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Część B. 
 
Krytyczna objętość rozcieńczenia 
Krytyczna objętość rozcieńczenia jest obliczana według następującego wzoru: 
 
CDV = Σ CDV(i) = Σ ((dawka(i)x DF(i))/TF (i)) x 1000 
 
Dawka(i) = dawka substancji i, wyrażona w g/mycie lub w niektórych wypadkach jako g/100 g 
produktu. 
DF(i) = współczynnik rozkładu substancji i. 
TF(i) = współczynnik toksyczności substancji i. 
 
 
PROCEDURA USTALANIA WARTOŚCI PARAMETRÓW DLA SUBSTANCJI 
NIEUJĘTYCH W WYKAZIE DID 
Zgodnie z ogólną zasadą wymienione wartości parametrów należy zastosować dla wszystkich 
substancji wymienionych w wykazie DID. Wyjątek stanowią aromaty i barwniki, w wypadku 
których akceptowane są dodatkowe wyniki badań (patrz: przypis w części A). 
 
 
Dla substancji, które nie są wymienione w wykazie DID, stosuje się 
następującą metodę. 
 
Toksyczność dla organizmów wodnych: 
CDV jest obliczana na podstawie chronicznej toksyczności oraz współczynników 
bezpieczeństwa dla chronicznej toksyczności. Jeżeli nie są dostępne wyniki badań chronicznej 
toksyczności, to musi zostać użyta ostra toksyczność i współczynnik bezpieczeństwa oraz vice 
versa. 
 
Współczynnik chronicznej toksyczności (TFchroniczna) 

– Obliczyć wartość mediany w obrębie każdego poziomu troficznego (ryby, skorupiaki lub 
glony) przy użyciu potwierdzonych wyników badań (NOEC lub EC10) dla chronicznej 
toksyczności. Jeżeli dostępnych jest kilka wyników badań dla jednego gatunku w 
obrębie pewnego poziomu troficznego, to najpierw oblicza się wartość mediany dla 
gatunków, a następnie te wartości mediany używane są przy obliczaniu wartości 
mediany dla poziomu troficznego. 

– Jeśli wartość mediany dla poziomu troficznego przekracza rozpuszczalność w wodzie, to 
wartość tę ustala się jako 100 mg/L. 

– Współczynnik chronicznej toksyczności (TFchroniczna) jest najniższą wartością mediany 
(NOEC lub EC10) dla poziomu troficznego podzieloną przez współczynnik bezpieczeństwa 
(SF). 

– TFchroniczna powinna być stosowana przy obliczaniu kryterium krytycznej objętości 
rozcieńczenia. 

 
Współczynnik ostrej toksyczności (TFostra) 

– Obliczyć wartość mediany w obrębie każdego poziomu troficznego (ryby, skorupiaki lub 
glony) przy użyciu potwierdzonych wyników badań (LC50 lub EC50) dla ostrej 
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toksyczności. Jeżeli dostępnych jest kilka wyników badań dla jednego gatunku w 
obrębie pewnego poziomu troficznego, to najpierw oblicza się wartość mediany dla 
gatunków, a następnie te wartości mediany używane są przy obliczaniu wartości 
mediany dla poziomu troficznego. 

– Jeśli wartość mediany dla poziomu troficznego przekracza rozpuszczalność w wodzie, to 
wartość tę ustala się jako 100 mg/L. 

– Współczynnik ostrej toksyczności (TFostra) jest najniższą wartością mediany (LC50 lub 
EC50) dla poziomu troficznego podzieloną przez współczynnik bezpieczeństwa (SF). 

– TFostra powinna być stosowana przy obliczaniu kryterium krytycznej objętości 
rozcieńczenia. 
 

Współczynnik bezpieczeństwa: 
Współczynnik bezpieczeństwa (SF) zależy od tego, ile poziomów troficznych jest badanych i 
czy dostępne są wyniki badań dla chronicznej toksyczności. SF jest określany następująco: 
 
Dane  Współczynnik 

bezpieczeństwa 
(SF) 

Współczynnik 
toksyczności 
(TF) 

1 krótkookresowe L(E)C50  10000 Toksyczność/10000 

2 krótkookresowe L(E)C50 od gatunków 
reprezentujących dwa poziomy troficzne (ryby lub 
skorupiaki lub glony) 

5000  Toksyczność/5000 

Co najmniej 1 krótkookresowe L(E)C50 od każdego z 
trzech poziomów troficznych podstawowego zestawu* 

1000 Toksyczność/1000 

Jedno długookresowe NOEC lub EC10 (ryby lub 
skorupiaki)  

100 Toksyczność/100 

Dwa długookresowe NOEC lub EC10 od gatunków 
reprezentujących dwa poziomy troficzne (ryby lub 
skorupiaki lub glony) 

50 Toksyczność/50 

Długookresowe NOEC lub EC10 od co najmniej trzech 
gatunków (zwykle ryb, skorupiaków i glonów) 
reprezentujących trzy poziomy troficzne 

10 Toksyczność/10 

* Podstawowy zestaw do badania toksyczności substancji w stosunku do organizmów wodnych składa się 
z badań ostrej toksyczności na rybach, rozwielitkach i glonach. 
 
Współczynniki rozkładu 
Współczynnik rozkładu jest zdefiniowany następująco: 
 
Kategoria DF 

Łatwo ulegające biodegradacji (*) 0,05 

Łatwo ulegające biodegradacji (**) 0,15 

Naturalnie ulegające biodegradacji 0,5 

Trwałe 1 
(*) Wszystkie środki powierzchniowo czynne lub inne substancje składające się z szeregu homologów i 
spełniające wymóg badania dotyczący ostatecznego rozkładu są ujęte w tej klasie, bez względu na 
spełnienie kryterium 10 dni trzymania w oknie. 
(**) Kryterium 10 dni trzymania w oknie niespełnione. 
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Dla substancji nieorganicznych DF wynosi 0,05 dla składników odżywczych takich jak azotan sodu, 
fosforan lub amoniak. DF wynosi 1 dla innych substancji nieorganicznych takich jak zeolit, krzemian, 
nadborany, kwas amidosulfonowy. 
 
Podatność na biodegradację beztlenową 
Substancja musi być sklasyfikowana do jednej z następujących klas związków: 
 
Kategoria Oznaczenie 

Nieulegające biodegradacji beztlenowej, tj. zbadane i stwierdzone, że nie 
ulegają biologicznemu rozkładowi 

N 

Ulegające biodegradacji beztlenowej, tj. zbadane i stwierdzone, że ulegają 
biologicznemu rozkładowi lub niezbadane, lecz wykazane poprzez analogię, 
itp. 

Y 

Niezbadane pod względem podatności na biodegradację beztlenową 0 
 
Podatność na biodegradację tlenową 
Substancja musi być sklasyfikowana do jednej z następujących klas związków: 
Kategoria Oznaczenie 

Łatwo ulegające biodegradacji R 

Ulegające biodegradacji naturalnie, lecz nie łatwo I 

Trwałe P 

Niezbadane pod względem podatności na biodegradację tlenową O 
 
Nierozpuszczalne substancje nieorganiczne 
Jeżeli substancja nieorganiczna ma bardzo niską rozpuszczalność w wodzie lub jest 
nierozpuszczalna w wodzie, to musi to być zaznaczone w przedłożonej dokumentacji. 


