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ÖZET 
 
Silahların genel olarak zarar verme amaçlı üretildikleri bilinmekle birlikte sportif amaçlı daha masum 
kullanım alanları da bulunmaktadır. Üstelik atıcılık, 1896 yılında Atina’da düzenlenen ilk modern 
Olimpiyat Oyunları’ndaki dokuz branştan birisi olma özelliği ile dünyanın en eski spor dalları arasında 
yer almaktadır. Günümüzde atıcılık sporunun alt dalları olan havalı silahlar, ateşli silahlar ve trap-skeet 
branşlarında gerçek saçmalar, mermiler ve fişekler kullanılmaktadır. Bu durum kurşun başta olmak 
üzere yüksek oranda metal ve yan ürünlerine maruziyete neden olmaktadır. Bu çalışmada dünya 
kupası standartlarında bir atış poligonunun yarışma sırası ortam havasında metal ve toplam karbon 
(TC) içeriğinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 
tarafından düzenlenen 50 m ateşli tüfek ve tabanca yarışmaları sırasında aerodinamik çapı 10 µm’den 
küçük partikül madde (PM10) örnekleri TECORA Skypost PM örnekleme cihazı ile kuvars fiber 
filtrelerde toplanmıştır. PM kütlesinin hesaplanabilmesi için örnekleme öncesi ve sonrasında filtreler 
sabit sıcaklık (25oC) ve nemde (%25) şartlandırılmıştır. Örneklerin analiz edilmesine kadar geçen 
sürede karbon kaybını önleyebilmek adına filtreler örnekleme öncesinde ve sonrasında -18oC’de 
saklanmıştır. Elementel karbon (EC), organik karbon (OC) ve TC analizleri Ulusal Mesleki Güvenlik ve 
Sağlık Enstitüsü 870 (NIOSH 870) protokolüne uygun olarak Sunset Lab (ABD) termal-optik karbon 
aerosol analizöründe gerçekleştirilmiştir. Bir günlük PM10 örneğinde ise Dalga Boyu Kırınımlı X-Işınları 
Floresans Spektrometre (WDXRF) cihazı kullanılarak kurşun ve diğer metal içeriğinin analizi 
gerçekleştirilmiştir. Örnekteki metal konsantrasyonunun cihazın doğrusal ölçüm aralığının dışında 
kalması sebebiyle elde edilen sonuçlar kalitatif amaçlı kullanılmıştır. Örneklerin toplandığı zaman 
aralıklarında gerçekleştirilen atış sayılarına göre atış başına kütle değerleri hesaplanmıştır. Bununla 
birlikte aynı tip mermi kullanılmasına rağmen açığa çıkan karbon konsantrasyonlarının tabanca ve 
tüfek atışlarında farklılık gösterdiği ortaya konulmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Atış poligonu, Partikül madde, Karbon, Kurşun.    
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Except for the usage of destruction purposes, the most innocent application field of guns is sports. 
Furthermore, shooting is among the nine sports branches, which have formed the first modern 
Olympic Games has held in Athens in 1896. Today actual pellets, bullets, and cartridges are used in 
Olympic shooting sub branches which are air-guns, fire-guns, and shot-guns respectively. This can 
cause a high rate of metal and its by product exposure, specifically lead. In this study we aimed to 
determine both metals and total carbon (TC) of a world cup standard shooting range’s ambient air 
during 50 m rifle and pistol competitions which are officially held by Turkish Shooting and Hunting 
Federation. To this end, particulate matter with aerodynamic diameter less than 10 µm (PM10) 
samples were collected by TECORA Skypost PM Sampler on quartz fiber filters. Collected filter 
samples were conditioned at constant temperature (25ºC) and humidity (25%) before and after 
sampling to calculate PM mass. In order to prevent the carbon loss, filter samples were stored at -
18ºC both before and after the sampling process till to the analysis. Collected samples were analyzed 
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in terms of elemental carbon (EC), organic carbon (OC) and TC by Sunset Lab (USA) thermal-optical 
carbon aerosol analyzer by following the National Institute for Occupational Health and Safety 870 
(NIOSH 870) protocol. One-day PM10 sample was analyzed by Wavelength Dispersive X-ray 
Fluorescence Spectrometer (WDXRF) in terms of metals including lead. As the metal concentrations 
in the sample are not within the linear range of the instrument, obtained results were used 
qualitatively.  Mass per shot values were calculated based on the shot numbers within the sampling 
period. The released carbon concentrations have revealed to vary, even though the same type of 
bullets was used for the rifle and pistol shots.  
 
Key Words: Shooting range, Particulate matter, Carbon, Lead. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Barut Çinliler tarafından 800’lerin ortalarında icat edilmiş ve o tarihten bu yana patlama özelliği 
sayesinde pek çok farklı alanda kullanılmıştır. İlk olarak sadece büyük patlamalar yaratmakta 
yararlanılsa da 13. yy’den itibaren barut ateşli silahların geliştirilmesinde büyük rol oynamıştır. Bugün 
tüfek ve tabanca olarak bildiğimiz hafif ateşli silahların ortaya çıkışı 17. yy olarak tarihlendirilmektedir. 
Silahların genel olarak zarar verme amaçlı üretildikleri bilinmekle birlikte sportif amaçlı daha masum 
kullanım alanları da bulunmaktadır. Üstelik atıcılık, 1896 yılında Atina’da düzenlenen ilk modern 
Olimpiyat Oyunları’ndaki dokuz branştan birisi olma özelliği ile dünyanın en eski spor dalları arasında 
yer almaktadır. Atıcılık becerilerini geliştirip elit bir sporcu olabilmek için yüksek konsantrasyon, 
kararlılık, devamlılık ve emek yoğun uzun antrenman saatleri gerekmektedir. Günümüzde atıcılık 
sporunun alt dalları olan havalı silahlar, ateşli silahlar ve trap-skeet branşlarında gerçek saçmalar, 
mermiler ve fişekler kullanılmaktadır. Büyük oranda kurşundan imal edilen bu tip mühimmat ek olarak 
biatlon ve modern pentatlon sporcuları tarafından da kullanılmak durumundadır. Profesyonel bir 
sporcu yaklaşık olarak havalı silahlar için 13, ateşli silahlar için ise 15 yaşlarında başlayan spor hayatı 
boyunca milyonlarca saçma, mermi veya fişek atmaktadır. Bu durum kurşun başta olmak üzere 
yüksek oranda metal ve yan ürünlerine maruziyete neden olmaktadır. Diğer yandan atıcılık alt 
dallarına göre kullanılan poligon tipi açık ve kapalı alan olarak değişiklik göstermektedir. Açık hava 
poligonlarında sporcu bireysel maruziyet seviyesinin düştüğü bilinmektedir fakat bu durumda da toprak 
ve suyun kontaminasyonundan kaynaklanan problemler açığa çıkmaktadır. 
 
Yazarların bilgisi dahilinde, spor amaçlı resmi bir atıcılık yarışması sırasında örnek alınarak 
gerçekleştirilmiş bir çalışma bulunmamaktadır. Fakat özellikle adli balistik alanında, özel olarak hizmet 
veren poligonlarda ve askeri alanlarda gerçekleştirilmiş çalışmalar ve geliştirilmiş standartlar 
bulunmaktadır. Adli balistik alanında ateşli silahla yaralanma veya ölümle sonuçlanan olaylardaki 
şüphelilerin ellerinden alınan numunelerde atış kalıntısı analizleri yapılmakta ve suçlu veya suçluların 
hızla belirlenebilmesi amaçlanmaktadır [1]. Amerikan Test ve Malzeme Kurumu (ASTM) tarafından 
belirlenen standarda göre atış kalıntısının öncelikli olarak kurşun, baryum, antimon ve muhtemel 
olarak alüminyum, silikon, fosfor, kükürt, klor, potasyum, kalsiyum, demir, nikel, bakır, çinko, 
zirkonyum ve kalay elementlerini içerebileceği belirtilmektedir [2]. Ayrıca farklı mermi ve fişek tiplerine 
bağlı olarak miktara göre kalıntının içerdiği element sıralaması değişebilmektedir. Fakat hangi tipte 
olursa olsun tüm atış kalıntılarında yüksek oranda kurşun bulunmaktadır [3]. Trap-skeet gibi açık 
havada atış yapılan poligonlarda biriken fişek saçmaları nedeniyle toprakta ve dolaylı olarak suda 
kurşun ve antimon gibi elementlere bağlı kontaminasyonların gerçekleştiği, poligon alanı kullanımda 
olmasa bile yağış nedeniyle etkilerinin uzun yıllar devam ettiği bilinmektedir [4, 5]. Kapalı poligonlarda 
ise silah ve mermi tipine, ortam şartlarına ve atış frekansına bağlı olarak değişebilen bireysel 
maruziyet dikkat çekmektedir. Özellikle yoğun atış yapılan güvenlik güçlerine ait eğitim ve antrenman 
poligonlarında optimum güvenlik, hijyen ve havalandırma koşulları uygulanması zorunlu kurallar ile 
sağlanabilmektedir [6]. Poligon en doğru ve uygun şartlarda faaliyetlere hazır hale getirilse bile uzun 
yıllara yayılan atış frekansı nedeniyle bireylerde kurşun zehirlenmesine bağlı olarak anemi 
görülebilmektedir [7].  
 
Atıcılık sporuna ait özellikle uluslararası yarışmaların düzenlendiği tesisler Uluslararası Atıcılık Spor 
Federasyonu (ISSF) tarafından belirlenen teknik kurallara göre inşa edilmekte ve işletilmektedir [8]. 
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Uluslararası yarışmaların katılımcı sayıları göz önünde bulundurularak idari, sosyal ve poligon 
alanlarından oluşan tesisler boyutlandırılırken havalandırma tertibatı, hijyen ve güvenlik unsurları 
öncelikli olarak ele alınmaktadır. Bu tip spor tesislerinin uzun yıllar hizmet vermesini ve yaşanacak 
olası aksaklıkların iyileştirmelerle giderilmesini sağlayabilmek için izleme çalışmaları yapmak 
gerekmektedir. Özellikle yarışma poligonlarında sporcu, antrenör, hakem ve seyircilerin maruziyet 
seviyelerini kontrol altında tutabilmek adına hava kalitesinin takip edilmesi ve gerekli önlemlerin 
alınması gerekmektedir. 
 
 
 
 
2. MALZEME VE YÖNTEM 
 
Bu çalışmada, atış poligonundaki iç ortam hava kalitesinin belirlenmesi amacıyla Türkiye Atıcılık ve 
Avcılık Federasyonu tarafından bahar aylarında düzenlenen 50 m ateşli tüfek ve tabanca yarışmaları 
sırasında örnekler toplanmıştır [9]. Yarışmaların düzenlendiği poligona ait kroki ve PM örnekleyici 
cihazın poligondaki konumu Şekil 1. de verilmektedir. ISSF yarışma kuralları gereği sporcuların atış 
yaptıkları alana yani atış hattının başladığı noktadan itibaren 5 m’lik mesafeye kadar hakem harici giriş 
yasaktır. Sporcuların atış alanına giriş çıkışları hakem kontrolünde düzenlenmekte ve antrenörler dâhil 
tüm seyircilerin maç sırasında bu kurala uymaları zorunludur. Ayrıca tüm branşlarda final atışları 
dışındaki tüm maç atışları sırasında hakem dâhil salonda bulunan herkesin sessizliği koruması 
gerekmektedir. Aksi durumlarda gürültü yapan seyirciler hakemler tarafından salon dışına 
alınabilmektedir. Çalışmadaki yüksek hacimli PM örnekleme sırasında oluşan gürültünün yarışma 
düzenini bozmaması için cihaz atış hattının başlangıç noktasından yatayda 10 m, dikeyde ise 5 m 
mesafeye yerleştirilmiştir.  
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Şekil 1. 50 m - atış poligonu krokisi ve kapalı alan düşey kesiti. 
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2.1. Örneklerin Toplanması 
 
Örneklemeden önce filtreler şartlandırma kabininde belirli sıcaklık (25 °C) ve nemde (% 25) tutularak 
sabit tartıma getirilmiş ve daha sonra hassas terazi ile tartılarak boş ağırlıkları kaydedilmiştir. 
Etiketlenen örnekler petri kaplarının içinde örnekleme anına kadar -18°C’de buzdolabında 
saklanmıştır. TECORA Skypost PM örnekleme cihazı ile PM10 fraksiyonundaki örnekler kuvars filtreler 
üzerinde toplanmıştır. Örnekleme cihazı 24 saat boyunca ortalama 34 L/dk akış hızında çalıştırılmıştır. 
Pall marka 47 mm çapındaki filtreler piyasadan çoğunlukla önceden yakılmış (pre-fired) olarak temin 
edilmiştir. Yakılmamış filtreler temin edildiğinde ise bu filtreler 900°C’de kül fırınında yakılarak 
malzemenin yapısında bulunan karbonun uzaklaştırılması sağlanmıştır. Örnekleme cihazlarından 
alınan PM yüklü kuvars filtreler laboratuvara getirildikten sonra yine sabit tartım kabininde bekletilmiş 
ve filtrelerin dolu ağırlıkları belirlenmiştir. PM kütleleri belirlenen filtreler analiz zamanına kadar -
18°C’de buzdolabında tutulmuştur. 
 
2.1. Örneklerin Analizi 
 
Bu çalışmada kuvars filtreler üzerinde toplanan PM10 örneklerinde EC/OC analizleri Sunset Lab. 
(Oregon, ABD) termal-optik karbon aerosol analizörü kullanılarak yapılmıştır. Bu yöntemde standart 
büyüklükte (1.5 cm2) kesilen PM yüklü kuvars filtreler kuvars fırına yerleştirilmektedir. Fırının içine 
gönderilen helyum gazı fırının sıcaklığını 870°C seviyesine çıkarmakta, artan sıcaklıkla örnekten 
desorbe olan organik bileşikler piroliz ürünlerine dönüşerek manganez dioksit (MnO2) yükseltgen fırına 
hareket etmektedir. MnO2 fırında hareket eden karbon fragmanları burada CO2 gazına 
dönüşmektedir. Yükseltgen ortamdan helyum gazıyla süpürülen CO2 hidrojen gazı ile karışmaktadır. 
Daha sonra bu karışım ısıtılmış nikel katalizde CH4 gazına dönüşmekte ve alevli iyonlaşma detektörü 
(FID) ile örnekte bulunan karbon tayin edilmektedir. Kuvars örnekleme fırınında ilk basamak 
tamamlandıktan sonra fırının içerisindeki sıcaklık 550°C’ye düşürülmekte ve fırından bu kez 
helyum/oksijen taşıyıcı gaz karışımı akmaktadır. Bu yükseltgen gaz karışımıyla ikinci bir sıcaklık 
sıçramasıyla örnekte bulunan elementel karbon filtreden okside olarak MnO2 fırına hareket etmektedir. 
Daha sonra elementel karbon da organik karbon gibi FID detektörle tayin edilmektedir [10]. Şekil 2. de 
herhangi bir yarışma gününün örneğine ait termogram sunulmaktadır. Tipik bir termogramda dört adet 
organik karbon piki (OC1, OC2, OC3 ve OC4) ve altı adet elementel karbon piki (EC1, EC2, EC3, EC4, 
EC5 ve EC6) bulunmaktadır. 
 

 
 

Şekil 2. Herhangi bir güne ait örneğin termogramı. 
 
Mevcut çalışmada cihazda bulunan protokollerden Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü 870 
(NIOSH 870) seçilmiştir. Bu çalışmada kullanılan NIOSH 870 protokolüne ait sıcaklık programı Tablo 
1. de verilmiştir. 
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Tablo 1: EC/OC analizleri sırasında oluşan piklere ait bekleme süreleri ve sıcaklık değerleri. 

Analiz Basamakları Gaz Bekleme süresi (s) Bekleme Sıcaklığı (°C) 

OC1 He 60 310 
OC2 He 60 475 
OC3 He 60 615 
OC4 He 90 870 

 
He Soğuma 50 

 EC1 He /O2 45 550 
EC2 He /O2 45 625 
EC3 He /O2 45 700 
EC4 He /O2 45 775 
EC5 He /O2 45 850 
EC6 He /O2 120 870 

 
Çalışma kapsamında toplanan örneklerin EC/OC açısından analizleri sırasında bazı Kalite Kontrol / 
Kalite Güvence (KK/KG) prosedürleri rutin olarak yakından takip edilmiştir. Bunlar arasında her gün 
analize başlamadan önce cihazın içerisine örnek konulmadan cihaz boş çalıştırılmış ve cihazdan 
gelebilecek olası kontaminasyon izlenmiştir. Ayrıca boş kuvars filtreler örneklerle aynı koşullarda 
analiz edilmiş ve örneklerin toplandığı filtrelerin içeriğindeki karbon miktarı sürekli olarak izlenmiştir. 
Yine yapılan analizlerin doğruluğunu kontrol etmek amacıyla Sunset Lab. firmasından temin edilen ve 
içeriğindeki karbon miktarı bilinen standart sükroz çözeltisinden 10 µL (35.04 µg C) alınmış ve boş 
kuvars filtre üzerine enjekte edilmiştir. Elde edilen standart bir süre dışarda kurutulduktan sonra 
örneklerle aynı koşullar altında analiz edilmiştir. Bu çalışmada KK/KG amacıyla analiz edilen sükroz 
çözeltilerinin ortalama konsantrasyonu 35.83±1.09 µg C (n=3) bulunmuştur. Elde edilen sonuç 
analizlere ait hata payının sadece % 2.3 olduğunu göstermektedir. 
 
Tüfek atışlarının yapıldığı birinci yarışma gününe ait örneklerde Dalga Boyu Kırınımlı X-Işınları 
Floresans Spektrometre (WDXRF) cihazı kullanılarak metal analizi yapılmıştır [10]. Her ne kadar 
örneklerde belirlenen metal konsantrasyonları cihazın doğrusal aralığının dışında kalsa da, cihazın 
kalibrasyonunda kullanılan standardın da bu çalışmada analiz edilen örnek gibi bir filtre olması ve aynı 
tür matris için cihazın doğrusal aralığının 4-5 kat daha uzatılabilmesi sebebiyle elde edilen değerleri 
kantitatif amaçlı kullanmakta bir sakınca görülmemiştir.  
 
 
 
 
3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
 
Çalışma kapsamında toplanan örneklere ait PM10 kütlesi ve OC, EC ve TC konsantrasyon değerleri 
Tablo 1.’de verilmektedir. OC, EC ve TC konsantrasyon değerleri çalışmada toplanan arazi şahidine 
ait değerler kullanılarak düzeltilmiştir. Toplanan örneklerde ortalama PM10 kütlesi 28.71±8.88 µg/m3 
olarak belirlenmiştir. Ortalama OC, EC ve TC konsantrasyonları ise sırasıyla 4.74±0.55, 0.25±0.09, 
4.99±1.59 µg/m3 olarak belirlenmiştir. 
 
Tablo 2. Çalışmada toplanan örneklerde belirlenen PM10 kütlesi, OC, EC ve TC konsantrasyon 
değerleri (µg/m3). 
 

Örnek No PM10  OC  EC TC  

  
Ort SS Ort SS Ort SS 

SN01 25.44 4.02 0.53 0.20 0.04 4.24 0.31 
SN02 21.93 3.72 0.53 0.19 0.04 3.92 0.29 
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SN03 38.76 6.47 0.60 0.35 0.05 6.82 0.44 
Yöntem bölümünde belirtildiği gibi bu çalışmada SN01 örneğinde metal analizi yapılmıştır. Elde edilen 
değerler ile örneklerin toprağa göre zenginleştirme faktör (EF t) değerleri aşağıda verilen Eşitlik (1) 
kullanılarak hesaplanmıştır. Bu çalışma bir atış yarışması sırasındaki iç ortam hava kalitesi 
değerlerinin tayini için yürütülmüş ve EF t değerleri metodoloji kirlertici kaynakları hakkında kabaca 
bilgi edinebilmek için hesaplanmıştır. Yarışmalar genelde üç veya dört gün süreyle düzenlendiği için 
doğal olarak örnekleme dönemi uzun süreli bir zaman periyodunu kapsamamaktadır.  Fakat bir günlük 
örnek yaklaşık olarak tüm örneklerin %25’ine denk gelmektedir. Hem bir günlük örnek kullanılması, 
hem de hesaplamada kullanılan referans toprak kompozisyonunun güncel olmaması nedenleriyle elde 
edilen sonuçlar doğal olarak belirli bir belirsizlik içermektedir. Bu belirsizliği en düşük seviyeye 
indirebilmek için toprak kompozisyonu hakkında güncel bilgi elde edilebilir. Fakat daha da önemlisi bu 
ilk çalışmanın devamı sağlanarak bu alanda düzenlenen yarışmalarda örnek toplanmaya devam 
edilmelidir. 
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(1) eşitliğinde (Cx/CAl)örnek örnekteki ‘x’ elementinin konsantrasyonun Al konsantrasyonuna oranını, 
(Cx/CAl)toprak referans topraktaki ‘x’ elementinin konsantrasyonun Al konsantrasyonuna oranını 
göstermektedir. Bu çalışmada referans olarak küresel ölçekte derlenen bir toprak kompozisyonu 
kullanılmıştır [11]. Referans element olarak “Al” seçilmesinin nedeni bu elementin en önemli 
kaynağının toprak olmasından kaynaklanmaktadır. Hesaplanan EF t değerlerine göre analiz edilen 
metallerin kaynakları hakkında yorum yapmak mümkündür. Hesaplanan EF t< 2 olan metallerin toprak 
kökenli olduğu, 2<EF t<10 olanların topraktan kaynaklandığı gibi başka kaynaklardan da atmosfere 
salındıkları ve EF t>10 olanların ise antropojen kaynaklardan atmosfere salındıkları sonucu çıkartılabilir 
[12]. Bu çalışma kapsamında metal analizi gerçekleştirilen örneklerde belirlenen metal 
konsantrasyonları kullanılarak hesaplanan EF t değerleri Şekil 3. te sunulmaktadır. 
 

 
Şekil 3. Tüfek yarışmalarına ait örneklerde belirlenen parametreler için hesaplanan toprak zenginleştirme faktörü 

değerleri (EFt). 
 

Şekil 3.’ten de görüldüğü gibi Mg, Fe ve Ti parametrelerine ait hesaplanan EFt değerleri ikinin altında 
olup, bu parametrelerin iç ortamda tozdan kaynaklandığını söylemek mümkündür. Mangan, K, V ve 
Na için hesaplanan değerlerin ondan düşük olması bu parametrelerin konsantrasyonlarına yer 
tozundan başka kaynakların da etki ettiğini göstermektedir. Kalsiyum, Ni, Cr ve Ba için hesaplanan 
EFt<100 değerleri bu parametrelerin atış sırasında ortama salındığını işaret etmektedir. Çinko için 
hesaplanan EFt<1000, S, As ve Pb için hesaplanan EFt>1000 olması ise bu elementlerin atış 
kalıntısına ait iz elementler olduğu çıkarımı yapmamızı sağlamaktadır. 
 
Ayrıca çalışma kapsamında örnek toplanan yarışma süresince farklı günlerde tabanca ve tüfek atışları 
yapılmıştır. Tabanca ve tüfek atış sayılarının belirlenmesinin ardından hesaplanan PM, EC, OC ve TC 
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emisyon faktörleri (SFPM, SFEC, SFOC, SFTC)  Tablo 3. te verilmektedir. Tabanca atışlarına ait 
örneklerdeki toplam PM kütlesi tüfek atışlarında belirlenen ilk iki güne ait PM kütlelerinin yaklaşık 
olarak bir buçuk katı kadardır. Ayrıca SF değerlerine bakıldığında tabancaya ait faktörler tüfek 
faktörlerinin yaklaşık olarak üç buçuk katı kadardır. Her ne kadar söz konusu iki atış şeklinde de aynı 
kalibre ve aynı tipte mermiler kullanılsa da aradaki farkın namlu tasarımlarından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. 50 m yarışmalarında kullanılmasına izin verilen tabancaların namlu çapları tüfeklere 
göre daha geniş ve namlu boyları yine tüfeklere göre daha kısadır. Bu durum tabancadaki ateşlemenin 
hemen ardından mermi çekirdeğinin atış hattında ilerlemeye başladığı andan itibaren atış kalıntısının 
alıcı ortama tüfeğe göre daha kısa mesafede yayılmaya başladığını göstermektedir. Ayrıca elde edilen 
bu çıkarımdan hareketle tabanca atıcılarının her bir atışta tüfek atıcılarına oranla daha çok emisyona 
maruz kaldıklarını söyleyebilmek mümkündür.  
 
Tablo 3. Tabanca ve tüfek için hesaplanan SFPM, SFEC, SFOC, SFTC değerleri (µg/atış). 
 

Silah çeşidi SFPM SFEC SFOC SFTC 

Tüfek 0.1074 0.0010 0.0194 0.0204 
Tabanca 0.3030 0.0029 0.0537 0.0566 
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