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Wykrywanie i oznaczanie użytego środka kryjącego
(atramentu, tuszu długopisowego itp.)
ćwiczenie 3

Wprowadzenie: Podejrzewa się, że przedstawiony dokument (paragon fiskalny) jest kopią
oryginału.
Zadanie: Na otrzymanym fragmencie materiału wykryć ślady niedozwolonych działań.

Opis próbki: Do analizy otrzymałem paragon fiskalny.

Założenie i plan rozwiązania problemu:

Otrzymany do analizy paragon fiskalny należy obejrzeć dokładnie pod mikroskopem
w celu stwierdzenia bądź wykluczenia, czy mamy do czynienia z wydrukiem z drukarki
atramentowej, laserowej czy z kserem. W przypadku ksera pod mikroskopem powinny być
widoczne czarne kropeczki na całym dokumencie.
Kolejnym krokiem jest zbadanie rozpuszczalności tuszu na danym dokumencie w
rozpuszczalnikach polarnych takich jak np etanol lub woda.

etanol, woda
rozpuszcza się

druk z drukarki atramentowej

etanol, woda
nie rozpuszcza się
druk poligraficzny, wydruk ksero bądź z
drukarki laserowej zawiera tusz, którego
nośnikiem są tworzywa sztuczne:
polimetakrylan metylu, polistyren

Następnie należy wykonać chromatografię cienkowarstwową, o ile dysponuje się
materiałem wzorcowym.
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Opis wykonania:

1. Otrzymany paragon fiskalny obejrzałem kilkakrotnie pod mikroskopem
laboratoryjnym. Zauważyłem dokładność wszystkich liter i brak jakichkolwiek oznak
ksera, czyli dodatkowych plamek w miejscach gdzie nie ma liter.
Zeskanowany paragon fiskalny (analizowany dokument):

2. Następnie zbadałem rozpuszczalność dwóch wyciętych kawałków (przecinając je
jeszcze na dwa) z paragonu najpierw w wodzie potem w etanolu. Zaobserwowałem
powolne rozpuszczanie się tuszu w wodzie i bardzo szybkie w etanolu.
3. Nie wykonałem chromatografii cienkowarstwowej, gdyż nie posiadałem materiału
wzorcowego.
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Wnioski
Na podstawie przeprowadzonej analizy, czyli:
•
badania rozpuszczalności tuszu w rozpuszczalnikach polarnych,
•
analiza druku przy użyciu mikroskopu
stwierdzam, że badany materiał – paragon fiskalny jest oryginalny.
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