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Passive sampling of metals 
 

Measuring metals on particles with passive sampling 
technology - pilot tests at an indoor shooting range 

Carl Bylund 

Abstract 
Police officers and soldiers that spend much time on the shooting range to practice and train 
are exposed to metals from the gunpowder smoke that is generated during the shooting. 
Police officers in Sweden have shown higher blood levels of lead than the typical Swedish 
citizen. In efforts to decrease the lead exposure the usages of lead free ammunition have 
become more popular but the new type of ammunition is not without problems. The 
Norwegian armed forces observed symptoms resembling those diagnosed during metal fever 
while using lead free ammunition. In this report we explore the possibility of using passive air 
samplers to measure metals like lead, copper and zinc associated to gunshot particles in an 
indoor shooting range and analyzed with portable X-ray fluorescence instrument. All metals 
were quantified using wipes at surfaces in the shooting range while only lead was detected in 
the passive samplers. The conclusion that was drawn from this report was that passive 
sampling of metals in an indoor shooting range using X-ray fluorescence was possible. 
However, in order to analyze more metals instruments with lower limits of detection are 
needed. It was further concluded that future studies should focus on validating accurate 
passive sampling rates, instead of using theoretically calculated rates. Compared to methods 
employing active sampling the passive sampling method has advantages regarding simplicity, 
robustness and versatility meriting further research and development.  
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1. Inledning  
Det finns arbetsgrupper i Sverige som måste skjuta regelbundet i sin tjänst. Detta för att 
upprätthålla och säkerställa kompetens för att utföra de uppdrag som samhället ställer på 
dessa människor. Dessa arbetsgrupper är soldater, poliser och säkerhetsvakter. Deras 
arbetsmiljö rörande kemiska hälsorisker vid träning och utbildning har länge kommit i 
skymundan. Men på senare tid har det uppmärksammats mer och mer. Det har under en 
längre tid varit känt att rutinmässigt skytte med blyammunition kan ha en negativ inverkan 
på skyttens hälsa och arbetsmiljö. Det kan leda till ökade blyhalter i skyttens blod (Svensson 
et al. 1992). För att motverka de negativa effekterna av blyammunition så har blyfri 
ammunition även så kallad miljöammunition tagits fram av flera olika tillverkare. Polisen och 
Försvarsmakten har sedan cirka 15 år bytt till blyfri ammunition. Det har visat sig att 
användandet av den blyfria ammunitionen har lett till att skytte inte längre är en stor källa 
för bly-exponering för svenska poliser (Löfstedt et al. 1999).  
 
Det finns indikationer på att den nya blyfria ammunitionen kan ha fört med sig nya 
arbetsmiljöproblem. 2009 kom det rapporter om att Norska soldater påvisade symptom som 
liknar metallfeber med hosta, feber, rysningar, huvudverk och illamående. Metallfeber är en 
sjukdom som oftast förknippas med arbetsgrupper såsom svetsare och arbetare på 
metallgjuterier. Det Norska Försvaret tillsatte en utredning av den blyfria ammunitionen. 
Där kunde man observera höga halter zink och koppar i associerade till krutpartiklar. 
Inandning av höga halter av zink och koppar är kända för att orsaka metallfeber (Norwegian 
Defence Research Establishment 2009).  
 
Det har därför blivit allt viktigare att på ett enkelt och smidigt sätt kunna mäta halter bly, 
zink och koppar i skjuthallar. Men även personexponering som skytten utsätts för vid skytte. 
Detta för att få bättre koll på de risker poliser och soldaters utsätts för vid sitt regelbundna 
skytte. Även för att ge en bättre bild av hur deras arbetsmiljöförhållanden är. Detta är ett 
viktigt underlag för arbetsmiljö-utredningar och det pågående arbetsmiljöutvecklingsarbetet. 
 
I arbetsmiljömätningar så används Hygieniska gränsvärden framtagna av arbetsmiljöverket.  
I hygieniska gränsvärden(AFS 2011:18) definierar arbetsmiljöverket gränsvärden för 
exponerings av olika ämnen. Gränsvärdena för ämnen är indelade i inhalerbart damm och 
respirabelt damm. Respirabelt damm är en fraktion av det inhalerbara dammet som når 
längst ner i luftvägarna och till alveolerna i lungorna. Nivågränsvärden är ett värde som inte 
får överstigas under en 8timmars arbetsdag. Blyets nivågränsvärde för inhalerbart damm är 
0,1 mg/m3 och för respirabelt damm 0,05 mg/m3. Koppars nivågränsvärdet är enligt 
arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden (AFS 2011:18) är 1 mg/m3 för totaldamm och för 
respirabelt damm 0,2 mg/m3. Zink har ett nivågränsvärde på 5 mg/m3 för totaldamm. All 
provtagning av partiklar utförs hittills med aktiva provtagare där kalibrerade luftvolymer 
dras genom filter med hjälp av en pump. Detta är en arbetsam och resurskrävande mätteknik 
och det finns behov att utveckla enklare och billigare mättekniker. Vanliga åtgärder vid 
förbättringsarbete för inomhusmiljön i skjuthallar är att se över ventilation i lokalen 
alternativt med specifika punktutsug vid primärkällor. Städrutiner, arbetsrutiner, personlig 
skyddsutrustning och att minimera användningen av det ämne som man har problem med i 
lokalen för att minska exponeringen är andra vanliga åtgärder.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med den här rapporten är att undersöka om enkla handburna 
röntgenfluorescensinstrument är lämpliga att använda vid utredningar av arbetsmiljö i 
skjutbanor och skjuthallar. I samband med passiv luftprovtagning av toxiska metaller 
associerade till partiklar. Vidare utreds om passiv provtagningsteknik lämpar sig för metall 



2 
 

undersökningar i skjuthallar. Metaller som rapporten fokuserar på är främst bly, zink och 
koppar. Syftet formuleras i följande frågor: 
 

 Är passiv provtagningsteknik av partiklar möjlig i skjuthallar? 

 Vad finns det för fördelar och nackdelar med passiva provtagare? 

 Är XRF-tekniken tillräckligt känslig för att karaktärisera metaller i skjuthallar? 

 Vad finns det för utvecklingspotential? 
 
 

2. Bakgrund 
 

2.1 Metallfeber  
Metallfeber har varit känt en längre tid. Metallfeber har gått under flera namn genom åren 
såsom zinkfeber, svetsfeber, mässingfrossa och ammunitionsfeber. Sjukdomen uppkommer 
vid exponering till olika metaller i höga halter i gasform. Metaller såsom zink, magnesium, 
kadmium, nickel, aluminium, mangan, beryllium, silver, vanadin, järn, krom, kvicksilver, 
kobolt, bly, antimon, selen och koppar har förknippats till dessa symptom. Det är mycket 
vanligt att symptom uppstår vid exponering av zinkoxid aerosoler. Detta sker till största del 
vid upphettning av metallerna. Sjukdomens symptom liknar till stor del de vid influensa. 
Detta gör att det är troligt att metallfeber feldiagnostiseras som en virusinfektion eller 
inflammation i övre luftvägarna (Graeme och Pollack, 1998).  
 
Man tror att det är en liknande reaktion som händer när människokroppen utsätts för 
histamin eller annat allergen. Vid exponering så uppstår följande synptom: feber, törst, 
skakningar, hosta, huvudvärk och andningssvårigheter. Något som kan göra det enklare att 
diagnostisera är att högexponerade ofta upplever en metallisk smak i munnen. Alla symptom 
är beroende av leukocytos som innebär en förhöjd koncentration av vita blodkroppar i 
blodomloppet. Leukocytos sker oftast vid akut bakterieinfektion eller allergier. Leukocytos 
utvecklas efter 3-10 timmars exponering. Metallsmak i munnen uppstår 3-10 timmars efter 
exponering av metallångor. Frossa varar ungefär 20-30 minuter efter exponering men kan 
kvarvara en längre tid, upptill 3 timmar. Feber når sin höjd vid ungefär 5-12 timmar efter 
exponeringen och kan vara i 3-11 timmar efter exponeringstillfället. Symptomen släpper 
vanligtvis spontant efter 24-48 timmar efter exponering (Graeme och Pollack, 1998). 
 
Man har även funnit en mer allvarlig form av metallfeber som förknippas med kemiska 
reaktionen av att bränna zinkoxid och aluminium. Detta sker ofta i samband med 
användningen av så kallade rökgranater som används i det militära och i polisiära syften för 
antiterrorism. Symptomen påminner om vanlig metallfeber men vid den här typen av 
metallfeber så är återfall vanligare och dödligheten och sjukdomsgrad högre (Graeme och 
Pollack, 1998). Tillfällen då man har använt sig av militära rökgranater så börjar symptomen 
redan efter 2 timmar efter exponering. Symptomen mildras efter 6-10 timmar och efter 24-
48 timmar så får man ett återfall som kan innebära feber, hjärtrusning och en grå 
missfärgning av huden. Efter 2-4 dagar så dras man med en torrhosta. Lungödem och chock 
kan förekomma, symptomen kan vara i 14 dagar och kan även vara dödliga (Graeme och 
Pollack, 1998). 
 
Behandlingen består av att man avlägsnar patienten från exponeringen, ger febernedsättande 
medicin, vätskeersättning, syrgas och vila. Många av patienterna kan vårdas i hemmet men 
de som exponeras för militära rökgranater bör uppsöka sjukvård (Graeme och Pollack, 1998). 
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2.2 Yrkeshygieniska exponeringsmätningar 
Yrkeshygieniska exponeringsmätningar utförs ofta i arbetsmiljöarbete för att säkerställa och 
analysera den risk som personer utsätts för vid arbetsplatsen. Vid yrkeshygieniska 
exponeringsmätningar så pratar man om olika begrep så som dos, exponering, 
luftkoncentration och även i vissa fall koncentration i blodprover. Detta definieras i 
förordningen hygieniska gränsvärden (AFS 2011:18) som ges ut av arbetsmiljöverket här har 
man definierat olika begrep och även gränsvärden för olika ämnen. Luftkoncentration är ett 
värde på hur mycket av ämnet som finns i en fast luftvolym vanligast är att man använder sig 
av en kubikmeter. Dos är ett mått på hur mycket av ämnet som individen har absorberat in i 
sin kropp. Exponering är ett mått på hur mycket av ämnet som individen har utsatts för vid 
t.ex. en arbetsdag. Vissa ämnen kräver särskilda tester för att garantera individers 
arbetsmiljö så som bly där man ofta utför biologiska kontroller i form av blodprover för att 
garantera att arbetarna inte råkar ut för några hälsorisker med sitt arbete (AFS 2011:18).  
 

2.3 Aktiv provtagning kontra passiv provtagning  
Aktiv provtagning bygger på att man med hjälp av ett luftflöde samlar upp ämnen på ett 
provtagningsmedium. Detta sker oftast med hjälp av en luftpump som forcerar en bestämd 
luftvolym över en sensor eller ett filter som sedan kan analyseras för att fastställa vad för 
ämnen som åter finns i luften. Man kan också använda sig av direktvisande sensorer såsom 
en fotometer som aktivt mäter ämnen i realtid i luftvolymen. Denna typ av mätmetodik 
behöver nödvändigtvis inte något aktivt luftflöde (Lehtimäki och Willeke, 1993, 112-130). 
 
Passiv provtagning till skillnad från aktiv provtagning förlitar sig inte på någon mekanisk 
hjälp för uppsamlingen av luftburna ämnen. Passiv provtagning utnyttjar istället naturliga 
luftströmmar och turbulens i mätvolymen, samt även naturligt nedfall som skapas av 
gravitationens påverkan på partiklar. Passiv provtagning är till skillnad från aktiv 
provtagning starkt påverkad av förhållandena som provtagningen utförs i. Detta medför att 
passiv provtagning inte lämpar sig för alla typer av provtagning och miljöer. Det är viktigt att 
komma ihåg att passiv kontra aktive provtagning av samma luftvolym kan ge olika resultat på 
grund ut av att transport och beteendet av luft burna ämnen skiljer mellan metoderna. Detta 
på grund ut av att passiv provtagning är mer beroende av gravitations deponering och provet 
kommer bestå av större partiklar till skillnad från aktiv provtagning där man har en mer 
jämn spridning (Lehtimäki och Willeke, 1993, 112-130). 
 
Vid provtagning av gasformiga ämnen och partiklar så finns det två primära sätt för ämnet 
att absorberas av substratet vid provtagning. Den första typen är att det gasformiga ämnet 
och partiklar deponeras på substratet på grund ut av gravitation och luftturbulens. Denna 
mekaniska påverkan är beroende av fysikaliska egenskaper så som storleken på partiklarna. 
Detta betyder att storleken påverkar deponeringshastigheten (Nash och Leith, 2010). 
Partiklar får direkt kontakt med substratet på grund av mekanisk påverkan och absorberas av 
substratets yta (Baron och Willeke, 1993, 23-41). Vid provtagning av gasformiga ämnen och 
ultrafina partiklar så sker även en diffusion från luften till substratet. Diffusion sker när det 
finns en högre koncentration av ämnet i provtagnings luft gentemot substratet. Större 
koncentrations skillnader leder till en ökad diffusion av ämnet till substratet. Små partiklar 
påverkas även av diffusion. Diffusionshastighet är påverkad av partikelns storlek 
(aerodynamisk diameter) desto större partikel desto sämre diffusions förmåga (Baron och 
Willeke, 1993, 23-41). Om det passiva provtagningsflödet för ett ämne i gasfas kopplat till en 
viss provtagare är känd räcker det att mäta tid och temperatur för provtagningen för att 
kunna beräkna en koncentration av ett analyserat ämne. För passiv provtagning av partiklar 
behöver man vidare veta partikelstorleksfördelningen (Lehtimäki och Willeke, 1993) 

2.4 Personburen kontra stationär provtagning  
Personburen provtagning består av att man fäster provtagaren i andningszonen (inom ca 30 
cm från munnen) på personen för att få en så exakt exponeringsbild som möjligt. Områdes 
provtagning ger en bild av hur t.ex. inomhusmiljön på arbetsplatsen är och vilken typ av 
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exponering som sker i lokalen. Det finns fördelar och nackdelar med båda av 
provtagningsstrategierna. Personlig provtagning kan vara svår att utföra för att provtagaren 
måste fästas på personen. Beroende på vad det är för typ av provtagare kan det skapa olika 
typer av problem t.ex. så kan en aktiv provtagare med pump kan vara skrymmande och tung 
för den som ska bära provtagaren under en hel arbetsdag. Det kan även uppstå problem med 
att personen som bär provtagaren ändrar sitt arbetssätt på grund av placeringen av 
provtagaren. Personlig provtagning skapar en bättre bild av exponering som personen 
faktiskt utsätts för till skillnad från stationär provtagning (Lehtimäki ochWilleke, 1993, 112-
130). Vid stationär provtagning så får du hela luftvolymen som mät zon gentemot personlig 
så får du bara där personen befinner sig t.ex. en svetsare största exponering för metaller sker 
vid den rökplym som bildas vid själva svetsningen. Denna exponering kanske är så pass 
lokaliserad att den inte sprids i stor utsträckning i lokalen och därför påverkar den inte en 
område mätning i samma utsträckning som den faktiskt påverkar personer. Stationär 
mätning utförs genom att man placerar en eller flera fasta provtagare i provtagnings-
området. Stationär mätning är lätt att utföra rent praktiskt jämfört med personliga 
provtagare man behöver bara bestämma var i lokalen man det är mest lämpat att utföra 
mätningen. I den här typen av mätning så behöver man inte ta lika mycket hänsyn till 
utformning av utrustningen, exempelvis det gör inget om pumpen är stor och tung 
(Lehtimäki och Willeke, 1993, 112-130). 
  

2.5 Röntgenfluorescens 
Röntgenfluorescens (XRF) är en väl etablerad icke destruktiv analyseringsmetod som bygger 
på användningen av röntgenstrålning för att analysera ämnen (Appel, 1993, 233-260). XRF-
tekniken togs fram i samband med upptäckten och utvecklingen av röntgenforskningen på 
slutet av 1800-talet (Tomoya Arai, 2006, 1-4). Wilhelm Conrad Röntgen upptäckte 1895 att 
efter han hade bestrålat en svart pappers så märkte han att efter bestrålningen så emitterade 
pappret ljus strålning (Tomoya Arai, 2006, 1-4). Barkla upptäkte senare 1909 att atomer 
absorberade laddningen från röntgenstrålningen. Detta lede till vidare forskning och 
utveckling av tekniken och man kunde senare på vissa att ämnen skiljer sig åt när det 
kommer till hur mycket ljus som absorberas och sedan emitteras beroende på 
elektronsammansättning (Tomoya Arai, 2006, 1-4). Under andra världskrigets så hade 
tekniska framsteg gjort det enklare att på ett kontrollerat och effektivt sätt stråla och mäta 
strålning. Detta gjorde det möjligt att mäta strålar med lägre energi än tidigare och detta 
banade vägen för den moderna XRF-tekniken (Tomoya Arai, 2006, 1-4). 
 
XRF-tekniken har i dag ett utbrett användningsområde. Det används inom flera olika fält 
t.ex. kemisk analys, metallidentifiering, inom gruvindustrin och andra geologiska 
forskningsområden (Erko Alexei, 2006, 85-199). XRF fungerar genom att man bestrålar 
provet och där med till för energi som exiterar elektronerna. Energi ökningen leder till att 
elektronerna byter elektronskal, elektronen går t.ex. från L skalet till K skalet. Förflyttningen 
mellan skallen kommer att ge upphov till att elektroner i de yttre skalen kommer ta platsen 
som öppnades i det inre skallet. Denna transport mellan skalen skapar en energiavgivning i 
form av ljus. Med hjälp av att man vet vilken laddning olika ämnen har så kan man utifrån 
denna energiavgivning jämföra med sedan tidigare kända värden och räkna ut vilket ämne 
det är som avger ljuset (Erko Alexei, 2006, 85-199). Detta gör att metoden är en mycket 
specifik och tidseffektiv analys metod. Analyser som tidigare kunnat ta timmar att utföra kan 
nu göras på några minuter eller sekunder. Där för lämpar sig XRF för flera olika typer av 
användnings områden där snabba på plats analyser behövs t.ex. Vid inventering av 
förorenade marker.  
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3. Material och Metod 

 

3.1 Områdesbeskrivning  
Provtagningsområdet omfattar polishögskolan i Umeås skjuthall. Lokalen används i första 
hand av Polishögskolan i utbildningen av polisaspiranter och eventuell vidareutbildning av 
övrig polispersonal. Hallen används även kvällstid och på helger av olika sportskytte-klubbar 
som utövar olika typer av skytte. Lokalen har en dimension på 60 meter lång skjut-längden i 
hallen är maximalt 50 meter. Hallen är 30 meter bred och har en takhöjd på ungefär tre 
meter. Takhöjden varierar de första 10 metrarna av hallen och har en högre takhöjd än de 
resterande 50 metrarna. Polisen bedriver sin pistolutbildning och träning 10 meter från 
kulfången med en central position i hallen (se vidare figur 1). De olika sportskytte-klubbarna 
bedriver olika verksamheter men det rör sig om antingen luftgevär och luftpistols skytte eller 
krutvapen. Luftgevärsskyttet bedrivs längs långsidan på hallen med ett avstånd på 10 meter 
från hallens långsida. Krutvapen skjuts på flera olika positioner i hallen beroende på vilken 
sport som utövas t.ex. bänkskytte skjuts från bänkskytte bänk med ett 50 meter avstånd från 
kulfången. Olika pistolgrenar varierar avståndet till kulfången och position i hallen beroende 
på vilken sport som utövas. 

 

Figur 1. Schematisk ritning över polisens skjuthall, figuren visar det typiska skjut positionerna i hallen och var 
provtagare är positionerade i lokalen och var stryknings provtagningar är utförda. Kablagerännorna är belägna i 
taket på skjuthallen. 

 

3.2 Provtagare  
Provtagaren är tillverkad av aluminium enligt en ritning som Totalförsvarets 
Forskningsinstitut(FOI) har tagit fram se figur 2. Den är tillverkad av en mekanisk verkstad i 
det här fallet Unimeg i Umeå. Provtagaren är utformad på ett sådant sätt som möjliggör att 
man kan använda den flera gånger och med olika typer av filter och substrat. Provtagaren 
består av 3 huvuddelar filterhållaren, filterstöd och ett lock. Filterhållaren fungerar som bas 
för provtagaren och där filtret placeras. Filterstödet har två uppgifter att fungera som en typ 
av låsning som fixerar filtret till provtagaren. Filterstödet har ett raster över öppningen. Detta 



6 
 

rasters uppgift är att skydda filtret från påverkan av den yttre miljön t.ex. damm, smuts och 
andra okända föremål som kan störa provtagningen. Rastret har en håldiameter på 250 µm 
och perforeringen utgör 29 % av ytan. Det ingår även en distansring mellan rastret och 
filterstödet. Distansen gör det möjligt att justera avståndet mellan raster och filtret för att 
kunna variera diffusionslängden. Locket fungerar som ett skydd för provtagaren under 
transport och vid tillfällen då provtagning inte ska ske. Provtagaren är anpassad för en 
filter/substrat-diameter på 25mm. 
 

 

Figur 2. Ritning över passiv provtagare. 

 

3.3 Provtagning  
Det första som gjordes var att bestämma vilken typ av filter eller substrat som skulle 
användas i undersökningen. Detta gjordes genom att analysera olika filter för att klargöra 
vilka bakgrundsämnen som finns i filtret. De olika typerna av filter har olika egenskaper som 
gör de lämpliga för olika tillämpningar detta var en bidragande faktor till vilket filter som 
skulle användas. I denna undersökning valdes ett Zeflour filter (teflon filter). Sex stycken 
provtagare användes i undersökningen. Fem av provtagarna placerades i skjuthallen den 
sjätte provtagaren fungerar som blank. Blankprovet placerades i en lufttät behållare under 
provtagningstiden. Provtagningen skedde i fem veckor. Tre provtagare placerades ovanför 
polisens skjutlinje och de resterande två provtagare placerades ovanför kulfången se figur 1. 
Provtagare 1-3 placerades ovanför polisens skjutlinjen, Provtagare 4 användes som blank och 
provtagare 5-6 placerades vid kulfången. 
 
Avstrykningsprov sammaldes in i lokalen för att få en bild av vilka ämnen och spatial 
fördelning av eventuella ämnen i hallen. Strykningen gjordes med hjälp av ett cellulosafilter. 
Strykning gjordes på ett område ca 10x10 cm. Strykprovtagning utfördes på bänkskytte 
bänken, ovanför kulfång, kablage ovanför polisens skjutlinje och en Kant som löper längs 
hallens långsida se figur 1. 
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3.4 Analys  
Analys utfördes med ett handburen XRF instrument av märket Olympus Delta-x Dynamic 
och med hjälp av en testkammare som är designad för användning med denna XRF. XRF;en 
kalibrerades inför alla analyser enlige tillverkarens föreskrifter och kalibreringsrutiner. 
Mellan analyser så tvättades testkammaren med destillerat vatten och luddfri trasa för att 
avlägsna eventuella föroreningar som kan följa med proverna in i kammaren. Mellan varje 
prov genomfördes blankanalyser för att kontrollera bakgrundshalter. Filtrena överfördes från 
provtagaren till petriskålar av plast för att underlätta provtagningen och skydda provet vid 
hantering. Alla analyser gjordes 10 gånger per prov för att minimera eventuella 
mätosäkerheter enligt tillverkarens rekommendationer. En provtagningsmängd räknades ut 
genom att beräkna mängden luft som kommer passera över substratet under fem veckor 
detta gjordes med hjälp av befintliga teorier om hur partikeldeponeringen påverkas av olika 
faktorer så som storleksfördelning och densitet (Baron och Willeke, 1993, 23-41, Nash och 
Leith, 2010, Wagner och Leith, 2001). Vi antog att partikelstorleken skulle vara någonstans 
mellan 30-100 nm utifrån studier på partikelstorleksfördelning av krutpartiklar vid skytte 
(Wingfors et al., inskickat manuskript) Det passiva provtagningsflöde som användes var 
0,00214 m3/dygn. Vi vet att substratet har en area på 4,90 cm2 så kan vi räkna ut en 
provtagnings volym som uppgår till ~75 l luft över fem veckors provtagning. 
 
 

4. Resultat  
Blankfiltermätningen gav resultatet att Glasfiberfiltret var det filter med högst 
metallbakgrund av de undersökta filtrena. Med höga halter av zink erhölls ett medelvärde på 
244 μg/cm2 se figur 3. Även höga halter Barium uppmättes i glasfiberfiltret 138 μg/cm2. PVC 
filtret visade de högsta bakgrundshalterna av järn, 4,8 μg/cm2 nära följt av cellulosafiltret 
med 3,9 μg/cm2. Zeflourfiltret visade de lägsta bakgrundshalterna av de testade filtren se 
figur 3.  
 

 
Figur 3. Visar tester utförda på blankfilter för att underlätta valet av filter till provtagaren. Visar ämnes 
samansättning i μg/cm2 för Zeflour, cellulosa, glasfiber och PVC-filter  
 

4.1 Avstrykningsprover 
Högsta halterna bly påträffades vid bänkskyttebänken i provpunkterna skjutbänk 1 och 
skjutbänk 2. Med halter på 885 μg/cm2 i provpunkt skjutbänk 1 och 771 μg/cm2 vid skjutbänk 
2. Det lägsta blyhalterna i strykproven uppmättes vid kulfången med ett värde på 174 μg/cm2 
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se figur 4. Strykprov för zink visade högsta värd vid provpunkten kablage 1 och kablage 2 
med värden på 87 μg/cm2i punkt 1 och 41 μg/cm2 i punkt 2. Det lägsta uppmäta zink värdet 
var 5.0 μg/cm2 i prov punkt skjutbänk 2. Det övriga punkterna påvisade liknade värden runt 
5-15 μg/cm2 i hallen. Se figur 5. Även koppar följde liknande spridning vid strykproverna i 
hallen med sitt högsta uppmäta värde på 120 μg/cm2 vid kablage 1 och med ett lägsta koppar 
värde 4.8 μg/cm2 vid provtagnings punkt skjutbänk 2 se figur 6.  
 

 

Figur 4. Uppmäta blyhalter funna i strykprov från skjuthallen. Koncentrationen vissas i μg/cm2 för bly på 
cellulosa filter. Osäkerhetsstaplarna är ± standardavvikelsen från mätinstrumentet. 
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Figur 5. Uppmäta zinkhalter funna i strykprov från skjuthallen. Koncentrationen vissas i μg/cm2 för zink på 
cellulosa filter. Osäkerhetsstaplarna är ± standardavvikelsen från mätinstrumentet. 

 

 

Figur 6. Uppmäta kopparhalter funna i strykprov från skjuthallen. Koncentrationen vissas i μg/cm2 för koppar på 
cellulosa filter. Osäkerhetsstaplarna är ± standardavvikelsen från mätinstrumentet. 

4.2 Passiv provtagning  
Vid den passiva provtagningen påträffades bara bly av de tre ämnen som den här studien 
fokuserar på. Inga andra element påvisades i halter över detektionsgränsen 0.1 μg/cm2. 
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Halten koppar var i alla provpunkter lägre än detektionsgränsen som var <0.1 μg/cm2. Även 
zinkvärdena i skjuthallen översteg aldrig detektionsgränsen som var <0.1 μg/cm2. De högsta 
blyhalterna uppmättes i provtagare 5 vid kulfången i prov 5:2 med ett värde på 3,0 μg/cm2 
och det lägsta blyhalterna uppmättes i prov 2 från provtagare 2 som placerades i mitten av 
polisens skjutlinje med ett lägsta värde <0.1 μg/cm2 se figur 7. Över lag högre halter bly vid 
kulfången än vid polisens skjutlinje.  
 
Omräknat i blykoncentration per kubikmeter så uppmättes en högsta halt på 197μg/m3 vid 
kulfången i prov 5:2 se figur 8 och ett lägsta värde på <0.1 μg/m3 vid punkt 2. Prov 4 är 
blankprovet, blankprovet påvisade inte något koppar, zink eller bly vid analysering.  
 

 

Figur 7. Uppmäta blyhalter på Zeuflor substrat från den passivaprovtagaren efter 5 veckor. Halterna vissas i 
μg/cm2. Osäkerhetsstaplarna är ± standardavvikelsen från mätinstrumentet. Den grå linjen representerar 
mätinstrumentets detektionsgräns på <0.1 μg/cm2 

 

Figur 8. Beräknade blykoncentrationen i skjuthallen visas i μg/m3. Osäkerhetsstaplarna är ± standardavvikelsen 
från mätinstrumentet och inte från mätningen.  

 
 



11 
 

5. Diskussion  

5.1 Filter test 
Tester på filtrena utfördes för att få en klarare bild av eventuella föroreningar som kan 
förekomma i filtrena. Detta för att underlätta valet av filter till provtagningen. Det går att 
utläsa ur figur 3 att glasfiberfiltret har höga halter av zink detta gör filtret mindre lämpat för 
att försöka mäta zink och därför utesluts filtret från undersökningen. Cellulosafiltret är 
relativt fritt från föroreningar men har fysikaliska egenskaper som gör det mindre lämpligt 
för undersökningen Cellulosa filter är känsliga för luftfuktighet detta gör att fukt i 
provtagnings lokalen kan påverka provtagningen under längre tid och kan även påverka 
filtrets lagringsstabilitet(Lee ochRamamurthi, 1993, 179-206) detta gjorde att även 
cellulosafiltret valdes bort var återstår Zeflourfiltret och PVC-filtret båda filtrena har liknade 
förorenings halter av samma ämnen som kan ses i figur 3. Luftfuktigheten har minst 
inverkan på zeflourfiltret(Lee och Ramamurthi, 1993, 179-206) Statisk elektriska laddningar 
kan uppstå i filtret detta kan påverka provtagning genom att ändra hur partiklar absorberas 
av substratet antingen ökad eller minskad upptagning. PVC filtret är mer utsatt för denna typ 
av problematik jämfört med zeflourfiltret (Lee och Ramamurthi, 1993, 179-206) Dessa tester 
och information gjorde att zeflourfiltret var det filter som var mest lämpat vid denna typ av 
provtagning och därför valdes att användas i provtagningen. 
 

5.2 Avstrykningsprover  
Detta gjordes i ett tidigt skede i undersökningen för att få en bild av vilka ämnen som 
förekommer i skjuthallen och hur eventuell spridning av ämnena såg ut. Som kan utläsas ur 
figur 4 så ser vi högre halter bly vid bänkskyttebänken. Detta är inte så förvånande med tanke 
på att majoriteten av sportskyttar fortfarande använder sig av traditionell ammunition som 
innehåller bly. Vi kan även se att vid skjutbänken så har vi mycket lägre halter av zink och 
koppar. Vid polisens skjutlinje, närmare kulfånget där de bedriver sin utbildning och träning 
används istället framförallt blyfri ammunition. Här ser vi högre halter av zink och koppar se 
figurer 5 och 6. Detta överensstämmer med de fynd det norska försvaret fann vid sin 
undersökning av blyfri ammunition att den innehöll högre halter zink och koppar gentemot 
den traditionella bly ammunitionen(Norwegian Defence Research Establishment, 2009.) 
Resultaten talar för att exponeringen av zink och koppar bör vara högre vid polisernas 
skyttelinje än vid bänkskyttebänken där blyexponering troligen är högre. En viktig faktor för 
att minska blyexponering är ventilation men även om lokalen är väl ventilerad så kan 
blyexponeringen vara hög om städning av lokalen är bristande(Scott et al., 2010). Resultaten 
för strykproverna gav en tydlig bild av hur ämnesfördelning i lokalen såg ut och vilka ämnen 
som kunde förväntas i den passiva provtagningen. 
 

5.3 Passivprovtagning  
Resultaten för den passiva provtagningen lyckades hitta bly men inte koppar och zink. 
Provtagningsblanken var vid analysering fri från bly, zink och koppar. Filtret från 
blankprovtagaren visade samma värden av bakgrundsämnen som vid analysering av ett nytt 
Zeflour filter. Detta påvisar att provtagning metoden fungerar för provtagning av bly och 
även att provtagaren inte har förorenat substratet under provtagningen. Halterna av zink och 
koppar var i storleksordningen 5-10 ggr lägre än bly i avstrykningsproverna. Detta tyder på 
att den operativa detektionsgränsen för mätmetoden är ca 0,5 µg/cm2. Ytterligare tecken på 
detta är att standardavvikelsen för prov 3:2 innefattar värdet o och därmed kan inte en 
normalfördelning antas. Det är en relativt stor spridning mellan de olika proverna. Dagsläget 
inte men troligen så är det så att provtagningsvolymen har varit för små eller att zink och 
koppar emissionerna i lokalen inte är så pass stora att deponeringen av dessa ämnen är stor 
nog för att provtas med denna teknik. Kan även vara så att XRF-instrumentet inte är 
tillräckligt känsligt för att mäta zink och koppar i så små mängder som det rörde sig om. Men 
kan även ha varit så att städrutiner har brustit och där med ökat blyexponeringen i lokalen. 
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När det kommer till bly så ser man att det klart och tydligt går att använda passiv 
provtagning för att mäta bly halter i lokaler. Vid omräkning från μg/cm2 till μg/m3 ger oss ett 
värde i vanliga fall används vid övervakning av arbetsmiljön. Det hade varit önskvärt att även 
mäta halterna med aktiva mättekniker för att på detta sätt kunna räkna ut de passiva 
provtagningsflödena enligt: 

 

Passivt provtagningsflöde (m
3
/dygn) = M/(Ca*t) 

Där M är mängden (mg) av ämnet på provtagaren, Ca är koncentrationen (mg/m
3
) av ämnet 

och t är provtagningstiden (dygn).  

 
 
Värdet används i arbetsmiljölagstiftningen för att sätta upp gränser för tillåten exponering 
under arbetstid. Detta är en jämförelse som vi inte kan gör på grund ut av att 
provtagningstekniken är i ett försök stadium och en bättre matematisk modell för att räkna 
ut provtagnings flöde måste utarbetas för att få ett mer rättvisande värde. Det är inte konstigt 
att högre halter bly finns vid kulfången än vid polisens skjutlinje på grund ut av att sport 
skyttarna använder sig av samma kulfång. Vid kollisionen mellan kula och kulfång uppstår 
värme och fragmentering av kulan vilket kan leda till viss bly förorening av kringliggande 
luft. De stora blyföroreningarna kommer från ammunitionens tändsats som vid skytte 
emitteras i form av krut gaser ut ur pipan på vapnet. Detta gör att den stor del av 
exponeringen sker vid själva avfyringen av vapnet i nära anslutning till skytten även den 
stora majoriteten av emotionen av koppar och zink sker på följande sätt(Swedish Defence 
Research Agency, 2010). Detta medför att den stora exponeringen för metaller bundna till 
partiklar kommer att ske kring skytten och i dess andningszon. Förekomsten av mer bly kring 
kulfången kan bero på utformningen av hallen man har kraftiga ventilationsfläktar för utsug 
av förorenad luft kring kulfången detta leder till att luftströmmar i hallen uppstår i riktning 
mot kulfången och sedan ventileras ut ur lokalen. Detta görs för att förbättra luftkvalitén i 
hallen genom att forcera luften från skyttens position och framåt i hallen. 
 
Undersökningen visar att det finns tydlig utvecklingspotential i användningen av passiva 
provtagningar för metall i skjuthallar. Det som behövs göras förutom att ta fram en bättre 
modell för att beräkna provtagningsflöde så måste mer arbete läggas på att utveckla 
provtagaren. Det skulle vara bra om man kan utveckla en billigare modell av provtagaren och 
även skapa en form av fästningsanordning så den kan fästats på personer. Detta skulle 
möjliggöra exponeringsmätningar i andningszonen. Detta skulle ge en tydligare 
exponeringsbild för individen och om flera mätningar kunde göras studera 
exponeringsvariabilitet. Vi vet att stor blyexponeringen sker vid förbränningen av tändsatsen 
och detta från denna process som ger det stora blyexponeringen för skyttar framförallt när 
skytte utövas i inomhuslokaler med bristande ventilation (Svensson, 1992). Denna emission 
av bly bundet till ytorna på partiklar leder till att damm som bildas i lokalen kommer 
innehålla metaller. Dessa metaller kan sedan spridas runt i lokalen med mekanisk påverkan 
från tex personer som går i dammet, städning och luftströmmar. Detta gör att även personer 
som vistas i lokalen för andra ändamål än skytte lider risk för exponering så som 
städpersonal. Detta medför att alla som vistas i lokalen även under tider då skytte inte sker 
även exponeras för metallerna som återfinns i krutpartiklarna (Svensson, 1992).  
 
För och nackdelar med den passiva provtagningen som utförts är att provtagarna har inte 
fritt kunnat placeras i lokalen på grund ut av rådande omständigheter som gjorde det 
omöjligt att placera provtagare med större frihet. Det hade varit önskvärt att kunna placera 
provtagaren närmare skytteverksamheten. Detta på grund ut av att skjutfältet ändras så pass 
mycket i lokalen mellan de olika typerna av aktiviteter som sker i lokalen. Det är möjligt att 
detta har medfört viss vinkling av resultatet.  
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Man kan anta att provpunkterna ett, två och tre analyserar samma luftvolym på grund ut av 
att det är placerade i nära anslutning till varandra och på liknade platser kan samma göras 
med provtagare fem och sex. Räknar man ut medelvärde och standardavvikelse för de nya 
provområdena som innefattar provtagare ett, två och tre så får man 0,87±0,56 µg/cm2 och 
för det andra provområdet som innefattar provtagare fem och sex så får man 2,0±0,65 
µg/cm2 bly. Detta ger en mer sanningsenlig mätosäkerhet där även provtagningen är 
inkluderad. Vi kan nu se att metoden klarar av att påvisa skillnader inom lokalen som 
provtagningen utfördes i och att halterna av bly är mer koncentrerade till kulfånget där 
ventilationsutsuget är.  
 

5.4 XRF Teknik användning för mätning av metaller  
Utifrån de resultat som kunnat inhämtas vid provtagning så ser det ut som att XRF tekniken 
lämpar sig för mätning av metaller vid skjuthallar. Med tanke på att XRF kan spåra ämnen 
som har ett atomnummer högre än 12 (Appel, 1993). De metaller som är intressanta för 
arbetsmiljömätningar ligger i det detekterbara omfattningen för XRF tekniken. Zeflour 
substratet kan samla in ämnen som ligger mellan 20 till 200ng/cm2 för 44 av 49 ämnen 
(Appel, 1993). XRF tekniken är även en icke destruktiv metod detta gör att provtagningen 
inte förstör provet och provet kan användas till ytligare analyser eller sparas i form av 
bevismaterial. Allt detta plus att XRF tekniken är en snabb analyserings metod där det ända 
faktor för hur lång en analysering kommer att vara är hur många repetitions mätningar man 
gör, en vanlig XRF mätning kan göras på 30 sekunder. Ju mer användning XRF tekniken får 
desto fler användningsområden dyker upp. Detta gör att ett XRF instrument som i dagsläget 
kan ses som en stor utgift för vissa företag blir mer och mer ekonomiskt hållbar investering. 
Normalt sett kan detektionsgränser med avancerade laboratorieinstrument (ICP-SFMS) vara 
mycket lägre för många element (1-5 ng/cm2). Dessa mättekniker har inte utvärderats i den 
här studien men öppnar för fortsatta studier av fler element än bly. Anledningen varför vi 
mäter partiklar är för att de metaller som vi är intresserade av i största utsträckning bundna 
till partiklar (Swedish Defence Research Agency, 2010). 
 

5.5 Slutsats  
Undersökningen har kunnat påvisa att passiv provtagning av metaller i skjuthallar är fullt 
möjligt. Det finns en stor utvecklingspotential med metoden även som personburen mätare 
på grund av att den är så liten. Det borde även finnas möjlighet att använda denna passiva 
provtagningsmetod i andra arbetsmiljöer där höga metallföroreningar förekommer så som 
vid svetsning, maskinverkstäder och andra branscher där man jobbar med metaller. Vidare 
forskning bör ske för att arbeta ta fram en bättre modell för att beräkna provtagningsvolymer 
för den passivaprovtagaren detta för att kunna med större noggrannhet och precision kunna 
mäta koncentrationer i lokaler. Vi kan även anta att provtagningstekniken inte har den 
önskade prestandan som krävs för att analysera zink och koppar i miljöer med låga halter 
zink och koppar i dagsläget. Utifrån de resultat som framkom vid provtagningen så lämpar 
sig andra tekniker i dagsläget bättre för provtagning av zink och koppar såsom aktiv 
provtagning och analysering med hjälp av andra analyserings tekniker för att uppnå önskad 
detekterbarhet. Provtagningstekniken har visat sig ha potential för användning vid 
provtagning av bly. Den metod som har använts är mycket simpel att utföra i praktiken och 
robust gör att den lämpar sig väl för vidare utveckling och provtagning på arbetsplatser som 
kräver robusta provtagare. Provtagaren kan placeras ut och analyseras med hjälp av simpla 
instruktioner till provtagaren.  
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