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Спосіб належить до галузі криміналістики, зокрема, до експертних досліджень 

вогнепальної зброї з метою її ідентифікації та може бути використаним для ідентифікації 

зброї по стріляних гільзах. 

Слід бойка ударника вогнепальної зброї є важливим для ототожнювання, якщо на 

стріляній гільзі особливості патронного упору не відтворилися, наприклад, при слабкому 

тиску в каналі стволу зброї в момент пострілу. Індивідуальність бойка визначається як 

присутністю на його поверхні слідів обробки, так і порівняно швидким виникненням 

дефектів від використання зброї при стрільбі. Індивідуальні ознаки на бойку, завдяки 

малій його площі, дуже дрібні і можуть бути виявлені тільки мікроскопічним 

дослідженням. 
В сліду бойка для ідентифікації зброї по стріляній гільзі вивчаються такі ознаки: 

розміри, форма, положення сліду, відбитки нерівностей, що утворилися при обробці 

поверхні бойка і дефекти, що виникли при цьому. Глибина сліду бойка залежить від типу 

застосованого патрону. Форма бойка ударника для зброї однієї і тієї ж системи і моделі є, 

як правило, постійною; відповідно це не індивідуальна, а загальна ознака - ознака 

системи. 
Спосіб ідентифікації вогнепальної зброї по слідах бойка на гільзах представляє 

собою співставлення особливостей передньої частини бойка відображених у слідах бойка 

на капсулях гільз тим, що згідно корисної моделі фотографування слідів гільз проводиться 

у темному полі з попереднім збільшенням зображення при допомозі растрового 

електронного мікроскопу, а особливостями для ідентифікації слідів бойка є форма 

замкненої ломаної лінії, яка обмежує центр сліду бойка і її межі та кількість відрізків, що 

їх утворюють, а також форма, розміри, розміщення та ступінь виразності окремих 

відрізків даних замкнених ломаних ліній. 
Темне поле – це такий стан оптичного явища у мікроскопі, при якому об'єктив не 

входить у систему освітлення, а для освітлення об’єкту використовуються спеціальні 

конуси. При цьому неосвітлені ділянки об'єкта знаходяться у розсіяному світлі та 

виглядають світлими тому, що тільки розсіяні промені  можуть пройти через об'єктив та 

прийняти участь у формуванні затемнення. При використанні методу темного поля 

особливості рельєфу виглядають як сукупність яскравих крапок на темному полі. 
Основним принципом явища темного поля є те, що всі дифраговані промені 

відсіюються. При цьому для ідентифікації використовуються не особливості мікрорельєфу 

бойка, що відтворилися у денці капсуля гільзи, а особливості замкненої ломаної лінії, що 

обмежує слід бойка у капсулі досліджуваної гільзи. 

При будь-якій обробці бойка він не може бути цілком циліндричним, а 

дослідження у темному полі дозволяє виявити індивідуальні недоліки циліндричності 

бойка кожного зразка зброї, яка буде зображена у вигляді замкненої ломаної лінії. 
У кожного бойка замкнена ломана лінія його контуру має стійку сукупність 

особливостей у вигляді її загальної форми, а також форми, розмірів, розміщення та 

ступеню виразності окремих відрізків даної замкненої ломаної лінії. 
 


