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Винахід належить до галузі маркування вогнепальної зброї з метою надання їй 

індивідуальних ознак для проведення експертних досліджень за стріляними з неї 

снарядами. 

Питання ідентифікації гладкоствольної вогнепальної зброї за слідами каналу ствола 

на стріляних з неї снарядах (кулях, шроті, картечі) залишається одним з досі не вирішених 

завдань судової балістики. Це пояснюється тим, що у стволі гладкоствольної зброї, на 

відміну від нарізної, практично відсутні елементи, які контактуючи зі снарядом чи 

контейнером під час пострілу залишали б на них стійкі та неповторні сліди-відображення. 

Пропонується спосіб маркування гладкоствольної вогнепальної зброї, який полягає 

у нанесенні на внутрішню поверхню її ствола спеціальних позначок, який відрізняється 

тим, що такі позначки, утворені лазерним наплавленням твердосплавного матеріалу у 

вигляді виступаючих елементів з послідуючим лазерним гравіюванням їх поверхні з 

метою надання індивідуального та неповторного рельєфу. 

Наплавні елементи (позначки), являють собою виступи висотою 

0,1-0,2 мм та діаметром 2-3 мм і розташовуються на поверхні ствола рівномірно або 

з певним кутовим зміщенням, кількість позначок може бути різною. Можливим, також, є 

варіант лазерного наплавлення кільцевого елементу висотою 0,1-0,2 мм по всьому 

діаметру ствола або елементів у вигляді рисок такої ж висоти із подальшим нанесенням на 

них потрібної кількості канавок. 

При проходженні каналом модифікованого ствола моно- або поліснаряду на 

поверхні контейнера будуть утворюватись сліди у вигляді груп трас, розташованих на 

певній відстані одна від одної. 

За сукупністю встановлених співпадаючих загальних та індивідуальних 

криміналістичних ознак у слідах на відстріляних снарядах можна здійснити індивідуальну 

ідентифікацію гладкоствольної вогнепальної зброї. 

Інформаційна ємкість даного методу маркування гладкоствольної зброї дозволяє 

застосовувати його для створення кулегільзотек відповідної категорії зброї. Окрім цього, 

таке маркування позитивно впливає на процес попередніх досліджень полімерних 

контейнерів, що здійснюється спеціалістами під час огляду місця події з метою отримання 

орієнтуючої інформації для розшуку злочинців за «гарячими слідами». 

В результаті лабораторних досліджень встановлено, що на поверхні клейтухів-

контейнерів, відстріляних із гладкоствольної рушниці за допомогою дульних насадок із 

нанесеним наплавленням на їх внутрішній поверхні залишаються сліди у вигляді груп 

трас із характерними нерівностями площини їх утворення, які уможливлюють проведення 

криміналістичної ідентифікації. 

Перевагами запропонованого способу нанесення позначок у стволі гладкоствольної 

вогнепальної зброї є також висока твердість нанесених позначок, що забезпечує відносну 

стійкість ознак. 


