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Samenvatting
Hedendaagse methoden voor de forensische analyse van explosieven richten zich vooral 

op identificatie van het explosieve materiaal. Er is echter een groeiende vraag naar 

methoden om relaties te onderzoeken tussen explosieve materialen die op een plaats 

delict zijn gevonden en materialen afkomstig van een verdachte. Deze relaties kunnen 

bestudeerd worden door middel van chemische profielen. Deze profielen omvatten 

kenmerken die specifiek zijn voor de herkomst van het materiaal. Dit proefschrift 

beschrijft de ontwikkeling van diverse methoden voor het bepalen van chemische 

profielen van diverse typen explosieve materialen. Zo zijn chemische profielen gebruikt 

om relaties tussen twee explosieve materialen te onderzoeken (bijv. een explosief 

van een plaats delict en een explosief aangetroffen bij een verdachte) en tussen een 

geïmproviseerd explosief en de grondstoffen om dit explosief te maken. Naast deze 

vergelijkingen op ‘bronniveau’ heeft dit proefschrift zich ook gericht op het gebruik 

van chemische profielen voor onderzoek op ‘activiteitenniveau’ naar de mogelijke 

aanwezigheid van een verdachte op een plaats delict.

De grote verscheidenheid aan technieken die tegenwoordig wordt gebruikt voor 

de forensische analyse van explosieven is beschreven in hoofdstuk 1. Ook wordt het 

begrip ‘individualisatie’ geïntroduceerd en is er een overzicht gegeven van het gebruik 

van chemische profielen in forensisch onderzoek, inclusief specifieke voorbeelden 

voor onderzoek aan explosieven. Voorgaand onderzoek aan chemische profielen 

van explosieven heeft zich voornamelijk gericht op het gebruik van isotoop-ratio 

massaspectrometrie (IRMS). In deze studies werd echter voornamelijk gebruik gemaakt 

van een klein aantal monsters, waardoor het moeilijk was om de bewijswaarde van 

overeenkomsten (‘match’) in isotoop ratio’s te bepalen.

Hoofdstuk 2 behandelt de bepaling van profielen van onzuiverheden in de explosieve 

stof TNT (trinitrotolueen) met behulp van ‘vacuum-outlet’ gaschromatografie–

massaspectrometrie (GC–MS). TNT is een militair explosief welke regelmatig wordt 
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aangetroffen in forensisch zaakonderzoek. Vacuum-outlet GC–MS resulteert in korte 

analysetijden en profielen van onzuiverheden in TNT kunnen hiermee binnen vier 

minuten verkregen worden. Verschillende onzuiverheden zijn aangetoond in TNT,  

waaronder 1,3-dinitrobenzeen, 2,3,4-trinitrotolueen, twee verschillende amino-

dinitrotolueen isomeren en een aantal dinitrotolueen isomeren. De hoeveelheden van 

deze onzuiverheden varieerden aanzienlijk in de verschillende monsters. Op basis van 

deze gehaltes kan worden onderzocht of TNT monsters dezelfde of een verschillende 

herkomst hebben. De bewijswaarde van een ‘match’ in profielen van onzuiverheden is 

bepaald aan de hand van likelihood ratios.

De mogelijkheid om te onderzoeken of residuen van de explosieve stof pentriet 

(ook wel pentaerythritoltetranitraat of PETN), aangetroffen op kleding van een 

verdachte, afkomstig zijn van een explosie, of van intact pentriet of van natuurlijke 

degradatie van pentriet is beschreven in hoofdstuk 3. Hiervoor zijn zowel explosie-

experimenten uitgevoerd als simulatie van natuurlijke degradatie. Analyse met 

vloeistofchromatografie–massaspectrometrie (LC–MS) resulteerde in de identificatie 

van degradatieproducten van pentriet, namelijk pentaerythritoltrinitraat (PETriN), 

pentaeryhtritoldinitraat (PEDiN) en pentaerythritolmononitraat (PEMN). Hogere 

gehaltes van deze degradatieproducten werden waargenomen in post-explosie monsters 

dan in intact pentriet of na natuurlijke degradatie van pentriet. Een robuuste methode 

om deze degradatieprofielen vast te leggen vereist nauwkeurige kwantificering van de 

gehaltes van deze degradatieproducten. Analytische standaarden van PETriN, PEDiN 

en PEMN waren echter niet commercieel verkrijgbaar. Eveneens werden variaties in 

LC–MS responsfactoren van deze verbindingen ten opzichte van pentriet waargenomen. 

Daarom zijn de standaarden van PETriN, PEDiN en PEMN speciaal voor dit onderzoek 

gesynthetiseerd. Zoals beschreven in hoofdstuk 4 maakten deze standaarden het 

mogelijk om zowel het analytische gedrag te bestuderen als nauwkeurig het gehalte in 

gedegradeerde pentriet monsters te bepalen. Op deze manier kan worden onderzocht 

of een verdachte met residuen op zijn kleding aanwezig is geweest op een plaats delict 

betreffende een pentriet explosie (activiteitenniveau).
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Het gebruik van isotoop ratio massaspectrometrie (IRMS) om relaties te onderzoeken 

tussen de geïmproviseerde explosieve stof hexamethyleen triperoxide diamine (HMTD) 

en de gebruikte grondstoffen is beschreven in hoofdstuk 5. HMTD werd gesynthetiseerd 

met grondstoffen van verschillende herkomst. Alle grondstoffen en HMTD monsters 

zijn geanalyseerd met IRMS. Relaties tussen koolstof- en stikstofisotoop ratio’s van 

de grondstof hexamine en het product HMTD werden aangetoond. De verschuiving 

in isotoop samenstelling van grondstof naar product varieerde echter wanneer de 

reactiecondities werden veranderd. HMTD was in elk geval verrijkt in 15N en verarmd 

in 13C vergeleken met de grondstof hexamine. Relaties tussen isotoop samenstelling 

van HMTD en gebruikte grondstoffen geven daarom bruikbare informatie in forensisch 

onderzoek, met name in geval van uitsluiting.

In hoofdstuk 6 zijn IRMS en inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie (ICP–

MS) gecombineerd voor de het maken van chemische profielen van ammoniumnitraat. 

Ammoniumnitraat (AN) is veelal verkrijgbaar in de vorm van kunstmest en wordt 

regelmatig toegepast in geïmproviseerde explosieven. Er is gebruik gemaakt van 

een gevarieerde monstercollectie met AN-houdende kunstmesten van diverse typen 

en van diverse productielocaties. Met ICP–MS werd de elementsamenstelling van 

de verschillende monsters gemeten wat resulteerde in karakteristieke profielen. De 

isotoopsamenstelling van de ammoniumnitraatmonsters was voornamelijk afhankelijk 

van de productielocatie. Met lineaire discriminantanalyse werd aangetoond dat het 

op basis van deze complementaire informatie mogelijk is om onderscheid te maken 

tussen verschillende typen ammoniumnitraat en tussen ammoniumnitraat afkomstig 

van verschillende fabrikanten. Eveneens werd de bewijswaarde voor overeenkomende 

profielen bepaald aan de hand van likelihood ratios.


