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ny. len9lm czynnikmoże wyłvoĘw
cję, bądź też.p.ełny obraz zatrucia,
mteszaninarni innych gazow może
mulacj i szko dl iwe go oddziaĘrv ania. IJ zależnione j e st
to o d układu immuno 1o g 1czne go, wrażliwo śc i gatunko -

wej i osobniczej, ptzyzwyczajenia, wieku oraz płci lu-
dzI t zwierząt. Przemiany zwtązkow lub ich mieszanin

tylkowrejonach p m

produkcja rolnicz o
kotowarowe, nab a-

ne-
ę-

3o Z.-y.r, zw ier zątf uterkowych.

dla zachowania optymalnego mikroklimatu pomiesz- Matetiał i metOdY

zają letrzana kg Badania w kierunl<u
(2,4 zone do po- holami, aldelrydami i 1<

rozp wielu prze- jednego roku w okresie
mianom stymulowanym obecnością światła, pyłu, lub cej 500 lisów i 2 tys, norek. Warunki higieniczne fermy
innych zwtązkow.Następnie sąabsorbowanęprzęzczą- mozna okleślić jako zadowalające. W ramach profilaktyki
steózki pary wodnej i opadają na powierzchnię. Ze przeprowadzano w fermie systematycznie dezynfekcję,

stanowiąpoważny deratyzację i d
iwe dla pobliskich Próbki pow o do worków tedlarowych
zdolność adaptacji SKL za pomoc 2, sześciokrotnie w każdym

do bodźców zapachowych, gdyż zmysł węchu szybko okresie i w pię 15-20 cm nad powierzch-

ulega zmęcreniu. Często dochodzi do emisji zwtązkow nią korytarza nawozowego, II na wysokości 150 cm mię-

etoksyczne,przy po- o

i uciążliwośct zapa- y
szczego\nych zwl,ąz- k

ków jest skomplikowany i obecnie nie do końcapozna- z



sorbowanie ich na próbnikach typu Carbotrap 400. Następ-
nie desorbowano przy użyciu zestawu do termicznej de-

sorpcji TDU Model B90 firmy DAJ Inc. do układu chro-
matograftcznego typu HP firmy Hewlett Packard wyposa-
żonego w selektywny detektor FPD (7, 8).

Wyniki i omówienie

(obliczeniowych) iw Poziomtego
alkoholu wykazywał co wskazuje
na zmienno śó natęże rocesów fer-
mentacji. Pary alkoholu benzylowego mogą działać
drażntąco na skórę, lecz jest on mniej toksyczny od
fenolu (1i). W całym okresie badańzanotowano rów-
nież wysokie stężenia heptanolu, W zakresie tempe-

ratur dodatnich mieściły się one w przedzia|e 15,47
pglm'(IV) - I04,3I pglm'(III). Przy temperaturach
ujemnych wielkości te były nleznacznle niższe, co
wskazuje na osłabienie procesów fermentacji. W od-
ległości 800 m od granic fermy osiągnęĘ jednak po-
zióm 49,20 pglm'. Stężenie heptanolu wykazywało
nlęznaczflę wahania, co wskazlłvałoby na możliwość
uwalniania tego zwtązku z mieszanin gazów reagują-
cych w powiótrzu fermowym. Dość wysoki,poziom
uŻy skanó r ównleż dla oktanolu nad p owierzchnią ko -

rytarzanawozowego, tj. 44,24 pglm' - w okresie let-
nim i 13,26 p,glm] - w okresie zimowym. W caĘm
okresie badań zaobserwowano jednak wyraźny spa-
dek koncentracji oktanolu wraz ze wzrostem odległo-
ści od granic badanego obiektu. W powietrzu fermy
zidentyfikowano równieżśladowe ilości etanolu i pen-

tanoli. Oba alkohole w postaci par wchłaniająsię przęz
układ oddechowy. Poziom etanolu w organizmte za!e-

zy odjego stężenia w powietrzu. Najwyższe dopusz,
czalnó sięZenie §D S) etanolu w śro dowisku pracy nie
powinno przeŁ,raczać poziomu 1 000 mg/m3. Pary pen-
tano lu w}kazuj ą p owolne działante narkoty czne .i s 
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nie drażntące na błony śluzowe 1oczy. Po wniknięciu
do organizmu ulegają powolnej biotransfolmacj,i
(1,11). W badaniach przeprowadzonych przez innych
autorów (12) w fęrmie trzody chlewnej najwyższe
wartości uzyskano dla pentanoli. Poziomy te byĘ naj-
wyższew kojcach tuczników. W odległości 500 m od
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Ryc. 1. Poziom alkoholi w próbkach powietrza (pg/m')



acetaldehyd

benzaldehyd

dekanal

a kro le ina

acetaldehyd

benzaldehyd

dekanal

akro le ina

0,10 t 0,01

8,73 t 3,52

219,51 t 51,02

193 ,23 ł 33,24

0,56 t 0,10

11,91 t 3,20

370,62 t 97,43

243,02 x 42,61

n.W.

n.W.

3,48 t 0,61

25,07 t 5,46

n.W.

n.W,

2,49 ł 0,52

36,29 t 8,36

n.W.

n.W.

1 ,18 t 0,32

n,W.

n.W.

n.W.

1,57 t 0,41

n.W.

Tab. 1.
m') (n

Wl,stępowanie aldehydów w próbkach powietrza (pg/
=6;i+s)

ślona notmą (10). Jej dopuszczalne stężęnie (DS,.,) w
powietrzu_ wynosi 20 pglm', zaśnajwyższe doplszCzal-
ne stężenie w miejscu pracy nie powinno przękloczyc 5

mgl m' ( 1 ) . A c etal d ehy d dział a narkoty czne na c entral -
ny układ nerwowy, w organizmie ulega utlenieniu do
kwasu octowego. W grupie aldehydów określonych w
fermie trzody chlewnej dominował acetaldehyd i for-
maldehyd. Odnotowane wielkości wielokrobri e przekIa-
czaĘ średnioro czne dopuszczalne stężenie (9).

W badaniach zidenĘfikowano również ketony: hek-
Sanon, pentanon i heptanon (tab. 2). Polska nofina nie
podaje dopuszczalnych wielkości dla ketonów (9, 10,
13), Najwyższę wattości z całej grupy ketonów $ryka-
zano dla pentanonu. Między rzędami klatek przy tem-
peraturach dodatnich, zanotowano stężenia I9,5I 1l,gl
m3, co w porównaniu z I punktem pobrań prób, było
wartością dziewięciokrotnie wyższą. W odległości
500 m od granic fermy nviązektenbył niewykrywalny.
W fermie trzody chlewnej nie stwierdzono obecności
tego zwtązku (12), Sugeruje się, ze pentanon jest rako-
tworczy,może też w}TvoĄrvac drżenie mięśni, nadwraż-
liwość, a nawet zwyrodnienie wątroby i śledziony (1).

Reasumując należy stwierdzić, że pomimo uzyska-
nych w doświadczeniu wielu ntższych stęzeń związ-
ków (oprócz akroleiny i alkoholi benzylowego) w prób-
kach powietrza, w porównaniu do obowiązujących
nolan, należy mieć na uwadze potencjalną szkodliwość
śladowych ilości, niekiedy bardzo toksycznych gazów.
Przy wielo letniej eksp l o atacji ferm, nawe t nieznaczne
stężeni a gazow mo gą oddzi aŁyw ać szko dliwie na zw ie -
rzętaI obsługę ferm.
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Tab, 2. Występowanie ketonów w próbkach powietrza (pgl
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Objaśnienie: jak w tab. 1.

glanic badanej fermy zidentyfikowano dekanol, unde-
kanol i dodekanol.

W grupie aldehydow najwyższe stężenia zanotowa-
no dla dekanalu (tab. 1). W I punkcie uzyskało war-
tośc 370,62 pglm' ptzy tęmpęraturach dodatnich, zaś
w okresie temperatur ujemnych - 219,51 pglm]. Po-
ziom dekanalu ulegał wyraźnemu spadkowi wraz ze
wzrostem odległości od granic fermy iprzy 500 m od
gr anic b adane go ob i ektu był już ni ewykryw alny. P r ze z
c ały okres b adań konc entracj a akrol e iny ltr zy myw ała
się na wysokim poziomie nad powierzchntąkorytarza
nawozowego. Podobnie jak przy dekanalu, wartoŚci
te ulegały redukcji i zwtązek ten był niewykrywalny
w odległości 250 m od granic fermy. Norma polska
DS.odla akroleiny określona na poziomie 10 pglm3,
została wielokrotnie przekroczona ( 1 0). Najwyższe
dopuszczalne stężenie (NDS) akroleiny jako czynni-
ka szkodliwego dla zdrowiaw środowiskupracy okre-
ślone na poziomie 0,5 mg/m3 nie zostało pIzekroczo-
ne (11). Akroleina podobnie jak aldehyd octowy jest
sub stancj ą dr ażntąc ąbłonę ś luz ową dró g o dde chowych
i spojówki. Wywiera z reguły bezpośrednie i szybkie
działante, zwłaszcza na górne drogi oddechowe (11).
Najniższe, niemal śladowe ilości zanotowano dla ace-
taldehydu i tylko nad powierzchniąkorytarza nawo-
zowego, Wskazuje to bezpośrednio miejsce fermen-
tacji alkoholowej, gdzie produktem jest acetaldehyd.
Wielkość jego emisji uzalężnlona jest od zasobności
karmy zwierząt w cukier. Należy zaznaczyć, iz sub-
stancja ta jest toksyczna i od niedawna została okre-

h e ksa non

pentanOn

heptanon

heksanon

pentanOn

heptan0n

1,72 t 0,10

'l ,36 t 0,23

2,04 t 0,86

3,49 t 1,23

2,98 ł 0,72

4,86 t 1,41

3,35 t 't ,43

8,47 ł 2,3'|

'l ,20 x 0,47

3,87 t 1,52

19,51 t 5,38

n.W.

1,84 ł 0,21

1,36 t 0,33

n.W

4,43 x 1,76

3,04 t'l ,42

n,W.

2,97 ł 0,34

2,39 t 0,37

n.W.

6,58 t 2,31

2,90 ł 1,47

n.W.

n.W,

n.W.

n.W.

n.W.

n.W.

n.W.


