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დანაშაულის ადგილზე თითის ანაბეჭდების გამოსავლენად ზოგჯერ საჭიროა ხოლმე ქიმიური მეთოდები. განვიხილოთ 4 ძირითადი ტექნიკა.

თითის ანაბეჭდის ტიპები

პატენტური ანაბეჭდი

ფარული (ლატენტური) ანაბეჭდი

ფხვნილები ფარული თითის ანაბეჭდისთვის ციანოაკრილატის ორთქლი

ქიმიური გამამჟღავნებელი
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ნინჰიდრინი რუმანის იისფერი

პიგმენტები

მაკავშირებელი
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შეიცავს ფხვნილებს: ალუმინის, თუთიის, სპილენძის და კოლოიდური ნახშირის

ფისი ხის კევის ნაწარმი

მაგნეტიტის ფხვნილი ლიკოპოდიუმისხვადასხვა ნაერთს იყენებენ
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ანაბეჭდი, შეიცავს ზეთებს/ცხიმებს.

ოქრო მთელ ზედაპირზე ნაწილდება, 
იგი დიფუზირდება არსებულ ცხიმში.

თუთია დაიტანება ოქროს ზედაპირზე
მაგრამ ცხიმოვან ნაწილს არ ხვდება.

 

თითის ანაბეჭდები მიიღება, როდე- 
საც სხეულის მიერ გამომუშავებული 
ზეთები და ოფლი მყარ ზედაპირზე 

რჩება მასთან შეხების შემდეგ. 
თვალით არ ჩანს, შეაბამისად, 

ქიმიური ჩარევაა საჭირო.

პლასტიკური ანაბეჭდი

სამგანზომილებიანი ანაბეჭდები 
რბილ ზედაპირზე რჩება ხოლმე, 
როგორებიცაა: ცვილი, სველი ნა-
ხატი. თვალით ჩანს, შესაბამისად, 
თითის ანაბეჭდის ფოტოგრაფი-
რება შეიძლება უპრობლემოდ. 

ანაბეჭდებში არსებულ ნესტსა და ზეთს ეკრობა.
ნარევი. როდესაც ფხვნილი ზედაპირზე მოხვდება, იგი 

რად გამოიყენება ხოლმე პიგმენტისა და მაკავშირებლის 
ფარული თითის ანაბეჭდის გამოსავლენად, თუმცა უფრო ხში- 
სხვადასხვა შედგენილობის არაერთი ფხვნილი გამოიყენება 

ნათებას იწვევს.
ნტები, როგორიცაა 1,8-დიაზაფლუორენ-9-ონი, ანაბეჭდების 

ვებთან და წარმოქმნის იისფერ ნაერთს. სხვა ქიმიური აგე-
ბელია. იგი რეაქციაში შედის ოფლში არსებულ ამინომჟა-
ნინჰიდრინი ხშირად გამოყენებადი ქიმიური გამამჟღავნე- 

მეთილ ციანოაკრილატი

ზედაპირებზე, რომლებიც ფარული თითის ანაბეჭდითაა და- 
ფარული, შეიძლება ციანოაკრილატის ორთქლის გაშვება, 

რათა გამოჩნდეს. ციანოაკრილატები სუპერწებოში გამოიყენება. 
იგი პოლიმერიზდება, როგორც კი თითის ანაბეჭდს შეეხება, რის 

შედეგადაც 3D ანაბეჭდი მიიღება.

მეტალის ვაკუუმში დატანა (VMD)

ბულია იმ ფაქტზე, რომ თუთია ცხიმს არ ეკრობა.
ხოლმე ოქროს და თუთიის კომბინაცია. ეს მეთოდი დაფუძნე-

დაიტანება გამჟღავნებისთვის. ძირითადად გამოიყენება
ვაკუუმის პირობებში ლატენტურ თითის ანაბეჭდებზე

ეს პროცესი მოიცავს მეტალის ატომების ფენებს, რომლებიც

გარეშე.
დამატებითი ქიმიური ნაერთების

გრაფირება შესაძლებელია
ზედაპირზე ჩანან. მათი ფოტო-
ანაბეჭდებს, რომლებიც მყარ 
ამგვარი სახელი ეწოდებათ 
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