
PostrzałyPostrzały
Dr n. med. Anna Dr n. med. Anna SmędraSmędra--KaźmirskaKaźmirska
specjalista medycyny sądowejspecjalista medycyny sądowej

•• Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w ŁodziKatedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
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PytaniaPytania
•• Jaki był kierunek lotu pocisku w ciele?Jaki był kierunek lotu pocisku w ciele?

•• Jaki był kierunek strzału w stosunku do faktycznych Jaki był kierunek strzału w stosunku do faktycznych 
okoliczności zdarzenia (z jakiego kierunku padł strzał)?okoliczności zdarzenia (z jakiego kierunku padł strzał)?

•• Jaki był kaliber i rodzaj użytej broni?Jaki był kaliber i rodzaj użytej broni?

•• Jaka była odległość strzału?Jaka była odległość strzału?

•• Czy istnieją dane sądowoCzy istnieją dane sądowo--lekarskie wskazujące na lekarskie wskazujące na 
samobójstwo, zabójstwo lub postrzał wypadkowy?samobójstwo, zabójstwo lub postrzał wypadkowy?
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Broń palna - definicja

Broń palna Broń palna -- narzędzie, w którym rozprężające narzędzie, w którym rozprężające 
się gazy powstałe podczas spalania się się gazy powstałe podczas spalania się 
materiału miotającego wyrzucają pocisk z materiału miotającego wyrzucają pocisk z 
pewną określoną energią kinetyczną w celu pewną określoną energią kinetyczną w celu 
rażenia na odległość określonego obiekturażenia na odległość określonego obiektu
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Broń palna ręczna Broń palna ręczna -- rodzajerodzaje

•• krótka (pistolety, rewolwery) krótka (pistolety, rewolwery) –– lufa < 30 cmlufa < 30 cm

•• długa (karabiny)długa (karabiny)

•• myśliwska (sztucery) myśliwska (sztucery) 

•• sportowasportowa

•• alarmowa (pistolety rakietowe)alarmowa (pistolety rakietowe)
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Urządzenia broniopodobne

Urządzenia Urządzenia broniopodobnebroniopodobne, np. pistolety budowlane  , np. pistolety budowlane  
do wstrzeliwania kołków, aparaty do uboju bydła oraz do wstrzeliwania kołków, aparaty do uboju bydła oraz 
broń nietypowa, tzw. samodziałowa.broń nietypowa, tzw. samodziałowa.
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Broń palnaBroń palna

•• Lufy w broni palnej najczęściej są gwintowaneLufy w broni palnej najczęściej są gwintowane
(wyjątek: broń myśliwska i dawna) (wyjątek: broń myśliwska i dawna) 

•• Gwintowanie nadaje ruch obrotowy pociskom, co Gwintowanie nadaje ruch obrotowy pociskom, co 
bezpośrednio wpływa na statykę lotu i zwiększa bezpośrednio wpływa na statykę lotu i zwiększa 
celność bronicelność broni
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Przekrój lufy przedstawiający pola i rowki

Przekrój lufy z typowym 
gwintowaniem; skręt prawostronny

Dwa 9-mm pociski wystrzelone z broni  ze skrętem gwintu
(a) lewostronnym i (b) prawostronnym.

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


AmunicjaAmunicja

•• Pojedynczy ładunek określa się jako Pojedynczy ładunek określa się jako 

nabój.nabój.

•• Nabój zawiera pocisk oraz pojemnik z ładunkiem prochu Nabój zawiera pocisk oraz pojemnik z ładunkiem prochu 
otoczony łuską. Nabój zaopatrzony jest w spłonkę zapalającą.otoczony łuską. Nabój zaopatrzony jest w spłonkę zapalającą.
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AmunicjaAmunicja

•• W broni dawnej pociski były kulisteW broni dawnej pociski były kuliste

•• W broni współczesnej mają kształt W broni współczesnej mają kształt 
cylindryczny z wierzchołkiem zaostrzonym, cylindryczny z wierzchołkiem zaostrzonym, 
zaokrąglonym lub spłaszczonymzaokrąglonym lub spłaszczonym

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Amunicja Amunicja –– różne rodzajeróżne rodzaje
• Ćwiczebna, tzw. ślepa (pociski plastikowe, 

drewniane lub z masy papierowej)
• Myśliwska (śrutowa, kulowa)
• Zapalająca
• Specjalna (dymna,  sygnałowa, oświetlająca)
• Dum-dum (wierzcho łek pozbawiony płaszcza, 

ścięty płasko, rozcięty wzdłuż lub wydrążony -
ciężkie i bardzo rozleg łe obrażenia) zakazana 
przez konwencję Haską do zastosowań 
wojskowych
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Ładunki prochoweŁadunki prochowe

•• Ładunki prochowe są umieszczone w zamkniętej przestrzeni Ładunki prochowe są umieszczone w zamkniętej przestrzeni 
łuski w wolnej części naboju. łuski w wolnej części naboju. 
Dawniej Dawniej –– proch czarny. Obecnie proch czarny. Obecnie –– proch bezdymnyproch bezdymny

•• Proch bezdymny zawiera nitrocelulozę, nitroglicerynę lub Proch bezdymny zawiera nitrocelulozę, nitroglicerynę lub 
trinitrocelulozętrinitrocelulozę

•• W spłonce łuski, która po uderzeniu iglicą wybucha W spłonce łuski, która po uderzeniu iglicą wybucha 
powodując zapłon naboju, znajduje się piorunian rtęci lub powodując zapłon naboju, znajduje się piorunian rtęci lub 
amonuamonu
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Balistyka Balistyka -- podstawypodstawy

Duża prędkość pocisków odpowiada dużej energii Duża prędkość pocisków odpowiada dużej energii 
kinetycznej, co wiąże się z dużą siłą przebijania i kinetycznej, co wiąże się z dużą siłą przebijania i 
niszczenia. Energia kinetyczna jest proporcjonalna do niszczenia. Energia kinetyczna jest proporcjonalna do 
masy pocisku i do kwadratu prędkości. masy pocisku i do kwadratu prędkości. 

EkEk= V= V22 x m/ 2 g x m/ 2 g 
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Tymczasowa jama postrzałowaTymczasowa jama postrzałowa

Przy przechodzeniu pocisku przez tkanki dochodzi do Przy przechodzeniu pocisku przez tkanki dochodzi do 
gwałtownego wzrostu ciśnienia, które rozchodzi się gwałtownego wzrostu ciśnienia, które rozchodzi się 
promieniście tworząc tymczasową jamę postrzałową, promieniście tworząc tymczasową jamę postrzałową, 
która jest znacznie większa od średnicy pocisku. Czas która jest znacznie większa od średnicy pocisku. Czas 
jej trwania wynosi od 5 do 10 msec. jej trwania wynosi od 5 do 10 msec. 

Gwałtowność tych zjawisk może być tak duża, że może Gwałtowność tych zjawisk może być tak duża, że może 
dojść do wielood łamowych złamań kości, pomimo tego dojść do wielood łamowych złamań kości, pomimo tego 
że pocisk przechodzi jedynie przez tkanki miękkie.że pocisk przechodzi jedynie przez tkanki miękkie.
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Tymczasowa jama postrzałowa Tymczasowa jama postrzałowa –– blok blok 
żelatynowyżelatynowy
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Tymczasowa jama postrzałowaTymczasowa jama postrzałowa

Na stopień uszkodzenia tkanek wpływa zarówno Na stopień uszkodzenia tkanek wpływa zarówno 
wielkośćwielkość tworzącej siętworzącej się tymczasowejtymczasowej jamy jamy 
postrzałowej, jak i rodzaj uszkadzanych t kanek. postrzałowej, jak i rodzaj uszkadzanych t kanek. 

Tymczasowa jama postrzałowa w wątrobie o Tymczasowa jama postrzałowa w wątrobie o 
średnicy 3 cm bardziej j ą uszkodzi niż takiej średnicy 3 cm bardziej j ą uszkodzi niż takiej 
samej średnicy tymczasowa jama postrzałowa samej średnicy tymczasowa jama postrzałowa 
np. w mięśniach.np. w mięśniach.
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Tymczasowa jama postrzałowa Tymczasowa jama postrzałowa 
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Uszkodzenia postrzałowe Uszkodzenia postrzałowe -- rodzajerodzaje

•• Przestrzały ze zranieniami przenikającymi Przestrzały ze zranieniami przenikającymi –– powstaje powstaje 
rana i otwór wlotowy, kanał postrzałowy, otwór i rana i otwór wlotowy, kanał postrzałowy, otwór i 
rana wylotowa rana wylotowa –– rany perforującerany perforujące

•• Postrzały tzw. ślepe z tkwiącym w ciele pociskiem Postrzały tzw. ślepe z tkwiącym w ciele pociskiem ––
rany penetrującerany penetrujące

•• Postrzały styczne Postrzały styczne –– mogą dawać smugowate otarcia mogą dawać smugowate otarcia 
skóry bez widocznej rany wlotowej i wylotowejskóry bez widocznej rany wlotowej i wylotowej
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RykoszetyRykoszety
Pocisk przed uderzaniem w ciało odbija się od twardej Pocisk przed uderzaniem w ciało odbija się od twardej 
powierzchni powierzchni 

Rany wlotowe po pociskach rykoszetowych są większe, Rany wlotowe po pociskach rykoszetowych są większe, 
bardziej nieregularnego kszta łtu, z dużym i bardziej nieregularnego kszta łtu, z dużym i 
nieregularnego kszta łtu rąbkiem otarcia naskórka nieregularnego kszta łtu rąbkiem otarcia naskórka 

Rany po pociskach rykoszetowych są raczej penetruj ące Rany po pociskach rykoszetowych są raczej penetruj ące 
niż perforujące ze względu na to, że pociski po odbiciu niż perforujące ze względu na to, że pociski po odbiciu 
się od twardej powierzchni są zdeformowane, niestabilne się od twardej powierzchni są zdeformowane, niestabilne 
i tracą dużo energii kinetycznej i tracą dużo energii kinetycznej 

Rykoszety wewnętrzneRykoszety wewnętrzne
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Rana wlotowa i wylotowaRana wlotowa i wylotowa
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Rany wlotoweRany wlotowe
•• Są z reguły mniejsze, bardziej                       Są z reguły mniejsze, bardziej                       

regularnego kształturegularnego kształtu

•• Na brzegach zranienia wlotowego spotyka się Na brzegach zranienia wlotowego spotyka się 
wewnętrzny rąbek zabrudzenia                                        wewnętrzny rąbek zabrudzenia                                        
i zewnętrzny rąbek otarcia naskórka, tzw. i zewnętrzny rąbek otarcia naskórka, tzw. kontuzyjnykontuzyjny

•• Ew. rąbek osmalenia Ew. rąbek osmalenia 

•• Ubytek tkanekUbytek tkanek
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Rąbek zabrudzeniaRąbek zabrudzenia

Jest następstwem pozostawienia na brzegach Jest następstwem pozostawienia na brzegach 
wlotu resztek smaru, sadzy i cząstek wlotu resztek smaru, sadzy i cząstek 
metalicznych , jakie niesie ze sobą pocisk.metalicznych , jakie niesie ze sobą pocisk.

Przeciętnie 3 mm szerokości.Przeciętnie 3 mm szerokości.
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Rąbek otarcia naskórka (kontuzyjny)Rąbek otarcia naskórka (kontuzyjny)

Szerokości 1Szerokości 1--3 mm powstaje na skutek 3 mm powstaje na skutek 
mechanicznego ocierania naskórka przez wnikający mechanicznego ocierania naskórka przez wnikający 
pocisk.pocisk.

Występuje wokół ran wlotowych, ale może wystąpić Występuje wokół ran wlotowych, ale może wystąpić 
również w obrębie rany wylotowej, jeżeli również w obrębie rany wylotowej, jeżeli 
wypuklającywypuklający się poprzez skórę pocisk dociśnie ją do się poprzez skórę pocisk dociśnie ją do 
jakiegoś twardego przedmiotu lub silnie napiętej i jakiegoś twardego przedmiotu lub silnie napiętej i 
dociśniętej do powierzchni ciała odzieży.dociśniętej do powierzchni ciała odzieży.
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Czasami wokó ł rany wlotowej nie można stwierdzić rąbka otarcia Czasami wokó ł rany wlotowej nie można stwierdzić rąbka otarcia 
naskórka. Dzieje się tak np. w przypadku ran wlotowych dłoni i naskórka. Dzieje się tak np. w przypadku ran wlotowych dłoni i 
stóp. stóp. 

(A) (A) Gwiaździsta rana wlotowa dłoni bez Gwiaździsta rana wlotowa dłoni bez 
rąbka otarcia naskórkarąbka otarcia naskórka ..
(B) (B) Rana wlotowa podeszwowej Rana wlotowa podeszwowej 
powierzchni stopy. powierzchni stopy. 
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Rany wylotoweRany wylotowe
•• Większe i bardziej nieregularnego kształtuWiększe i bardziej nieregularnego kształtu

•• Wygląd taki sam niezale żnie czy są            Wygląd taki sam niezale żnie czy są            
spowodowane postrza łem z przyłożenia, spowodowane postrza łem z przyłożenia, 
bezpośredniego pobliża, względnego                     bezpośredniego pobliża, względnego                     
pobliża i oddalipobliża i oddali

•• Czasem gwiaździste z pękniętymi i rozdartymi    Czasem gwiaździste z pękniętymi i rozdartymi    
brzegami (jak w ranach z przy łożenia)brzegami (jak w ranach z przy łożenia)

•• Brak rąbka zabrudzenia i osmaleniaBrak rąbka zabrudzenia i osmalenia

•• Czasem obecny jest r ąbek otarcia naskórka (Czasem obecny jest r ąbek otarcia naskórka ( kontuzyjnykontuzyjny))
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Rodzaje postrzałów Rodzaje postrzałów -- odległość strzałuodległość strzału

•• Postrza ły z przyłożeniaPostrza ły z przyłożenia

•• Postrza ły z bezpośredniego pobliżaPostrza ły z bezpośredniego pobliża

•• Postrza ły z pobliża względnegoPostrza ły z pobliża względnego

•• Postrza ły z oddaliPostrza ły z oddali
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Postrzały z przyłożeniaPostrzały z przyłożenia

•• HardHard--contactcontact

•• LooseLoose--contactcontact

•• AngledAngled--contactcontact

•• IncompleteIncomplete--contactcontact
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HardHard--contactcontact

•• Lufa jest przyciśnięta do powierzchni skóry, uciska ją, w ten Lufa jest przyciśnięta do powierzchni skóry, uciska ją, w ten 
sposób że skóra otacza jej koniecsposób że skóra otacza jej koniec

•• Otarcie naskórka w postaci sztancowego odbicia końca lufy Otarcie naskórka w postaci sztancowego odbicia końca lufy 
bronibroni

•• Brzegi rany wlotowej są osmalone przez gazy powstałe Brzegi rany wlotowej są osmalone przez gazy powstałe 
podczas spalania materiału prochowego oraz pokryte sadzą. podczas spalania materiału prochowego oraz pokryte sadzą. 
Sadza jest wtopiona w skórę i nie można jej usunąć przez Sadza jest wtopiona w skórę i nie można jej usunąć przez 
mycie i pocieraniemycie i pocieranie
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Hard-contact
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Loose-contact

•• Koniec lufy przylega do skóry, ale nie jest do Koniec lufy przylega do skóry, ale nie jest do 
niej dociśnięty. Podczas strzału tworzy się niej dociśnięty. Podczas strzału tworzy się 
tymczasowa przestrzeń pomiędzy skórą i lufą tymczasowa przestrzeń pomiędzy skórą i lufą 

•• Sadza wokół wlotu z pojedynczymi ziarnami Sadza wokół wlotu z pojedynczymi ziarnami 
niespalonego prochu niespalonego prochu -- może być łatwo może być łatwo 
usuniętausunięta
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Loose-contact
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Angled-contact

•• Lufa jest trzymana pod kątem ostrym w stosunku do skóry Lufa jest trzymana pod kątem ostrym w stosunku do skóry 
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Incomplete-contact

•• IncompleteIncomplete--contactcontact –– koniec lufy trzymany jest przy skórze, koniec lufy trzymany jest przy skórze, 
ale powierzchnia ciała, do której jest dociskany nie jest ale powierzchnia ciała, do której jest dociskany nie jest 
zupełnie płaska w związku z czym istnieje przestrzeń między zupełnie płaska w związku z czym istnieje przestrzeń między 
końcem lufy a skórąkońcem lufy a skórą

•• Najczęściej samobójcze postrzały w głowę z broni długiejNajczęściej samobójcze postrzały w głowę z broni długiej

•• Podłużne pole sadzy z pojedynczymi drobinami niespalonego Podłużne pole sadzy z pojedynczymi drobinami niespalonego 
prochu znajduje sięprochu znajduje się ww okolicy dołu wlotuokolicy dołu wlotu
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Incomplete-contact
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Postrzały z przyłożeniaPostrzały z przyłożenia

Gdy w miejscu przyłożenia broni skóra Gdy w miejscu przyłożenia broni skóra 
przylega do kośćca, najczęściej dochodzi do przylega do kośćca, najczęściej dochodzi do 
rozerwania tkanek na skutek działania rozerwania tkanek na skutek działania 
rozpierającego gazów wybuchowych. rozpierającego gazów wybuchowych. 
Następuje rozerwanie brzegów rany, często Następuje rozerwanie brzegów rany, często 
promieniste i połączone z promieniste i połączone z wieloodłamowymiwieloodłamowymi
złamaniami kości.złamaniami kości.
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Postrza ły z bezpośredniego pobliżaPostrza ły z bezpośredniego pobliża

•• Rąbek zabrudzeniaRąbek zabrudzenia

•• Rąbek Rąbek kontuzyjnykontuzyjny

•• Rąbek osmaleniaRąbek osmalenia

•• Pojedyncze drobiny niespalonego prochu Pojedyncze drobiny niespalonego prochu 
wokół ranywokół rany
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Postrzały z bezpośredniego pobliża pod Postrzały z bezpośredniego pobliża pod 
kątem prostymkątem prostym
Lufa jest trzymana w niedużej odleg łości od skóry, ale jej nie Lufa jest trzymana w niedużej odleg łości od skóry, ale jej nie 
dotyka. W ranach z bezpośredniego pobliża rana wlotowa jest dotyka. W ranach z bezpośredniego pobliża rana wlotowa jest 
otoczona szeroką strefą sadzy okalającą osmaloną skórę. otoczona szeroką strefą sadzy okalającą osmaloną skórę. 
Strefa osmalenia jest szersza niż w typie ran Strefa osmalenia jest szersza niż w typie ran looseloose--contact. contact. 
Sadza w strefie osmalenia jest wbita w skórę i nie można jej Sadza w strefie osmalenia jest wbita w skórę i nie można jej 
usunąć. Drobne cząstki niespalonego prochu mog ą być usunąć. Drobne cząstki niespalonego prochu mog ą być 
obecne w strefie osmalenia. obecne w strefie osmalenia. 
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Postrzały z bezpośredniego pobliża pod Postrzały z bezpośredniego pobliża pod 
kątem ostrymkątem ostrym
W ranach z bezpośredniego pobliża zadanych pod kątem W ranach z bezpośredniego pobliża zadanych pod kątem 
ostrym sadza wydostaje się z lufy tworząc dwie strefy: ostrym sadza wydostaje się z lufy tworząc dwie strefy: 
owalną, okrągłą lub gruszkowatego kształtu czarniawą strefę owalną, okrągłą lub gruszkowatego kształtu czarniawą strefę 
osmalenia i jasnoszarą, wachlarzowatego kształtu strefę osmalenia i jasnoszarą, wachlarzowatego kształtu strefę 
sadzy. Lokalizacja strefy osmalenia jest inna niż sadzy. Lokalizacja strefy osmalenia jest inna niż 
obserwowana w typie ran obserwowana w typie ran angledangled--contact. contact. W ranach z W ranach z 
bezpośredniego pobliża przeważająca część strefy osmalenia bezpośredniego pobliża przeważająca część strefy osmalenia 
jest po tej samej stronie co luf a, czyli odwrotnie niż w typie jest po tej samej stronie co luf a, czyli odwrotnie niż w typie 
ran aran angledngled--contact.contact.
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Objaw Objaw PaltauffaPaltauffa –– postrzały z postrzały z 
przystawienia i bezpośredniego pobliżaprzystawienia i bezpośredniego pobliża
•• Żywoczerwone zabarwienie krwi i mięśni a Żywoczerwone zabarwienie krwi i mięśni a 

także różowawe zabarwienie skóry w także różowawe zabarwienie skóry w 
bezpośrednim otoczeniu rany wlotowejbezpośrednim otoczeniu rany wlotowej

•• Dodatni wynik próby Wolffa Dodatni wynik próby Wolffa –– postrza ł z postrza ł z 
pobliżapobliża
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Postrzały z pobliża względnegoPostrzały z pobliża względnego
•• Rąbek zabrudzeniaRąbek zabrudzenia

•• Rąbek Rąbek kontuzyjnykontuzyjny

•• Tzw. tatuaż prochowy Tzw. tatuaż prochowy -- świadczy o świadczy o 
przyżyciowości powstających obrażeńprzyżyciowości powstających obrażeń
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Jeśli punkcikowate otarcia naskórka wyglądają podobnie Jeśli punkcikowate otarcia naskórka wyglądają podobnie 
do tych spowodowanych ziarnami niespalonego prochu do tych spowodowanych ziarnami niespalonego prochu 
mamy do czynienia z mamy do czynienia z pseudopseudo--powder tattooingpowder tattooing..

A) A) i i B) B) Otarcia Otarcia 
spowodowane szkłemspowodowane szkłem..

A) A) Pośmiertne ugryzienia Pośmiertne ugryzienia 
owadów wokół rany owadów wokół rany 
wlotowejwlotowej;;
(B) (B) Krwawienie do Krwawienie do 
mieszków włosowychmieszków włosowych; ; 
(C) (C) Ślady po szwachŚlady po szwach..

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Postrzały z oddaliPostrzały z oddali

•• Rąbek zabrudzeniaRąbek zabrudzenia

•• Rąbek otarcia naskórka koncentryczny lub Rąbek otarcia naskórka koncentryczny lub 
ekscentrycznyekscentryczny

•• Pocisk uderzając w skórę pod kątem Pocisk uderzając w skórę pod kątem 
prostym prostym -- koncentryczne otarcie naskórkakoncentryczne otarcie naskórka
ostrym ostrym -- ekscentryczne (otarcie naskórka jest szersze po ekscentryczne (otarcie naskórka jest szersze po 
tej stronie, z której pocisk uderza w skórę tej stronie, z której pocisk uderza w skórę –– przy przy 
założeniu, że dana okolica jest p łaska).założeniu, że dana okolica jest p łaska).
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Rany postrza łowe głowy spowodowane postrzałami z oddali Rany postrza łowe głowy spowodowane postrzałami z oddali 
mogą mieć kształt gwiaździsty lub nieregularny podobny do mogą mieć kształt gwiaździsty lub nieregularny podobny do 
ran powstałych przy oddaniu strzału z przyłożenia. ran powstałych przy oddaniu strzału z przyłożenia. 

Strzał z oddali, Strzał z oddali, 
gwiaździsty kształt gwiaździsty kształt 

wlotuwlotu::
(A) (A) czołaczoła

(B) (B) okolicy ciemieniowej okolicy ciemieniowej 
głowygłowy..

Duża gwiaździsta rana wlotowa tyłu głowy, postrzał z oddaliDuża gwiaździsta rana wlotowa tyłu głowy, postrzał z oddali

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Postrzały kości płaskichPostrzały kości płaskich
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Postrzały prostopadłe Postrzały prostopadłe -- wlotwlot

•• Otwór na powierzchni, w którą uderza pocisk Otwór na powierzchni, w którą uderza pocisk 
(płaszczyzna wejścia), ma kształt okrągły lub zbliżony (płaszczyzna wejścia), ma kształt okrągły lub zbliżony 
do okrągłego i ostre krawędzie. do okrągłego i ostre krawędzie. 

•• Średnica otworu odpowiada z reguły kalibrowi Średnica otworu odpowiada z reguły kalibrowi 
pocisku lub wyjątkowo może być od niego pocisku lub wyjątkowo może być od niego 
nieznacznie mniejsza.nieznacznie mniejsza.
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Postrzały prostopadłe Postrzały prostopadłe –– kanał ranykanał rany

•• Kanał rany stożkowato rozszerza się w kierunku Kanał rany stożkowato rozszerza się w kierunku 
przemieszczania się pocisku. przemieszczania się pocisku. 

•• Charakterystyczny efekt stożkowania (ang. bevelling) Charakterystyczny efekt stożkowania (ang. bevelling) 
jest wynikiem przekazywania energii przebijającego jest wynikiem przekazywania energii przebijającego 
pocisku do otaczającej kości, co powoduje pocisku do otaczającej kości, co powoduje 
rozszerzenie strefy uszkodzenia wokół linii przejścia rozszerzenie strefy uszkodzenia wokół linii przejścia 
pocisku.pocisku.
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Postrzały prostopadłe Postrzały prostopadłe -- wylotwylot

•• Otwór na powierzchni, w obrębie której pocisk Otwór na powierzchni, w obrębie której pocisk 
opuszcza kość (płaszczyzna wyjścia) ma mniej opuszcza kość (płaszczyzna wyjścia) ma mniej 
regularne brzegi i średnicę większej od otworu w regularne brzegi i średnicę większej od otworu w 
płaszczyźnie wejścia płaszczyźnie wejścia 

•• Widoczny jest również kanał o stożkowatym kształcie Widoczny jest również kanał o stożkowatym kształcie 
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Postrzał prostopad ły Postrzał prostopad ły –– pow. zewn.pow. zewn.
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Postrzał prostopad ły Postrzał prostopad ły –– pow. wewn.pow. wewn.
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Postrzały skośnePostrzały skośne

•• Gdy kąt jest tylko nieco mniejszy od kąta prostego otwór na Gdy kąt jest tylko nieco mniejszy od kąta prostego otwór na 
powierzchni, w którą uderza pocisk (płaszczyzna wejścia), ma powierzchni, w którą uderza pocisk (płaszczyzna wejścia), ma 
kształt owalny i ostre krawędzie oraz wielkość wymiaru kształt owalny i ostre krawędzie oraz wielkość wymiaru 
poprzecznego odpowiadającą z reguły kalibrowi pocisku lub poprzecznego odpowiadającą z reguły kalibrowi pocisku lub 
nieznacznie mniejsząnieznacznie mniejszą

•• Dalej znajduje się krótki kanał rany, rozszerzający się w Dalej znajduje się krótki kanał rany, rozszerzający się w 
kierunku przemieszczania się pocisku, o wyglądzie kierunku przemieszczania się pocisku, o wyglądzie 
przypominającym stożekprzypominającym stożek

•• Na powierzchni, w obrębie której pocisk opuścił kość Na powierzchni, w obrębie której pocisk opuścił kość 
(płaszczyzna wyjścia), widoczny jest otwór owalny o mniej (płaszczyzna wyjścia), widoczny jest otwór owalny o mniej 
regularnym zarysie i średnicy większej niż otwór na regularnym zarysie i średnicy większej niż otwór na 
płaszczyźnie wejścia, oraz kanał o kształcie zbliżonym do płaszczyźnie wejścia, oraz kanał o kształcie zbliżonym do 
stożkastożka
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Postrzał skośny – pow. zewn.
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Postrzał skośny – pow. wewn.
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Postrzały skośnePostrzały skośne
•• Gdy kąt pod jakim pocisk uderza w kość zmniejsza Gdy kąt pod jakim pocisk uderza w kość zmniejsza 

się, powstają rany o wyglądzie „dziurki od klucza” się, powstają rany o wyglądzie „dziurki od klucza” 
(ang. (ang. keyholekeyhole woundwound). Patrząc w kierunku lotu ). Patrząc w kierunku lotu 
pocisku, koniec bliższy rany ma typowy wygląd rany pocisku, koniec bliższy rany ma typowy wygląd rany 
na płaszczyźnie wejścia z charakterystycznymi na płaszczyźnie wejścia z charakterystycznymi 
ostrymi krawędziami. Koniec dalszy natomiast będzie ostrymi krawędziami. Koniec dalszy natomiast będzie 
cechował się stożkowaniem typowym dla płaszczyzny cechował się stożkowaniem typowym dla płaszczyzny 
wyjścia (ang. wyjścia (ang. externalexternal bevellingbevelling))

•• Od wewnątrz, na płaszczyźnie wyjścia, widoczne Od wewnątrz, na płaszczyźnie wyjścia, widoczne 
będzie typowe dla niej stożkowanie (ang. będzie typowe dla niej stożkowanie (ang. internalinternal
bevellingbevelling))
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Postrzały skośnePostrzały skośne
•• Gdy kąt maleje jeszcze bardziej, tworzą się rany o wyglądzie Gdy kąt maleje jeszcze bardziej, tworzą się rany o wyglądzie 

„wydłużonej dziurki od klucza” (ang. „wydłużonej dziurki od klucza” (ang. long long keyholekeyhole woundwound). ). 
Rana taka wygląda podobnie do uprzednio opisanej, jest tylko Rana taka wygląda podobnie do uprzednio opisanej, jest tylko 
wyraźnie dłuższa i węższa wyraźnie dłuższa i węższa 

•• Koniec proksymalny rany ma typowe ostre krawędzie, a koniec Koniec proksymalny rany ma typowe ostre krawędzie, a koniec 
dystalnydystalny stożkowanie zewnętrzne stożkowanie zewnętrzne 

•• Pocisk nie wchodzi do jamy czaszki, lecz przesuwa się po kości, Pocisk nie wchodzi do jamy czaszki, lecz przesuwa się po kości, 
zabierając ze sobą jej fragment zabierając ze sobą jej fragment 

•• Mimo, że pocisk nie wnika do jamy czaszki na jej wewnętrznej Mimo, że pocisk nie wnika do jamy czaszki na jej wewnętrznej 
powierzchni tworzy się stożkowanie wewnętrznepowierzchni tworzy się stożkowanie wewnętrzne

•• Takie rany są dość nietypowe i bardzo rzadko spotykane, stąd Takie rany są dość nietypowe i bardzo rzadko spotykane, stąd 
przez osoby nie znające zagadnienia mogą zostać pomylone z przez osoby nie znające zagadnienia mogą zostać pomylone z 
ranami zadanymi innym narzędziem, na przykład siekierąranami zadanymi innym narzędziem, na przykład siekierą
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Rana typu long keyhole
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Long keyhole – pow. zewn.
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Long keyhole Long keyhole –– pow. wewn.pow. wewn.
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Postrzały skośnePostrzały skośne
•• Gdy kąt uderzenia pocisku zbliża się do zerowego powstają Gdy kąt uderzenia pocisku zbliża się do zerowego powstają 

rany styczne. W przypadku ran stycznych pocisk nie wnika w rany styczne. W przypadku ran stycznych pocisk nie wnika w 
kość kość 

•• Rany te można  podzielić w zależności od rozmiaru Rany te można  podzielić w zależności od rozmiaru 
powstających uszkodzeń na trzy typypowstających uszkodzeń na trzy typy

•• W ranach pierwszego typu tylko zewnętrzna blaszka kości jest W ranach pierwszego typu tylko zewnętrzna blaszka kości jest 
wyżłobiona przez pocisk zabierający niewielki fragment kościwyżłobiona przez pocisk zabierający niewielki fragment kości

•• W ranach drugiego typu fale ciśnienia tworzonego przez W ranach drugiego typu fale ciśnienia tworzonego przez 
pocisk łamią blaszkę wewnętrzną kości pocisk łamią blaszkę wewnętrzną kości 

•• Rany trzeciego typu charakteryzują się tym, że pocisk przebija Rany trzeciego typu charakteryzują się tym, że pocisk przebija 
kość w jej środku. Dochodzi do złamania blaszki zewnętrznej kość w jej środku. Dochodzi do złamania blaszki zewnętrznej 
oraz złamania i wgłobienia fragmentów blaszki wewnętrznej, oraz złamania i wgłobienia fragmentów blaszki wewnętrznej, 
lub znacznego rozkawałkowania obu blaszek w środku rany. lub znacznego rozkawałkowania obu blaszek w środku rany. 
Odłamki kostne mogą przemieścić się do mózgu powodując Odłamki kostne mogą przemieścić się do mózgu powodując 
śmierćśmierć
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Urządzenia pneumatyczneUrządzenia pneumatyczne
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Urządzenia pneumatyczneUrządzenia pneumatyczne
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Do badań zabezpiecza sięDo badań zabezpiecza się

•• Odzież denataOdzież denata
•• Wycinki z rany postrzałowej Wycinki z rany postrzałowej –– po ustaleniu po ustaleniu 

lokalizacji obrażeń wlotowych i wylotowychlokalizacji obrażeń wlotowych i wylotowych
•• Wycinki z kanału ranyWycinki z kanału rany
•• KościKości
•• Ślady zanieczyszcze ń z rąkŚlady zanieczyszcze ń z rąk
•• PociskiPociski
•• ŁuskiŁuski
•• BrońBroń
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Ocena przebiegu kanału postrzałowegoOcena przebiegu kanału postrzałowego

•• Kąt padania pocisku i kąt jego wyjścia w Kąt padania pocisku i kąt jego wyjścia w 
stosunku do płaszczyzny czołowej, poprzecznej stosunku do płaszczyzny czołowej, poprzecznej 
i strzałkoweji strzałkowej

•• Długość kanałuDługość kanału

•• Odległość od stópOdległość od stóp
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Średnica pola rozrzutu i gęstość wbicia ziaren jest Średnica pola rozrzutu i gęstość wbicia ziaren jest 
charakterystyczną wskazówką dla oceny odleg łości charakterystyczną wskazówką dla oceny odleg łości 
strzału.strzału.

Średnica rozrzutu 10Średnica rozrzutu 10--15 cm 15 cm –– postrzał z odległości do 15 postrzał z odległości do 15 
cm (dla broni krótkiej) i 50cm (dla broni krótkiej) i 50 --70 cm (dla broni d ługiej)70 cm (dla broni d ługiej)
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Wykrywanie śladów prochuWykrywanie śladów prochu

•• Odczyn Odczyn WellensteinaWellensteina--KoberaKobera (roztwór (roztwór 
difenyloaminy w stężonym kwasie siarkowym) difenyloaminy w stężonym kwasie siarkowym) ––
kolor niebieskawokolor niebieskawo--zielonyzielony

•• Reakcja spiekania Reakcja spiekania –– mikrodetonacjemikrodetonacje, , 
piankowate spieki pod mikroskopempiankowate spieki pod mikroskopem

•• Odczynnik Odczynnik GriessaGriessa i i IllosvayaIllosvaya –– kolor różowykolor różowy
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Wykrywanie śladów metalicznych Wykrywanie śladów metalicznych --
GSRGSR

•• Ślady metaliczne: antymon, miedź, bar, ołówŚlady metaliczne: antymon, miedź, bar, ołów
•• Neutron Neutron activationactivation –– obecnie nie stosowana, nie obecnie nie stosowana, nie 

wykrywała ołowiuwykrywała ołowiu
•• FlamelessFlameless atomicatomic absorptionabsorption spectrometryspectrometry (FASS) (FASS) ––

prosta, czuła i tania, duży odsetek wyników fałszywie prosta, czuła i tania, duży odsetek wyników fałszywie 
ujemnychujemnych

•• ScanningScanning electronelectron microscopemicroscope--energyenergy dispersivedispersive xx--rayray
spectrometryspectrometry ((SEMSEM--EDXEDX) ) –– swoista, czasoch łonnaswoista, czasoch łonna
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GSRGSR
•• Zazwyczaj gdy ktoś strzela z broni Zazwyczaj gdy ktoś strzela z broni GSRGSR--yy

odkładają się na grzbietowych powierzchniach odkładają się na grzbietowych powierzchniach 
rąk rąk 

•• Stwierdzenie Stwierdzenie GSRGSR--ówów na dłoniowych na dłoniowych 
powierzchniach rąk bez stwierdzenia ich na powierzchniach rąk bez stwierdzenia ich na 
powierzchni grzbiet owej wskazuje raczej na powierzchni grzbiet owej wskazuje raczej na 
zasłanianie się od strzału lub przenoszenie zasłanianie się od strzału lub przenoszenie 
broni, która wcześniej wypaliłabroni, która wcześniej wypaliła
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Trace Metal Detection Technique Trace Metal Detection Technique 
(TMDT)(TMDT)
•• Metoda polegająca na poszukiwaniu Metoda polegająca na poszukiwaniu 

śladów metalu na dłoni związanych z śladów metalu na dłoni związanych z 
trzymaniem jej w ręcetrzymaniem jej w ręce

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


RTGRTG

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


PytaniaPytania
•• Jaki był kierunek lotu pocisku w ciele?Jaki był kierunek lotu pocisku w ciele?

•• Jaki był kierunek strzału w stosunku do faktycznych Jaki był kierunek strzału w stosunku do faktycznych 
okoliczności zdarzenia (z jakiego kierunku padł strzał)?okoliczności zdarzenia (z jakiego kierunku padł strzał)?

•• Jaki był kaliber i rodzaj użytej broni?Jaki był kaliber i rodzaj użytej broni?

•• Jaka była odległość strzału?Jaka była odległość strzału?

•• Czy istnieją dane sądowoCzy istnieją dane sądowo--lekarskie wskazujące na lekarskie wskazujące na 
samobójstwo, zabójstwo lubsamobójstwo, zabójstwo lub postrzał wypadkowy?postrzał wypadkowy?
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