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B dalis 
 
Ribinis skiedimo tūris 
Ribinis skiedimo tūris (RST) apskaičiuojamas pagal šią lygtį: 
 
RST = Σ RST(i) = Σ ((dozė(i)x SK(i))/TK (i)) x 1000 
 
Dozė(i) – i medžiagos dozė, išreikšta g/plovimui arba kartais g/100 g produkto. 
SK(i) – i medžiagos skaidumo koeficientas. 
TK(i) – i medžiagos toksiškumo koeficientas. 
 
 
PIDB SĄRAŠE NESANČIŲ MEDŽIAGŲ PARAMETRŲ VERČIŲ NUSTATYMO 
TVARKA 
Galioja bendra taisyklė, kad sąraše esančios parametrų vertės turi būti naudojamos visoms 
PIDB sąrašo medžiagoms. Išimtis daroma kvapiosioms medžiagoms ir dažikliams, jei priimti 
papildomų bandymų rezultatai (žr. išnašą A dalyje). 
 
 
Toliau pateikiamas metodas taikomas medžiagoms, neįtrauktoms į 
PIDB sąrašą 
 
Toksinis poveikis vandens aplinkai 
RST apskaičiuojamas pagal lėtinio toksiškumo koeficientą ir lėtinio toksiškumo atsargos 
koeficientą. Jei nėra lėtinio poveikio bandymų rezultatų, turi būti naudojami ūmaus toksiškumo 
ir atsargos koeficientai, ir atvirkščiai. 
 
Lėtinio toksiškumo koeficientas (TKlėtinis) 

– Apskaičiuokite kiekvienos mitybos grandies (žuvų, vėžiagyvių arba dumblių) medianinę 
vertę, naudodami patvirtintus lėtinio toksiškumo bandymų rezultatus (NOEC arba EC10). 
Jei yra kelių vienos mitybos grandies rūšies bandymų rezultatai, iš pradžių 
apskaičiuojamos rūšies medianinės vertės, o šios naudojamos mitybos grandiens 
medianinei vertei apskaičiuoti. 

– Jei mitybos grandies medianinė vertė viršija vandens tirpumo vertę, nustatoma 100 
mg/L vertė. 

– Lėtinio toksiškumo koeficientas (TKlėtinis) gaunamas mažiausią medianinę (NOEC arba 
EC10) mitybos grandinės vertę padalijus iš atsargos koeficiento (AK). 

– TKlėtinis naudojamas ribinio skiedimo tūrio kriterijui apskaičiuoti. 
 
Ūminio toksiškumo koeficientas (TKūminis) 

– Apskaičiuokite kiekvienos mitybos grandies (žuvų, vėžiagyvių arba dumblių) medianinę 
vertę, naudodami patvirtintus ūminio toksiškumo bandymų rezultatus (LC50 ir (arba) 
EC50). Jei yra kelių vienos mitybos grandies rūšies bandymų rezultatai, iš pradžių 
apskaičiuojamos rūšies medianinės vertės, o šios naudojamos mitybos grandies 
medianinei vertei apskaičiuoti. 

– Jei mitybos grandies medianinė vertė viršija vandens tirpumo vertę, nustatoma 100 
mg/L vertė. 
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– Ūminio toksiškumo koeficientas (TKūminis) gaunamas mažiausią medianinę (LC50 arba 
EC50) mitybos grandinės vertę padalijus iš atsargos koeficiento (AK). 

– TKūminis naudojamas ribinio skiedimo tūrio kriterijui apskaičiuoti. 
 

Atsargos koeficientas 
Atsargos koeficientas (AK) priklauso nuo bandomų mitybos grandžių skaičiaus ir nuo to, ar yra 
lėtinio toksiškumo bandymų rezultatų, ar jų nėra. SF nustatomas taip: 
 
Duomenys  Atsargos 

koeficientas 
(AK) 

Toksiškumo 
koeficientas (TK) 

1 trumpalaikio bandymo L(E)C50  10000 Toksiškumas/10000 

2 trumpalaikio bandymo L(E)C50, gautos dviejų mitybos 
grandžių rūšims (žuvims ir (arba) vėžiagyviams ir (arba) 
dumbliams) 

5000  Toksiškumas/5000 

Bent 1 trumpalaikio bandymo L(E)C50, gauta kiekvienai iš 
trijų pagrindinio rinkinio* mitybos grandžių 

1000 Toksiškumas/1000 

Viena ilgalaikio bandymo NOEC arba EC10 (žuvys arba 
vėžiagyviai)  

100 Toksiškumas/100 

2 ilgalaikio bandymo NOEC arba EC10, gautos dviejų 
mitybos grandžių rūšims (žuvims ir (arba) vėžiagyviams 
ir (arba) dumbliams) 

50 Toksiškumas/50 

Ilgalaikio bandymo NOEC arba EC10, gauta bent trims 
trijų mitybos grandžių rūšims (paprastai žuvims, 
vėžiagyviams ir dumbliams) 

10 Toksiškumas/10 

* Pagrindinį medžiagų toksiškumo vandens organizmams bandymų rinkinį sudaro ūmaus toksiškumo 
bandymai su žuvimis, dafnijomis ir dumbliais. 
 
Skaidumo koeficientas 
Skaidumo koeficientas (SK) apibrėžiamas taip: 
 
Kategorija SK 

Lengvai biologiškai skaidi (*) 0,05 

Lengvai biologiškai skaidi (**) 0,15 

Natūraliai biologiškai skaidi 0,5 

Patvari 1 
(*) Visos paviršinio aktyvumo medžiagos arba kitos medžiagos, sudarančios homologų eilę ir atitinkančios 
bandymo galutinio skaidymo reikalavimą, įtraukiamos į šią klasę, neatsižvelgiant į 10 parų laikotarpio 
kriterijaus atitiktį. 
(**) Neatitinka 10 dienų laikotarpio kriterijaus. 
Neorganinių maisto medžiagų, pvz., natrio nitrato, fosfato arba amoniako, SK yra 0,05. Kitų neorganinių 
medžiagų, pvz., ceolito, silikatų, perboratų, sulfamo rūgšties, SK yra 1. 
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Anaerobinis biologinis skaidumas 
Medžiagos turi būti priskirtos vienai iš šių junginių klasių: 
 
Kategorija Ženklas 

Anaerobinėmis sąlygomis biologiškai neskaidi, t. y. atliktas bandymas ir 
nustatyta, kad biologiškai neskaidi. 

N 

Anaerobinėmis sąlygomis biologiškai skaidi, t. y. atliktas bandymas ir 
nustatyta, kad yra skaidi, arba bandymas neatliktas, bet skaidumas įrodytas 
atsižvelgiant į panašumus ir t. t. 

Y 

Nebuvo atliktas bandymas biologiniam anaerobiniam skaidumui nustatyti 0 
 
Aerobinis biologinis skaidumas 
Medžiagos turi būti priskirtos vienai iš šių junginių klasių: 
Kategorija Ženklas 

Lengvai biologiškai skaidi R 

Natūraliai biologiškai skaidi, bet nėra lengvai biologiškai skaidi I 

Patvari P 

Nebuvo atliktas bandymas biologiniam aerobiniam skaidumui nustatyti O 
 
Netirpios neorganinės medžiagos 
Jei neorganinės medžiagos tirpumas vandenyje yra labai mažas arba ji vandenyje netirpsta, tai 
turi būti nurodyta pateiktame dokumentų rinkinyje. 


