dwa sposoby. Dla
czci próbek, od numeru 4007 do numeru 4265, pobranych ze szcztków wraku oraz z gleby , wykonane chromatogramy nie zawieraj
datowania. Zostały one porównane z rónymi zestawami wzorców, o kryptonimach Tntb1, rmndb, 4ma, 2ma, tetryl, NG, 2,6DNB.
Chromatogramów wzorców równie nie datowano. W czci zapisów graficznych uyto pisaków o zblionych kolorach lub koloru ółtego,
przez co zapisy stały si praktycznie nieczytelne. Nie podjto obecnie oceny jakoci tych analiz.
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6. W poniszej tabeli zamieszczono w kolumnie 1 numer próbki, w kolumnie 2 numer strony dokumentu 02.pdf zawierajcej chromatogram
GC/EDC tej próbki, w kolumnie 3 dat wykonania analizy, w kolumnach 4 i 5 podano nazw wzorca i dat pomiaru jego chromatogramu,
przy czym autorzy niniejszego dokumentu uywaj nazwy Wzorzec I na oznaczenie jeden z nastpujcych kryptonimów wystpujcych w
tekcie Opinii: mix3, mix3a, mix3b, mix 3c, mix 1a, mix 2a i mix2. W kolumnach 6 i 7 podano nazw i czas wykonania chromatogramu
Wzorca II, któr autorzy niniejszego dokumentu oznaczyli wzorzec o oryginalnym kryptonimie rdx_2ng; w kolumnach 8 i 9 podano nazw i
czas wykonania chromatogramu wzorca nazwanego tutaj Wzorcem III (zastpujcym jeden z oryginalnie uywanych kryptonimów rX, gdzie
X jest liczb od 1 do 48) a w kolumnach 10 i 11 podano nazw i czas wykonania chromatogramu Wzorca IV (oznaczajcego kilkakrotnie
tylko zastosowane wzorce, a mianowicie ng_2ng i petn_3ng). Próbki s uporzdkowane według dat wykonania samej analizy, a dla tej samej
daty, pod wzgldem kolejnoci wzorców, gdzie próbki z porównywane z Wzorcem I wystpuj na pocztku a z Wzorcem IV - na kocu.
Próbki opisane w Opinii CLKP jako próbki wzorcowe rozpuszczalnika lub stosowanego kompresu wyróniono kolorowym tłem.

minut (15 razy), około 15 minut (10 razy) i około 9,2 minuty (5 razy). Kilka razy stosowano wzorce z sygnałami o czasach retencji
pomidzy 4 a 6 min. Podane wartoci czasów retencji maj tylko sens orientacyjny, gdy chromatogramy wzorców w wikszoci
przypadków nie spełniaj podstawowych wymaga analitycznych, jako e nosz wyrane lady charakterystyczne dla zanieczyszcze gazu i
czsto s przeładowane. Przykładowe trzy chromatogramy wzorca r2 przedstawione s na kocu niniejszego załcznika.
.
5. Uwagi o prezentacji graficznej chromatogramów. Chromatogramy próbek najczciej przedstawiane s w pełnej postaci. Nałoenie
sygnałów kilku wzorców powoduje ich nieczytelno. Sygnały wzorców nie s opisane i nie podano nigdzie sposobu porównywania
sygnałów wzorców i próbek ani kryteriów porównania.
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