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REGLUGERÐ FRAmkvæmdASTjóRNARINNAR (EB) nr. 761/2009

frá 23. júlí 2009

um breytingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 440/2008 þar sem mælt er fyrir 
um prófunaraðferðir samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni í 

því skyni að laga hana að tækniframförum (efnareglurnar (REACH)) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat, leyfis-
veitingu og takmarkanir, að því er varðar efni (efnareglurnar 
(REACH)), um stofnun Efnastofnunar Evrópu, um breytingu á 
tilskipun 1999/45/EB og um niðurfellingu á reglugerð ráðsins 
(EBE) nr. 793/93 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 1488/94, sem og tilskipun ráðsins 76/769/EBE og 
tilskip¬unum framkvæmdastjórnar-innar 91/155/EBE, 93/67/
EBE, 93/105/EB og 2000/21/EB (1), einkum 3. mgr. 13. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 440/2008 
(2) er að finna þær prófunaraðferðir sem skal beitt í þeim 
tilgangi að ákvarða eðlisefnafræðilega eiginleika, eitur-
hrif og visteiturhrif efna að því er varðar reglugerð (EB) 
nr. 1907/2006.

2) Nauðsynlegt er að uppfæra reglugerð (EB) nr. 440/2008 
til að hún feli í sér breytingar á tilteknum prófunar-
aðferðum og nokkrar nýjar prófunaraðferðir sem Efna-
hags- og framfarastofnunin hefur samþykkt. Haft var 
samráð við hagsmunaaðila vegna þessarar tillögu. Með 
breytingunum eru viðkomandi aðferðir aðlagaðar vísinda- 
og tækniframförum.

3) Endurskoða skal ákvæðin varðandi gufuþrýsting til að 
þau feli í sér nýju útsveimsaðferðina.

4) Nauðsynlegt er að bæta við nýrri aðferð til mælinga á 
lengdarvegnu faldmeðaltali þvermáls trefja.

5) Rétt þykir að uppfæra reglugerð (EB) nr. 440/2008 með 
megináherslu á að hún feli í sér nýja prófunaraðferð 
í glasi vegna húðertingar til að draga úr fjölda þeirra 
dýra sem eru notaður í tilraunaskyni í samræmi 
við tilskipun ráðsins 86/609/EBE frá 24. nóvember 
1986 um samræmingu á ákvæðum í lögum og 
stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna um verndun dýra 
sem notuð eru í tilrauna- og vísindaskyni (3). Þó að drög 
að prófunaraðferð í glasi vegna húðertingar sé enn til 
umfjöllunar hjá Efnahags- og framfarastofnuninni er 
við hæfi, í þessu undantekningartilviki, að bæta aðferð 
B 46 í reglugerðina. Þegar samkomulag hefur náðst 
innan Efnahags- og framfarastofnunarinnar, eða ef frekari 
upplýsingar sem rökstyðja endurskoðunina liggja fyrir, 
skal uppfæra aðferð B 46 eins fljótt og unnt er.

6) Endurskoða þarf ákvæðin um vaxtarhindrunarprófun á 
þörungum svo þau eigi við um fleiri tegundir og til að 
uppfylla kröfur um hættumat og flokkun á efnum.

7) Nauðsynlegt er að bæta við nýrri aðferð til að mæla sundrun 
við loftháðar aðstæður í yfirborðsvatni, með hermiprófun 
á lífniðurbroti, og með nýrri aðferð til að meta eiturhrif 
fyrir ættkvíslina Lemna, með vaxtarhindrunarprófun.

2012/EES/54/13

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 220, 24.8.2009, bls. 1. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 12/2012 frá 10. febrúar 
2012 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 34, 21.6.2012, bls. 22.

(1) Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 142, 31.5.2008, bls. 1. (3) Stjtíð. EB L 358, 18.12.1986, bls. 1.
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8) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 440/2008 til samræmis við 
það. 

9) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í 
samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót skv. 133. 
gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006. 

 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 440/2008 er breytt sem hér segir: 

1. Ákvæðum A-hluta er breytt sem hér segir: 

a) Í stað kafla A.4 komi kafli A.4 eins og hann er settur fram í I. 
viðauka við þessa reglugerð. 

b) Kafli A.22, eins og hann er settur fram í II. viðauka við þessa 
reglugerð, bætist við. 

2. Ákvæðum B-hluta er breytt sem hér segir: 

Kafli B.46, eins og hann er settur fram í III. viðauka við þessa 
reglugerð, bætist við. 

3. Ákvæðum C-hluta er breytt sem hér segir: 

a) Í stað kafla C.3 komi kafli C.3 eins og hann er settur fram í 
IV. viðauka við þessa reglugerð. 

b) Kaflar C.25 og C.26, eins og þeir eru settir fram í V. og VI. 
viðauka við þessa reglugerð, bætast við. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

 

Gjört í Brussel 23. júlí 2009. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Stavros Dimas 

framkvæmdastjóri. 
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I. VIÐAUKI 

A.4. GUFUÞRÝSTINGUR 

1. AÐFERÐ 

Þessi aðferð jafngildir OECD TG 104 (2004). 

1.1. INNGANGUR 

Þessi endurskoðaða útgáfa af aðferð A.4(1) felur í sér eina viðbótaraðferð, útsveimsaðferð: jafnhitavermivigtargreining, gerð 
fyrir efni með mjög lágan þrýsting (niður í 10–10 Pa). Í ljósi þess að þörf er á aðferðum, sérstaklega í tengslum við ákvörðun á 
gufuþrýstingi efna með lágan gufuþrýsting, eru aðrar útgáfur þessarar aðferðar endurmetnar m.t.t. annarra notkunarsviða. 

Við varmafræðilegt jafnvægi er gufuþrýstingur hreins efnis aðeins fall af hitastiginu. Grundvallarreglunum er lýst annars staðar 
(2)(3). 

Ekki er hægt að beita neinni einni mæliaðferð á allt gufuþrýstingssviðið frá undir 10–10 að 105 Pa. Í þessari aðferð felast átta 
aðferðir til að mæla gufuþrýsting sem má nota á mismunandi gufuþrýstingssvið. Þessar mismunandi aðferðir eru bornar saman, 
hvað varðar notkun og mælisvið, í töflu 1. Aðferðunum má aðeins beita á efnasambönd sem brotna ekki niður við 
prófunarskilyrðin. Í þeim tilvikum þegar ekki er unnt að nota tilraunaaðferðirnar af tæknilegum ástæðum má meta 
gufuþrýstinginn og í viðbætinum er sett fram ráðlögð matsaðferð. 

1.2.  SKILGREININGAR OG EININGAR 

Gufuþrýstingur efnis er skilgreindur sem mettunarþrýstingurinn yfir efninu í föstu eða fljótandi formi. 

Nota skal SI-einingu þrýstings sem er paskal (Pa). Aðrar einingar sem áður hafa verið notaðar eru gefnar upp hér á eftir, ásamt 
tilheyrandi breytistuðlum: 

1 torr =  1 mm Hg =  1,333 × 102 Pa 

1 loftþyngd =  1,013 × 105 Pa  

1 bar =  105 Pa  

SI-eining hitastigs er kelvin (K). Umreikna skal gráður á selsíus yfir í kelvin samkvæmt formúlunni: 

T = t + 273,15 

þar sem T er kelvin eða varmafræðilegt hitastig og t er hitastigið á selsíus. 

 

Tafla 1 

Mæliaðferð Efni  Áætluð 
endurtekningar-

nákvæmni 

Áætluð samanburðar-
nákvæmni Ráðlagt svið 

Fast Fljótandi 

Mæling í streymi Lágt 
bræðslu-

mark 

Já allt að 25%  
1 til 5% 

allt að 25% 
1 til 5% 

103 Pa 
að 2 × 103 Pa 

2 × 103 Pa 
að 105 Pa 

Kyrrstöðuaðferð Já Já 5 til 10% 5 til 10 % 10 Pa til 105 Pa 
10-2 Pa 

að 105 Pa (1) 

Jafnþrýstisjáraðferð Já Já 5 til 10 % 5 til 10 % 102 Pa 
að 105 Pa 
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Mæliaðferð Efni  Áætluð 
endurtekningar-

nákvæmni 

Áætluð samanburðar-
nákvæmni Ráðlagt svið 

Fast Fljótandi 

Útsveimsaðferð: 
gufuþrýstingsvog 

Já Já 5 til 20 % allt að 50% 10-3 Pa til 1 Pa 

Útsveimsaðferð: 
Knudsen-hólkur 

Já Já 10 til 30%  10-10 til 1 P 

Útsveimsaðferð: 
jafnhitavermi-
vigtargreining 

Já Já 5 til 30% allt að 50% 10-10 Pa  
til 1 Pa 

Gasmettunaraðferð Já Já 10 til 30% allt að 50% 10-10 Pa  
til 103 Pa 

Snúðaðferð Já Já 10 til 20%  10-4 Pa  
til 0,5 Pa 

(1) Þegar notaður er rafrýmdarþrýstimælir 

 

 

1.3. MEGINREGLUR PRÓFUNARINNAR 

Yfirleitt er gufuþrýstingur ákvarðaður við mismunandi hitastig. Innan takmarkaðs hitasviðs er logri gufuþrýstings hreins efnis 
línulegt fall af andhverfu varmafræðilegu hitastigi, samkvæmt einfaldaðri Clapeyron-Clausius-jöfnu: 

log p =  ΔHv + fasti 2,3RT 

 

þar sem: 

p  =  gufuþrýstingurinn í paskölum 

ΔHv  =  uppgufunarhiti í J mól-1 

R  =  almenni gasfastinn, 8,314 J mól-1 K-1 

T  =  hitastig í K 

1.4. VIÐMIÐUNAREFNI 

Ekki þarf að nota viðmiðunarefni. Slík efni eru fyrst og fremst notuð eftir þörfum til að fylgjast með gagnsemi aðferðarinnar og 
til samanburðar við niðurstöður sem fengnar eru með öðrum aðferðum. 

1.5. LÝSING Á AÐFERÐINNI 

1.5.1. Mæling í streymi (aðferð Cottrells) 

1.5.1.1. Meginregla 

Gufuþrýstingurinn er ákvarðaður með því að mæla suðumark efnisins við mismunandi tilgreindan þrýsting um það bil milli 103 
og 105 Pa. Þessi aðferð er einnig ráðlögð til ákvörðunar á suðumarki. Hún er nothæf í þeim tilgangi upp að 600 K. Suðumark 
vökva er u.þ.b. 0,1 °C hærra á 3–4 cm dýpi en við yfirborðið vegna vökvaþrýstingsins í vökvasúlunni. Í aðferð Cottrells (4) er 
hitamælirinn settur í gufuna ofan við yfirborð vökvans og sjóðandi vökvinn er látinn dælast samfellt yfir kúluna á hitamælinum. 
Kúlan er þakin þunnu lagi af vökva sem er í jafnvægi við gufu við þrýsting andrúmsloftsins. Þannig sýnir hitamælirinn rétt 
suðumark, án skekkju sem verður vegna yfirhitunar eða vökvaþrýstings. Dælan sem Cottrell notaði upprunalega er sýnd á mynd 
1. Í röri A er sjóðandi vökvinn. Í botninn er steyptur platínuvír B til að auðvelda jafna suðu. Hliðarrörið C liggur að þétti og 
hlífin D kemur í veg fyrir að köld þétting nái að hitamælinum E. Þegar vökvinn í A sýður, renna loftbólur og vökvi, sem lokast í 
trektinni, gegnum armana tvo á dælunni F yfir kúluna á hitamælinum. 
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Mynd 1 
 

Mynd 2 

  
Cottrell-dæla (4) 

A:  Snertispennunemi 

B:  Lofttæmisönd 

C:  Þrýstimælir 

D:  Lofttæmi 

E:  Mælipunktur 

F:  Varmagjafi u.þ.b. 150 W 

1.5.1.2. Búnaður 

Á mynd 2 er sýndur mjög nákvæmur búnaður sem byggist á Cottrell-meginreglunni. Hann samanstendur af pípu með suðuhluta 
að neðan, kæli í miðjunni og frárás og kraga að ofan. Cottrell-dælan er sett í suðuhlutann sem er hitaður með rafmagnshylki. 
Hitastigið er mælt með snertispennunema í hlíf eða viðnámshitamæli sem settur er inn um kragann ofan á. Frárásin er tengd við 
þrýstistillikerfið. Hið síðarnefnda samanstendur af lofttæmisdælu, lofttæmisönd, þrýstistilli sem hleypir inn köfnunarefni til að 
stilla þrýstinginn og þrýstimæli. 

1.5.1.3. Aðferð 

Efnið er sett í suðuhlutann. Ef föst efni eru ekki í duftformi getur það valdið vandræðum en hjá þessu má stundum komast með 
því að hita kælislíðrið. Búnaðurinn er innsiglaður við kragann og efnið afgasað. Með þessari aðferð er ekki hægt að mæla efni 
sem mynda froðu. 

Stillt er á lægsta þrýsting sem óskað er eftir og kveikt á hitakerfinu. Samtímis er hitaneminn tengdur við rita. 

Jafnvægi er náð þegar lesa má af stöðugt suðumark við jafnan þrýsting. Þess þarf að gæta sérstaklega að forðast höggsuðu. Auk 
þess verður þéttingin á kælinum að vera alger. Þegar gufuþrýstingur fastra efna með lágt bræðslumark er ákvarðaður skal þess 
gætt að eimsvalinn stíflist ekki. 

Eftir að þessi jafnvægispunktur hefur verið skráður er stillt á meiri þrýsting. Haldið er áfram á þennan hátt þar til 105 Pa er náð 
(um það bil 5 til 10 mælipunktar alls). Til öryggis skal endurtaka jafnvægispunktana við lækkandi þrýsting. 
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1.5.2. Kyrrstöðuaðferð 

1.5.2.1. Meginregla 

Með kyrrstöðuaðferð (5) er gufuþrýstingurinn við varmafræðilegt jafnvægi ákvarðaður við tiltekið hitastig. Þessi aðferð er 
hentug fyrir efni og vökva, sem eru samsettir úr mörgum þáttum, og fast efni á sviðinu 10-1 til 105 Pa og einnig fyrir svið frá 1 
til 10 Pa, ef varlega er farið. 

1.5.2.2. Búnaður 

Búnaðurinn samanstendur af baði með stöðugum hita (með nákvæmni ± 0,2 K), íláti undir sýnið sem tengt er lofttæmisrás, 
þrýstimæli og kerfi til að stjórna þrýstingnum. Sýnishólfið (mynd 3a) tengist lofttæmisrásinni um loka og mismunarþrýstimæli 
(U-laga rör með hentugum vökva í þrýstimæli) sem gegnir hlutverki núllvísis. Kvikasilfur, sílíkon og þalöt henta til notkunar í 
mismunarþrýstimælinum, eftir þrýstingssviði og efnafræðilegum eiginleikum prófunarefnisins. Vegna umhverfissjónarmiða 
skal þó forðast að nota kvikasilfur, ef unnt er. Prófunarefnið má hvorki leysast merkjanlega í vökvanum í U-rörinu né hvarfast 
við hann. Í stað U-rörs má nota þrýstimæli (mynd 3b). Í þrýstimælinum má nota kvikasilfur á sviðinu frá eðlilegum þrýstingi 
niður í 102 Pa, en sílíkonvökvar og þalöt henta frá 102 Pa niður í 10 Pa. Til eru aðrir þrýstimælar sem nota má undir 102 Pa og 
rafrýmdarþrýstimæla með hitahimnu má nota jafnvel undir 10-1 Pa. Hitinn er mældur á sýniskerinu utanverðu eða í kerinu 
sjálfu. 

1.5.2.3. Aðferð 

Búnaðurinn, sem lýst er á mynd 3a, er notaður og er U-rörið fyllt með vökvanum sem valinn hefur verið, en áður en mælingar 
eru gerðar verður að afgasa vökvann við háan hita. Prófunarefnið er sett í búnaðinn og afgasað við lækkað hitastig. Ef sýnið er 
samsett úr mörgum efnisþáttum skal hitastigið vera nógu lágt til að tryggja að samsetning efnisins breytist ekki. Jafnvægi næst 
hraðar með því að hræra í efninu. Sýnið má kæla með fljótandi köfnunarefni eða þurrís en þess skal gætt að forðast þéttingu 
lofts eða dæluvökva. Loft er sogað úr tækinu í nokkrar mínútur með lokann fyrir ofan sýniskerið opinn. Ef nauðsyn krefur er 
afgösunin endurtekin nokkrum sinnum. 

 

 

Mynd 3a Mynd 3b 
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Ef sýnið er hitað þegar lokað er fyrir lokann eykst gufuþrýstingurinn. Við þetta breytist jafnvægi vökvans í U-rörinu. Til að 
vinna gegn því er köfnunarefni eða lofti hleypt inn í búnaðinn þar til vökvinn í mismunarþrýstimælinum nær núllstöðu á ný. 
Þrýstinginn, sem til þarf, má lesa af þrýstimælinum eða af nákvæmara mælitæki. Þessi þrýstingur svarar til gufuþrýstings 
efnisins við hitastigið sem mælist. Ef búnaðurinn, sem lýst er á mynd 3b, er notaður má lesa gufuþrýstinginn beint af honum. 

Gufuþrýstingurinn er ákvarðaður við hæfilega lítil hitabil (u.þ.b. 5 til 10 mælipunktar alls) upp að því hámarki sem óskað er 
eftir. 

Til öryggis skal endurtaka mælingar sem gerðar eru við lágt hitastig. Ef gildi, sem fást við endurtekinn aflestur, falla ekki saman 
við ferilinn sem fékkst með hækkandi hitastigi, getur eitt af eftirtöldu valdið því: 

i. enn er loft í sýninu (t.d. ef efnið er mjög seigfljótandi) eða efni með lágt suðumark, sem losnar, eða losna, við hitun. 

ii. efnið hvarfast á hitasviðinu sem er til athugunar (brotnar t.d. niður eða fjölliðast). 

1.5.3. Jafnþrýstisjáraðferð 

1.5.3.1. Meginregla 

Jafnþrýstisjáin (6) er byggð á meginreglu kyrrstöðuaðferðarinnar. Aðferðin felst í að setja sýni í kúlu sem haldið er við stöðugt 
hitastig og tengd þrýstimæli og lofttæmidælu. Óhreinindi sem eru rokgjarnari en efnið eru fjarlægð með afgösun við lækkaðan 
þrýsting. Gufuþrýstingur sýnisins við valin hitastig er veginn með þekktum þrýstingi óhvarfgjarnrar lofttegundar. Jafnþrýstisjáin 
var þróuð til að mæla gufuþrýsting tiltekinna fljótandi vetniskolefna en er líka nothæf til rannsókna á föstum efnum. Aðferðin er 
yfirleitt ekki hentug fyrir margþætt kerfi. Aðeins má vænta minni háttar skekkna á niðurstöðum úr sýnum sem innihalda 
órokgjörn óhreinindi. Ráðlagt svið er 102 til 105 Pa. 

1.5.3.2. Búnaður 

Dæmi um mælibúnað er sýnt á mynd 4. Fullkomna lýsingu má finna í ASTM D 2879-86 (6) 

1.5.3.3. Aðferð 

Ef um vökva er að ræða er efnið sjálft notað sem vökvi í mismunarþrýstimælinum. Í jafnþrýstisjána er sett nægilega mikið af 
vökvanum til að fylla kúluna og stuttarm þrýstimælisins. Jafnþrýstisjáin er tengd við lofttæmingarkerfi og tæmd en síðan fyllt af 
köfnunarefni. Tæming og hreinsun kerfisins er endurtekin tvisvar til að fjarlægja leifar af súrefni. Fylltri jafnþrýstisjánni er 
komið fyrir í láréttri stöðu þannig að sýnið leggist í þunnt lag í sýniskúlunni og þrýstimælinum. Þrýstingur kerfisins er lækkaður 
í 133 Pa og sýnið hitað gætilega þar til það nær naumlega að sjóða (til að fjarlægja uppleyst gös). Jafnþrýstisjánni er þá komið 
þannig fyrir að sýnið renni aftur í kúluna og fylli stuttarm þrýstimælisins. Þrýstingnum er haldið í 133 Pa. Oddurinn á 
sýniskúlunni er hitaður með litlum loga þar til gufan, sem losnar úr sýninu, þenst nægilega mikið út til að hluti sýnisins færist úr 
efri hluta kúlunnar og armi þrýstimælisins og inn í þrýstimælinn, og til verður gufufyllt, köfnunarefnislaust rými. Jafn-
þrýstisjánni er síðan komið fyrir í baði með stöðugum hita og þrýstingur köfnunarefnisins er stilltur þar til hann er hinn sami og 
þrýstingur sýnisins. Við jafnvægi er gufuþrýstingur köfnunarefnisins jafn gufuþrýstingi efnisins. 
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Mynd 4 

 

 
 

 

Ef um fast efni er að ræða, og eftir þrýstingi og hitasviði, eru notaðir vökvar í þrýstimælinn, s.s. sílíkonvökvar eða þalöt. 
Afgasaður þrýstimælisvökvinn er settur í bungu á langarmi jafnþrýstisjárinnar. Síðan er fasta efnið, sem á að rannsaka, sett í 
sýniskúluna og afgasað við hækkað hitastig. Því næst er jafnþrýstisjánni hallað þannig að vökvinn í þrýstimælinum geti runnið 
inn í U-rörið. 

1.5.4. Útsveimsaðferð: gufuþrýstingsvog (7) 

1.5.4.1. Meginregla 

Sýni af prófunarefninu er hitað í litlum bræðsluofni og sett undir glerhjálm. Yfir bræðsluofninn er sett lok sem á eru lítil göt 
með þekktu þvermáli. Gufunni af efninu, sem sleppur út um eitt af götunum, er beint á mjög nákvæma vogarskál sem er líka 
undir glerhjálminum. Í sumum útfærslum er vogarskálin umlukin kælikassa sem leiðir hitann út með varmaleiðni og er kældur 
með geislun svo að gufan sem kemst upp þéttist á honum. Skriðþungi gufustreymisins verkar sem kraftur á vogina. Hægt er að 
finna gufuþrýstinginn á tvo vegu: beint, með kraftinum á vogarskálina, og einnig með uppgufunarhraðanum með Hertz-
Knudsen-jöfnu (2): 

 

 
 

 

þar sem: 

G  = uppgufunarhraði (kg s-1 m-2) 

M  = mólmassi (g mól–1) 

T  = hitastig (K) 

R  = almenni gasfastinn (J mól–1 K–1) 

P  = gufuþrýstingur (Pa) 

 

Ráðlagt svið er 10-3 til 1 Pa. 
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1.5.4.2. Búnaður 

Almennu meginreglunni um búnaðinn er lýst á mynd 5. 

 

Mynd 5 

 
 

A: Botn F: Kælikassi og kælistafur 

B: Hverfispólumælir G: Uppgufunarofn 

C: Glerhjálmur H: Dewar-flaska með fljótandi köfnunarefni 

D: Vog með vogarskál I: Mæling á hitastigi sýnisins 

E: Lofttæmismælir J: Prófunarefni 

1.5.5. Útsveimsaðferð: Knudsen-hólkur 

1.5.5.1. Meginregla 

Aðferðin er byggð á mati á massa prófunarefnisins sem streymir í gufuformi úr Knudsen-hólk (8), á hverri tímaeiningu, gegnum 
örop við ofurlofttæmingu. Ákvarða má massa gufu sem losnar annaðhvort með því að ákvarða massatap frumunnar eða með því 
að þétta gufuna við lágt hitastig og ákvarða magn þess efnis sem gufar upp með litskiljun. Gufuþrýstingurinn er reiknaður út 
með Hertz-Knudsen-jöfnunni (sjá lið 1.5.4.1.) með leiðréttingarstuðlum sem byggjast á breytum búnaðarins (9). Ráðlagt svið er 
10–10 til 1 Pa (10)(11)(12) (13)(14). 

1.5.5.2. Búnaður 

Almennu meginreglunni um búnaðinn er lýst á mynd 6 
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Mynd 6 

 
 

 

1: Tenging við lofttæmi 7: Skrúfað lok 

2: Holur fyrir platínuviðnámshitamæli 8: Vængjaró 
 eða búnað til að mæla og stýra hitastigi  

3: Lok á lofttæmisíláti 9: Boltar 

4: Hringlaga þétti 10: Útsveimshólf úr ryðfríu stáli 

5: Lofttæmisílát úr áli 11: Hitunarhylki 

6: Búnaður til að koma útsveimshólfunum  
 fyrir og fjarlægja þau 

1.5.6. Útsveimsaðferð: jafnhitavermivigtargreining 

1.5.6.1. Meginregla 

Aðferðin byggist á ákvörðun með notkun vermivigtargreiningar á auknum hraða uppgufunar fyrir prófunarefnið við hækkuð 
hitastig og umhverfisloftþrýsting (10)(15)(16)(17)(18)(19)(20). Hraði uppgufunar vT er ákvarðaður þannig að valda 
efnasambandið er látið komast í snertingu við loft með hægt streymandi, óhvarfgjarnri lofttegund og fylgst með þyngdartapinu 
við skilgreind jafnhitastig T á kelvin í hæfilega langan tíma. Gufuþrýstingur pT er reiknaður út frá vT gildunum með því að 
styðjast við línuleg vensl milli logra gufuþrýstingsins og logra uppgufunarhraðans. Ef þarf má framreikna að hitastiginu 20 og 
25 °C með aðhvarfsgreiningu á log pT sem falli af 1/T, ef nauðsyn krefur. Þessi aðferð er hentug fyrir efni, sem hafa 
gufuþrýsting allt niður í 10–10 Pa (10–12 millibör) og sem hafa hreinleika eins nærri 100% og kostur er, til að forðast mistúlkun á 
mældu þyngdartapi. 
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1.5.6.2. Búnaður 

Almennu meginreglunni um uppsetningu tilraunarinnar er lýst á mynd 7. 

Mynd 7 

 
 

 

Þurrt köfnunarefnisgas flæðir yfir sýnisplötuna, sem hangir á örvog í hitastýrðu rými, og ber burt með sér uppgufaðar sameindir 
prófunarefnisins. Gasstreymið er hreinsað í sogeiningu þegar það fer úr hólfinu. 

1.5.6.3. Aðferð 

Prófunarefnið er borið jafnt á yfirborð hrjúfrar glerplötu. Ef um er ræða föst efni er platan bleytt jafnt með lausn af efninu í 
hentugum leysi og þurrkuð í óhvarfgjörnu andrúmslofti. Mælingin fer þannig fram að húðuð platan er hengd inn í 
vermivigtargreininn og síðan er þyngdartap hennar mælt stöðugt sem fall af tíma. 

Uppgufunarhraðinn vT við tiltekið hitastig er reiknaður út frá þyngdartapi Δm sýnisins á sýnisplötunni með 

 

 
 

þar sem F er yfirborðsflötur húðaða prófunarefnisins, yfirleitt yfirborðsflötur sýnisplötunnar, og t er tími þyngdartapsins Δm. 

Gufuþrýstingurinn pT er reiknaður út á grunni falls hans við uppgufunarhraðann vT: 

 

Log pT = C + D . log vT 

 

þar sem C og D eru sértækir fastar fyrir fyrirkomulag tilraunarinnar og fara eftir þvermáli mælihólfsins og gasstreyminu. Þessa 
fasta þarf að ákvarða einu sinni með mælingu á fjölda efnasambanda með þekktan gufuþrýsting og aðhvarfslogranum pT sem 
falli af vT (11)(21)(22). 
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Vensl gufuþrýstings pT og hitastigsins T á kelvin eru fengin með 

 

Log pT = A + B • 1/T 

 

þar sem A og B eru fastar sem fengnir eru með aðhvarfslogranum pT sem falli af 1/T. Hægt er að reikna út gufuþrýsting fyrir öll 
önnur hitastig með framreikningi þessarar jöfnu. 

1.5.7. Gasmettunaraðferð (23) 

1.5.7.1. Meginregla 

Óhvarfgjörn lofttegund er flutt, við stofuhita og þekktan streymishraða, gegnum eða yfir sýni af prófunarefninu, nægilega hægt 
til að tryggja mettun. Grundvallaratriði er að mettun náist í gasfasa. Flutningsefnið er fangað í gufugildru, yfirleitt íseygt efni, 
og magn þess ákvarðað. Í stað þess að beita gufugildru og eftirfarandi greiningu má nota aðferðir til samfelldrar greiningar, á 
borð við gasgreiningu, til megindlegrar ákvörðunar á magni flutningsefnisins. Gufuþrýstingurinn er reiknaður út samkvæmt 
þeirri forsendu að kjörgaslögmálið gildi og að heildarþrýstingur gasblöndu jafngildi summunni af þrýstingi gastegundanna sem 
mynda hana. Hlutþrýstingur prófunarefnisins, þ.e. gufuþrýstingurinn, er reiknaður út frá þekktu heildarmagni lofttegundanna og 
þyngd flutningsefnisins. 

Gasmettunaraðferðin er nothæf fyrir föst eða fljótandi efni. Hana má nota á gufuþrýsting niður í 10-10 Pa (10)(11)(12)(13)(14). 
Aðferðin er áreiðanlegust þegar gufuþrýstingur er lægri en 103 Pa. Ef hann er hærri en 103 Pa er gufuþrýstingur yfirleitt 
ofmetinn, sennilega vegna myndunar úða. Þar sem gufuþrýstingurinn er mældur við stofuhita er ekki nauðsynlegt að framreikna 
gögn sem fást við hærri hitastig og þannig má forðast þær alvarlegu skekkjur sem oft fylgja því. 

1.5.7.2. Búnaður 

Aðferðin krefst þess að notaður sé kassi með stöðugu hitastigi Yirlitsteikningin á mynd 8 sýnir kassa sem inniheldur þrjú 
sýnishólf fyrir fast efni og þrjú fyrir fljótandi efni og því er hægt að gera þrefalda greiningu ýmist á sýni í föstu eða fljótandi 
formi. Hitastigið breytist í mesta lagi um ± 0,5 °C. 

 

Mynd 8 

 
 

 

Yfirleitt er köfnunarefni notað sem óhvarfgjarnt burðargas en stundum gæti þurft aðra lofttegund (24). Burðargasið þarf að vera 
þurrt. Gasstreyminu er skipt í 6 strauma, sem er stýrt af nálarlokum (u.þ.b. 0,79 mm op), og streymir það inn í kassann um 
koparrör með 3,8 mm innra þvermál. Eftir að hitastigið hefur verið jafnað streyma lofttegundirnar gegnum sýnið og gildruna 
með íseyga efninu og út úr kassanum. 
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Sýni fastra efna eru sett inn í glerrör, með 5 mm innra þvermál, milli tappa úr glerull (sjá mynd 9). Á mynd 10 er sýnt kerfi með 
hólfi fyrir fljótandi sýni og íseygt efni. Samanburðarnákvæmasta aðferðin við að mæla gufuþrýsting fljótandi efna er að dreifa 
efninu á glerkúlur eða óhvarfgjarnt íseygt efni, eins og kísl, og fylla hólfið með þeim. Líka er hægt að leiða burðargasið gegnum 
grófa síu og hleypa því svo gegnum súlu með fljótandi prófunarefninu. 

 

 

Mynd 9 
 

Mynd 10 

 
 

 

 

Rörið með íseyga efninu skiptist í fremri hluta og annan til vara. Við mjög lágan gufuþrýsting verður aðeins lítið magn eftir í 
íseyga efninu og ásogið í glerullinni og glerrörunum milli sýnisins og íseyga efnisins getur verið alvarlegt vandamál. 

Gildrur sem eru kældar með þurrís eru líka skilvirk aðferð við að safna uppgufaða efninu. Þær valda ekki neinum gagnþrýstingi 
á mettunarsúluna og einnig er mjög auðvelt að fjarlægja efnið sem safnast á megindlegan hátt. 

1.5.7.3. Aðferð 

Streymishraði gassins sem streymir út er mældur við stofuhita. Streymishraðinn er athugaður oft meðan á tilrauninni stendur til 
að tryggja að það fáist nákvæmt gildi fyrir heildarmagn burðargassins. Stöðug vöktun með massastreymismæli er æskileg. Það 
getur þurft umtalsverðan snertitíma til að mettun náist í gasfasanum og því þarf að hafa streymishraða gassins mjög lítinn (25). 

Bæði fremri hluti og varahluti rörsins með íseyga efninu eru greindir sérstaklega við lok tilraunarinnar. Efnasambandið í 
hvorum hluta er afsogað með því að bæta við leysi. Lausnirnar sem verða til við það eru greindar megindlega til að ákvarða 
þyngd þess sem afsogaðist úr hvorum hluta. Val á greiningaraðferðinni (einnig valið á íseygu efni og leysi til afsogs) ræðst af 
eiginleikum prófunarefnisins. Skilvirkni afsogsins er ákvörðuð með því að setja þekkt magn af sýninu á íseyga efnið, afsoga það 
og greina magn þess sem endurheimtist. Mikilvægt er að prófa skilvirkni afsogsins við sama styrk, eða svipaðan, og styrk 
sýnisins við prófunarskilyrðin. 

Notaðir eru þrír mismunandi streymishraðar á gasinu til að tryggja að burðargasið sé mettað af prófunarefninu. Ef útreikningar á 
gufuþrýstingnum sýna enga fylgni við streymishraðann er litið svo á að gasið sé mettað. 
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Gufuþrýstingurinn er reiknaður út með jöfnunni: 

 
þar sem: 

p = gufuþrýstingur (Pa) 

W = massi uppgufaðs prófunarefnis (g) 

V = rúmmál mettaðs gass (m3) 

R = almenni gasfastinn 8,314 (J mól–1 K–1) 

T = hitastig (K) 

M = mólmassi prófunarefnisins (g mól-1) 

Mælt rúmmál verður að leiðrétta með tilliti til mismunarins á þrýstingi og hitastigi milli streymismælisins og mettunarsúlunnar. 

1.5.8. Snúður 

1.5.8.1. Meginregla 

Í þessari aðferð er notaður seigjumælir með snúði en í honum er mæliþátturinn lítil stálkúla sem er haldið uppi í segulsviði og er 
snúið með sviðum sem snúast (26)(27)(28). Skynjaraspólur gera kleift að mæla snúningshraðann. Þegar kúlan hefur náð 
tilteknum snúningshraða, venjulega um 400 snúningum á sekúndu, er orkustreymið stöðvað og hraðinn minnkar vegna núnings 
við gasið. Minnkun snúningshraðans er mæld sem fall af tíma. Gufuþrýstingurinn er leiddur út af þrýstingsbundinni 
hraðaminnkun stálkúlunnar. Ráðlagt svið er 10-4 til 0,5 Pa. 

1.5.8.2. Búnaður 

Á mynd 11 er uppdráttur að uppsetningu tilraunatækjanna. Mælineminn er settur í klefa með hitastigi sem er haldið stöðugu 
með nákvæmni innan 0,1 °C. Sýnisílátið er sett í annan klefa með hitastigi sem einnig er haldið stöðugu með nákvæmni innan 
0,1 °C. Öllum öðrum hlutum uppsetts tækjabúnaðar er haldið við hærri hita til að forðast þéttingu. Búnaðurinn er allur tengdur 
hálofttæmiskerfi. 

 

 

 

 

A: Mælihaus með snúði 
B: Sýnisklefi 
C: Hitastillir 
D: Lofttæmisrás (hverfildæla) 
E: Lofthitastillir 

 

Mynd 11 

 

2. GÖGN OG SKÝRSLUGJÖF 

2.1. GÖGN 

Í öllum ofangreindum aðferðum skal gufuþrýstingurinn ákvarðaður við a.m.k. tvö hitastig. Æskilegt er að mæla hann við a.m.k. 
þrjú mismunandi hitastig á bilinu 0 til 50 °C, til þess að kanna hvort gufuþrýstingsferillinn er línulegur. Ef notuð er 
útsveimsaðferð (Knudsen-hólkur og jafnhitavermivigtargreining) og gasmettunaraðferð er ráðlagt að hitasviðið 120–150 °C sé 
mælt, fremur en 0–50 °C. 
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2.2. PRÓFUNARSKÝRSLA 

Eftirtaldar upplýsingar skulu vera í prófunarskýrslunni: 

— hvaða aðferð er notuð, 

— nákvæm lýsing á efninu (auðkenni og óhreinindi) og forhreinsun, ef hún hefur farið fram, 

— krafist er a.m.k. tveggja gilda fyrir gufuþrýsting og hitastig, helst þriggja eða fleiri, á bilinu 0–50 °C (eða 120–150 °C), 

— minnst eitt hitastiganna skal vera 25 °C eða lægra, ef það er tæknilega mögulegt samkvæmt aðferðinni sem valin er, 

— öll upprunaleg gögn, 

— ferill sem er log p á móti 1/T, 

— mat á gufuþrýstingi við 20 eða 25 °C. 

Ef ummyndun á sér stað (ástandsbreyting, niðurbrot) skulu eftirfarandi upplýsingar fylgja: 

— eðli breytingarinnar, 

— hitastigið þegar breytingin verður við venjulegan loftþrýsting, 

— gufuþrýstingur við 10 og 20 °C undir ummyndunarhita og 10 og 20 °C fyrir ofan hann (nema ummyndunin sé úr föstu efni 
í gas). 

Tilgreina skal allar upplýsingar og athugasemdir sem skipta máli við túlkun niðurstaðna, einkum að því er varðar óhreinindi og 
eðlisástand efnisins. 
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Viðbætir 

Matsaðferð 

INNGANGUR 

Áætluð gildi fyrir gufuþrýsting má nota: 

— til að ákvarða hvaða tilraunaaðferð er hentug, 

— sem mat eða viðmiðunarmörk þegar ekki er unnt að nota tilraunaaðferðina af tæknilegum ástæðum. 

MATSAÐFERÐ 

Áætla má gufuþrýsting vökva og fastra efna með að nota aðlagaða Watson-fylgni (a). Einu tilraunagögnin sem þörf er á er venjulegt suðumark. 
Aðferðina er hægt að nota á þrýstingssviðinu frá 105 til 10-1 Pa. 

Nákvæmar upplýsingar um aðferðina eru gefnar í „Handbook of Chemical Property Estimation Methods“ (b). Sjá einnig Environmental 
Monograph nr. 67 (c) frá Efnahags- og framfarastofnuninni. 

REIKNINGSAÐFERÐ 

Gufuþrýstingurinn er reiknaður út með eftirfarandi hætti: 

 

þar sem: 

T  =  viðkomandi hitastig 

Tb  =  eðlilegt suðumark 

Pvp  =  gufuþrýstingur við hitastig T 

ΔHvb  =  uppgufunarhiti 

ΔZb  =  þjöppunarstuðull (áætlaður 0,97) 

M  =  reynslustuðull með hliðsjón af eðlisástandi við viðkomandi hitastig 

 

Ennfremur gildir, 

 

 

þar sem KF er reynslustuðull sem tekur mið af skautun efnisins. KF-stuðlarnir fyrir nokkur efnasambönd eru taldir upp í tilvísun b. 

Oft liggja fyrir gögn þar sem suðumark við lækkaðan þrýsting er gefið upp. Í slíkum tilvikum er gufuþrýstingurinn reiknaður út með 
eftirfarandi hætti: 

 

 

þar sem T1 er suðumark við lækkaða þrýstinginn P1. 
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II. VIÐAUKI 

A.22. LENGDARVEGIÐ FALDMEÐALTAL AF ÞVERMÁLI TREFJA 

1. AÐFERÐ 

1.1. INNGANGUR 

Í þessari aðferð er lýst tilhögun við mælingar á lengdarvegnu faldmeðaltali þvermáls tilbúinna steinefnatrefja (MMMF) í lausu. 
Þar sem 95% líkur eru á að lengdarvegið faldmeðaltal þvermáls þýðisins liggi innan 95% öryggistigs (lengdarvegið faldmeðaltal 
þvermáls ± 2 staðalskekkjur) sýnisins mun gildið sem gefið er upp (gildi sýnisins) vera neðra 95% öryggisstig sýnisins (þ.e. 
lengdarvegið faldmeðaltal þvermáls – 2 staðalskekkjur). Aðferðin er byggð á uppfærslu (frá júní 1994) á drögum að 
iðnaðarverklagsreglum HSE (Heilbrigðis- og öryggismálastofnunar Bretlands) sem samþykktar voru á fundi ECFIA (Samtaka 
evrópska keramíkiðnaðarins) og HSE í Chester, 26. september 1993, og þróaðar fyrir og eftir fjölsetrarannsókn nr. 2 (1, 2). 
Þessa mæliaðferð má nota til að lýsa eiginleikum þvermáls trefja í efnum eða vörum í lausu, sem innihalda tilbúnar 
steinefnatrefjar, þ.m.t. eldfastar keramíktrefjar (RCF), tilbúnar, glerkenndar trefjar (MMVF), kristallaðar og fjölkristallaðar 
trefjar. 

Hægt er að nota lengdarvægið til að vega upp á móti þeim áhrifum sem brot á lengri trefjum, við sýnatöku eða meðhöndlun 
efnisins, hefur á dreifingu þvermálsins. Notuð er rúmfræðileg tölfræði (faldmeðaltal) til að mæla stærðardreifingu þvermáls 
tilbúinna steinefnatrefja þar sem þvermál þeirra nálgast yfirleitt log-normaldreifingu. 

Það er þreytandi og tímafrekt að mæla bæði lengd og þvermál en ef aðeins eru mældar þær trefjar sem snerta ótakmarkaða mjóa 
línu í sjónsviði skimrafeindasmásjár eru líkindin á að ákveðnar trefjar veljist í hlutfalli við lengd þeirra. Þar sem þetta gefur 
lengdina í lengdarvegnu útreikningunum þarf aðeins að mæla þvermálið og síðan má reikna lengdarvegið faldmeðaltal þvermáls 
– 2 staðalskekkjur eins og lýst er (hér á eftir). 

1.2. SKILGREININGAR 

Ögn: hlutur með hlutfall milli lengdar og breiddar sem er lægra en 3:1. 

Trefjar: hlutur með hlutfall milli lengdar og breiddar (myndhlutfall) sem er minnst 3:1. 

1.3. GILDISSVIÐ OG TAKMARKANIR 

Aðferðin er hönnuð til að skoða dreifingu þvermála sem hafa miðgildi þvermáls frá 0,5 µm til 6 µm. Hægt er að mæla stærri 
þvermál með því að nota minni stækkun á skimrafeindasmásjá en aðferðin nýtist takmarkað fyrir dreifingu trefja með minna 
þvermál og ráðlagt er að nota gegnumlýsingarrafeindasmásjá ef miðgildi þvermáls er minna en 0,5 µm. 

1.4. MEGINREGLA PRÓFUNARAÐFERÐARINNAR 

Nokkur dæmigerð kjarnasýni eru tekin úr trefjadúknum eða úr trefjum í lausu. Trefjar í lausu eru styttar með því að merja þær 
og dæmigerðu undirsýni svo dreift í vatn. Dregnir eru út deiliskammtar og síaðir gegnum pólýkarbónatsíu með 0,2 µm opstærð 
og búnir undir rannsókn með skimrafeindasmásjártækni. Þvermál trefjanna er mælt við skjástækkun, sem er tíuþúsundföld eða 
meiri (1), með aðferð þar sem notaður er skurðpunktur við línu til að fá óhlutdrægt mat á miðgildi þvermálsins. Lægra 95% 
öryggisbilið (byggt á einhliða prófun) er reiknað út til að áætla lægsta gildi faldmeðaltals þvermáls trefjanna í efninu. 

 
(1) Þessi stækkun er tilgreind fyrir 3 µm trefjar, fimmþúsundföld stækkun gæti verið hentugri fyrir 6 µm trefjar. 
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1.5. LÝSING Á PRÓFUNARAÐFERÐINNI 

1.5.1. Varúðarráðstafanir 

Draga skal úr váhrifum á starfsmenn vegna trefja í andrúmslofti eins og framast er kostur og súgskápur eða hanskabox notuð 
við meðhöndlun þurra trefja. Hafa skal reglubundið eftirlit með váhrifum á starfsmenn til að ákvarða skilvirkni 
eftirlitsaðferðanna. Við meðhöndlum tilbúinna steinefnatrefja skal nota einnota hanska til að draga úr húðertingu og til að koma 
í veg fyrir víxlmengun. 

1.5.2. Tæki/búnaður 

— Pressa og mót (sem ræður við 10 MPa). 

— Pólýkarbónathárpípusíur með 0,2 µm opstærð (25 mm þvermál). 

— Himnusía úr sellulósaester með 5 µm opstærð til að nota sem viðbótarsíu. 

— Síunarbúnaður úr gleri (eða einnota síunarkerfi) sem tekur 25 mm síur (t.d. Millipore-glersett fyrir örgreiningu, gerð nr. 
XX10 025 00). 

— Nýeimað vatn sem hefur verið síað gegnum síu með 0,2 µm opstærð til að fjarlægja örverur. 

— Úðari sem þekur sýnið með gulli eða gulli/palladíum. 

— Skimrafeindasmásjá sem ræður við upplausn niður í 10 nm og notkun við tíuþúsundfalda stækkun. 

— Ýmislegt: spaðar, skurðarblað (nr. 24), tangir, rör fyrir skimrafeindasmásjá, kolefnislím eða kolefnislímborði, 
silfurmálning. 

— Úthljóðsnemi eða úthljóðsbað á prófunarbekk. 

— Kjarnasýnatökubúnaður eða tappabor til að taka kjarnasýni úr dúk úr tilbúnum steinefnatrefjum. 

1.5.3. Prófunaraðferð 

1.5.3.1. Sýnataka 

25 mm kjarnasýnatökubúnaður eða tappabor er notaður til að taka sýni úr þversniði úr dúkum og mottum. Sýnin skal taka með 
jöfnu millibili yfir breiddina, ef dúkurinn er stuttur, eða slembiúrtaki, ef lengri dúkur er tiltækur. Sama búnað má nota til að 
draga út slembisýni úr lausum trefjum. Taka skal sex sýni, ef unnt er, til að endurspegla breytileika í lausu efninu. 

Kjarnasýnin sex skulu marin við 10 MPa í móti sem er 50 mm í þvermál. Efninu er blandað með spaða og pressað aftur við 10 
MPa. Efnið er þá tekið úr mótinu og geymt í innsiglaðri glerflösku. 

1.5.3.2. Undirbúningur sýnis 

Hægt er að fjarlægja lífræn bindiefni með því að setja trefjarnar í bræðsluofn við 450 °C í um það bil eina klukkustund, ef 
nauðsyn krefur. 

Sýninu er skipt niður í fjóra jafnstóra hluta („cone and quarter“-aðferð) (þetta skal gert inni í rykskáp). 

Notið spaða til að setja lítið magn (< 0,5 g) af sýni út í 100 ml af nýeimuðu vatni sem hefur verið síað gegnum 0,2 µm himnusíu 
(nota má ofurhreint vatn fengið með öðrum aðferðum ef sýnt er fram á að þær séu fullnægjandi). Dreifið efninu vandlega með 
úthljóðsnema sem er knúinn við 100 W afl og stilltur þannig að það myndist holrými. (Ef nemi er ekki tiltækur skal nota 
eftirfarandi aðferð: hrist margoft og snúið við í 30 sekúndur, meðhöndlað með úthljóðsbúnaði í úthljóðsbaði á prófunarbekk í 5 
mínútur, þá hrist margoft og snúið við í aðrar 30 sekúndur.) 
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Þegar trefjunum hefur verið dreift eru tafarlaust teknir nokkrir deiliskammtar (t.d. þrír deiliskammtar, 3. 6 og 10 ml) með 
pípettu með stóru opi (rúmtak 2–5 ml). 

Hver deiliskammtur er síaður við lofttæmi um 0,2 µm pólýkarbónatsíu, með viðbótarhimnusíu úr sellulósaester, í trekt með 
glersíu og sívölum geymi. Um það bil 5 ml af síuðu, eimuðu vatni skal sett í trektina og deiliskammtinum rennt hægt úr pípettu í 
vatnið þannig að pípettuoddinum sé haldið undir bjúgfletinum. Skola þarf pípettuna og geyminn vandlega á eftir þar sem mjóar 
trefjar hafa tilhneigingu til að vera frekar á yfirborðinu. 

Sían er fjarlægð varlega og skilin frá viðbótarsíunni áður en hún er sett í ílát til þurrkunar. 

Fjórðungur eða helmingur síunarhlutans með setinu er saxaður af með skurðarhníf (skurðarblað nr. 24). Afskorni hlutinn er 
festur varlega á sýnishaldara skimrafeindasmásjárinnar með kolefnislímborða eða kolefnislími. Bera skal silfurmálninguna á 
minnst þrjá staði til að bæta rafsambandið við brúnir síunnar og við sýnishaldarann. Þegar límið/silfurmálningin er þurr skal 
húða yfirborð setsins með u.þ.b. 50 nm af gulli eða gulli/palladíum. 

1.5.3.3. Notkun og kvörðun á skimrafeindasmásjá 

1.5.3.3.1. K v ö rðu n  

Prófa skal kvörðun skimrafeindasmásjárinnar a.m.k. einu sinni í viku (æskilegast væri einu sinni á dag) með vottaðri 
kvörðunartöflu. Prófa skal kvörðunina með vottuðum staðli og ef mæligildi skimrafeindasmásjárinnar er ekki innan ± 2% af 
vottaða gildinu þarf að stilla kvörðun skimrafeindasmásjárinnar og prófa hana aftur. 

Skimrafeindasmásjáin þarf að ráða við upplausn sýnilegs þvermáls, a.m.k. niður í 0,2 µm, í raunverulegum sýnaefnivið, við 
tvöþúsundfalda stækkun. 

1.5.3.3.2. N o t k u n  

Skimrafeindasmásjána skal nota við tíuþúsundfalda stækkun (1), við aðstæður sem gefa góða upplausn með viðunandi mynd við 
lágan skimunarhraða, t.d. 5 sekúndur á ramma. Þótt notkunarkröfur geti verið mismunandi milli skimrafeindasmásjáa ætti 
yfirleitt, til að fá sem bestan sýnileika og upplausn við rannsóknir á efnum sem hafa tiltölulega litla atómþyngd, að nota 
hröðunarspennuna 5–10 keV við litla punktstærð og stutta vinnufjarlægð. Ef farið er línulega yfir efnið skal nota 0° halla til að 
lágmarka endurteknar skerpustillingar eða, ef skimrafeindasmásjáin er með jafnmiðjusvið, nota jafnmiðja vinnufjarlægð. Nota 
má minni stækkun ef ekki eru í efninu smátrefjar (hvað þvermál varðar) og þvermál trefjanna er mikið (> 5 µm). 

1.5.3.4. Stærðarákvörðun 

1.5.3.4.1. R a n n s ó k n  u n d i r  l í t i l l i  s t æ k k u n  t i l  að  m e t a  sýn ið  

Rannsaka skal sýnið í upphafi undir lítilli stækkun til að leita vísbendinga um kekki af stórum trefjum og til að meta þéttleika 
trefjanna. Ef of mikið er af kekkjum er ráðlagt að búa til nýtt sýni. 

Vegna tölfræðilegrar nákvæmni er nauðsynlegt að mæla lágmarksfjölda trefja og mikill þéttleiki trefjanna gæti verið æskilegur 
þar sem tímafrekt er að rannsaka tóm svæði og það hefur ekki gildi fyrir greininguna. Ef of mikið er sett á síuna verður þó erfitt 
að mæla allar mælanlegar trefjar þar sem möguleiki er á að minni trefjar sjáist ekki þar sem þær stærri skyggja á þær. 

Ef þéttleiki trefjanna er yfir 150 trefjar á millimetra í línulegri yfirferð getur það haft í för með sér kerfislægt ofmat á 
lengdarvegnu faldmeðaltali. Hins vegar lengir of lítill þéttleiki trefjanna greiningartímann og það er oft kostnaðarhagkvæmt að 
búa til nýtt sýni sem er nær kjörþéttleika trefja í stað þess að halda áfram talningu á síum með litlu magni trefja. Kjörþéttleiki 
trefja ætti að gefa að meðaltali eina eða tvær teljanlegar trefjar á hverju sjónsviði við fimmþúsundfalda stækkun. Kjörþéttleikinn 
fer þó eftir stærð (þvermáli) trefjanna og því þarf rannsakandinn að nota sérfræðiálit sitt til að ákveða hvort trefjarnar eru nærri 
því að hafa kjörþéttleika eða ekki. 

 

 
(1) Fyrir 3 µm trefjar, sjá fyrri neðanmálsgrein. 
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1.5.3.4.2. L e n g d a r v æ g i  þv e r m á l s  t r e f j a n n a  

Aðeins eru taldar þær trefjar sem snerta (eða liggja yfir) (ótakmarkaða) mjóa línu sem dregin er á skjá 
skimrafeindasmásjárinnar. Af þessum sökum er dregin lárétt (eða lóðrétt) lína yfir miðju skjásins. 

Líka er hægt að setja einn punkt á miðju skjásins og hefja svo samfellda skimun í eina stefnu yfir síuna. Allar trefjar sem hafa 
myndhlutfall sem er hærra en 3:1 og snerta, eða liggja yfir, þann punkt eru þvermálsmældar og skráðar. 

1.5.3.4.3. S t æ rð a r á k v ö rðu n  t r e f j a  

Ráðlagt er að mæla að lágmarki 300 trefjar. Hver trefjanna er aðeins mæld einu sinni á skurðpunktinum við línuna eða punktinn 
sem teiknaður er á myndina (eða nærri skurðpunktinum ef ekki sést í brúnir trefjanna). Ef fyrir koma trefjar með misleit 
þversnið skal nota mælingar sem sýna meðalþvermál trefjanna. Mikilvægt er að skilgreina brúnir trefjanna og mæla stystu 
fjarlægð milli þeirra. Hægt er að gera stærðarákvarðanirnar beintengt eða aftengt á vistuðum myndum eða ljósmyndum. Ráðlagt 
er að nota hálfsjálfvirk mælikerfi fyrir myndir sem hala niður gögnunum beint í töflureikni þar sem þau spara tíma, koma í veg 
fyrir umritunarskekkjur og gefa færi á sjálfvirkum útreikningum. 

Endar langra trefja skulu yfirfarnir við litla stækkun til að tryggja að þeir vindist ekki aftur inn í mælisjónsviðið og séu bara 
mældir einu sinni. 

2. GÖGN 

2.1. ÚRVINNSLA NIÐURSTAÐNA 

Þvermál trefja hafa yfirleitt ekki normaldreifingu. Með log-umbreytingu er þó hægt að fá dreifingu sem nálgast 
normaldreifingu. 

Reiknað er út meðaltal (mean lnD) og staðalfrávik (SDlnD) náttúrulogra (lnD) af þvermáli trefjanna n (D). 

 

 

Til að fá út staðalskekkjuna (SElnD) er deilt í staðalfrávikið með kvaðratrótinni af fjölda mælinga (n). 

 

 

Til að fá faldmeðaltal að frádregnum tveimur rúmfræðilegum staðalskekkjum er tvöföld staðalskekkja dregin frá meðaltalinu og 
veldisvísisfall þess gildis reiknað út (meðaltal mínus tvær staðalskekkjur). 
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3. SKÝRSLUGJÖF 

PRÓFUNARSKÝRSLA 

Í prófunarskýrslunni skulu a.m.k. vera eftirtaldar upplýsingar: 

— Gildi lengdarvegins faldmeðaltals mínus tvær staðalskekkjur. 

— Öll frávik og sérstaklega þau sem gætu haft áhrif á samkvæmni eða nákvæmni niðurstaðnanna með viðeigandi rökum. 

4. HEIMILDIR 

1. B. Tylee SOP MF 240. Health and Safety Executive, February 1999. 

2. G. Burdett and G. Revell. Development of a standard method to measure the length-weigthed geometric mean fibre 
diameter: Results of the Second inter-laboratory exchange. IR/L/MF/94/07. Project R42.75 HPD. Health and Safety 
Executive, Research and Laboratory Services Division, 1994. 
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III. VIÐAUKI 

B.46. RANNSÓKN Í GLASI Á HÚÐERTINGU: PRÓFUN MEÐ LÍKANI SEM BYGGIST Á ENDURGERÐRI HÚÐÞEKJU MANNS 

1. AÐFERÐ 

1.1. INNGANGUR 

Húðerting er skemmd í húð sem kemur fram eftir að prófunarefnið hefur verið á húðinni í allt að 4 klukkustundir og getur 
gengið til baka (eins og skilgreint er í hnattsamræmdu kerfi Sameinuðu þjóðanna til flokkunar og merkingar á íðefnum (HSK)) 
(1). Þessi prófunaraðferð felur í sér prófun í glasi sem, með hliðsjón af upplýsingakröfunum, getur gert það kleift að ákvarða 
ertingareiginleika efna og verið sjálfstæð staðgönguprófun innan prófunaráætlunar með aðferðinni með vægi rökstuddra 
vísbendinga (2). 

Mat á húðertingu felur oftast í sér notkun tilraunadýra (sjá aðferð B.4)(3). Með tilliti til velferðar dýra gerir aðferð B.4 það kleift 
að ákvarða húðætingu/húðertingu með raðprófunaráætlun með fullgiltum aðferðum framkvæmdum í glasi og utan lífs og því er 
komið í veg fyrir sársauka og þjáningu dýra. Þrjár fullgiltar prófunaraðferðir eða viðmiðunarreglur um prófanir í glasi, B.40, 
B.40bis og TG 435 (4, 5, 6), eru nothæfar í þann hluta raðprófunaráætlunar B.4 sem varðar ætingareiginleika. 

Þessi prófunaraðferð byggist á líkönum með endurgerðri húðþekju manns (e. reconstructed human epidermis model) en 
heildarhönnun þeirra (notkun hyrnisfrumna sem fengnar eru af manni sem frumugjafa, dæmigerður vefur og uppbygging 
frumna) líkir nákvæmlega eftir lífefnafræðilegum og lífeðlisfræðilegum eiginleikum efri hluta mannshúðar, þ.e. húðþekjunnar. 
Verklagið sem lýst er í þessari prófunaraðferð gefur möguleika á hættugreiningu á ertandi efnum í samræmi við 2. flokk 
hnattsamræmda kerfisins. Í þessari prófunaraðferð felast líka nothæfisstaðlar fyrir mat á samsvarandi og breyttum 
prófunaraðferðum með líkönum sem byggjast á endurgerðri húðþekju manns (7). 

Rannsóknum er lokið á forfullgildingu, bestun og fullgildingu fyrir tvær prófunaraðferðir í glasi (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17), sem seldar eru sem EpiSkinTM og EpiDermTM, og voru notuð líkön með endurgerðri húðþekju manns. Tilvísanirnar voru 
byggðar á R 38. Fjallað er um ákveðna þætti endurreiknings, að því er varðar hnattsamræmda kerfið, í tilvísun 25. Ráðlagt er að 
nota aðferðir sem jafngilda EpiSkinTM (fullgilt tilvísunaraðferð nr. 1) sem sjálfstæð staðgöngupróf í stað prófunar í lífi á 
kanínum til flokkunar á ertandi efnum í 2. flokki hnattsamræmda kerfisins. Aðeins er ráðlagt að nota aðferðir sem jafngilda 
EpiDermTM (fullgilt tilvísunaraðferð nr. 2) til skimunarprófunar, eða sem hluta af raðprófunaráætlun innan aðferðarinnar með 
vægi rökstuddrar vísbendingar, til flokkunar á ertandi efnum í 2. flokki hnattsamræmda kerfisins. Áður en hægt er að nota líkan 
með endurgerðri húðþekju manns til prófunar á húðertingu í eftirlitsskyni skal ákvarða áreiðanleika þess, gildi (nákvæmni) og 
takmarkanir vegna fyrirhugaðrar notkunar til að tryggja að það sé samanburðarhæft við fullgiltu tilvísunaraðferðina nr. 1 í 
samræmi við nothæfisstaðlana sem settir eru fram í þessari prófunaraðferð (viðbætir). 

Tvær aðrar prófunaraðferðir í glasi þar sem notað er líkan með endurgerðri húðþekju manns hafa verið fullgiltar í samræmi við 
kröfur samkvæmt þessari prófunaraðferð og sýna samsvarandi niðurstöður og fullgilta tilvísunaraðferðin nr. 1 (18). Þær eru 
breytt EpiDermTM-prófunaraðferð (breytt tilvísunaraðferð nr. 2) og SkinEthic RHETM-prófunaraðferðin (hliðstæð aðferð 1 (e. 
me-too method 1)). 

1.2. SKILGREININGAR 

Eftirfarandi skilgreiningar eru notaðar í þessari prófunaraðferð: 

Nákvæmni: Samkvæmni milli niðurstaðna úr prófunaraðferðum og viðurkenndum viðmiðunargildum. Nákvæmni er 
mælikvarði á nothæfi prófunaraðferða og einn þáttur gildisins. Hugtakið er oft notað í stað hugtaksins „samsvörun“ til að lýsa 
hlutfalli réttra niðurstaðna úr prófunaraðferð. 

Samanburðarefni prófunarlotu: Viðmiðunarefni sem gefur meðalgildi lífvænleika frumna í vefnum. 
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Lífvænleiki frumna: Mæliþáttur sem mælir heildarvirkni frumuhóps, t.d. getu frumubundinna vetnissvipta í hvatberum til að 
draga úr líflitnum MTT (3-(4,5-dímetýlþíasól-2-ýl)-2,5-dífenýltetrasólíumbrómíð, þíasólýl-blár) sem, með hliðsjón af 
endapunktinum sem mældur er og tilhögun prófunar, samsvarar heildartölu og/eða lífsþrótti lifandi frumna. 

ET50: Sá váhrifatími sem þarf til að draga úr lífvænleika frumu um 50% við notkun markefnis við tilgreindan, fastan styrk, sjá 
einnig IC50. 

Falsneikvæðar niðurstöður: Hlutfall allra jákvæðra efna sem eru ranglega greind með prófunaraðferð sem neikvæð. Hlutfallið 
er ein vísbending um nothæfi prófunaraðferðar. 

Falsjákvæðar niðurstöður: Hlutfall allra neikvæðra (óvirkra) efna sem eru ranglega greind sem jákvæð. Hlutfallið er ein 
vísbending um nothæfi prófunaraðferðar. 

Ótakmarkaður skammtur: Það magn prófunarefnis sem borið er á húðina sem er umfram magnið sem þarf til að hylja 
yfirborð húðarinnar fullkomlega og jafnt. 

Hnattsamræmda kerfið til flokkunar og merkingar á íðefnum (HSK): Kerfi til flokkunar efna og blandna samkvæmt 
stöðluðum tegundum og stigum eðlisrænnar hættu, heilbrigðishættu og umhverfishættu sem tekur til samsvarandi 
hættuboðsatriða, s.s. hættumerkja, viðvörunarorða, hættusetninga, varnaðarsetninga og öryggisblaða, til að miðla upplýsingum 
um skaðleg áhrif þeirra til að vernda menn (þ.m.t. vinnuveitendur, launafólk, flytjendur, neytendur og bráðaliðar) og umhverfið 
(1) og hrint var í framkvæmd í Evrópusambandinu með reglugerð (EB) nr. 1272/2008. 

IC50: Sá styrkur markefnis sem dregur úr lífvænleika vefjanna um 50% (IC50) eftir fastan váhrifatíma, sjá líka ET50. 

Nothæfisstaðlar: Staðlar, byggðir á fullgiltri tilvísunaraðferð, sem eru grunnur mats á samanburðarhæfi fyrirhugaðrar 
prófunaraðferðar sem er samsvarandi hvað verkunarmáta og virkni varðar. Þeir fela m.a. í sér: I) nauðsynlega þætti 
prófunaraðferðarinnar, II) lágmarksskrá yfir þau viðmiðunarefni sem valin eru úr þeim efnum sem eru notuð til að sýna fram á 
viðunandi nothæfi fullgiltu tilvísunaraðferðinnar og III) samanburðarhæf gildi fyrir nákvæmni og áreiðanleika, sem byggjast á 
því hvað fæst með fullgiltri tilvísunaraðferð, sem fyrirhuguð prófunaraðferð ætti að veita þegar hún er metin með lágmarksskrá 
yfir viðmiðunarefni. 

Áreiðanleiki: Mælikvarði á það að hvaða marki er hægt að framkvæma prófunaraðferð með samanburðarnákvæmni á hverri 
rannsóknarstofu og milli mismunandi rannsóknarstofa yfir langt tímabil þegar hún er framkvæmd með sömu aðferðarlýsingum. 
Hann er metinn með því að reikna út einseturs og fjölsetra samanburðarnákvæmni. 

Næmi: Hlutfall allra jákvæðra/virkra efna sem eru rétt flokkuð með prófuninni. Næmi er mælikvarði á nákvæmni 
prófunaraðferðar sem gefur afdráttarlausar niðurstöður og er mikilvæg forsenda í mati á gildi prófunaraðferðar. 

Sértæki: Hlutfall allra neikvæðra/óvirkra efna sem eru rétt flokkuð með prófuninni. Sértæki er mælikvarði á nákvæmni 
prófunaraðferðar sem gefur afdráttarlausar niðurstöður og er mikilvægur þáttur í mati á gildi prófunaraðferðar. 

Húðerting: Framköllun á skemmd í húð sem kemur fram eftir að prófunarefnið hefur verið á húðinni í allt að 4 klukkustundir 
og getur gengið til baka. Húðerting er svæðisbundin svörun, ekki ónæmisvaldandi, sem kemur í ljós stuttu eftir örvun (24). 
Aðaleinkenni hennar er að hún gengur til baka, veldur bólguviðbrögðum og flestum klínískum einkennum ertingar 
(hörundsroða, bjúg, kláða og sársauka) sem tengjast bólguferli. 

1.3. GILDISSVIÐ OG TAKMARKANIR 

Takmarkanir þeirra prófana, þar sem notað er líkan með endurgerðri húðþekju manns, sem falla undir þessa prófunaraðferð er 
að þau flokka aðeins efni sem húðertingarefni skv. 2. flokki hnattsamræmda kerfisins. Þar sem þau heimila ekki flokkun efna í 
hinn valkvæða 3. flokk, eins og hann er skilgreindur í hnattsamræmda kerfinu, verða öll önnur efni óflokkuð (utan flokks). 
Hugsanlega þarf að endurskoða þessa prófunaraðferð með hliðsjón af þörfum vegna eftirlits og möguleikanum á að fella síðar 
inn í hana nýja endapunkta, endurbætur eða þróun nýrra hliðstæðra prófana. 

Þessi prófunaraðferð gerir kleift að hættugreina ertandi efni með einum efnisþætti (19) en veitir ekki fullnægjandi upplýsingar 
um húðætingu. Ekki er hægt að prófa lofttegundir og úðaefni og blöndur hafa ekki enn verið metnar í fullgildingarrannsókn. 
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1.4. MEGINREGLA PRÓFUNARINNAR 

Prófunarefnið er borið staðbundið á þrívítt líkan með endurgerðri húðþekju manns sem samanstendur af eðlilegum 
hyrnisfrumum, fengnum af manni, sem hafa verið ræktaðar til að mynda marglaga, mjög aðgreint líkan af húðþekju manns. Það 
samanstendur af grunn- þyrni- og kornalagi og marglaga hornlagi sem í eru millifrumna fitulagaþynnur sem er raðað upp í 
mynstur sem eru hliðstæð við mynstur í lífi. 

Meginregla prófunar með líkani sem byggist á endurgerðri húðþekju manns byggist á þeirri forsendu að ertandi efni geti gengið 
inn í hornlag húðþekjunnar með flæði og séu frumudrepandi í undirliggjandi lögum. Lífvænleiki frumna er mældur með 
umbreytingu vetnissviptis á líflitnum MTT (3-(4,5-dímetýlþíasól-2-ýl)-2,5-dífenýltetrasólíumbrómíð, þíasólýl-blár; EINECS-nr. 
206-069-5, CAS-nr. 298-93-1)) í blátt formasansalt sem er mælt megindlega eftir útdrátt úr vefjunum (20). Ertandi efni eru 
greind eftir hæfni þeirra til að minnka lífvænleika frumna niður fyrir skilgreind viðmiðunargildi (þ.e. ≤ 50% fyrir 2. flokk 
ertandi efna í hnattsamræmda kerfinu). Efni sem leiða af sér lífvænleika frumna yfir skilgreindum viðmiðunargildum verða ekki 
flokkuð (þ.e. > 50%, utan flokks). 

Nota má líkön með endurgerðri húðþekju manns til að prófa föst efni, vökva, hálfföst efni og vax. Vökvarnir mega vera 
vatnskenndir eða ekki vatnskenndir og föstu efnin mega vera uppleysanleg eða óleysanleg í vatni. Prófa skal föst efni í fíngerðu 
duftformi, þegar því verður við komið. Þar sem fullgilding prófunarkerfa með líkönum með endurgerðri húðþekju manns fól í 
sér 58 vandlega valin efni af breiðu sviði efnaflokka er þess vænst að aðferðunum sé yfirleitt hægt að beita á alla efnaflokka 
(16). Fullgildingin felur í sér 13 ertandi efni skv. 2. flokki hnattsamræmda kerfisins. Bent skal á að óætandi sýrur, basar, sölt og 
önnur ólífræn efni voru ekki tekin með í fullgildingunni og sumir þekktir flokkar lífrænna, ertandi efna, s.s. hýdróperoxíð, fenól 
og yfirborðsvirk efni, voru ekki teknir með eða voru aðeins teknir með að takmörkuðu leyti. 

1.5. SÝNT FRAM Á HÆFNI 

Áður en fullgilt aðferð, sem fylgir þessari prófunaraðferð, er tekin til reglubundinnar notkunar kunna rannsóknarstofur að vilja 
staðfesta tæknilega hæfni hennar með efnunum tíu sem ráðlögð eru í töflu 1. Í þessari prófunaraðferð er litið á hinn valkvæða 3. 
flokk hnattsamræmda kerfisins sem „utan flokks“. Nota skal nothæfisstaðla, sem tilgreindir eru í viðbætinum við þessa 
prófunaraðferð, fyrir nýjar og samsvarandi, hliðstæðar prófunaraðferðir, sem eru hannaðar samkvæmt þessari prófunaraðferð og 
samsvara fullgiltu viðmiðunaraðferðunum hvað skipulag og virkni varðar, eða fyrir breyttar, fullgiltar aðferðir til að sýna fram á 
sambærilegan áreiðanleika og nákvæmni nýju prófunaraðferðarinnar áður en hún er notuð til prófana vegna eftirlits. 

Tafla 1 

Efni sem sýna fram á hæfni og eru hluti af viðmiðunarefnunum sem skráð eru í viðaukanum 

Efni CAS-nr. Niðurstaða í lífi Eðlisástand HSK-flokkur 

naftalínediksýra 86-87-3 0 S Utan flokks 

ísóprópanól 67-63-0 0,3 L Utan flokks 

metýlsterat 112-61-8 1 S Utan flokks 

heptýlbútýrat 5870-93-9 1,7 L 3. flokkur (valkvæður) 

hexýlsalisýlat 6259-76-3 2 L 3. flokkur (valkvæður) 

sýklamenaldehýð 103-95-7 2,3 L 2. flokkur 

1-brómóhexan 111-25-1 2,7 L 2. flokkur 

bútýlmetakrýlat 97-88-1 3 L 2. flokkur 

1-metýl-3-fenýl-1-píperasín 5271-27-2 3,3 S 2. flokkur 

heptanal 111-71-7 4 L 2. flokkur 
 

 

1.6. LÝSING Á AÐFERÐINNI 

Eftirfarandi er lýsing á þáttum og tilhögun prófunar með líkani sem byggist á endurgerðri húðþekju manns til að meta 
húðertingu. Hægt er að rækta líkan með endurgerðri húðþekju manns, útbúa það eða kaupa (t.d. EpiSkinTM, EpiDermTM og 
SkinEthic RHETM). Hægt er að nálgast hefðbundnar aðferðarlýsingar prófunaraðferðanna EpiSkinTM, EpiDermTM og SkinEthic 
RHETM á (http://ecvam.jrc.ec.europa.eu)(21, 22, 23). Prófanir skulu fara fram samkvæmt eftirfarandi: 
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1.6.1. Þættir líkans sem byggist á endurgerðri húðþekju manns 

1.6.1.1. Almenn skilyrði vegna líkansins 

Nota skal eðlilegar hyrnisfrumur af manni til að útbúa útþekjuna. Í henni skulu vera mörg lög af lífvænlegum þekjufrumum 
(grunnlag, þyrnilag, kornalag) undir virku hornlagi. Hornlagið skal vera marglaga, með grundvallarfitusniði til að veita virkan, 
traustan tálma gegn því að frumudrepandi markefni, t.d. natríumdódekýlsúlfat eða Triton X-100, gangi hratt inn í það. Meta má 
tálmavirknina, annaðhvort með því að ákvarða við hvaða styrk markefni dregur úr lífvænleika vefjanna um 50% (IC50) eftir 
fastan váhrifatíma, eða með því að ákvarða hve langan váhrifatíma þarf til að draga úr lífvænleika frumna um 50% (ET50) þegar 
markefnið er borið á í tilteknum, föstum styrk. Afmörkunareiginleikar líkansins skulu koma í veg fyrir að efni flytjist um 
hornlagið að lífvænlegum vef en það myndi skerða getu líkansins til að lýsa váhrifum á húð. Húðlíkanið skal vera laust við smit 
af völdum baktería, veira, berfryminga eða sveppa. 

1.6.1.2. Skilyrði um virkni líkansins 

1.6.1.2.1. L í f v æ n l e i k i  

Mælt er með að prófun á MTT-lit sé notuð til að ákvarða umfang lífvænleika (20). Ljósþéttni (uppleysta) litarins sem dreginn er 
úr vef sem er meðhöndlaður með neikvæðu samanburðarefni ætti að vera a.m.k. tuttugu sinnum meiri en ljósþéttni 
útdráttarleysisins eingöngu. Skjalfest skal að vefurinn sem er meðhöndlaður með neikvæðu samanburðarefni sé stöðugur í 
ræktun (veiti samsvarandi lífvænleika) meðan váhrifatímabil prófunarinnar stendur yfir. 

1.6.1.2.2. T á l m a v i r k n i  

Hornlagið og samsetning fitunnar í því ætti að nægja til að koma í veg fyrir að frumudrepandi markefni, t.d. 
natríumdódekýlsúlfat eða Triton X-100, gangi hratt inn í það, miðað við IC50 eða ET50. 

1.6.1.2.3. F o r m f r æð i  

Vefjafræðilegar rannsóknir á endurgerðu húðinni/húðþekjunni skulu gerðar af starfsfólki með tilskilin réttindi og skal sýna fram 
á að bygging hennar sé lík húð/húðþekju af manni (þ.m.t. marglaga hornlag). 

1.6.1.2.4. S a m a n b u rð a r n á k v æ m n i  

Sýna skal fram á samanburðarnákvæmni yfir langt tímabil í niðurstöðum aðferðar þar sem notað er tiltekið líkan, helst með 
viðeigandi samanburðarefni (viðmiðunarefni) prófunarlotunnar (sjá viðbæti). 

1.6.1.2.5. G æð a e f t i r l i t  v e g n a  l í k a n s i n s  

Líkön úr húðþekju, sem eru notuð innan hverrar prófunarlotu, skulu uppfylla skilgreindar viðmiðanir framleiðsluvottunar en af 
þeim skipta lífvænleiki (liður 1.6.1.2.1) og tálmavirkni (liður 1.6.1.2.2) mestu máli. Birgir húðlíkansins (eða rannsakandi ef 
notað er innanhússlíkan) skal staðfesta ásættanleikasvið (efri og neðri mörk) fyrir IC50 eða ET50. Rannsóknarstofan skal 
staðfesta tálmaeiginleika vefjanna eftir móttöku þeirra. Aðeins er hægt að samþykkja niðurstöður sem fást með viðurkenndum 
vefjum sem áreiðanlegar spár um ertandi áhrif. Dæmi um ásættanleikasvið fyrir fullgiltar tilvísunaraðferðir er gefið hér á eftir. 

 

Tafla 2 

Dæmi um viðmiðanir fyrir gæðaeftirlit prófunarlota 

  

 Neðri ásættanleikamörk Meðaltal ásættanleikasviðs Efri ásættanleikamörk 

Fullgilt tilvísunaraðferð nr. 1  
(18 klukkustunda meðhöndlun með 
natríumdódekýlsúlfati) 

IC50 = 1,0 mg/ml IC50 = 2,32 mg/ml IC50 = 3,0 mg/ml 

Fullgilt tilvísunaraðferð nr. 2  
(1% Triton X-100) ET50 = 4,8 klst. ET50 = 6,7 klst. ET50 = 8,7 klst. 
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1.6.1.3. Prófunar- og samanburðarefni borin á 

Nota skal nægjanlegan fjölda samhliða vefjaprófana fyrir hverja meðhöndlun og til samanburðar (a.m.k. þrjár samhliða prófanir 
í hverri lotu). Nota skal nægilegt magn prófunarefnis, bæði af vökva og föstum efnum, til að hylja yfirborð húðarinnar 
fullkomlega og jafnt en forðast þó ótakmarkaðan skammt (sjá skilgreiningarnar í lið 1.2.), þ.e. nota skal minnst 25 µL/cm2 eða 
25 mg/cm2. Ef um föst efni er að ræða skal væta yfirborð húðþekjunnar með afjónuðu eða eimuðu vatni áður en efnið er borið á 
til að tryggja góða snertingu við húðina. Prófa skal föst efni í fíngerðu duftformi, þegar því verður við komið. Í lok 
váhrifatímans skal skola prófunarefnið vandlega af yfirborði húðarinnar með vatnskenndri jafnalausn eða 0,9% NaCl. Váhrif 
þurfa að vara frá 15 til 60 mínútum og sýnið að standa við hitastigið 20 til 37 °, eftir því hvaða líkan úr endurgerðri húðþekju 
manns er notað Sjá nánari upplýsingar í stöðluðum verklagsreglum fyrir aðferðirnar þrjár (21, 22, 23). 

Nota skal neikvæð og jákvæð samanburðarefni samtímis fyrir hverja rannsókn til að sýna fram á að lífvænleiki (neikvætt 
samanburðarefni), tálmavirkni og næmi vefjanna sem af henni leiðir (jákvætt samanburðarefni) séu innan skilgreinds, 
rannsóknarsögulegs ásættanleikasviðs. Efnið sem mælt er með að sé notað við jákvæðan samanburð er 5% vatnskennt 
natríumdódekýlsúlfat. Efnin sem mælt er með að séu notuð við neikvæðan samanburð eru vatn eða fostfatjöfnuð saltlausn. 

1.6.1.4. Mælingar á lífvænleika frumna 

Mikilvægasti þáttur prófunarferlisins er að lífvænleikinn sé ekki mældur um leið og prófunarefnin hafa verið borin á, heldur 
eftir að skolaður vefurinn hefur verið hæfilega langan tíma í nýjum miðli eftir meðhöndlunina. Á þeim tíma nær vefurinn bæði 
að jafna sig af lítillega ertandi áhrifum og greinileg, frumudrepandi áhrif koma í ljós. Við bestun prófunarinnar (9, 10, 11, 12, 
13) kom í ljós að best reyndist ef tímabilið, sem sýnið var látið standa við rannsóknaraðstæður eftir meðhöndlun, var 42 
klukkustundir og voru þær því notaðar við fullgildingu tilvísunaraðferðanna. 

Prófun á umbreytingu MTT-litar er fullgilt, megindleg aðferð sem skal nota til að mæla lífvænleika frumna. Hún samræmist 
notkun í þrívíðu vefjalíkani. Húðsýnið er sett í MTT-litarlausn í hæfilegum styrk (t.d. 0,3-1 mg/ml) í 3 klukkustundir. Útfellt, 
blátt formasan er svo dregið úr vefnum með leysi (t.d. ísóprópanóli, súru ísóprópanóli) og formasanstyrkurinn er mældur með 
því að ákvarða ljósþéttni við 570 nm á kvarðabili sem er að hámarki ± 30 nm. 

Ljósfræðilegir eiginleikar prófunarefnisins, eða efnafræðileg virkni þess á MTT-litinn, getur truflað prófunina og leitt til rangs 
mats á lífvænleika (af því að prófunarefnið getur komið í veg fyrir eða snúið litarmynduninni við jafnframt því að valda henni). 
Þetta getur gerst þegar tiltekið prófunarefni er ekki skolað algerlega af húðinni eða ef það gengur inn í húðþekjuna. Ef 
prófunarefnið hefur beina virkni á MTT-litinn, er litað frá náttúrunnar hendi eða litast við meðhöndlun vefjarins skal 
viðbótareftirliti beitt til að greina og leiðrétta truflun prófunarefnisins á aðferðina sem er notuð til mælinga á lífvænleika. 
Nákvæmar upplýsingar um það hvernig skal prófa beina virkni á minnkun MTT-litar er að finna í aðferðarlýsingunni fyrir 
fullgiltar tilvísunaraðferðir (21, 22, 23). Ósértæk litun sem rekja má til þessara truflana má ekki fara yfir 30% af neikvæðum 
samanburði (vegna leiðréttinga). Ef ósértæk litun er meiri en 30% er prófunarefnið talið ósamrýmanlegt prófuninni. 

1.6.1.5. Viðmiðanir fyrir ásættanleika prófunar 

Fyrir hverja prófun með gildum prófunarlotum (sjá lið 1.6.1.2.5.) skulu vefir sem hafa verið meðhöndlaðir með neikvæða 
samanburðarefninu hafa ljósþéttni sem endurspegla gæði vefja sem hafa farið gegnum öll skref sendingar- og móttökuferlisins 
og aðferðarlýsingar vegna ertingar. Ljósþéttnigildin sem höfð eru til samanburðar skulu ekki vera undir viðurkenndum, 
rannsóknarsögulegum neðri mörkum. Á sama hátt skulu vefir sem meðhöndlaðir eru með jákvæðum samanburðarefnum, t.d. 
5% vatnskenndu natríumdódekýlsúlfati, endurspegla næmi og getu vefja til að bregðast við ertandi efnum við aðstæður hverrar 
prófunar fyrir sig (t.d. lífvænleiki ≤ 40% miðað við fullgilta tilvísunaraðferð nr. 1 og ≤ 20% miðað við fullgilta tilvísunaraðferð 
nr. 2). Tengdar og viðeigandi mælingar á breytileika milli samhliða vefjaprófana skal skilgreina (ef staðalfrávik eru notuð skulu 
þær t.d. vera ≤ 18%). 

2. GÖGN 

2.1. GÖGN 

Setja skal gögn úr samhliða prófunarsýnum fyrir hverja meðhöndlun, (t.d. ljósþéttnigildi og gögn um reiknaðan hundraðshluta 
fyrir lífvænleika frumna fyrir hvert prófunarefni, auk flokkunar) fram í töfluformi, þ.m.t. gögn úr endurteknum tilraunum, ef við 
á. Auk þess skal tilgreina meðaltal ± staðalfrávik fyrir hverja tilraun. Víxlverkanir við MTT-hvarfmiðil og lituð prófunarefni 
skulu tilgreindar fyrir hvert prófað efni. 
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2.2. TÚLKUN NIÐURSTAÐNA 

Nota má ljósþéttnigildin sem fást með hverju prófunarsýni til að reikna út lífvænleika í hundraðshlutum í samanburði við 
neikvæða samanburðarefnið sem er látið gilda 100%. Þröskuldsgildi hundraðshluta lífvænleika frumna, sem skilur á milli 
ertandi efna og óflokkaðra prófunarefna, og sú tölfræðilega aðferð eða aðferðir, sem notaðar eru til að meta niðurstöðurnar og 
greina ertandi efni, skulu skýrt skilgreind og skjalfest og skal sýna fram á að þau séu eins og við á. Þröskuldsgildi til að spá fyrir 
um ertandi áhrif í tengslum við fullgiltar tilvísunaraðferðir eru gefin hér á eftir: 

Prófunarefnið er talið ertandi fyrir húð í samræmi við 2. flokk hnattsamræmda kerfisins : 

i. ef lífvænleiki vefjanna eftir váhrif og eftirmeðhöndlun er minni en eða jafn (≤) 50%. 

Prófunarefnið telst utan flokks: 

ii. ef lífvænleiki vefjanna eftir váhrif og eftirmeðhöndlun er meiri en (>) 50%. 

3. SKÝRSLUGJÖF 

3.1. PRÓFUNARSKÝRSLA 

Prófunarskýrslan skal innihalda upplýsingar um eftirfarandi: 

Prófunar- og samanburðarefni: 

— efnaheiti, s.s. IUPAC-heiti eða CAS-heiti og CAS-númer, ef það er þekkt. 

— hreinleika og samsetningu efnisins (í hundraðshlutum, miðað við þyngd). 

— eðlisefnafræðilega eiginleika sem tengjast framkvæmd rannsóknarinnar (t.d. eðlisástand, stöðugleiki og rokgirni, pH-gildi 
og vatnsleysni, ef þekkt), 

— meðhöndlun prófunarefnisins/samanburðarefnisins fyrir prófunina, ef við á (t.d. hitun, mölun), 

— geymsluskilyrði. 

Rökstuðningur fyrir vali á húðlíkaninu og aðferðarlýsingunni sem notuð eru. 

Prófunarskilyrði: 

— frumukerfið sem er notað 

— kvörðunarupplýsingar um mælibúnaðinn og kvarðabilið sem er notað til að mæla lífvænleika frumna (t.d. litrófsmælir), 

— heildarupplýsingar til stuðnings notkunar á tilteknu húðlíkani, þ.m.t. nothæfi þess. Í þeim skal eftirfarandi felast án þess þó 
að einskorðast við það: 

i. lífvænleiki, 

ii. tálmavirkni, 

iii. formfræði, 

iv. samanburðarnákvæmni og forspárgeta, 

v. gæðaeftirlit vegna líkansins, 

— upplýsingar um prófunarferlið sem notað er, 

— prófunarskammtarnir sem notaður voru, váhrifatími og eftirmeðhöndlunartími, 
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— lýsingar á öllum breytingum á prófunaraðferðinni, 

— tilvísanir í rannsóknarsöguleg gögn um líkanið. Í þeim skal eftirfarandi felast án þess þó að einskorðast við það: 

i. ásættanleiki gæðaeftirlits með tilvísun í rannsóknarsöguleg gögn um prófunarloturnar, 

ii. ásættanleiki gilda jákvæðu og neikvæðu samanburðarefnanna, með tilvísun í meðalgildi og gildissvið jákvæðu og 
neikvæðu samanburðarefnanna, 

— lýsing á viðmiðunum fyrir matinu sem notað var, auk rökstuðnings fyrir vali á lokunarpunktum fyrir spálíkanið. 

Niðurstöður: 

— gögn úr hverju prófunarsýni sett upp í töflu, 

— lýsing á öðrum áhrifum sem fram komu. 

Umfjöllun um niðurstöðurnar. 

Ályktanir. 
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Viðbætir 

Mat á nothæfiseiginleikum fyrirhugaðra prófana í glasi á húðertingu, með líkönum sem byggjast á endurgerðri húðþekju manns 

INNGANGUR 

Ákvörðun á áreiðanleika og nákvæmni fyrirhugaðra aðferða fyrir þessa prófunaraðferð skal framkvæmd með efnum sem eru dæmigerð fyrir 
allt svið Draize-ertingarstiganna. Ef matið er framkvæmt með þeim 20 viðmiðunarefnum sem mælt er með (tafla 2) skulu áreiðanleiki og 
nákvæmni fyrirhuguðu aðferðarinnar vera sambærileg við fullgiltu tilvísunaraðferðina nr. 1 (tafla 3) (1). Uppfylla skal staðla fyrir nákvæmni 
og áreiðanleika og eru þeir lagðir fram undir II og III hér á eftir. Óflokkuð og flokkuð (2. flokkur hnattsamræmda kerfisins) efni sem eru 
dæmigerð fyrir viðkomandi efnaflokka eru tekin með svo hægt sé að bera saman áreiðanleika og hæfni (næmi, sértæki, hlutfall falsneikvæðra 
og falsjákvæðra niðurstaðna og nákvæmni) fyrirhugaðrar prófunaraðferðar við fullgiltu tilvísunaraðferðina nr. 1. Áreiðanleiki 
prófunaraðferðarinnar, sem og geta hennar til að greina á réttan hátt ertandi efni í 2. flokki hnattsamræmda kerfisins, skal ákvarðaður áður en 
hún er notuð til að prófa nýjum efnum. 

NOTHÆFISSTAÐLAR 

Nothæfisstaðlar taka til eftirfarandi, þriggja þátta I) nauðsynlegra þátta prófunaraðferðarinnar, II) viðmiðunarefna og III) skilgreindra gilda 
fyrir nákvæmni og áreiðanleika (2). Nothæfisstaðlarnir byggjast á þeim nothæfisstöðlum sem skilgreindir voru við lok fullgildingarrannsóknar 
á húðertingu á vegum Evrópumiðstöðvarinnar um fullgildingu staðgönguaðferða (ECVAM) (3). 

I. Grundvallarþættir prófunaraðferðarinnar 

Almenn skilyrði vegna líkansins 

Nota skal eðlilegar hyrnisfrumur af manni til að útbúa útþekjuna. Í henni skulu vera mörg lög af lífvænlegum þekjufrumum 
(grunnlag, þyrnilag, kornalag) undir virku hornlagi. Hornlagið skal vera marglaga, með grundvallarfitusniði til að veita virkan, 
traustan tálma gegn því að frumudrepandi markefni, t.d. natríumdódekýlsúlfat eða Triton X-100, gangi hratt inn í það. Meta má 
tálmavirknina, annaðhvort með því að ákvarða við hvaða styrk markefni dregur úr lífvænleika vefjanna um 50% (IC50) eftir fastan 
váhrifatíma, eða með því að ákvarða hve langan váhrifatíma þarf til að draga úr lífvænleika frumna um 50% (ET50) þegar markefnið 
er borið á í tilteknum, föstum styrk. Afmörkunareiginleikar líkansins skulu koma í veg fyrir að efni flytjist um hornlagið að 
lífvænlegum vef en það myndi skerða getu líkansins til að lýsa váhrifum á húð. Húðlíkanið skal vera laust við smit af völdum 
baktería, veira, berfryminga eða sveppa. 

Skilyrði um virkni líkansins 

L í f v æ n l e i k i  

Mælt er með að prófun á MTT-lit sé notuð til að ákvarða umfang lífvænleika (4) Ljósþéttni (uppleysta) litarins sem dreginn er úr vef 
sem er meðhöndlaður með neikvæðu samanburðarefni ætti að vera a.m.k. tuttugu sinnum meiri en ljósþéttni útdráttarleysisins 
eingöngu. Skjalfest skal að vefurinn sem er meðhöndlaður með neikvæðu samanburðarefni sé stöðugur í ræktun (veiti samsvarandi 
lífvænleika) meðan váhrifatímabil prófunarinnar stendur yfir. 

Tálmavirkni 

Hornlagið og samsetning fitunnar í því ætti að nægja til að koma í veg fyrir að frumudrepandi markefni, t.d. natríumdódekýlsúlfat 
eða Triton X-100, gangi hratt inn í það, miðað við IC50 eða ET50. 

F o r m f r æð i  

Vefjafræðilegar rannsóknir á endurgerðu húðinni/húðþekjunni skulu gerðar af starfsfólki með tilskilin réttindi og skal sýna fram á að 
bygging hennar sé lík húð/húðþekju af manni (þ.m.t. marglaga hornlag). 
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S a m a n b u rð a r n á k v æ m n i  

Sýna skal fram á samanburðarnákvæmi yfir langt tímabil í niðurstöðum aðferðar þar sem notað er tiltekið líkan, helst með viðeigandi 
samanburðarefni (viðmiðunarefni) prófunarlotunnar (sjá skilgreiningar í lið 1.2). 

G æð a e f t i r l i t  v e g n a  l í k a n s i n s  

Líkön úr húðþekju, sem eru notuð innan hverrar prófunarlotu, skulu uppfylla skilgreindar viðmiðanir framleiðsluvottunar en af þeim 
skipta lífvænleiki og tálmavirkni mestu máli. Birgir húðlíkansins (eða rannsakandi ef notað er innanhússlíkan) skal staðfesta 
ásættanleikasvið (efri og neðri mörk) fyrir IC50 eða ET50. Rannsóknarstofan skal staðfesta tálmaeiginleika vefjanna eftir móttöku 
þeirra. Aðeins er hægt að samþykkja niðurstöður sem fást með viðurkenndum vefjum sem áreiðanlegar spár um ertandi áhrif. Dæmi 
um ásættanleikasvið fyrir fullgiltar tilvísunaraðferðir er gefið hér á eftir. 

Tafla 1 

Dæmi um viðmiðanir fyrir gæðaeftirlit prófunarlota 

  neðri ásættanleikamörk meðaltal ásættanleikasviðs efri ásættanleikamörk 

Fullgilt tilvísunaraðferð nr. 1 
(18 klukkustunda meðhöndlun með 
natríumdódekýlsúlfati) 

IC50 = 1,0 mg/ml IC50 = 2,32 mg/ml IC50 = 3,0 mg/ml 

Fullgilt tilvísunaraðferð nr. 2 
(1% Triton X-100) ET50 = 4,8 klst. ET50 = 6,7 klst. ET50 = 8,7 klst. 

 

II. Viðmiðunarefni 

Viðmiðunarefni eru notuð til að ákvarða áreiðanleika og nákvæmni fyrirhugaðrar, nýrrar prófunaraðferðar í glasi með líkani sem 
byggist á endurgerðri húðþekju manns, sem hefur verið sannreynt að sé nægilega sambærilegt fullgiltum tilvísunaraðferðum hvað 
skipulag og virkni varðar, eða sem er lítillega breytt, fullgilt tilvísunaraðferð, og skilar sambærilegum árangri og fullgilt 
tilvísunaraðferð nr. 1 (1). Meðal viðmiðunarefnanna 20 sem eru skráð í töflu 2 eru efni úr mismunandi, viðkomandi efnaflokkum 
ásamt efnum í 2. flokki hnattsamræmda kerfisins. Á þessari skrá eru 10 efni úr 2. flokki hnattsamræmda kerfisins, 3 efni úr hinum 
valkvæða 3. flokki hnattsamræmda kerfisins og 7 óflokkuð efni. Í þessari prófunaraðferð er litið á hinn valkvæða 3. flokk sem „utan 
flokks“. Þessi viðmiðunarefni eru lágmarksfjöldi efna sem nota skal til að meta nákvæmni og áreiðanleika fyrirhugaðrar 
prófunaraðferðar fyrir húðertingu þar sem notað er líkan sem byggist á endurgerðri húðþekju manns. Ef efni á skránni fæst ekki má 
nota önnur efni ef fullnægjandi tilvísunargögn í lífi liggja fyrir um þau. Ef þess er óskað má bæta efnum úr öðrum efnaflokkum, ef 
fullnægjandi tilvísunargögn í lífi liggja fyrir um þau, á lágmarksskrána yfir viðmiðunarefni til að meta frekar nákvæmni fyrirhugaðrar 
prófunaraðferðar. 

Tafla 2 

Tilvísunarefni til ákvörðunar á gildum fyrir nákvæmni og áreiðanleika líkana með endurgerðri húðþekju manns vegna 
prófunar á húðertingu 

Efni (*) CAS-nr. EINECS-nr. Eðlisástand Niðurstaða  
í lífi 

HSK-flokkur  
í glasi 

HSK-flokkur  
í lífi 

1-bróm-4-klórbútan 6940-78-9 230-089-3 L 0 2. flokkur Utan flokks 

Díetýlþalat 84-66-2 201-550-6 L 0 Utan flokks Utan flokks 

Naftalínediksýra 86-87-3 201-705-8 S 0 Utan flokks Utan flokks 

Allýlfenoxýasetat 7493-74-5 231-335-2 L 0,3 Utan flokks Utan flokks 

Ísóprópanól 67-63-0 200-661-7 L 0,3 Utan flokks Utan flokks 

4-metýlþíóbensaldehýð 3446-89-7 222-365-7 L 1 2. flokkur Utan flokks 

Metýlsterat 112-61-8 203-990-4 S 1 Utan flokks Utan flokks 
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Efni (*) CAS-nr. EINECS-nr. Eðlisástand Niðurstaða  
í lífi 

HSK-flokkur  
í glasi 

HSK-flokkur  
í lífi 

Heptýlbútýrat 5870-93-9 227-526-5 L 1,7 Utan flokks 3. flokkur 
(valkvæður) 

Hexýlsalisýlat 6259-76-3 228-408-6 L 2 Utan flokks 3. flokkur 
(valkvæður) 

Trí-ísóbútýlfosfat 126-71-6 204-798-3 L 2 2. flokkur 3. flokkur 
(valkvæður) 

1-dekanól 112-30-1 203-956-9 L 2,3 2. flokkur 2. flokkur 

Sýklamenaldehýð 103-95-7 203-161-7 L 2,3 2. flokkur 2. flokkur 

1-brómóhexan 111-25-1 203-850-2 L 2,7 2. flokkur 2. flokkur 

2-klórmetýl-3,5- 
dímetýl-4-metoxýpýridín-
hýdróklóríð 

86604-75-3 434-680-9 S 2,7 2. flokkur 2. flokkur 

a-terpínól 98-55-5 202-680-6 L 2,7 2. flokkur 2. flokkur 

Dí-n-própýldísúlfíð 629-19-6 211-079-8 L 3 Utan flokks 2. flokkur 

Bútýlmetakrýlat 97-88-1 202-615-1 L 3 2. flokkur 2. flokkur 

Bensenþíól, 5-(1,1-
dímetýletýl)-2-metýl 7340-90-1 438-520-9 L 3,3 2. flokkur 2. flokkur 

1-metýl-3-fenýl-1-píperasín 5271-27-2 431-180-2 S 3,3 2. flokkur 2. flokkur 

Heptanal 111-71-7 203-898-4 L 4 2. flokkur 2. flokkur 

(*) Tilvísunarefnin 20 samanstanda af dæmigerðu úrvali úr efnunum 58 sem voru upphaflega notuð til að fullgilda tilvísunaraðferð nr. 1 (EpiSkinTM). 
Heildaskrá yfir prófunarefni og viðmiðanirnar fyrir vali þeirra liggur fyrir (5). 

 

Efnin sem eru skráð í töflu 2 sýna dæmigerða dreifingu fyrir efnin 58 sem eru notuð í alþjóðlegri fullgildingarrannsókn ECVAM á 
húðertingu (1). Val þeirra byggist á eftirfarandi viðmiðunum: 

— efnin eru fáanleg á markaði, 

— þau eru dæmigerð fyrir allt svið Draize-ertingarstiganna (frá ekki ertandi til mjög ertandi), 

— þau hafa vel skilgreinda efnafræðilega byggingu, 

— þau eru dæmigerð fyrir samanburðarnákvæmni fullgiltu aðferðarinnar og forspárgetuna samkvæmt fullgildingarrannsókn 
Evrópumiðstöðvarinnar um fullgildingu staðgönguaðferða, 

— þau eru dæmigerð fyrir efnafræðilegu virknina sem notuð er í fullgildingarferlinu, 

— þeim fylgja ekki mjög miklir eiturhrifaeiginleikar (t.d. krabbameinsvaldandi áhrif eða eiturhrif á æxlunarfæri) og þeim fylgir 
ekki óásættanlegur förgunarkostnaður. 

III. Skilgreind gildi fyrir nákvæmni og áreiðanleika 

Nothæfi (næmi, sértæki, hlutfall falsneikvæðra og falsjákvæðra niðurstaðna og nákvæmni) fyrirhugaðrar prófunaraðferðar skal vera 
sambærilegt við nothæfi tilvísunaraðferðar nr. 1, (tafla 3), þ.e. næmi skal vera jafnt eða meira (≥) en 80%, sértæki skal vera jafnt eða 
meira (≥) en 70%,og nákvæmni skal vera jöfn eða meiri (≥) en 75%. Öll flokkun efnanna 20, sem fengnar eru hjá hinum mismunandi 
rannsóknarstofum sem taka þátt í prófununum, skulu notaðar til útreiknings á nothæfi. Flokkun hvers efnis á hverri rannsóknarstofu 
skal fengin með því að nota meðalgildi lífvænleika í mismunandi prófunum (minnst þremur gildum prófunum). 
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Tafla 3 

Nothæfi fullgiltrar tilvísunaraðferðar nr. 1 (2) 

Prófunaraðferð Fjöldi efna Næmi Sértæki Falsneikvæðar 
niðurstöður 

Falsjákvæðar 
niðurstöður 

Nákvæmni 

Fullgilt tilvísunaraðferð 
nr. 1 (1) 58 87,2% (2) 71,1 % (3) 12,8% 29,9% 74,7% 

Fullgilt tilvísunaraðferð 
nr. 1 (1) 20 90% 73,3% 10% 26,7% 81,7% 

(1) EpiSkin™.� 
(2) Byggt á 13 ertandi efnum í 2. flokki HSK. 
(3) Byggt á 45 ertandi efnum í 3. flokki HSK eða utan flokka HSK. 

 

Áreiðanleiki fyrirhugaðrar prófunaraðferðar skal vera sambærilegur við áreiðanleika fullgiltra tilvísunaraðferða. 

Samanburðarnákvæmni innan rannsóknarstofu 

Mat á breytileika innan rannsóknarstofu skal sýna að samræmi við flokkun (í 2. flokk/utan flokks), samkvæmt mismunandi sjálfstæðum 
prófunum innan einnar rannsóknarstofu á viðmiðunarefnunum 20, sé 90% eða meira. 

Samanburðarnákvæmni milli rannsóknarstofa 

Mat á samanburðarnákvæmni milli rannsóknarstofa er ekki nauðsynlegt ef aðeins skal nota fyrirhugaða prófunaraðferð á einni 
rannsóknarstofu. Ef færa á aðferðir milli rannsóknarstofa skal samræmi við flokkun (í 2. flokk/utan flokks), samkvæmt mismunandi 
sjálfstæðum prófunum hjá minnst þremur rannsóknarstofum á viðmiðunarefnunum 20, vera 80% eða meira. 
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(1) Tafla 3 sýnir nothæfi fullgiltu tilvísunaraðferðarinnar nr. 1 að því er varðar getu hennar til að greina rétt ertandi efni (2. flokkur HSK) og efni utan flokka (með 

þeim teljast efni í hinum valkvæði 3. flokki) fyrir annars vegar 58 viðmiðunarefni og hins vegar 20 viðmiðunarefni (tafla 2). 
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VI. VIÐAUKI 

C.3. VAXTARHINDRUNARPRÓF Á FERSKVATNSÞÖRUNGUM OG BLÁBAKTERÍUM 

1. AÐFERÐ 

Þessi aðferð jafngildir OECD TG 201 (2006) (1). 

1.1. INNGANGUR 

Prófunaraðferðir eru endurskoðaðar og uppfærðar reglulega í ljósi framfara á sviði vísinda. Endurskoða þurfti prófunaraðferð C.3 svo 
hún ætti við um fleiri tegundir og til að uppfylla kröfur um hættumat og flokkun á efnum. Endurskoðunin hefur verið framkvæmd á 
grundvelli víðtækrar fenginnar reynslu, vísindalegra framfara á sviði rannsókna á eiturhrifum í þörungum og víðtækri notkun 
prófunaraðferðarinnar í samræmi við reglur síðan hún var upphaflega samþykkt. 

1.2. SKILGREININGAR 

Eftirfarandi skilgreiningar og skammstafanir eru notaðar í þessari prófunaraðferð: 

Lífmassi: er þurrvigt lifandi efnis í stofni, gefin upp í ákveðnu magni, t.d. mg af þörungum/lítra prófunarlausnar. Yfirleitt er 
„lífmassi“ skilgreindur sem massi en í þessari prófun vísar heitið til massa í tilteknu rúmmáli. Í þessari prófun eru líka oft mældir 
staðgenglar fyrir lífmassann, s.s. frumufjöldi, flúrljómun o.s.frv., og notkun hugtaksins „lífmassi“ vísar því líka til þessara 
staðgöngumælinga. 

Fráviksstuðull: er víddarlaus mæling á breytileika mæliþáttar, skilgreind sem hlutfallið á milli staðalfráviksins og meðaltalsins. 
Hann má líka gefa upp sem hundraðshluta. Meðalgildi fráviksstuðuls fyrir meðaltal sértæks vaxtarhraða í samhliða 
samanburðarræktum skal reiknað út með eftirfarandi hætti: 

1. Hundraðshlutfall fráviksstuðuls fyrir meðaltal sértæks vaxtarhraða er reiknað út frá daglegum vaxtarhraða, sem er mældur þrep 
fyrir þrep, fyrir viðkomandi samhliða samanburðarrækt. 

2. Reiknað er meðalgildi allra gildanna sem reiknuð voru í 1. lið til að fá meðalgildi fráviksstuðuls fyrir daglegan, sértækan 
vaxtarhraða, þrep fyrir þrep, í samhliða samanburðarræktum. 

ECx: er sá styrkur prófunarefnisins, sem er uppleyst í prófunarætinu, sem veldur x% (t.d. 50%) samdrætti í vexti hjá 
prófunarlífverunni á tilgreindu váhrifatímabili (frávik frá fullum eða eðlilegum prófunartíma skulu tekin fram með skýrum hætti). 
Táknin „ErC“, annars vegar, og „EyC“, hins vegar, eru notuð til ótvíræðrar merkingar á EC-gildum sem leidd eru út af vaxtarhraða (e. 
growth rate) eða afrakstri (e. yield). 

Vaxtaræti: er tilbúna ræktunarætið í heild sinni og í því vaxa þörungarnir meðan þeir komast í snertingu við prófunarefnið. Yfirleitt 
er prófunarefnið uppleyst í prófunarætinu. 

Vaxtarhraði (meðaltal sértæks vaxtarhraða): er logruð aukning lífmassans meðan á váhrifatímabilinu stendur. 

Minnsti styrkur sem hefur merkjanleg áhrif (LOEC): minnsti styrkur þar sem efnið reynist, innan tilgreinds váhrifatímabils, 
draga úr vexti á tölfræðilega marktækan hátt (við p < 0,05) miðað við samanburðarhóp. Í öllum prófunum, þar sem styrkur er meiri 
en minnsti styrkur sem hefur merkjanleg áhrif, skal hann á hinn bóginn valda jafnmiklum eða meiri skaðlegum, merkjanlegum 
áhrifum en fram koma við minnsta styrk sem hefur merkjanleg áhrif. Sé ekki hægt að uppfylla þessi tvö skilyrði skal skýra til fulls 
hvernig staðið var að vali á minnsta styrk sem hefur merkjanleg áhrif (og þar með vali á styrk sem hefur engin merkjanleg áhrif). 

Styrkur sem hefur engin merkjanleg áhrif (NOEC): er sá prófunarstyrkur sem er minni en minnsti styrkur sem hefur merkjanleg 
áhrif. 
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Svarbreyta: er breyta sem er notuð til að meta eiturhrif og er leidd út af öllum mældum mæliþáttum sem lýsa lífmassa með 
mismunandi reikniaðferðum. Með þessari aðferð eru vaxtarhraði og afrakstur svarbreytur sem eru leiddar út af beinum mælingum á 
lífmassa, eða á einhverjum af staðgenglunum sem nefndir eru. 

Sértækur vaxtarhraði: er svarbreyta, skilgreind sem hlutfall mismunarins á náttúrulegum logra mæliþáttarins sem í athugun er (í 
þessari prófunaraðferð: lífmassi) og viðkomandi tímabils. 

Afrakstur: er gildi mælibreytu við lok váhrifatímabilsins að frádregnu gildi mælibreytunnar við upphaf váhrifatímabilsins og lýsir 
aukningu lífmassa meðan á prófun stendur. 

1.3. NOTKUNARSVIÐ PRÓFUNARINNAR 

Auðveldast er að nota þessa prófunaraðferð með vatnsleysnum efnum sem líklegt er að verði eftir í vatninu við prófunaraðstæður. 
Hugsanlega þarf að gera ákveðnar breytingar á aðferðinni sem lýst er (t.d. með lokuðu kerfi, undirbúningi prófunarkerja) vegna 
prófunar á efnum sem eru rokgjörn, mjög ásogandi, lituð, torleysanleg í vatni eða efnum sem gætu haft áhrif á framboð næringar- eða 
steinefna í prófunarætinu. Leiðbeiningar um viðeigandi breytingar eru gefnar í (2), (3) og (4). 

1.4. MEGINREGLA PRÓFUNARINNAR 

Tilgangurinn með þessari prófun er að ákvarða áhrif efnis á vöxt smásærra þörunga í ferskvatni og/eða blábaktería. Prófunarlífverur í 
veldisvexti eru látnar verða fyrir váhrifum af prófunarefninu í loturækt, yfirleitt í 72 klukkustundir. Þrátt fyrir tiltölulega stuttan 
prófunartíma er hægt að meta áhrifin yfir nokkrar kynslóðir. 

Svörun prófunarkerfisins er sú að það dregur úr vexti þörunga í röð rækta (prófunareiningunum) sem eru látnar verða fyrir váhrifum 
af mismiklum styrk prófunarefnis. Svörunin er metin sem fall af styrk váhrifanna í samanburði við meðalvöxt samhliða 
samanburðarrækta sem eru ekki látnar verða fyrir váhrifunum. Til þess að prófunarkerfið geti sýnt fulla svörun við eiturhrifum 
(mesta næmi) eru ræktirnar látnar vaxa óhindrað í veldisvexti, með nægri næringu og samfelldri birtu, í nægilega langan tíma til að 
hægt sé að mæla hve mikið dregur úr sértæka vaxtarhraðanum. 

Vöxtur og vaxtarhindrun eru ákvörðuð magnbundið með því að mæla lífmassa þörunganna sem fall af tíma. Lífmassi þörunga er 
skilgreindur sem þurrvigt í ákveðnu magni, t.d. mg af þörungum/lítra prófunarlausnar. Erfitt er þó að mæla þurrvigt og því eru 
staðgengilsmæliþættir notaðir. Af þeim staðgenglum er frumufjöldinn oftast notaður. Meðal annarra staðgengilsmæliþátta eru 
rúmmál frumna, flúrljómun, ljósþéttni o.s.frv. Breytistuðull til að umreikna mælda staðgengilsmæliþáttinn yfir í lífmassa skal vera 
þekktur. 

Endapunktur prófunarinnar er vaxtarhindrun, gefin upp sem logruð aukning lífmassa (meðaltal sértæks vaxtarhraða) meðan á 
váhrifatímabilinu stendur. Styrkurinn, sem veldur sértækri x% vaxtarhindrun (t.d. 50%), er ákvarðaður út frá meðaltali sértæks 
vaxtarhraða ræktaraða í próflausnum, sem skráður var, og er gefinn upp sem ErCx (t.d. ErC50). 

Til að hægt sé að beita þessari aðferð innan regluramma ESB skal byggja útreikninga vegna niðurstaðna á meðaltali sértæks 
vaxtarhraða, af ástæðum sem lýst er í lið 2.2 hér á eftir. Í sumum löndum þarf einnig að nota svarbreytuna „afrakstur“ í þessari 
prófunaraðferð til að uppfylla sérstakar eftirlitskröfur. Hún er skilgreind sem lífmassi við lok váhrifatímabilsins að frádregnum 
lífmassa við upphaf váhrifatímabilsins. Styrkurinn sem veldur sértækri x% afraksturshindrun (t.d. 50%) er reiknaður út frá afrakstri í 
röð prófunarlausna og gefinn upp sem EyCx (t.d. EyC50). 

Auk þess má ákvarða tölfræðilega minnsta styrk sem hefur merkjanleg áhrif og styrk sem hefur engin merkjanleg áhrif. 

1.5. UPPLÝSINGAR UM PRÓFUNAREFNIÐ 

Upplýsingar um prófunarefnið, sem geta verið gagnlegar við ákvörðun á skilyrðum í prófuninni, eru m.a. byggingarformúla, 
hreinleiki, stöðugleiki í ljósi, stöðugleiki við prófunarskilyrðin, ljósgleypni, pKa og niðurstöður prófana á umbreytingu, þ.m.t. 
lífbrjótanleiki í vatni. 
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Vatnsleysni, deilistuðull fyrir oktanól/vatn (Pow) og gufuþrýstingur prófunarefnisins skulu vera þekkt og til skal vera fullgilt aðferð til 
magnákvörðunar efnisins í prófunarlausnunum og skulu endurheimtargeta og greiningarmörk aðferðarinnar hafa verið tilgreind í 
skýrslum. 

1.6. VIÐMIÐUNAREFNI 

Nota má viðmiðunarefni, s.s. 3,5-díklórfenól sem er notað í alþjóðlegu hringprófuninni (4), til eftirlits með prófunarferlinu. Líka má 
nota kalíumdíkrómat sem viðmiðunarefni fyrir grænþörunga. Æskilegt er að prófa viðmiðunarefni a.m.k. tvisvar sinnum á ári. 

1.7. GILDI PRÓFUNARINNAR 

Til að prófunin teljist gild skal hún uppfylla eftirfarandi nothæfisviðmiðanir: 

— Lífmassinn í samanburðarrækt skal sýna veldisaukningu um stuðul sem er minnst 16 innan 72 klst. prófunartímabils. Það 
samsvarar því að sértækur vaxtarhraði sé 0,92 á dag-1. Vaxtarhraðinn er yfirleitt verulega meiri hjá þeim tegundunum sem mest 
eru notaðar (sjá I. viðbæti). Þessi viðmiðun næst ekki alltaf þegar notaðar eru tegundir sem vaxa hægar en þær sem skráðar eru í 
I. viðbæti. Í því tilviki skal framlengja prófunartímabilið svo að náist a.m.k. sextánfaldur vöxtur í samanburðarræktum og þarf 
að vera veldisvöxtur allt prófunartímabilið. Stytta má prófunartímabilið í a.m.k. 48 klst. til að viðhalda óheftum veldisvexti 
meðan á prófuninni stendur, að því tilskyldu að margföldunarstuðull að lágmarki 16 náist. 

— Meðalfráviksstuðull fyrir sértækan vaxtarhraða, þrep fyrir þrep (dagar 0–1, 1–2 og 2–3 fyrir 72 klst. prófanir), í 
samanburðaræktum (sjá lið 1.2, „fráviksstuðull“) má ekki vera yfir 35%. Sjá aðra málsgrein í lið 2.2.1 um útreikning á 
sértækum vaxtarhraða, þrep fyrir þrep. Þessi viðmiðun gildir um meðalgildi fráviksstuðla sem eru reiknaðir fyrir samhliða 
samanburðarræktir. 

— Meðan á prófunartímabilinu stendur skal fráviksstuðullinn fyrir meðaltal sértæks vaxtarhraða í samhliða samanburðarræktum 
ekki fara yfir 7% í prófunum með Pseudokirchneriella subcapitata og Desmodesmus subspicatus. Fyrir aðrar tegundir, sem eru 
sjaldnar prófaðar, skal gildið ekki fara yfir 10%. 

1.8. LÝSING Á AÐFERÐINNI 

1.8.1. Búnaður 

Prófunarker og annar búnaður, sem kemst í snertingu við prófunarlausnirnar, skulu eingöngu vera úr gleri eða öðru efnafræðilega 
óvirku efni. Þvo skal búnaðinn vandlega til að tryggja að hvorki lífræn né ólífræn aðskotaefni hafi áhrif á vöxt þörunganna eða 
samsetningu prófunarlausnanna. 

Prófunarkerin eru yfirleitt glerflöskur sem eru nægilega stórar til að rúma rækt til mælinga meðan á prófuninni stendur ásamt 
nægilegri massatilfærslu af CO2 úr andrúmsloftinu ( sjá seinni málsgrein liðar 1.8.9). Taka þarf mið af því að rúmmál vökvans þarf 
að vera nægilegt fyrir ákvarðanir með greiningum (sjá fimmtu málsgrein liðar 1.8.11). 

Auk þess getur verið þörf á eftirfarandi búnaði, að hluta eða öllu leyti: 

— Ræktunarbúnaður: ráðlagt er að nota skáp eða klefa þar sem hægt er að halda völdu ræktunarhitastigi með nákvæmninni ±2 °C. 

— Ljósmælitæki: mikilvægt er að taka mið af því að aðferðin sem notuð er við mælingu á ljósstyrk, og sérstaklega gerð nemans, 
hefur áhrif á mæligildið. Ákjósanlegt er að við mælingarnar sé notaður kúlulaga nemi (4 π) (sem nemur beint og endurspeglað 
ljós frá öllum hornum fyrir ofan og neðan mæliflötinn) eða 2 π nema (sem nemur ljós frá öllum hornum fyrir ofan mæliflötinn). 

— Búnaður til ákvörðunar á lífmassa þörunga: Frumutalningu, sem er oftast notuð sem staðgengilsmæliþáttur fyrir lífmassa 
þörunga, má gera með rafrænum agnateljara, smásjá með talningahólfi, eða frumuflæðisjá. Mæla má aðra staðgengla lífmassa 
með frumuflæðisjá, flúrskinsmæli, litrófsmæli eða litmælingu. Breytistuðull til að umreikna frumufjölda í þurrvigt er gagnlegur 
til útreikninga. Reynst getur nauðsynlegt að nota kúvettur sem hafa minnst 4 cm ljósgeisla til að fá gagnlegar mælingar með 
litrófsmæli þegar styrkur lífmassa er lágur. 
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1.8.2. Prófunarlífverur 

Nota má nokkrar tegundir lausra, smásærra þörunga og blábaktería. Stofnarnir sem skráðir eru í I. viðbæti hafa reynst hentugir þegar 
notað er prófunarferlið sem tilgreint er í þessari prófunaraðferð. 

Tilgreina skal stofn og/eða uppruna ef aðrar tegundir eru notaðar. Staðfesta þarf að hægt sé að viðhalda veldisvexti þörunganna, sem 
valdir eru til prófunarinnar ,meðan á prófunartímabilinu stendur og við ríkjandi aðstæður. 

1.8.3. Vaxtaræti 

Ráðlagt er að nota annað af tveimur vaxtarætum: OECD-æti (frá Efnahags- og framfarastofnuninni) eða AAP-æti. Samsetning á 
þessum ætum er gefin upp í 2. viðbæti. Taka þarf mið af því að upphafsgildi pH og jafnarýmd (sem stýrir hækkun á pH-gildi) ætanna 
tveggja eru ekki eins. Niðurstöður prófananna geta því verið mismunandi eftir því hvort ætið er notað, sérstaklega þegar prófuð eru 
jónandi efni. 

Nauðsynlegt getur reynst að breyta vaxtarætunum í ákveðnum tilgangi, t.d. þegar prófaðir eru málmar og klóbindlar eða þegar prófun 
er gerð við mismunandi pH-gildi. Notkun á breyttu æti skal lýst ítarlega og hún rökstudd (3)(4). 

1.8.4. Upphafsstyrkur lífmassa 

Upphafsstyrkur lífmassa verður að vera sá sami í öllum prófunarræktum og nægilega lágur til að veldisvöxtur haldist allt 
ræktunartímabilið, án þess að hætta sé á næringarþurrð. Þurrvigt lífmassa skal ekki fara yfir 0,5 mg/l í upphafi. Ráðlagt er að nota 
eftirfarandi frumustyrk í upphafi: 

Pseudokirchneriella subcapitata 5 × 103–104 frumur/ml 

Desmodesmus subspicatus 2-5 × 103 frumur/ml 

Navicula pelliculosa 104 frumur/ml 

Anabaena flos-aquae 104 frumur/ml 

Synechococcus leopoliensis 5 × 104–105 frumur/ml 

1.8.5. Styrkur prófunarefnis 

Nota má niðurstöður forprófana á styrkleika til þess að ákvarða á hvaða styrkleikabili líklegt er að áhrif komi fram. Velja skal a.m.k. 
fimm styrkleika í jafnhlutfallaröðum með stuðli sem fer ekki yfir 3,2 fyrir endanlega prófun. Ef prófunarefni sýna flatan feril 
styrkháðrar svörunar getur hærri stuðull verið réttlætanlegur. Styrkleikaraðirnar skulu helst ná yfir styrkleikabil sem veldur 5–75% 
hindrun á vaxtarhraða þörunganna. 

1.8.6. Samhliða prófanir og samanburðarprófanir 

Prófunaráætlun skal ná yfir þrjár samhliða prófanir á hverju styrkleikastigi. Ef ekki er þörf á ákvörðun þess styrks sem hefur engin 
merkjanleg áhrif má breyta prófunaráætlun þannig að styrkleikastigum sé fjölgað og samhliða prófunum á hverju styrkleikastigi 
fækkað. Samhliða samanburðarprófanir verða að vera a.m.k. þrjár og æskilegast er að þær séu tvöfalt fleiri en samhliða prófanir fyrir 
hvern prófunarstyrk. 

Búa má til sérstakar prófunarlausnir til ákvarðana með greiningum á styrkleika prófunarefnanna (sjá fjórðu og fimmtu málsgrein 
liðar 1.8.11). 

Ef notaður er leysir til að leysa upp prófunarefnið skal gera ráð fyrir viðbótarsamanburðarsýnum með leysinum, við sama styrk og 
hann er notaður í prófunarræktunum, í tilhögun prófunarinnar. 

1.8.7. Undirbúningur sáningarræktar 

Sáningarræktin er undirbúin í prófunarætinu 2–4 dögum áður en prófunin hefst svo hægt sé að laga þörungana að 
prófunarskilyrðunum og tryggja að þörungarnir séu í veldisvaxtarfasa þegar þeim er sáð í prófunarlausnirnar. Þörungalífmassinn skal 
aðlagaður þannig að veldisvöxtur verði ríkjandi í sáningarræktinni þar til prófunin hefst. Sáningarræktin skal ræktuð við sömu 
skilyrði og prófunarræktirnar. Aukning lífmassa í sáningarræktum er mæld til að tryggja að vöxturinn sé innan eðlilegra marka fyrir 
prófunarstofninn við ræktunarskilyrðin. Dæmi um tilhögun þörungaræktar er lýst í 3. viðbæti. Til að koma í veg fyrir samstilltar 
frumuskiptingar meðan á prófuninni stendur getur annað fjölgunarstig í sáningarræktinni verið nauðsynlegt. 
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1.8.8. Undirbúningur prófunarlausnanna 

Sami styrkur vaxtarætis og upphaflegs lífmassa af prófunarþörungum skal vera í öllum prófunarlausnunum. Prófunarlausnir með 
styrknum sem valinn hefur verið eru yfirleitt búnar til með því að blanda vaxtaræti og sáningarrækt við stofnlausn prófunarefnisins. 
Oftast eru stofnlausnir búnar til með því að leysa efnið upp í prófunarætinu. 

Nota má leysa, t.d. aseton, t-bútýlalkóhól og dímetýlformamíð, sem burðarefni til að bæta efnum, sem hafa litla vatnsleysni, við 
prófunarætið (2)(3). Styrkur leysisins skal ekki fara yfir 100 µl/l og skal bæta sama styrk af leysi í allar ræktirnar (þ.m.t. 
samanburðarræktirnar) í prófunarröðinni. 

1.8.9. Ræktun 

Prófunarkerjunum er lokað með töppum sem hleypa gegnum sig lofti. Kerin eru hrist og sett í ræktunarbúnaðinn. Meðan á prófuninni 
stendur er nauðsynlegt að halda þörungunum á svifi og að auðvelda flutning CO2. Í þessu skyni skal stöðugt hrista þá eða hræra í 
þeim. Halda skal ræktum við hita á bilinu 21 til 24 °C með nákvæmni ± 2 °C. Hærra hitastig getur hentað betur fyrir aðrar tegundir 
en þær sem skráðar eru í 1. viðbæti, t.d. hitabeltistegundir, svo fremi sem hægt er að uppfylla gildisviðmiðanir. Ráðlagt er að setja 
flöskurnar handahófskennt í ræktunarkassann og skipta um staðsetningu á þeim daglega. 

pH-gildi samanburðarræktarinnar skal ekki hækka meira en sem nemur 1,5 einingum meðan á prófun stendur. Til að 
samanburðarnákvæmar og vel skilgreindar niðurstöður náist getur verið nauðsynlegt að takmarka pH-rekið fyrir málma og 
efnasambönd sem jónast að hluta til við pH-gildi sem er nærri pH prófunarinnar. Tæknilega mögulegt er að ná reki sem er < 0,5 pH-
einingar með því að tryggja fullnægjandi massafærslu CO2 úr loftinu umhverfis í prófunarlausnina, t.d. með því að auka hraðann á 
hristingnum. Einnig er hægt að draga úr þörfinni á CO2 með því að draga úr lífmassanum í upphafi eða stytta prófunartímabilið. 

Flöturinn þar sem ræktunin fer fram skal fá samfellda, jafna flúrlýsingu, t.d. af gerðinni „köld, hvít“ (e. „cool-white“) eða „dagsljós“ 
(e. „daylight“). Munur er á lýsingarþörf milli stofna þörunga og blábaktería. Velja skal ljósstyrkinn svo að hann henti 
prófunarlífverunni sem notuð er. Fyrir þær tegundir grænþörunga, sem ráðlagðar eru, skal ljósstyrkur við yfirborð 
prófunarlausnarinnar vera á bilinu 60–120 µE•m–2•s–1 þegar hann er mældur á virku bylgjulengdarsviði ljóstillífunar, þ.e. 400–700 
nm, með viðeigandi móttaka. Sumar tegundir, sérstaklega Anabaena flos-aquae, vaxa vel við minni ljósstyrk og meiri styrkur getur 
skaðað þær. Fyrir slíkar tegundir skal velja meðalljósstyrk á bilinu 40–60 µE•m–2•s–1. (Ef notuð eru ljósmælitæki sem eru kvörðuð í 
lúxum samsvarar sviðið fyrir kalt, hvítt ljós, 4440–8880 lúx u.þ.b. ráðlagða ljósstyrknum 60–120 µE•m–2•s–1). Ljósstyrkur skal ekki 
víkja meira en ± 15% frá meðalljósstyrk yfir ræktunarsvæðinu. 

1.8.10. Lengd prófunar 

Prófunin skal standa í 72 klukkustundir. Þó mega prófanir vara í lengri eða styttri tíma, að því tilskildu að hægt sé að uppfylla allar 
gildisviðmiðanir í lið 1.7. 

1.8.11. Mælingar og ákvarðanir með greiningum 

Þörungalífmassinn í hverri flösku er ákvarðaður a.m.k. daglega á prófunartímabilinu. Ef mælingar eru gerðar á litlu magni, sem er 
tekið með pípettu úr prófunarlausninni, skal ekki bæta upp magnið. 

Mælingar á lífmassa eru gerðar með handvirkri frumutalningu í smásjá eða með rafrænum agnateljara (frumutalning og/eða 
lífrúmmál). Nota má aðrar aðferðir, t.d. frumuflæðissjárgreiningu, flúrljómun blaðgrænu í glasi eða í lífi (6) (7) eða ljósþéttni, að því 
tilskyldu að hægt sé að sýna fram á fullnægjandi fylgni við lífmassa á öllu gildisviði lífmassa sem fyrir kemur í prófuninni. 

Mæla skal pH-gildi lausnarinnar við upphaf og lok prófunarinnar. 

Ef greiningarferli til ákvörðunar á prófunarefninu á styrkleikabilinu liggur fyrir skal greina prófunarlausnirnar til að staðfesta 
upphafsstyrkinn og að styrkur váhrifanna breytist ekki meðan á prófuninni stendur. 
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Ef þess er vænst að váhrifastyrkurinn breytist minna en 20% frá nafngildi meðan á prófuninni stendur getur verið nóg að greina styrk 
prófunarefnisins við upphaf og lok prófunarinnar, auk styrks sem er nærri væntanlegu EC50-gildi. Ef ólíklegt er að styrkurinn haldist 
innan 80–120% af nafngildi er ráðlagt að greina allan prófunarstyrk við upphaf og lok prófunarinnar. Til að skilgreina betur eyðingu 
prófunarefnisins þegar um rokgjörn, óstöðug eða mjög ásogandi efni er að ræða er ráðlagt að taka viðbótarsýni á 24 klukkustunda 
fresti meðan á váhrifatímabilinu stendur. Gera þarf samhliða prófanir aukalega fyrir þau efni. Í öllum tilvikum þarf aðeins að gera 
ákvörðun á styrk prófunarefnis í einu samhliða prófunarkeri fyrir hvern prófunarstyrk (eða úr samsettu innihaldi kerja í samhliða 
prófuninni). 

Meðhöndla skal prófunaræti, sem er búið til sérstaklega til greiningar á styrk váhrifa meðan á prófuninni stendur, á sama hátt og ætið 
sem notað er til prófunarinnar, þ.e. sá skal í það þörungum og það ræktað við sömu skilyrði. Ef greina þarf styrk uppleysta 
prófunarefnisins getur verið nauðsynlegt að skilja þörungana frá ætinu. Æskilegt er að aðgreiningin fari fram í skilvindu við lítinn 
þyngdarkraft sem er nægilegur til að þörungarnir setjist til. 

Ef unnt er að sýna fram á að styrkur prófunarefnis í lausn hafi örugglega haldist innan markanna ± 20% af nafnstyrk eða mældum 
upphafsstyrk í allri prófuninni er heimilt að greining á niðurstöðunum grundvallist hvort sem er á nafngildi eða mældu upphafsgildi. 
Ef frávik frá nafnstyrk eða mældum upphafsstyrk er yfir ± 20% skal byggja greiningu á niðurstöðunum á faldmeðaltali styrks meðan 
á váhrifum stendur eða á líkönum sem lýsa lækkun styrks prófunarefnisins (3)(8). 

Vaxtarhindrunarprófun á þörungum er kvikara prófunarkerfi en flestar aðrar stuttar vatnaeiturhrifaprófanir. Af því leiðir að erfitt 
getur verið að skilgreina raunverulegan styrk váhrifa, sérstaklega fyrir ásogandi efni sem eru prófuð við lágan styrkleika. Í þeim 
tilvikum er hvarf efnisins úr lausninni vegna ásogunar vaxandi þörungalífmassans ekki til marks um að það sé glatað úr 
prófunarkerfinu. Þegar niðurstöður prófunarinnar eru greindar skal athuga hvort lækkun á styrk prófunarefnisins meðan á prófuninni 
stendur fylgi minnkun á vaxtarhindrun. Ef svo reynist vera má taka til athugunar að nota viðeigandi líkan sem lýsir lækkuninni á 
styrk prófunarefnisins (8). Ef svo reynist ekki vera gæti verið viðeigandi að byggja greininguna á niðurstöðunum um upphafsstyrkinn 
(nafnstyrk eða mældan styrk). 

1.8.12. Aðrar athuganir 

Við lok prófunarinnar skal gera smásjárskoðun til að staðfesta að útlit sáningarræktanna sé eðlilegt og heilbrigt og til að athuga 
hverskonar óeðlilegt útlit þörunganna (eins og gæti orsakast af snertingu við prófunarefnið). 

1.8.13. Markprófun 

Við sumar aðstæður, t.d. ef forprófun bendir til þess að prófunarefnið hafi engin eiturhrif við styrk að 100 mg•l–1 eða að 
leysnimörkum sínum í prófunarætinu (eftir því hvort er lægra), má gera markprófun með samanburði svörunar í samanburðarhópi og 
einum meðferðarhópi (100 mg l-1 eða styrkur sem er jafn leysnimörkum). Eindregið er mælt með að prófunin sé studd greiningu á 
styrk váhrifa. Öll prófunarskilyrði og gildisviðmiðanir, sem lýst hefur verið, eiga við um markprófun, að því undanteknu að fjöldi 
samhliða meðferðarprófana skal vera a.m.k. sex. Greina má svarbreytur samanburðar- og meðferðarhópanna með tölfræðiprófi til að 
bera saman meðaltöl, t.d. t-próf. Ef dreifni hópanna tveggja er ekki jöfn skal gera t-próf sem er lagað að ójafnri dreifni. 

1.8.14. Breytingar vegna mjög litaðra efna 

Geislunin (ljósstyrkurinn) skal vera á hæsta bili þess sviðs sem mælt er fyrir um í þessari prófunaraðferð: 120µE m-2 s-1 eða hærri. 

Ljósgeislinn skal styttur með því að minnka rúmmál prófunarlausnanna (á bilinu 5–25 ml). 

Hræra skal nægilegu í ræktinni (t.d. með hóflegum hristingi) til að auka geislunartíðni þörunganna við yfirborð hennar. 
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2. GÖGN 

2.1. LÍNURIT VAXTARFERLA TEIKNAÐ 

Lífmassann í prófunarkerjunum má gefa upp í einingum staðgengilsmæliþáttanna sem notaðir voru til mælinganna (t.d. frumufjöldi, 
flúrljómun). 

Áætlaður styrkur lífmassa í prófunar- og samanburðarræktum er settur upp í töflu, ásamt styrk prófunarefnisins og 
mælingartímapunktum, skráðum í minnst heilum klukkustundum, til að teikna línurit vaxtarferlanna. Bæði lograkvarðar og línulegir 
kvarðar geta verið gagnlegir á þessu fyrsta stigi en lograkvarðar eru skyldubundnir og gefa yfirleitt betri mynd af breytileika í 
vaxtarmynstrum meðan á prófunartímabilinu stendur. Taka þarf mið af því að veldisvöxtur gefur beina línu þegar hann er teiknaður á 
lograkvarða og að halli línunnar gefur til kynna hinn sértæka vaxtarhraða. 

Línuritin eru notuð til að rannsaka hvort samanburðarræktirnar sýna veldisvöxt og áætlaðan vaxtarhraða allt prófunartímabilið. 
Rannsaka skal á gagnrýninn hátt alla gagnapunkta og útlit ferlanna og fara yfir mögulegar skekkjur í óunnum gögnum og aðferðum. 
Fara skal sérstaklega yfir gagnapunkta sem virðast sýna kerfisbundin frávik. Ef ljóst er að hægt er að greina mistök í aðferðinni, 
og/eða ef taldar eru miklar líkur á þeim, er tiltekinn gagnapunktur merktur sem einfari og ekki tekinn með í tölfræðilegu 
greiningunni. (Ef þörungastyrkur mælist núll í helmingi eða einum þriðja samhliða prófunarkerjanna getur það bent til þess að ekki 
hafi verið sáð rétt í kerið eða það ekki þrifið nógu vandlega). Ástæður þess að gagnapunktur var talinn einfari og ekki tekinn með 
skulu teknar skýrt fram í prófunarskýrslunni. Eingöngu (sjaldgæf) mistök í aðferðum teljast gildar ástæður, ekki ónóg nákvæmni. 
Tölfræðilegar aðferðir til greiningar á einförum hafa takmarkað notagildi að því er varðar vandamál af þessum toga og koma ekki í 
stað sérfræðiálits. Æskilegt er að einfarar séu merktir sem slíkir og hafðir með gagnapunktunum sem koma fram í allri síðari 
framsetningu gagna í myndrænu formi eða í töflum. 

2.2. SVARBREYTUR 

Tilgangurinn prófunarinnar er að ákvarða áhrif prófunarefnisins á vöxt þörunga. Þar sem aðildarlöndin hafa mismunandi 
forgangsatriði og þarfir vegna eftirlits er lýsing á tveimur svarbreytum í þessari prófunaraðferð. Áhrifin skulu metin með báðum 
svarbreytunum, a) og b), sem lýst er hér á eftir, til þess að niðurstöður úr prófununum séu tækar í öllum aðildarlöndunum. 

a) Meðaltal sértæks vaxtarhraða: þessi svarbreyta er reiknuð út á grunni lograðrar aukningar lífmassans meðan á próftímabilinu 
stendur og er hún gefin upp fyrir hvern dag. 

b) Afrakstur: þessi svarbreyta er lífmassinn við lok prófunarinnar að frádregnum lífmassanum í upphafi. 

Til að hægt sé að beita þessari aðferð innan regluramma ESB skal byggja útreikninga vegna niðurstaðna á meðaltali sértæks 
vaxtarhraða, af ástæðum sem lýst er hér á eftir. Taka þarf mið af því að gildin fyrir eiturhrif, sem reiknuð eru út með þessum tveimur 
svarbreytum, eru ekki samanburðarhæf og þann mun þarf að hafa í huga þegar niðurstöður prófunarinnar eru notaðar. Vegna 
stærðfræðilegs grundvallar viðkomandi nálgana verða ECx gildi, sem byggjast á meðaltali sértæks vaxtarhraða (ErCx), yfirleitt hærri 
en niðurstöður sem byggðar eru á afrakstri (EyCx), ef prófunarskilyrðum þessarar prófunaraðferðar er fylgt. Það skal ekki túlkað sem 
munur á næmi svarbreytnanna tveggja, heldur einfaldlega þannig að gildin séu stærðfræðilega frábrugðin hvoru öðru. Hugtakið 
„meðaltal sértæks vaxtarhraða“ er byggt á almennu veldisvaxtarmynstri þörunga í ótakmarkaðri rækt þar sem eiturhrif eru metin á 
grundvelli áhrifa þeirra á vaxtarhraða og eru ekki háð altæku gildi sértæks vaxtarhraða samanburðarræktarinnar, ferli styrkháðrar 
svörunar eða prófunartímabilinu. Niðurstöður byggðar á svarbreytunni „afrakstur“ eru á hinn bóginn háðar öllum þessum breytum. 
EyCx er háð sértækum vaxtarhraða þörungategundanna sem notaðar eru í hverri prófun og sértækum hámarksvaxtarhraða sem getur 
verið mismunandi milli tegunda og jafnvel mismunandi þörungastofna. Ekki skal nota þá svarbreytu til samanburðar á næmi fyrir 
eiturefnum meðal þörungategunda eða jafnvel mismunandi stofna. Þrátt fyrir að notkun meðaltals sértæks vaxtarhraða til að meta 
eiturhrif sé vísindalega æskileg felur þessi prófunaraðferð einnig í sér mat á eiturhrifum sem byggt er á afrakstri til að uppfylla 
núgildandi ákvæði laga og reglna í sumum landanna. 
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2.2.1. Meðalvaxtarhraði 

Meðaltal sértæks vaxtarhraða fyrir tiltekið tímabil er reiknaður út sem logruð aukning lífmassa í hverju samanburðarkeri og 
meðferðarkeri með jöfnunni: 

 

(dagur-1)  

 

þar sem: 

µi-j: er meðaltal sértæks vaxtarhraða frá tímanum i til j, 

Xi: er lífmassinn við tíma i, 

Xj: er lífmassinn við tíma j, 

Reiknað er út meðalgildi vaxtarhraða fyrir hvern meðferðar- og samanburðarhóp, ásamt dreifnimati. 

Reiknað er út meðaltal sértæks vaxtarhraða fyrir allt prófunartímabilið (yfirleitt daga 0–3) og er nafngildi lífmassans sem sáð var 
notað sem byrjunargildi fremur en mælt byrjunargildi, vegna þess að þannig næst yfirleitt meiri nákvæmni. Ef búnaðurinn sem 
notaður er til mælinga á lífmassanum getur ákvarðað hinn litla lífmassa við sáningu af nægilegri nákvæmni (t.d. frumuflæðissjá) er 
hægt að nota mældan byrjunarstyrk lífmassans. Einnig skal reiknaður út sértækur vaxtarhraði á hverjum degi meðan á prófuninni 
stendur (dagar 0–1, 1–2 og 2–3), hann mældur þrep fyrir þrep og rannsakað hvort vaxtarhraði í samanburðarræktum helst stöðugur 
(sjá gildisviðmiðanirnar í lið 1.7). Sértækur vaxtarhraði á fyrsta degi, sem er marktækt minni en sértækur heildarmeðalvaxtarhraði, 
getur bent til hægvaxtarskeiðs. Þótt hægt sé að lágmarka, og nánast koma í veg fyrir, hægvaxtarskeið í samanburðarræktum með 
hæfilegri fjölgun í forræktinni getur hægvaxtarfasi í ræktunum sem verða fyrir váhrifum bent til bata eftir eiturálagið í upphafi eða 
minni váhrifa vegna þess að prófunarefni eyðist (þ.m.t. vegna sogunar í þörungalífmassann) eftir upphafsváhrifin. Þess vegna er hægt 
að mæla vaxtarhraðann þrep fyrir þrep til að meta áhrif prófunarefnisins á váhrifatímabilinu. Marktækur munur á vaxtarhraðanum 
þrep fyrir þrep og meðalvaxtarhraðanum bendir til fráviks frá stöðugum veldisvexti og því ástæða til að rannsaka vaxtarferlana 
nánar. 

Hindrun vaxtarhraða fyrir hverja samhliða meðferðarprófun er reiknuð út í hundraðshlutfalli með jöfnunni: 

 

 

 

þar sem: 

%Ir:  hundraðshlutfall hindrunar á meðaltal sértæks vaxtarhraða, 

µC:  meðalgildi fyrir meðaltal sértæks vaxtarhraða (µ) í samanburðarhópnum, 

µT:  meðaltal sértæks vaxtarhraða fyrir samhliða meðferðarprófun. 

Ef notaðir eru leysar til að undirbúa prófunarlausnina skal nota samanburðarsýni með leysi til útreikninga á vaxtarhindrun í 
hundraðshlutfalli fremur en samanburðarprófun án leysis. 

2.2.2.  Afrakstur 

Afrakstur er reiknaður út sem lífmassi við lok prófunarinnar að frádregnum upphaflegum lífmassa fyrir hvert ker með samanburðar- 
og meðferðarsýni. Reiknað er út meðalgildi afraksturs ásamt dreifnimati fyrir hvern prófunarstyrk og samanburðarprófun. Hægt er að 
reikna út hundraðshlutfall hindrunar á afrakstri (%Iy) fyrir hverja samhliða meðferðarprófun með eftirfarandi hætti: 

 

 

 

þar sem: 

%Iy: er hundraðshlutfall hindrunar á afrakstri 

YC: er meðalgildi afraksturs í samanburðarhópnum 

YT: er gildi afraksturs í samhliða meðferðarprófunum. 
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2.3. FERILL STYRKHÁÐRAR SVÖRUNAR TEIKNAÐUR 

Ferill hindrunarprósentu sem fall af logra prófunarefnisstyrksins er teiknaður og rannsakaður nákvæmlega án þess að 
gagnapunktarnir, sem voru valdir sem einfarar í fyrsta hlutanum, séu hafðir með. Dregin er samfelld, besta lína gegnum 
gagnapunktana, fríhendis eða með innreikningi í tölvu, til að fá mynd af sambandi styrks og svörunar, síðan með nákvæmari aðferð, 
helst tölfræðiaðferð í tölvu. Með hliðsjón af fyrirhugaðri notkun gagnanna, gæðum (nákvæmni) þeirra og magni, sem og tiltækum 
búnaði til gagnagreiningar, mætti ákveða (og stundum eru góð rök fyrir því) að hætta gagnagreiningunni þegar hér er komið og lesa 
einfaldlega lykilstærðirnar EC50 og EC10 (og/eða EC20) af handteiknaða ferlinum (sjá einnig kafla hér á eftir um örvandi áhrif). Meðal 
gildra ástæðna fyrir því að nota ekki tölfræðiaðferð eru: 

— að gögnin séu ekki til þess fallin að áreiðanlegri niðurstöður fáist með tölvuvinnslu en með sérfræðiáliti – í þeim tilvikum geta 
sum tölvuforrit jafnvel ekki gefið áreiðanlegar lausnir (ítrekanir eru ekki samleitnar o.s.frv.), 

— að fyrirliggjandi tölvuforrit ráði ekki nægilega vel við svaranir vegna vaxtarörvunar (sjá hér á eftir). 

2.4. TÖLFRÆÐIAÐFERÐIR 

Markmiðið er að fá fram megindlegt samband styrks og svörunar með aðhvarfsgreiningu. Hægt er að nota vegið línulegt aðhvarf 
þegar færsla svörunargagnanna hefur verið línugerð – t.d. probit- eða logit- eða Weibull-einingar (9), en ólínulegar 
aðhvarfsgreiningar eru æskilegri aðferðir sem ráða betur við óhjákvæmilegar misfellur í gögnum og frávik frá jafnri dreifingu. Nærri 
núlli, eða algerri vaxtarhindrun, geta slíkar misfellur magnast við umbreytinguna og truflað greininguna (9). Tekið skal mið af því að 
staðalaðferðir við greiningu sem nota probit-, logit- eða Weibull-umbreytingar eru ætlaðar til notkunar á skammtabundnum gögnum 
(t.d. dánartíðni eða lifun) og þeim þarf að breyta til að þær nái yfir gögn um vöxt eða lífmassa. Sértækar aðferðir við ákvörðun á 
ECx-gildum með samfelldum gögnum má finna í (10)(11) og (12). Notkun ólínulegrar aðhvarfsgreiningar er lýst ítarlegar í 4. 
viðbæti. 

Nota skal feril styrks á móti svörun til útreikninga á punktmati ECx-gilda fyrir allar svarbreytur sem þarf að greina. Ákvörðuð skulu 
95% öryggismörk fyrir hvert mat, ef unnt er. Meta skal mátgæði gagna við aðhvarfslíkanið, annaðhvort myndrænt eða tölfræðilega. 
Gera skal aðhvarfsgreiningar með svörun hverrar samhliða prófunar fyrir sig, ekki með meðaltali meðferðarhópa. Ef ferilaðlögun er 
erfið eða ómöguleg með ólínulegum gögnum vegna þess að þau eru of dreifð mætti sneiða hjá þeim vanda með því að gera 
aðhvarfsgreininguna á hópmeðaltali, sem er gagnleg aðferð til að draga úr áhrifum mögulegra einfara. Ef þessi lausn er notuð skal 
hún tilgreind í prófunarskýrslunni sem frávik frá venjulegri aðferð vegna þess að ekki fékkst góð ferilaðlögun með stökum samhliða 
prófunum. 

Einnig má fá mat á EC50-gildum og öryggismörk með því að nota línulegan innreikning með handahófsúrtakanálgun (e. 
interpolation with bootstrapping) (13) ef fyrirliggjandi aðhvarfslíkön/-aðferðir henta ekki fyrir gögnin. 

Nauðsynlegt er að bera saman meðaltal meðferðarprófana með dreifnigreiningu (ANOVA) til að fá mat á minnsta styrk sem hefur 
merkjanleg áhrif, og þar með styrk sem hefur engin merkjanleg áhrif, og áhrifum prófunarefnisins á vaxtarhraðann. Meðaltalið fyrir 
hvern styrkleika skal svo borið saman við meðaltal samanburðarins með viðeigandi aðferð þar sem notaður er margfaldur 
samanburður eða leitniprófun. Próf Dunnetts eða Williams geta verið gagnleg (14)(15)(16)(17)(18). Nauðsynlegt er að meta hvort 
forsenda dreifnigreiningar um einsleitni dreifninnar stenst. Matið er hægt að framkvæma myndrænt eða með hefðbundnu prófi (18). 
Viðeigandi próf eru próf Levens eða Bartletts. Ef forsendan um einsleitni dreifni stenst ekki er stundum hægt að leiðrétta slíkt með 
lograðri umbreytingu gagnanna. Ef misleitni dreifninnar er mjög mikil, og ekki hægt að leiðrétta hana með umbreytingu, má taka til 
athugunar að gera greiningu með aðferðum eins og Jonkheere-leitniprófi með stiglækkun. Ítarlegri leiðbeiningar um ákvörðun styrks, 
sem hefur engin merkjanleg áhrif, má finna í (12). 

Vegna nýlegra framfara í vísindum er mælt með að hætt verði að nota hugtakið „styrkur sem hefur engin merkjanleg áhrif“ (NOEC) 
og nota í staðinn punktmat ECx-gilda,  byggt á aðhvarfi. Ekki er búið að fastsetja viðeigandi x-gildi fyrir þetta þörungapróf. Á bilinu 
10–20% virðist vera rétt svið (með hliðsjón af svarbreytunni sem valin er) og æskilegt er að bæði EC10 og EC20 séu tilgreind. 
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2.5. VAXTARÖRVUN 

Vaxtarörvun (neikvæð hindrun) kemur stundum fram við lágan styrk Þetta getur verið afleiðing tvífasa (eiturörvun) eða örvandi 
vaxtarþátta sem blandast við prófunarefnið í grunnætið sem er notað. Taka þarf mið af því að íblöndun ólífrænna næringarefna ætti 
ekki hafa nein bein áhrif þar eð í prófunarætinu á að vera offramboð af næringarefnum meðan á prófuninni stendur. Yfirleitt þarf 
ekki að taka örvun við lágan styrk til greina við útreikninga EC50, nema hún sé mjög mikil. Ef hún er mjög mikil, eða ef þarf að 
reikna út ECx-gildi fyrir lágt x, gæti þó þurft að gera sérstakar ráðstafanir. Ekki skal fella svaranir við örvun brott úr 
gagnagreiningunni, ef hjá því verður komist, og ef fyrirliggjandi ferilaðlögunarhugbúnaður samþykkir ekki minni háttar örvanir er 
hægt að nota línulegan innreikning með handahófsúrtakanálgun. Ef örvunin er mjög mikil má taka til athugunar að nota tvífasalíkan 
(19). 

2.6. VAXTARHINDRUN SEM ER EKKI VEGNA EITURHRIFA 

Ljósgleypin prófunarefni geta dregið úr vaxtarhraða þar sem skygging dregur úr tiltæku ljósi. Eðlisræn áhrif af þessum toga skal 
skilja frá eiturhrifunum með því að breyta prófunarskilyrðunum og hið fyrra skal tilgreina sérstaklega. Leiðbeiningar er að finna í (2) 
og (3). 

3. SKÝRSLUGJÖF 

3.1. PRÓFUNARSKÝRSLA 

Eftirtaldar upplýsingar skulu vera í prófunarskýrslunni: 

Prófunarefni: 

— eðlisástand og viðkomandi eðlisefnafræðilegir eiginleikar, þ.m.t. vatnsleysnimörk, 

— efnafræðileg gögn til sanngreiningar, þ.m.t. hreinleiki. 

Prófunartegundir: 

— stofn, birgir eða upptök og ræktunarskilyrðin sem notuð voru. 

Prófunarskilyrði: 

— upphafsdagur prófunarinnar og hve lengi hún stendur, 

— lýsing á tilhögun prófunarinnar: prófunarker, rúmmál rækta, þéttleiki lífmassa við upphaf prófunarinnar, 

— samsetning ætisins, 

— prófunarstyrkur og samhliða prófanir (t.d. fjöldi samhliða prófana, fjöldi styrkleika í prófunum og jafnhlutfallarunan sem er 
notuð), 

— lýsing á því hvernig prófunarlausnir eru búnar til, þ.m.t. notkun leysa o.s.frv., 

— ræktunarbúnaður, 

— ljósstyrkur og gæði (ljósgjafi, einsleitni), 

— hitastig, 

— styrkur sem prófaður er: nafngildi prófunarstyrks og allar niðurstöður úr greiningum til ákvörðunar á styrk prófunarefnisins í 
prófunarkerjunum. Tilgreina skal endurheimtargetu aðferðarinnar og magngreiningarmörk í prófunarefniviðnum, 

— öll frávik frá prófunaraðferðinni, 
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— aðferð notuð til ákvörðunar á lífmassa og vísbendingar um fylgni milli mældra mæliþátta og þurrvigtar. 

Niðurstöður: 

— pH-gildi við upphaf og lok allra meðferðarprófanna, 

— lífmassi í hverri flösku við hvern mælipunkt og aðferð við mælingar lífmassa, 

— vaxtarferlar (teiknaðir sem lífmassi á móti tíma), 

— útreikningar á svarbreytum fyrir hverja samhliða meðferðarprófun, með meðalgildum og fráviksstuðli fyrir samhliða prófanir, 

— myndræn útfærsla á sambandi styrks og áhrifa, 

— mat á eiturhrifum fyrir svarbreytur, t.d. EC50, EC10, EC20, og viðkomandi öryggisbil. Minnsti styrkur sem hefur engin 
merkjanleg áhrif og styrkur sem hefur engin merkjanleg áhrif, ef þeir hafa verið reiknaðir út, og tölfræðiaðferðirnar sem notaðar 
voru til að ákvarða þá, 

— ef notuð var dreifnigreining: umfang áhrifanna sem greindust (t.d. minnsti marktækur munur), 

— öll vaxtarörvun sem fram kom í öllum meðferðarprófunum, 

— öll önnur áhrif sem greindust, t.d. formfræðilegar breytingar þörunganna, 

— umfjöllun um niðurstöðurnar, þ.m.t. öll áhrif sem frávik frá prófunaraðferðinni hafa á niðurstöðu prófunarinnar. 
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1. viðbætir 

Stofnar sem hafa reynst hentugir í prófunina 

Grænþörungar 

— Pseudokirchneriella subcapitata, (áður Selenastrum capricornutum), ATCC 22662, CCAP 278/4, 61.81 SAG 

— Desmodesmus subspicatus (áður Scenedesmus subspicatus) 86.81 SAG 

Kísilþörungar 

— Navicula pelliculosa, UTEX 664 

Blábakteríur 

— Anabaena flos-aquae, UTEX 1444, ATCC 29413, CCAP 1403/13A 

— Synechococcus leopoliensis, UTEX 625, CCAP 1405/1 

Uppruni stofna 

Stofnarnir sem mælt er með eru til sem einþörungsræktir úr eftirfarandi söfnum (í stafrófsröð): 

ATCC: American Type Culture Collection 
10801 University Boulevard 
Manassas, Virginia 20110-2209 
BANDARÍKJUNUM 

CCAP, Culture Collection of Algae and Protozoa 
Institute of Freshwater Ecology, 
Windermere Laboratory 
Far Sawrey, Amblerside 
Cumbria 
LA22 0LP 
BRETLANDI 

SAG: Collection of Algal Cultures 
Inst. Plant Physiology 
University of Göttingen 
Nicholausberger Weg 18 
3400 Göttingen 
ÞÝSKALANDI 

UTEX Culture Collection of Algae 
Section of Molecular, Cellular and Developmental Biology 
School of Biological Sciences 
the University of Texas at Austin 
Austin, Texas 78712 
BANDARÍKJUNUM 

 

Útlit og eiginleikar tegundanna sem mælt er með 

  P. subcapitata D. subspicatus N. pelliculosa A. flos-aquae S. leopoliensis 

Útlit Sigðlaga, undnar, 
stakar frumur 

Egglaga, oftast stakar 
frumur Staflaga Keðjur egglaga 

frumna Staflaga 

Stærð (lengd × breidd) µm 8–14 × 2–3 7–15 × 3–12 7,1 × 3,7 4,5 × 3 6 × 1 

Rúmmál (µm3/frumu) 40–60 (1) 60–80 (1) 40–50 (1) 30–40 (1) 2,5 (2) 

Þurrvigt (mg/frumu) 2–3 × 10-8 3–4 × 10-8 3–4 × 10-8 1–2 × 10-8 2–3 × 10-9 

Vaxtarhraði (3) (dagur-1) 1,5–1,7 1,2–1,5 1,4 1,1–1,4 2,0–2,4 

(1)  Mælt með rafrænum agnateljara 
(2)  Reiknað út frá stærð 
(3)  Algengasti vaxtarhraði í OEDC-æti við ljósstyrk sem er u.þ.b. 70 µE•m–2•s–1 og 21 °C 
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Sérstakar ráðleggingar um ræktun og meðhöndlun prófunartegunda sem mælt er með 

Pseudokirchneriella subcapitata og Desmodesmus subspicatus 

Þessum grænþörungum er yfirleitt auðvelt að viðhalda í margskonar ræktunaræti. Upplýsingar um hentugt æti eru fáanlegar hjá stofnasöfnum. 
Frumurnar eru yfirleitt stakar og auðvelt að gera mælingar á frumuþéttleika með rafrænum agnateljara eða smásjá. 

Anabaena flos-aquae 

Nota má margskonar æti til að viðhalda stofnrækt. Það er mjög mikilvægt að loturæktin fari ekki fram yfir veldisvaxtarfasa þegar hún er 
endurnýjuð því erfitt er að endurheimta hann þegar þar er komið. 

Anabaena flos-aquae myndar frumukeðjur í þyrpingum. Stærð þyrpinganna getur verið mismunandi eftir ræktunarskilyrðum. Þegar ákvörðun á 
lífmassa er gerð með smásjártalningu eða rafrænum agnateljara getur verið nauðsynlegt að sundra þyrpingunum. 

Nota má hátíðnihljóðsundrun á undirsýnum til að sundra keðjunum og draga úr breytileika talningar. Ef hátíðnihljóðsundrunin er lengri en þarf 
til að sundra keðjum og stytta þær getur það eyðilagt frumurnar. Nota þarf sama sundrunarstyrk og sundrunarlengd fyrir hverja 
meðferðarprófun. 

Telja þarf nægilega mörg svæði á rauðkornateljaranum (minnst 400 frumur) til að vega upp á móti breytileikanum. Það eykur áreiðanleika 
þéttleikaákvörðunarinnar með smásjánni. 

Nota má rafrænan agnateljara til ákvörðunar á heildarfrumurúmmáli Anabaena eftir að búið er að sundra frumukeðjunum varlega með 
hátíðnihljóðsundrun. Stilla þarf hátíðniorkuna þannig að frumurnar rofni ekki. 

Nota skal iðublandara, eða sambærileg, viðeigandi aðferð, til að öruggt sé að þörungasviflausnin sem notuð er til sáningar í prófunarkerin sé 
vel blönduð og einsleit. 

Prófunarkerin skulu sett á hristiborð sem snýr þeim í hringi eða hristir þau fram og tilbaka, um 150 snúninga á mínútu. Einnig má nota hristing 
með hléum til að draga úr kekkjamyndun Anabaena. Ef kekkir myndast þarf að aðgæta að það náist dæmigerð sýni fyrir mælingar á lífmassa. 
Nauðsynlegt getur verið að hrista kerið kröftuglega til að sundra þörungakekkjum. 

Synechococcus leopoliensis 

Nota má margskonar æti til að viðhalda stofnrækt. Upplýsingar um hentugt æti eru fáanlegar hjá ræktasöfnunum. 

Synechococcus leopoliensis myndar stakar, staflaga frumur. Frumurnar eru mjög smáar og það gerir talningu í smásjá til mælingar á lífmassa 
flóknari. Gagnlegt er að nota rafrænan agnateljara sem getur talið agnir niður í u.þ.b 1 µm að stærð. Einnig er hægt að beita mælingum með 
flúrljómun í glasi. 

Navicula pelliculosa 

Nota má margskonar æti til að viðhalda stofnrækt. Upplýsingar um hentugt æti eru fáanlegar hjá stofnasöfnum. Taka þarf mið af því að 
nauðsynlegt er að hafa sílíkat í ætinu. 

Við ákveðin vaxtarskilyrði getur Navicula pelliculosa myndað þyrpingar. Vegna myndunar á lípíðum hafa þörungafrumurnar stundum 
tilhneigingu til að safnast fyrir í yfirborðslaginu. Við þær aðstæður þarf að gera sérstakar ráðstafanir til að ná dæmigerðum sýnum við töku 
undirsýna til ákvörðunar á lífmassa. Kröftugur hristingur, t.d. í iðublandara, getur verið nauðsynlegur. 
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2. viðbætir 

Vaxtaræti 

Nota má annað af eftirfylgjandi vaxtarætum: 

 

OECD-æti: Upphaflegt æti samkvæmt OECD_TG 201, einnig samkvæmt ISO 8692. 

AAP-æti Umhverfisstofnunar Bandaríkjanna (US. EPA), einnig í samræmi við ASTM 

 

Við undirbúning þessa ætis skal nota efni af prófefna- eða greiningarhreinleika, auk afjónaðs vatns. 

 

Samsetning AAP-ætisins (US. EPA) og OECD TG 201-ætisins 

Efnisþáttur EPA OECD 

 mg/l mM mg/l mM 

NaHCO3 15,0 0,179 50,0 0,595 

NaNO3 25,5 0,300   

NH4Cl  15,0 0,280  

MgCl2•6(H2O) 12,16 0,0598 12,0 0,0590 

CaCl2•2(H2O) 4,41 0,0300 18,0 0,122 

MgSO4•7(H2O) 14,6 0,0592 15,0 0,0609 

K2HPO4 1,044 0,00599   

KH2PO4  1,60 0,00919  

FeCl3•6(H2O) 0,160 0,000591 0,0640 0,000237 

Na2EDTA•2(H2O) 0,300 0,000806 0,100 0,000269 (*) 

H3BO3 0,186 0,00300 0,185 0,00299 

MnCl2•4(H2O) 0,415 0,00201 0,415 0,00210 

ZnCl2 0,00327 0,000024 0,00300 0,0000220 

CoCl2•6(H2O) 0,00143 0,000006 0,00150 0,00000630 

Na2MoO4•2(H2O) 0,00726 0,000030 0,00700 0,0000289 

CuCl2.2(H2O) 0,000012 0,00000007 0,00001 0,00000006 

pH 7,5 8,1 

(*) Mólhlutfall EDTA á móti járni er rétt yfir 1. Þetta kemur í veg fyrir útfellingu járns og um leið er 
klóbinding þungmálmsjóna lágmörkuð. 

 

Í prófun þar sem kísilþörungurinn Navicula pelliculosa er notaður þarf að bæta Na2SiO3•9H2O í bæði ætin til að fá styrkinn 1,4 mg Si/l. 

pH-gildi ætisins næst við jafnvægi milli karbónatkerfis ætisins og hlutþrýstings CO2 í andrúmsloftinu. Sambandið milli pH við 25 °C og 
mólstyrks bíkarbónatsins er u.þ.b.: 

PHeq = 11,30 + log (HCO3) 

 

Með 15 mg NaHCO3, pHeq = 7,5 (US. EPA-æti) og með 50 mg NaHCO3/l, pHeq = 8,1 (OECD-æti). 
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Samsetning frumefna í prófunarætinu 

Frumefni EPA OECD 

 mg/l mg/l 

C 2,144 7,148 

N 4,202 3,927 

P 0,186 0,285 

K 0,469 0,459 

Na 11,044 13,704 

Ca 1,202 4,905 

Mg 2,909 2,913 

Fe 0,033 0,017 

Mn 0,115 0,115 

 

 

OECD-æti búið til 

Næringarefni Styrkur í stofnlausn 

Stofnlausn nr. 1: nauðsynleg frumefni  

NH4Cl 1,5 g•l–1 

MgCl2•6H2O 1,2 g•l–1 

CaCl2•2H2O  1,8 g•l–1 

MgSO4•7H2O 1,5 g•l–1 

KH2PO4 0,16 g•l–1 

Stofnlausn nr. 2: járn  

FeCl3•6H2O 64 mg•l–1 

Na2EDTA•2H2O 100 mg•l–1 

Stofnlausn 3: snefilefni  

H3BO3 185 mg•l–1 

MnCl2•4H2O 415 mg•l–1 

ZnCl2 3 mg•l–1 

CoCl2•6H2O 1,5 mg•l–1 

CuCl2•2H2O 0,01 mg•l–1 

Na2MoO4•2H2O 7 mg•l–1 

Stofnlausn nr. 4: bíkarbónat  

NaHCO3 50 g•l–1 

Na2SiO3•9H20  
 

Stofnlausnirnar eru dauðhreinsaðar með himnusíun (meðalopstærð 0,2 µm) eða gufusæfðar (120 °C, 15 mín). Lausnirnar eru geymdar á 
dimmum stað við 4 °C. 

Ekki skal setja stofnlausnir nr. 2 og nr. 4 í gufusæfi heldur dauðhreinsa þær með himnusíun. 

Vaxtaræti er búið til með að bæta hæfilegu magni stofnlausna nr. 1–4 við vatn. 

Við 500 ml af dauðhreinsuðu vatni er bætt: 

— 10 ml af stofnlausn nr. 1 

— 1 ml af stofnlausn nr. 2 

— 1 ml af stofnlausn nr. 3 

— 1 ml af stofnlausn nr. 4 
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Fyllt er upp að 1 000 ml með dauðhreinsuðu vatni 

Ætinu er gefinn nægilegur tími til að ná jafnvægi við CO2 úr andrúmsloftinu, ef nauðsyn krefur með loftbólun í nokkrar klukkustundir, með 
lofti sem er dauðhreinsað með síun. 

AAP-æti búið til 

A1.1. Bætt er 1 ml úr hverri stofnlausn í A1.2.1–A1.2.7 út í u.þ.b. 900 ml af afjónuðu eða eimuðu vatni og síðan þynnt upp að 1 l. 

A1.2. Stofnlausnir með nauðsynlegum frumefnum eru gerðar með því að leysa upp eftirfarandi í 500 ml af afjónuðu eða eimuðu vatni. 
Setja má hvarfmiðlana A1.2.1, A1.2.2, A1.2.3, og A1.2.4 saman í eina stofnlausn. 

A1.2.1. NaNO3—12,750 g 

A1.2.2. MgCl2•6H2O—6,082 g 

A1.2.3. CaCl2•2H2O—2,205 g 

A1.2.4. Stofnlausn með snefilefnum – (sjá A1.3) 

A1.2.5. MgSO4•7H2O—7,350 g 

A1.2.6. K2HPO4—0,522 g 

A1.2.7. NaHCO3—7,500 g 

A1.2.8. Na2SiO3•9H2O—Sjá aths. A1.1. 

Athugasemd A1.1 – Notist aðeins fyrir prófunartegundir kísilþörunga. Má bæta beint í (202,4 mg) eða sem stofnlausn til að fá 
20 mg/l lokastyrk Si í ætinu. 

A1.3. Stofnlausn með snefilefnum er gerð með því að leysa upp eftirfarandi í 500 ml af afjónuðu eða eimuðu vatni. 

A1.3.1. H3BO3—92,760 mg. 

A1.3.2. MnCl2•4H2O–207,690 mg. 

A1.3.3. ZnCl2—1,635 mg. 

A1.3.4. FeCl3•6H2O—79,880 mg. 

A1.3.5. CoCl2•6H2O—0,714 mg. 

A1.3.6. Na2MoO4•2H2O—3,630 mg. 

A1.3.7. CuCl2•2H2O—0,006 mg. 

A1.3.8. Na2EDTA•2H2O—150,000 mg. 

(dínatríum-(etýlendínítríl)tetraasetat). 

A1.3.9. Na2SeO4•5H2O—0,005 mg, sjá aths. A1.2. 

Athugasemd A1.2. – Notist aðeins í æti fyrir stofnræktir kísilþörungategunda. 

A1.4. pH er stillt að 7,5 ± 0,1 með 0,1 N eða 1,0 N NaOH eða HCl. 

A1.5. Ætið er síað yfir í dauðhreinsað ílát, annaðhvort gegnum 0,22-µm himnusíu, ef nota á agnateljara, eða um 0,45-µm síu ef ekki á 
að nota agnateljara. 

A1.6. Ætið er geymt á dimmum stað við u.þ.b. 4 °C þar til það er notað. 
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3. viðbætir 

Dæmi um tilhögun við ræktun þörunga 

Almennar athugasemdir 

Tilgangurinn með ræktun á grundvelli eftirfarandi tilhögunar er að fá fram þörungaræktir fyrir eiturhrifaprófanir. 

Nota skal heppilegar aðferðir til að tryggja að þörungaræktirnar sýkist ekki af bakteríum. Hreinræktir eru æskilegar en nauðsynlegt að koma á 
fót og nota einþörungsræktir. 

Allar aðgerðir skulu fara fram við dauðhreinsaðar aðstæður til að koma í veg fyrir mengun af völdum baktería eða annarra þörunga. 

Búnaður og efni 

Sjá undir prófunaraðferð: Búnaður 

Tilhögun við að fá fram þörungaræktir 

Næringarlausnir búnar til (æti): 

Öll næringarsölt í ætið eru búin til sem óblandaðar stofnlausnir og geymd í myrkri og kulda. Lausnirnar eru dauðhreinsaður með síun eða í 
gufusæfi. 

Ætið er búið til með því að bæta réttu magni af stofnlausn í dauðhreinsað, eimað vatn og þess gætt að engin smitun verði. Til að fá æti í föstu 
formi er bætt 0,8% af agar. 

Stofnrækt 

Stofnræktirnar eru litlar þörungaræktir sem eru færðar reglubundið yfir í nýtt æti og nýttar sem upphafsprófunarefni. Ef ræktirnar eru ekki 
notaðar reglubundið er þeim strokið á agaræti í hallandi tilraunaglösum. Ræktirnar eru þá fluttar í nýtt æti eigi sjaldnar en annan hvern mánuð. 

Stofnræktirnar eru ræktaðar í keiluflöskum með viðeigandi æti (magn um það bil 100 ml). Ef þörungarnir eru ræktaðir við 20 °C í stöðugri 
lýsingu er nauðsynlegt að flytja þá í nýtt æti vikulega. 

Við flutning í nýtt æti er ákveðið magn af "gömlu" ræktinni flutt í flösku með nýju æti með dauðhreinsuðum pípettum þannig að upphafleg 
þéttni tegunda sem vaxa hratt er um það bil 1/100 af því sem er í gömlu ræktinni. 

Vaxtarhraða tegundar má ákvarða út frá vaxtarferlinum. Ef hann er þekktur er hægt að áætla hversu þétt ræktin má verða áður en hún er flutt í 
nýtt æti. Þetta verður að gera áður en ræktin nær dauðafasa. 

Forrækt: 

Forræktin hefur þann tilgang að fá fram hæfilegt magn þörunga til sáningar í prófunarræktir. Forræktin er ræktuð við aðstæður prófunarinnar 
og notuð meðan hún er enn í veldisvexti, yfirleitt eftir 2 til 4 daga ræktunartíma. Ef þörungaræktir innihalda vanskapaðar eða afbrigðilegar 
frumur verður að fleygja þeim. 
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4. viðbætir 

Ólínuleg aðhvarfsgreining á gögnum 

Almenn umfjöllunaratriði 

Svörun í þörungaprófunum og öðrum prófunum á vexti örvera – vöxtur lífmassa er frá náttúrunnar hendi samfelld breyta (e. continuous 
variable) eða mælibreyta (e. metric variable) – ferlishraði ef vaxtarhraðinn er notaður og heildi hans yfir tíma ef lífmassi er valinn. Báðar 
breyturnar hafa tilvísun í samsvarandi meðalsvörun samhliða samanburðarprófana, sem ekki komust í snertingu við váhrif, og sýna 
hámarkssvörun miðað við aðstæður en meginþættir við ákvörðun í þörungaprófuninni eru ljós og hiti. Kerfið er jafnað eða einsleitt og líta má á 
lífmassann sem samfellu án þess að tillit sé tekið til einstakra frumna. Dreifing dreifninnar í þeirri gerð svörunar sem fram kemur í kerfi af 
þessu tagi er einungis háð prófunarþáttum (dæmigerð lýsing á þeim er log-normaldreifing eða normaldreifing skekkja). Það er í andstöðu við 
dæmigerðar svaranir í lífgreiningu með skammtabundnum gögnum en í þeim eru vikmörk (sem hafa oftast tvíhliða dreifingu) hverrar lífveru 
talin sterkasti dreifniþátturinn. Svaranir samhliða samanburðarprófana eru í þessu tilviki núll eða bakgrunnsgildi. 

Við einfaldari aðstæðurnar minnkar stöðluð eða hlutfallsleg svörun, r, einhalla frá 1 (engin vaxtarhindrun) að 0 (alger vaxtarhindrun). Taka 
þarf mið af því að allar svaranir hafa tengda skekkju og að það sem virðist vera neikvæð vaxtarhindrun er hægt að reikna út sem afleiðingu 
slembiskekkju. 

Aðhvarfsgreining 

Líkön 

Með aðhvarfsgreiningu er reynt að lýsa megindlega ferli styrkháðrar svörunar með stærðfræðilega aðhvarfsfallinu Y = f (C), eða oftar með F 
(Z), þar sem Z = log C. Ef fallið er notað andhverft, C = f–1 (Y), er hægt að reikna út ECx-gildi, að EC50, EC10 og EC20 meðtöldum, og 95% 
öryggismörk þeirra. Nokkur einföld, stærðfræðileg föll hafa reynst nothæf við að lýsa ferli styrks á móti svörun sem fram hefur komið við 
vaxtarhindrunarprófun á þörungum. Meðal þessara falla eru umhverfður veldisvísisferill, ósamhverf Weibul-jafna og fallið fyrir log-
normaldreifingu, sem eru allt sigmoid-ferlar með aðfellunálgun á einum fyrir C → 0, og á núlli fyrir C → óendanlegt. 

Nýlegur kostur í stað aðfellulíkana er samfelld viðmiðunarlíkön (t.d. Koyman-líkanið fyrir hindrun á stofnvexti, Kooijman et. al. 1996). Í því 
líkani er ekki gert ráð fyrir áhrifum af styrk sem er undir ákveðnum viðmiðunarmörkum, EC0+, sem er metinn með framreikningi á ferli 
svörunar á móti styrk í skurðpunkti á styrkásnum, með einföldu, samfelldu falli sem er ekki sundurgreinanlegt á upphafspunkti. 

Taka þarf mið af því að greiningin getur verið einföld lágmörkun á summum kvaðratsleifa (með gefinni, samfelldri dreifni) eða veginna 
kvaðrata, ef misleitni dreifni er jöfnuð. 

Aðferð 

Tilhöguninni má lýsa á eftirfarandi hátt: valin er viðeigandi fallajafna, Y = f (C), og hún löguð að gögnunum með ólínulegu aðhvarfi. Æskilegt 
er að nota mælingar úr hverri flösku, frekar en meðalgildi samhliða prófananna, til að fá eins miklar upplýsingar úr gögnunum og unnt er. Ef 
dreifnin er mikil sýnir reynslan þó að meðalgildi úr samhliða prófunum geti veitt traustara stærðfræðilegt mat, sem kerfisbundin frávik í 
gögnunum hafa minni áhrif á, en hver gagnapunktur fyrir sig. 

Besti ferill og mæligögn eru dregin upp og rannsakað hvort ferilaðlögunin er ásættanleg. Greining á aðhvarfsfrávikum getur verið sérlega 
gagnleg í þessum tilgangi. Ef fallið sem valið var fyrir feril styrks á móti svörun lýsir ekki vel ferlinum öllum, eða einhverjum nauðsynlegum 
hluta hans s.s. svörun við lágan styrk, er valinn annar ferilaðlögunarmöguleiki – t.d. ósamhverfur ferill eins og Weibul-jafnan, í stað þess 
samhverfa. Neikvæð vaxtarhindrun getur valdið vandræðum, t.d. þegar notað er fall fyrir log-normaldreifingu, en það krefst einnig annars 
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konar aðhvarfsfalls. Ekki er mælt með að gefa slíkum neikvæðum gildum núllgildi, eða lágt, jákvætt gildi, þar sem það raskar 
skekkjudreifingunni. Það getur átt við að gera mismunandi ferilaðlaganir á hlutum ferilsins, s.s. fyrir litla vaxtarhindrun, til að meta EClágt x-
gildi. Reiknað er út einkennandi punktmat ECx-gilda með aðlöguðu jöfnunni (með „andhverfu mati“, C = f–1 (Y)) og tilgreind að lágmarki 
EC50-gildi og eitt mat eða tvö á EClágt x-gildum. Reynsla af prófunum hefur sýnt að nákvæmni í þörungaprófunum gefur nokkuð nákvæmt mat á 
10% vaxtarhindrun ef gagnapunktar eru nægilega margir – nema ef örvun við lágan styrk reynist truflandi þáttur. Nákvæmni matsins á EC20-
gildum er oft verulega meiri en á EC10-gildum vegna þess að EC20-gildin eru oftast staðsett u.þ.b. á línulegu miðsvæði á ferli styrkháðrar 
svörunar. Stundum er erfitt að túlka EC10-gildi vegna vaxtarörvunar. Þótt almennt sé hægt að fá nægilega nákvæm EC10-gildi er því einnig 
mælt með að tilgreina alltaf EC20-gildin. 

Vægisstuðull 

Dreifni í tilraunum er almennt ekki fasti og felur yfirleitt í sér hlutfallsbundinn þátt og því er til bóta að gera reglulega aðhvarfsgreiningu. 
Vægisstuðlar fyrir þannig greiningu eru yfirleitt taldir vera í andhverfu hlutfalli við dreifnina. 

Wi = 1/Var(ri) 

Mörg aðhvarfsforrit gefa færi á veginni aðhvarfsgreiningu með vægisstuðlum sem eru gefnir upp í töflu. Handhægt er að staðla vægisstuðla 
með því að margfalda þá með n/Σ wi (n er fjöldi gagnapunkta) svo að summa þeirra jafngildi einum. 

Stöðlun svörunar 

Stöðlun með meðaltali samhliða samanburðarprófana hefur í för með sér grundvallarvandamál og veldur frekar flókinni dreifniskipan. Ef deilt 
er í svörunina með meðaltali svörunar úr samhliða samanburðarprófunum, til að fá vaxtarhindrun í hundraðshlutum, veldur skekkjan í 
meðaltali samanburðarprófana viðbótarskekkju. Ef sú skekkja er veruleg þarf að leiðrétta vægisstuðla í aðhvarfinu og öryggismörk fyrir 
samdreifni með samanburðarprófuninni (17). Mikil nákvæmni í metnu meðalgildi svörunar í samanburðarprófununum er mikilvæg til að hægt 
sé að lágmarka heildardreifnina fyrir hlutfallsvörunina. Þessi dreifni er reiknuð á eftirfarandi hátt: 

(hnévísirinn i vísar til styrkleika i og hnévísir 0 til samanburðarprófana) 

Yi = hlutfallssvörun = ri/r0 = 1 — I = f (Ci) 

með dreifni (e. variance): 

Var (Yi) = Var (ri/r0) ≅  (∂Yi / ∂ ri)2•Var(ri) + (∂ Yi/ ∂ r0)2•Var (r0) 

og síðan 

 (∂ Yi/ ∂ ri) = 1/r0 og (∂ Yi / ∂ r0) = ri/r0
2 

með normaldreifðum gögnum og samhliða prófunum mi og m0: 

Var(ri) = σ2/mi 

verður heildardreifni hlutfallssvörunar Yi: 

Var(Yi) = σ2/(r0
2 mi) + ri

2•σ2/r0
4 m0 

Skekkja meðaltals samanburðarprófana er í andhverfu hlutfalli við kvaðratrótina af þeim fjölda samhliða samanburðarprófana, sem meðaltalið 
er reiknað af, og stundum er réttlætanlegt að taka með rannsóknarsöguleg gögn og draga þannig mikið úr skekkjunni. Annar möguleiki er að 
staðla ekki gögnin og aðlaga algildu svörunargildin, þ.m.t. gögn um svörun í samanburðarprófunum, en taka með svörunargildi úr 
samanburðarprófunum sem viðbótarmæliþátt sem eru aðlöguð með ólínulegu aðhvarfi. Ef notuð er venjuleg tveggja mæliþátta aðhvarfsjafna 
þarf að laga hana að þremur mæliþáttum og því er þörf á fleiri gagnapunktum en við ólínulega aðhvarfsgreiningu á gögnum sem eru stöðluð 
með forstilltum svörunum úr samanburðarprófunum. 
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Andhverf öryggisbil 

Útreikningar á öryggisbilum í ólínulegri aðhvarfsgreiningu með andhverfu mati er fremur flókið ferli og ekki staðalbúnaður í venjulegum 
tölfræðiforritapökkum. Hægt er að fara nærri öryggismörkum með venjulegum ólínulegum aðhvarfsforritum með endurstikun (Bruce and 
Versteeg, 1992) sem felur í sér endurritun stærðfræðijöfnunnar með völdu punktmati, t.d. nota EC10 og EC50 sem mæliþættina sem meta á. 
(Fallið er látið vera I = f (α, β, styrkur) og notaðir skilgreiningarferlarnir f (α, β, EC10) = 0,1 og f (α, β, EC50) = 0,5 í stað f (α, β, styrkur) með 
jafngilda fallinu g (EC10, EC50, styrkur)). 

Beinni útreikningar (Andersen et al, 1998) eru gerðir með því að nota upprunalegu jöfnuna og Taylor-liðun í kringum meðaltal ri og r0. 

Nálgun með handahófsúrtaki hefur nýlega náð vinsældum. Með þeim aðferðum er metin dreifing á dreifni, sem er byggð á athugunum, með 
því að nota gögn úr mælingum ásamt tíðum, endurteknum úrtökum stýrðum af slembitölugjafa. 
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V. VIÐAUKI 

C.25. LOFTHÁÐ SUNDRUN Í YFIRBORÐSVATNI – LÍFNIÐURBROT MEÐ HERMIPRÓFUN 

1. AÐFERÐ 

Þessi aðferð jafngildir OECD TG 309 (2004) (1). 

1.1. INNGANGUR 

Tilgangur þessarar prófunar er að mæla tíma lífniðurbrots prófunarefnis við lágan styrk og loftháð skilyrði í náttúrulegu vatni og 
að magngreina athuganirnar og setja fram sem hvarfafræðilegan hraða. Þessi hermiprófun er lotuprófun á rannsóknarstofu í 
flöskum sem eru hristar til að ákvarða hraða loftháðs lífniðurbrots lífrænna efna í sýnum úr náttúrulegu yfirborðsvatni (fersku, 
ísöltu eða sjó). Hún er byggð á ISO/DIS 14592-1 (2) og í henni eru líka þættir úr prófunaraðferðunum C.23 og C.24 (3)(4). Til 
að koma í veg fyrir að prófunarörheimurinn spillist við langan prófunartíma má nota hálfsamfellda tilraun í stað lotutilraunar. 
Meginmarkmið hermiprófunarinnar er að ákvarða sundrun prófunarefnisins í yfirborðsvatni og sundrunin er grundvöllurinn 
fyrir framsetningu á hvarfafræði niðurbrots. Valkvætt undirmarkmið prófunarinnar getur þó verið að fá upplýsingar um 
frumniðurbrotið og myndun mikilvægra ummyndunarefna. Greining ummyndunarefna, og, ef mögulegt er, magnákvörðun 
styrks þeirra eru sérlega mikilvægar vegna efna sem sundrast mjög hægt (t.d. ef heildarleifar 14C hafa lengri helmingunartíma 
en 60 daga.) Vegna greiningartakmarkana eru prófunarefni í hærri styrk (t.d. > 100 µg/l) yfirleitt notuð til greiningar og 
magnákvörðunar á mikilvægum ummyndunarefnum. 

Í þessari prófun er lágur styrkur (t.d. lægri en 1 µg/l til 100 µg/l) sá styrkur sem er nógu lágur til að tryggja að hvarfafræði 
lífniðurbrotsins, sem fram kemur í prófuninni, endurspegli það sem vænta má í umhverfinu. Í samanburði við heildarmassa 
lífbrjótanlegs kolefnisætis, sem er í náttúrulega vatninu sem er notað við prófunina, nýtist prófunarefni, sem er í því í lágum 
styrk, sem æti með aukanæringarefnum. Í þessu felst að ætluð hvarfafræði lífniðurbrotsins er af fyrstu gráðu (hvarfafræði 
núllvaxtar) og að prófunarefnið gæti hafa brotnað niður vegna samefnaskipta. Fyrstu gráðu hvarfafræði bendir til þess að 
niðurbrotshraðinn (mg/l/dag) sé í hlutfalli við styrk ætisins sem minnkar með tímanum. Ef um er að ræða sanna, fyrstu gráðu 
hvarfafræði er tilgreindi fastinn fyrir niðurbrotshraðann, k, óháður tíma og styrk. Það merkir að k breytist lítið meðan á tilraun 
stendur og breytist ekki við að styrkur aukist milli tilrauna. Samkvæmt skilgreiningu er tilgreindur fasti fyrir niðurbrotshraða 
jafn hlutfallslegri breytingu á styrk í tíma: k = (1/C) · (dC/dt). Þótt yfirleitt megi vænta fyrstu gráðu hvarfafræði við þessi 
stöðluðu skilyrði gæti önnur hvarfafræði átt betur við við tilteknar aðstæður. Frávik frá fyrstu gráðu hvarfafræði gæti t.d. komið 
fram ef takmarkanir á hraða lífumbrots eru af völdum massatilfærslufyrirbæra, s.s. flæðishraða, fremur en hraða líffræðilegra 
efnahvarfa. Gögnunum má þó næstum alltaf lýsa með hvarfafræði af sýndarfyrstu gráðu ef samþykkt er að hraðafastinn sé háður 
styrk. 

Upplýsingar um lífbrjótanleika prófunarefnisins við meiri styrk (t.d. úr stöðluðum skimunarprófunum) og upplýsingar um 
niðurbrjótanleika ólífrænna efna, ummyndunarefni og viðkomandi eðlisefnafræðilega eiginleika skulu vera tiltækar fyrir 
prófunina til að auðvelda skipulagningu tilraunarinnar og túlkun niðurstaðna. Notkun á prófunarefnum sem merkt eru með 14C 
og ákvörðun á fasadreifingu 14C við lok prófunarinnar gera kleift að ákvarða fullnaðarlífbrjótanleika. Ef notað er ómerkt 
prófunarefni er aðeins hægt að meta fullnaðarlífniðurbrot ef prófað er með meiri styrk og ef öll mikilvægustu ummyndunarefnin 
eru þekkt. 

1.2. SKILGREININGAR 

Frumlífniðurbrot: breyting á byggingu (ummyndun) efnis af völdum örvera sem veldur því að efnakenni þess glatast. 

Starfrænt lífniðurbrot: breyting á byggingu (ummyndun) efnis af völdum örvera sem veldur því að tilgreindur eiginleiki þess 
glatast. 

Fullnaðarlífniðurbrot við loftháðar aðstæður: Niðurbrot efnis af völdum örvera, í návist súrefnis, í koltvísýring, vatn og 
steinefnasölt annarra frumefna sem eru til staðar (sundrun) og framleiðsla á nýjum lífmassa og lífrænum tillífunarafurðum 
örvera. 
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Sundrun: Niðurbrot efnis eða lífræns efnis af völdum örvera, í návist súrefnis, í koltvísýring, vatn og steinefnasölt annarra 
frumefna sem eru til staðar. 

Upphafsfasi: Tíminn frá því að prófun hefst þar til aðlögun niðurbrotsörveranna næst og lífniðurbrot efnis eða lífræns efnis 
hefur aukist svo að greinanlegt er (t.d. 10% af fræðilegu hámarkslífniðurbroti, eða minna, háð nákvæmni mæliaðferðarinnar). 

Hámarksgildi lífniðurbrots: Þegar lífniðurbrot efnis eða lífræns efnis nær því stigi í prófun, skráð í hundraðshlutföllum, að 
ofan þess verður ekki frekara lífniðurbrot meðan á prófuninni stendur. 

Æti með frumnæringarefni: Safn náttúrulegra kolefnisgjafa og orkugjafa sem sjá til þess að örverulífmassinn geti vaxið og 
viðhaldist. 

Æti með aukanæringarefni: Ætisþáttur sem er í svo lágum styrk að við niðurbrot hans losnar aðeins óverulegt magn af kolefni 
og orku til viðkomandi örvera í samanburði við kolefnið og orkuna sem niðurbrot á þáttum aðalætisins losar (ætis með 
frumnæringarefnum). 

Fasti fyrir lífniðurbrotshraða: Hraðafasti fyrir fyrstu gráðu eða sýndarfyrstu gráðu hvarfafræði, k (d–1), sem sýnir hraða 
niðurbrotsferlisins. Í lotuprófun er k áætlað af upphafshluta niðurbrotsferilsins eftir að upphafsfasa lýkur. 

Helmingunartími, t1/2 (d): Hugtak sem er notað til að lýsa hraða fyrstu gráðu efnahvarfs. Helmingunartíminn er tímabilið sem 
svarar til þess að styrkur minnki sem nemi stuðlinum 2. Samband helmingunartímans og fasta niðurbrotshraðans er gefinn með 
jöfnunni t1/2 = ln2/k 

Helmingunartími niðurbrots, DT50 (d): Hugtak sem er notað til að lýsa magngreiningu á niðurstöðum prófana á lífniðurbroti. 
Helmingunartími niðurbrots er tímabilið, að upphafsfasanum meðtöldum, sem þarf til að ná 50% lífniðurbroti. 

Greiningarmörk og magngreiningarmörk: Greiningarmörk er ákveðinn styrkur efnis en undir þeim styrk er ekki er hægt að 
greina efnið frá gervingi í greiningu. Magngreiningarmörk er ákveðinn styrkur efnis en undir þeim styrk er ekki hægt að 
ákvarða styrkinn með ásættanlegri nákvæmni. 

Uppleyst, lífrænt kolefni: Sá hluti lífræns kolefnis í vatnssýni sem ekki er hægt að fjarlægja með tiltekinni fasaskiljun, t.d. með 
skiljun við 40 000 ms–2 í 15 mínútur eða með himnusíun þar sem notaðar eru himnur með opstærðinni 0,2 µm–0,45 µm 
þvermáli. 

Heildarvirkni 14C í lífrænu kolefni (e. Total organic 14C activity (TOA)): Heildarvirkni 14C í tengslum við lífrænt kolefni. 

Virkni 14C í uppleystu, lífrænu kolefni (e. Dissolved organic 14C activity (DOA)): Heildarvirkni 14C í tengslum við uppleyst, 
lífrænt kolefni. 

Virkni 14C í ögnum úr lífrænu kolefni (e. Particulate organic 14C activity (POA)): Heildarvirkni 14C í tengslum við agnir úr 
lífrænu kolefni. 

1.3. NOTKUNARSVIÐ PRÓFUNARINNAR 

Þessi hermiprófun er nothæf fyrir órokgjörn eða lítillega rokgjörn, lífræn efni sem eru prófuð við lágan styrk. Notaðar eru 
flöskur sem andrúmsloftið kemst ofan í (t.d. með tappa úr baðmull) og líta má svo á að efni með föstum samkvæmt lögmáli 
Henrys, sem eru undir 1 Pa•m3/mól (u.þ.b. 10–5 atm•m3/mól), séu í raun órokgjörn. Ef notaðar eru lokaðar flöskur með kollrúmi 
er hægt að prófa lítillega rokgjörn efni (með föstum samkvæmt lögmáli Henrys < 100 Pa•m3/mól eða < 10–3 atm•m3/mól) án 
þess að þau tapist úr prófunarkerfinu. Efni merkt með 14C geta glatast ef ekki eru gerðar réttar varúðarráðstafanir þegar CO2 er 
fjarlægt. Við slíkar aðstæður getur verið nauðsynlegt að fanga CO2 í innri gleypi með basa eða að nota ytra gleypikerfi fyrir CO2 
(bein ákvörðun á 14CO2, sjá 3. viðbæti). Styrkur prófunarefnisins þarf að vera undir vatnsleysni þess til að hægt sé að ákvarða 
lífniðurbrotshvörf þess. Þó þarf að taka mið af því að heimildir um vatnsleysni geta gefið upp umtalsvert hærri leysni en leysni 
prófunarefnanna er í náttúrulegu vatni. Fastsetja má leysni prófunarefna, sem eru sérstaklega torleysanleg í vatni, með notkun 
náttúrulega vatnsins sem prófað er. 

Nota má aðferðina til hermiprófunar á lífniðurbroti í yfirborðsvatni sem er laust við grófar agnir (vatnsbolsprófun) eða í 
gruggugu yfirborðsvatni. sem gæti t.d. verið nærri skilfleti vatns og sets (prófun með seti í sviflausn). 
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1.4. MEGINREGLA PRÓFUNARINNAR 

Prófunin er framkvæmd í lotu með því að prófunarefnið annaðhvort eingöngu látið vera í yfirborðsvatni (vatnbolsprófun) eða 
yfirborðsvatni sem í er bætt svifögnum/seti í sviflausn í hlutföllunum 0,01 til 1 g/l (prófun með seti í sviflausn) til að líkja eftir 
vatnshloti með svifögnum eða seti sem hefur verið komið aftur í sviflausn. Styrkur svifagna/sets í lægri kanti þessa sviðs er 
dæmigerður fyrir yfirborðsvatn víðast hvar. Prófunarflöskurnar eru hafðar í myrkri við umhverfishita, loftháðar aðstæður og 
hristing. Nota skal a.m.k. tvo styrkleika af prófunarefninu til að ákvarða niðurbrotshvörfin. Styrkleikamunurinn skal vera 
samkvæmt stuðlinum 5 til 10 og skal styrkurinn vera dæmigerður fyrir styrkleikasviðið sem vænst er í umhverfinu. 
Hámarksstyrkleiki prófunarefnisins skal ekki fara yfir 100 µg/l en hámarksstyrkur undir 10 µg/l eða minni er æskilegur til að 
tryggja að lífniðurbrotið sé samkvæmt fyrstu gráðu hvarfafræði. Minnsti styrkur skal ekki fara yfir 10 µg/l en æskilegt er að 
minnsti prófunarstyrkur sé 1–2 µg/l eða lægri. Yfirleitt er hægt að framkvæma fullnægjandi greiningu á svo litlum styrk með 
því að nota 14C-merkt efni sem fást á almennum markaði. Vegna greiningartakmarkana er oft ómögulegt að mæla styrk 
prófunarefnisins af nægilegri nákvæmni ef prófunarefnið er notað í styrk sem er ≤ 100 µg/l (sjá aðra málsgrein í lið 1.7.2). Nota 
má meiri styrk prófunarefnisins (> 100 µg/l og stundum > 1 mg/l) til greiningar og magnákvörðunar á mikilvægum 
ummyndunarefnum eða ef sértæk greiningaraðferð með lág greiningarmörk er ekki tiltæk. Ef mikill styrkur af efninu er 
prófaður er hugsanlega ekki hægt að nota niðurstöðurnar til að áætla fyrstu gráðu fasta niðurbrotsins og helmingunartíma þar 
sem niðurbrotið fylgir sennilega ekki fyrstu gráðu hvarfafræði. 

Fylgst er með niðurbrotinu með hæfilegu millibili með því að mæla annaðhvort leifar 14C eða, ef notuð er sértæk efnagreining, 
styrk leifanna af prófunarefninu. Merking á stöðugasta hluta sameindarinnar með 14C gerir kleift að ákvarða heildarsundrun en 
með merkingu á óstöðugri hluta sameindarinnar með 14C, auk notkunar tilgreindra greiningaraðferða, er aðeins hægt að meta 
frumlífniðurbrot. Stöðugasti hlutinn felur þó ekki nauðsynlega í sér viðkomandi, virka hluta sameindarinnar (sem hægt er að 
tengja tilgreindum eiginleikum, s.s. eiturhrifum, uppsöfnun í lífverum, o.s.frv.). Í þeim tilvikum getur átt við að nota 
prófunarefni, sem er merkt með 14C, á virka hlutanum svo hægt sé að fylgjast með eyðingu þess tilgreinda eiginleika. 

1.5. UPPLÝSINGAR UM PRÓFUNAREFNIÐ 

Nota má bæði geislamerkt og ómerkt prófunarefni í þessari prófun. Mælt er með 14C-merkingartækni og merkingin ætti að 
jafnaði að vera á stöðugasta hlutanum, eða hlutum, sameindarinnar (sjá einnig lið 1.4). Ef á efnunum eru fleiri en einn 
arómatískur hringur ætti að merkja eitt eða fleiri kolefni í hverjum hring með 14C. Auk þessi ætti helst að merkja eitt eða fleiri 
kolefni báðum megin við auðrjúfanleg tengi með 14C. Efnafræðilegur og/eða geislaefnafræðilegur hreinleiki prófunarefnisins 
skal vera > 95%. Æskileg, tilgreind virkni í geislamerktum efnum er u.þ.b. 50 µCi/mg (1,85 MBq), eða meiri, svo hægt sé að 
auðvelda 14C-mælingar í prófunum sem gerðar eru með lágum upphafsstyrk. Eftirfarandi upplýsingar um prófunarefnið ættu að 
liggja fyrir: 

— vatnsleysni (aðferð A.6), 

— leysni í lífrænum leysi, eða leysum, (efni sem eru notuð með leysi eða hafa lága vatnsleysni). 

— klofnunarstuðull (pKa), ef líkur eru á róteindun eða afróteindun efnisins (OECD TG 112) (5), 

— gufuþrýstingur (aðferð A.4) og fasti samkvæmt lögmáli Henrys, 

— efnafræðilegur stöðugleiki í vatni og í myrki (vatnsrof) (aðferð C.7). 

Þegar efni sem eru torleysanleg í vatni eru prófuð í sjó getur einnig verið gagnlegt að þekkja útsöltunarfastann (eða Setschenow-
fastann) Ks, sem er skilgreindur með jöfnunni: log (S/S’) = Ks Cm, þar sem S og S’ eru leysni efnisins í ferskvatni og sjó, í þeirri 
röð, og Cm er saltstyrkurinn í mólum. 

Ef prófunin er gerð með seti í sviflausn skulu eftirfarandi upplýsingar einnig liggja fyrir: 

— deilistuðull n-oktanóls/vatns (aðferð A.8), 

— ásogsstuðull (aðferð C.18). 
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Aðrar gagnlegar upplýsingar geta t.d. verið: 

— styrkur í umhverfi, ef hann er þekktur eða áætlaður, 

— eiturhrif prófunarefnisins á örverur (aðferð C.11), 

— auðlífbrjótanleiki og/eða eðlislægur lífbrjótanleiki (aðferðir C.4 A-F, C.12, C.9, OECD TG 302 (5)), 

— lífbrjótanleiki við loftháðar eða loftfirrðar aðstæður í jarðvegi og ummyndunarrannsóknir í seti/vatni (aðferðir C.23, C.24). 

1.6. VIÐMIÐUNAREFNI 

Nota skal efni, sem brotnar venjulega auðveldlega niður við loftháðar aðstæður (t.d. anilín eða natríumbensóat), sem 
viðmiðunarefni. Venjulega brotnar anilín og natríumbensóat niður á innan við 2 vikum. Viðmiðunarefnin eru notuð til að 
tryggja að virkni örvera í prófunarvatninu sé innan ákveðinna marka, þ.e. að í vatninu sé virkt örverusamfélag. 

1.7. GÆÐAVIÐMIÐANIR 

1.7.1. Endurheimt 

Um leið og búið er að bæta prófunarefninu við skal staðfesta upphafsstyrk í hverri prófun með mælingum á virkni 14C eða, ef 
efnin eru ómerkt, með efnagreiningu á a.m.k. tveimur sýnum. Þetta veitir upplýsingar um notkunarsvið og 
endurtekningarnákvæmni greiningaraðferðarinnar og um einsleitni dreifingarinnar á prófunarefninu. Mæld upphafsvirkni 14C 
eða styrkur prófunarefnisins er yfirleitt notaður í gagnagreiningunni, sem á eftir fylgir, fremur en nafnstyrkurinn þar eð það 
gefur færi á því að bæta upp fyrir það sem tapast vegna sogs og skekkju við skömmtun. Hlutfall endurheimtar á 14C-merktu 
prófunarefni við lok tilraunarinnar finnst með massajafnvæginu (sjá síðustu málsgrein í lið 1.8.9.4). Æskilegast er að 
massajafnvægi geislamerkts efnis sé á milli 90 og 110% en greiningarnákvæmnin ætti að leiða til endurheimtar á upphafsmassa 
ómerktra prófunarefna sem er á milli 70 og 110%. Túlka skal þessi mörk sem markmið og skal ekki nota þau sem 
samþykktarviðmiðanir fyrir prófunina. Einnig má ákvarða greiningarnákvæmnina fyrir prófunarefnið við lægri styrk en 
upphafsstyrk og fyrir mikilvæg ummyndunarefni. 

1.7.2. Endurtekningarnákvæmni og næmi greiningaraðferðar 

Athuga skal yfir hvort endurtekningarnákvæmni greiningaraðferðarinnar (þ.m.t. skilvirkni upphafsútdráttarins) vegna 
magngreiningar á prófunarefninu og ummyndunarefnunum, ef við á, með fimm endurteknum greiningum á hverjum útdrætti af 
yfirborðsvatninu fyrir sig. 

Ef unnt er skulu greiningarmörk greiningaraðferðarinnar fyrir prófunarefnið og fyrir ummyndunarefnin vera a.m.k. 1% af 
upphaflegum skammti sem er settur í prófunarkerfið. Magngreiningarmörk skulu vera jöfn eða lægri en 10% af styrknum sem 
notaður er. Efnagreining á mörgum lífrænum efnum og ummyndunarefnum þeirra krefst þess oft að prófunarefnið sé notað við 
hlutfallslega mikinn styrk, þ.e. > 100 µg/l. 

1.8. LÝSING Á PRÓFUNARAÐFERÐINNI 

1.8.1. Búnaður 

Gera má prófunina í keilulaga eða sívölum flöskum með viðeigandi rúmtaki (t.d. 0,5 eða 1,0 lítra), sem er lokað með töppum úr 
sílíkoni eða gúmmíi, eða í sermiflöskum með lokum sem hleypa ekki gegnum sig CO2 (t.d. með himnu úr bútýlgúmmíi). Einnig 
er hægt að framkvæma prófunina með því að nota margar flöskur og nota innihald úr heilum flöskum, a.m.k. tveimur í einu, við 
hverja sýnatöku (sjá síðustu málsgrein liðar 1.8.9.1). Ekki er þörf á gasþéttum töppum fyrir órokgjörn efni sem eru ekki 
geislamerkt; lausir baðmullartappar sem koma í veg fyrir mengun úr loftinu eru nothæfir (sjá aðra málsgrein liðar 1.8.9.1). Prófa 
skal efni, sem eru lítillega rokgjörn, í lífmælingakerfi þar sem hrært er varlega í vatnsyfirborðinu. Valkvætt er að dauðhreinsa 
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kerin með hitun eða gufusæfingu fyrir notkun til að koma í veg fyrir bakteríumengun. Auk þess er eftirfarandi staðlaður 
rannsóknarstofubúnaður notaður: 

— hristiborð eða segulhræribúnaður til að hægt sé að hrista prófunarflöskurnar samfellt, 

— skilvinda, 

— pH-mælir, 

— gruggmælir til agnaendurskinsmælingar á gruggi, 

— ofn eða örbylgjuofn til ákvörðunar á þurrvigt, 

— himnusíunarbúnaður, 

— gufusæfir eða ofn til að dauðhreinsa glermuni með hita, 

— aðstaða til að meðhöndla 14C-merkt efni, 

— búnaður til að magngreina 14C-virkni í sýnum úr lausnum í CO2-gildrum og úr setsýnum, ef þörf krefur, 

— greiningarbúnaður til ákvörðunar á prófunarefninu (og samanburðarefninu) ef notuð er sértæk efnagreining (t.d. 
gasgreining, háþrýstivökvaskiljun). 

1.8.2. Stofnlausnir prófunarefnis 

Notað er afjónað vatn til að búa til stofnlausnir úr prófunar- og viðmiðunarefnunum (sjá fyrstu málsgrein í lið 1.8.7). Afjónaða 
vatnið skal vera laust við efni sem gætu verið eitruð fyrir örverur og uppleyst, lífrænt kolefni skal ekki vera meira en 1 mg/l (6). 

1.8.3. Taka og flutningur yfirborðsvatns 

Sýnatökustaður yfirborðsvatns skal ávallt valinn í samræmi við tilganginn með prófuninni. Við val á sýnatökustað þarf að taka 
tillit til fyrri sögu um hugsanlega losun frá landbúnaði, iðnaði eða heimilishaldi. Ef vitað er að vatnsumhverfið hafi mengast af 
prófunarefninu eða hliðstæðum efnum síðustu fjögur árin skal það ekki notað til töku á prófunarvatni, nema rannsakandinn hafi 
það skýra markmið að rannsaka niðurbrotshraða á svæðum sem hafa komist í snertingu við efnið. Mæla skal pH-gildi og 
hitastig vatnsins á tökustaðnum. Auk þess skal skrá dýpið sem vatnssýnið er tekið á og útlit þess (t.d. lit og grugg) (sjá 3. lið). 
Mæla skal súrefnisstyrk og/eða möguleika á afoxun/oxun í vatninu og í yfirborðslagi setsins til að sýna fram á loftháðar 
aðstæður, nema þær séu augljósar með tilliti til útlits svæðisins og fyrri reynslu af staðnum. Flytja skal yfirborðsvatnið í 
vandlega hreinsuðu íláti. Meðan á flutningnum stendur skal hitastig sýnisins ekki fara marktækt yfir hitastigið sem prófunin er 
gerð við. Ef flutningurinn tekur meira en 2 til 3 klst. er mælt með kælingu niður í 4 °C. Vatnssýnið má ekki frjósa. 

1.8.4. Geymsla og undirbúningur yfirborðsvatns 

Æskilegt er að hefja prófunina innan eins dags frá sýnatökunni. Ef nauðsynlegt er að geyma vatnið skal það vera í eins stuttan 
tíma og framast er kostur og má aldrei geyma það lengur en í fjórar vikur. Vatnssýnið skal geymt við 4 °C og við loftun þar til 
það er notað. Fjarlægja skal grófar agnir fyrir notkun, t.d. með síun með nælonsíu með möskvastærð sem er u.þ.b. 100 µm, með 
grófri pappírssíu eða með því að láta þær botnfalla. 

1.8.5. Undirbúningur á vatni sem seti er bætt í (valkvætt) 

Fyrir prófunina með seti í sviflausn er yfirborðsseti bætt í flöskurnar með náttúrulega vatninu (sem hefur verið síað til að 
fjarlægja grófar agnir eins og lýst er í lið 1.8.4) til að fá sviflausn. Styrkur svifagnanna skal vera milli 0,01 and 1 g/l. 
Yfirborðssetið skal vera af sama stað og vatnssýnið var tekið á. Eiginleikum yfirborðssetsins má annaðhvort lýsa svo að það 
hafi hátt hlutfall lífræns kolefnis (2,5–7,5%) og sé fínkornótt eða lágt hlutfall lífræns kolefnis (0,5–2,5%) og sé grófkornótt. (3) 
Undirbúa má yfirborðssetið á eftirfarandi hátt: 
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notað er rör úr gagnsæju plasti til að draga út nokkra setkjarna, skorin ofan af þeim efri, loftháðu lögin (frá yfirborði og að 
hámarki niður á 5 mm dýpt) um leið og sýnið hefur verið tekið og þeim blandað saman. Setsýnið sem fæst með þessu skal flutt í 
íláti sem hefur mikið kollrúm til að loftháðar aðstæður haldist (kælið niður í 4 °C ef flutningarnir taka meira en 2–3 klst.). 
Setsýnið skal leyst upp í prófunarvatninu í hlutföllunum 1:10 og geymt við 4 °C með loftun þar til það er notað. Ef nauðsynlegt 
er að geyma setið skal það vera í eins stuttan tíma og framast er kostur og má aldrei geyma það lengur en í fjórar vikur. 

1.8.6. Hálfsamfelld tilhögun (valkvæð) 

Ræktun í lengri tíma getur reynst nauðsynleg (nokkrir mánuðir) ef upphafstíminn, áður en marktækt niðurbrot prófunarefnisins 
er mælanlegt, er langur. Ef þetta er vitað úr fyrri prófunum á efninu má hefja prófunina með hálfsamfelldri tilhögun sem gefur 
færi á reglubundinni endurnýjun á hluta af prófunarvatninu eða sviflausninni (sjá 2. viðbæti). Einnig má breyta venjulegri 
lotuprófun í hálfsamfellda prófun ef ekkert niðurbrot hefur orðið á prófunarefninu í u.þ.b. 60 daga prófun með lotutilhögun (sjá 
seinni málsgrein í lið 1.8.8.3). 

1.8.7. Prófunarefni (eða viðmiðunarefni) bætt við 

Útbúa má stofnlausn í afjónuðu vatni (sjá lið 1.8.2) fyrir efni sem hafa mikla vatnsleysni (> 1 mg/l) og eru lítillega rokgjörn 
(fasti samkvæmt lögmáli Henrys < 1 Pa•m3/mól eða < 10–5 atm•m3/mól) og viðeigandi magni stofnlausnarinnar er svo bætt í 
prófunarkerin til að fá styrkinn sem sóst er eftir. Halda skal magni allra stofnlausna sem bætt er við í raunhæfu lágmarki (< 10% 
af lokamagni vökvans, ef unnt er). Önnur tilhögun er að leysa prófunarefnið upp í meira magni prófunarvatnsins en það má líta 
svo á að hún komi í stað notkunar á lífrænum leysum. 

Ef ekki verður hjá því komist skal útbúa stofnlausn órokgjarnra efna sem eru torleysanleg í vatni með því að nota rokgjarnan, 
lífrænan leysi en magn leysisins sem bætt er í prófunarkerfið skal ekki fara yfir 1% (rúmmálshlutfall) og skal ekki hafa skaðleg 
áhrif á virkni örveranna. Leysirinn skal ekki hafa áhrif á stöðugleika prófunarefnisins í vatni. Leysirinn skal minnkaður niður í 
minnsta, mögulegt magn svo hann auki ekki marktækt styrkinn af uppleystu, lífrænu kolefni í prófunarvatninu eða sviflausninni. 
Þetta skal prófað með greiningu sem tekur til sértækra efna eða greiningu á uppleystu, lífrænu kolefni, ef hún er möguleg (6). 
Þess skal gætt að aðeins bráðnauðsynlegt magn af leysinum flytjist með og að það sé tryggt að magn prófunarefnisins geti leyst 
upp í endanlegu rúmmáli prófunarvatnsins. Nota má aðrar aðferðir til að setja prófunarefnið í prófunarkerin, eins og lýst er í (7) 
and (8). Ef prófunarefninu er bætt í með því að nota lífrænan leysi skulu samanburðarsýni með leysi og prófunarvatni (án 
viðbóta) og prófunarvatni að viðbættum viðmiðunarefnum meðhöndluð á sambærilegan hátt og virku prófunarílátin með 
prófunarefninu í leysiefni. Tilgangur samanburðarsýna með leysi er að rannsaka möguleg, skaðleg áhrif leysisins á 
örverusamfélagið sem fram koma í niðurbroti viðmiðunarefnisins. 

1.8.8.  Prófunarskilyrði 

1.8.8.1. Prófunarhitastig 

Ræktunin skal fara fram í myrkri (æskilegra) eða undir dreifðu ljósi, við stöðugt hitastig (± 2 °C) sem getur verið 
vettvangshitastig eða staðlað hitastig, 20–25 °C. Vettvangshitastigið getur annaðhvort verið raunhitastig sýnisins þegar sýnið er 
tekið eða meðalhitastig vettvangs sýnatökustaðarins. 

1.8.8.2. Blöndun 

Viðhalda verður blöndun með stöðugum hristingi, eða með að hræra stöðugt í, til að halda ögnum og örverum á svifi. Blöndun 
auðveldar líka súrefnisflutning frá kollrúminu að vökvanum svo að hægt sé að viðhalda nægjanlega loftháðum aðstæðum. 
Flöskurnar eru settar á hristiborð (u.þ.b. 100 snún./mín.) eða notaður segulhræribúnaður. Blöndun þarf að vera samfelld. Þó þarf 
að hrista, eða hræra í, eins varlega og hægt er en viðhalda samt einsleitri sviflausn. 
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1.8.8.3. Lengd prófunar 

Að jafnaði skal prófunin ekki standa lengur en 60 daga, nema ef beitt er hálfsamfelldu tilhöguninni með reglubundinni 
endurnýjun á sviflausninni (sjá lið 1.8.6 og 2. viðbæti). Ef niðurbrot prófunarefnisins hefst innan fyrstu 60 daganna má þó 
lengja prófunartímabilið fyrir lotuprófunina í allt að 90 daga. Fylgst er með niðurbrotinu með hæfilegu millibili með ákvörðun á 
eftirstandandi virkni 14C eða því 14CO2 sem myndast hefur (sjá lið 1.8.9.4) og/eða með efnagreiningu (liður 1.8.9.5). 
Ræktunartíminn þarf að vera hæfilega langur til að hægt sé að meta niðurbrotsferlið. Æskilegt er að umfang niðurbrotsins sé 
meira en 50% fyrir efni sem brotna hægt niður og umfang niðurbrotsins þarf að vera nægilegt (yfirleitt meira en 20% niðurbrot) 
til að tryggja að hægt sé að meta hraðafasta niðurbrotsins. 

Gera þarf reglubundnar mælingar á styrk pH og súrefnis í prófunarkerfinu, nema slíkar mælingar séu ónauðsynlegar vegna fyrri 
reynsla af svipuðum prófunum á vatns- og setsýnum sem tekin voru af sama stað. Við sum skilyrði geta efnaskipti í 
frumnæringarefnum, sem eru í mun hærri styrk í vatninu eða setinu, mögulega haft í för með sér það mikla myndun CO2 og 
súrefnisþurrð að það breyti rannsóknarskilyrðunum meðan á prófuninni stendur á marktækan hátt. 

1.8.9. Aðferð 

1.8.9.1. Undirbúningur flaskna fyrir vatnsbolsprófun 

Hæfilegt magn af prófunarvatni er fært í prófunarflöskurnar, allt að þriðjungi af rúmmáli flöskunnar og ekki minna en u.þ.b. 100 
ml. Ef notaðar eru margar flöskur (til að hægt sé að nota innihald úr heilum flöskum í hverri sýnatöku) er hæfilegt magn 
prófunarvatns líka u.þ.b. 100 ml, þar sem lítið rúmmál sýna getur haft áhrif á lengd upphafsfasans. Prófunarefni í stofnlausn er 
bætt í, eins og lýst er í liðum 1.8.2 og 1.8.7. Nota skal a.m.k tvo mismundandi styrkleika prófunarefnisins, þar sem munurinn er 
samkvæmt stuðlinum 5–10, til að ákvarða niðurbrotshvörf og reikna út hraðafasta niðurbrotsins. Báðir styrkleikarnir sem valdir 
eru skulu vera innan við 100 µg/l og æskilegt er að þeir séu á sviðinu < 1–10 µg/l. 

Flöskunum er lokað með töppum eða lokum sem eru loft- og CO2-þétt. Lausir baðmullartappar sem koma í veg fyrir mengun úr 
loftinu eru nothæfir fyrir órokgjörn prófunarefni sem eru ekki merkt með 14C (sjá lið 1.8.1), að því tilskildu að vitað sé að öll 
mikilvæg niðurbrotsefni þeirra séu órokgjörn, og ef notuð er óbein ákvörðun á CO2 (sjá 3. viðbæti). 

Flöskurnar eru hafðar við valið hitastig (sjá lið 1.8.8.1). Sýni til efnagreininga eða mælinga á 14C eru tekin í upphafi 
prófunarinnar (þ.e. áður en lífniðurbrot hefst, sjá lið 1.7.1) og síðan með hæfilegu millibili meðan á prófuninni stendur. 
Sýnatökuna má gera með því að draga út undirsýni (t.d. 5 ml deiliskammta) úr hverri samhliða prófun eða með því að nota 
innihald úr heilum flöskum í hverri sýnatöku. Sundrun prófunarefnisins má ákvarða annaðhvort óbeint eða beint (sjá 3. 
viðbæti). Yfirleitt þarf minnst fimm sýnapunkta meðan á niðurbrotsfasanum stendur (þ.e. eftir að upphafsfasa lýkur) til að unnt 
sé að meta hraðafastann á áreiðanlegan hátt, nema hægt sé að rökstyðja að þrír sýnapunktar nægi þegar um er að ræða efni sem 
brotna hratt niður. Þegar um er að ræða efni sem brotna ekki hratt niður er auðveldlega hægt að framkvæma fleiri mælingar 
meðan á niðurbrotsfasanum stendur og því ætti að nota fleiri gagnapunkta til að meta k. Ekki er hægt að tiltaka ákveðna 
tímaáætlun fyrir sýnatöku þar sem hraði lífniðurbrots er mismunandi en þó er mælt með því að taka sýni vikulega ef niðurbrot 
gengur hægt. Ef prófunarefnið brotnar hratt niður skal taka sýni einu sinni á dag, fyrstu þrjá dagana, og síðan annan eða þriðja 
hvern dag. Við ákveðnar aðstæður, s.s. ef um er að ræða efni sem hafa mjög hratt vatnsrof, getur verið nauðsynlegt að taka sýni 
á klukkustundarfresti. Mælt er með að gerð sé forrannsókn fyrir prófunina svo hægt sé að ákvarða hæfilegt millibil fyrir töku 
sýna. Ef sýni þurfa að vera tiltæk til frekari, sértækrar greiningar er mælt með því að taka fleiri sýni og velja svo úr þau sem á 
að greina við lok tilraunarinnar en í öfugri röð, þ.e. að síðustu sýnin séu greind fyrst (sjá aðra málsgrein liðar 1.8.9.5 um 
leiðbeiningar vegna stöðugleika sýna í geymslu). 

1.8.9.2. Fjöldi flaskna og sýna 

Undirbúið nægilega margar prófunarflöskur til að hafa: 

— prófunarflöskur: a.m.k. tvær flöskur fyrir hvern styrk prófunarefnisins (æskilegt lágmark er þrjár) eða margar 
prófunarflöskur fyrir hvern styrk ef nota skal heila flösku fyrir hverja sýnatöku (táknað með FT), 

— prófunarflöskur fyrir útreikning á massajafnvægi: minnst tvær flöskur fyrir hvern prófunarstyrk (táknað með FM), 
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— samanburðarblank, án prófunarefnis: minnst ein blankflaska sem inniheldur aðeins prófunarvatnið (táknað með FB), 

— samanburðarsýni til viðmiðunar: tvær flöskur með viðmiðunarefni (t.d. anilíni eða natríumbensóati, 10 µg/l) (táknað með 
FC). Tilgangurinn með samanburðarsýninu til viðmiðunar er að staðfesta lágmarksvirkni örvera. Nota má geislamerkt 
viðmiðunarefni, ef það er heppilegt, einnig þegar fylgst er með niðurbroti prófunarefnisins með efnagreiningu. 

— dauðhreinsað samanburðarsýni: ein til tvær flöskur sem innihalda dauðhreinsað prófunarvatn til rannsóknar á hugsanlegu 
ólífrænu niðurbroti eða öðru ólífrænu brottnámi prófunarefnisins (táknað FS). Hægt er að stöðva lífvirknina með 
gufusæfingu á prófunarvatninu (121 °C í 20 mín.), með því að bæta í það eiturefni (t.d. natríumasíði (NaN3), 10–20 g/l, 
kvikasilfursklóríði (HgCl2), 100 mg/l eða formalíni, 100 mg/l) eða með gammageislun. Ef notað er HgCl2 skal því fargað 
sem eitruðum úrgangi. Ekki er auðvelt að dauðhreinsa vatn með miklu, viðbættu magni af seti en í því tilviki er mælt með 
endurtekinni gufusæfingu (t.d. þrisvar sinnum). Hafa ber í hug að sogeiginleikar setsins geta breyst við gufusæfingu, 

— samanburðarsýni með leysi sem inniheldur prófunarvatn og prófunarvatn með viðmiðunarefni: tvær flöskur sem eru 
meðhöndlaðar með sama magni leysis og með sömu tilhögun og notuð var til að bæta prófunarefninu við. Tilgangurinn er 
að rannsaka möguleg, skaðleg áhrif leysisins með því að ákvarða niðurbrot viðmiðunarefnisins. 

Við útfærslu prófunarinnar skal rannsakandinn hafa í huga hlutfallslegt mikilvægi aukins fjölda samhliða prófana á móti 
auknum fjölda sýnataka. Nákvæmur fjöldi flaskna fer eftir aðferðinni sem notuð er til að mæla niðurbrotið (sjá þriðju málsgrein 
í lið 1.8.9.1, lið 1.8.9.4 and 3. viðbæti). 

Taka skal tvö undirsýni (t.d. 5 ml deiliskammta) úr hverri flösku í hverri sýnatöku. Ef notaðar eru margar flöskur svo hægt sé að 
nota innihald heillar flösku skal nota minnst tvær flöskur í hverri sýnatöku (sjá fyrstu málsgrein í lið 1.8.9.1). 

1.8.9.3. Undirbúningur á flöskum fyrir prófun með seti í sviflausn (valkvætt) 

Bæta skal við nauðsynlegu magni prófunarvatns og sets, ef þörf krefur, í prófunarkerin (sjá lið 1.8.5). Sami undirbúningur er 
notaður fyrir flöskur fyrir prófun með seti í sviflausn og fyrir vatnsbolsprófun (sjá liði 1.8.9.1 and 1.8.9.2). Æskilegt er að nota 
sermiflöskur eða flöskur sem eru svipaðar að lögun. Flöskurnar eru lagðar lárétt á hristara. Opnar flöskur með órokgjörnum 
efnum sem eru ekki merkt með 14C eru augljóslega hafðar uppréttar og mælt er með að nota segulhræribúnað og glerhúðaða 
segulpinna í þeim tilvikum. Ef nauðsyn krefur eru flöskurnar loftaðar til að viðhalda réttum, loftháðum aðstæðum. 

1.8.9.4. Geislaefnafræðilegar ákvarðanir 

14CO2 sem myndast hefur er mælt, óbeint og beint (sjá 3. viðbæti). Óbein ákvörðun á 14CO2 felst í mismuninum á upphafsvirkni 
14C í prófunarvatninu eða sviflausninni og eftirstandandi heildarvirkni við sýnatökuna, eftir að sýnið hefur verið sýrt að pH 2–3 
og CO2 fjarlægt. Þá hefur ólífræna kolefnið verið fjarlægt og er sú eftirstandandi virkni sem mælist því úr lífrænu efni. Ef það 
myndast mikilvæg, rokgjörn ummyndunarefni meðan á umbreytingu prófunarefnisins stendur skal ekki skal ákvarða 14CO2 
óbeint (sjá 3. viðbæti). Ef unnt er skal mæla myndun 14CO2 beint (sjá 3. viðbæti) í a.m.k. einni prófunarflösku við hverja 
sýnatöku. Sú tilhögun gerir kleift að athuga bæði massajafnvægið og lífniðurbrotsferlið en hún einskorðast við prófanir í 
lokuðum flöskum. 

Ef myndun 14CO2 er mæld beint á meðan á prófuninni stendur skal undirbúa fleiri flöskur við upphaf prófunarinnar í þeim 
tilgangi. Ef mikilvæg, rokgjörn ummyndunarefni myndast meðan á umbreytingu prófunarefnisins stendur er mælt með beinni 
ákvörðun á 14CO2. Við hvern mælipunkt eru viðbótarprófunarflöskurnar sýrðar að pH 2–3 og 14CO2 er safnað í innri eða ytri 
gleypi (sjá 3. viðbæti). 

Valkvætt er að ákvarða styrk 14C-merktra prófunarefna og mikilvægra ummyndunarefna með litskiljun geislamerktra efna (t.d. 
þunnlagsskiljun, RAD-TLC) eða með háþrýstivökvaskiljun með geislaefnifræðilegri skynjun. 
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Valkvætt er að ákvarða fasadreifingu eftirstandandi geislavirkni (sjá 1. viðbæti), leifar prófunarefnisins og ummyndunarefnin. 

Við lok prófunarinnar skal ákvarða massajafnvægið með beinni mælingu á 14CO2 í mismunandi prófunarflöskum sem ekki hafa 
verið tekin sýni úr meðan á prófuninni stóð (sjá 3. viðbæti). 

1.8.9.5. Sértæk efnagreining 

Ef næm, sértæk efnagreiningaraðferð er fyrir hendi er hægt að meta frumlífniðurbrot með því að mæla heildarstyrk leifa 
prófunarefnisins í stað þess að nota geislamerkingu. Ef notað er geislamerkt prófunarefni (til að mæla heildarsundrun) er hægt 
að gera sértæka efnagreiningu samhliða því til að fá gagnlegar viðbótarupplýsingar og til eftirlits með tilhöguninni. Einnig má 
nota sértækar efnagreiningar til að mæla ummyndunarefnin sem myndast meðan á niðurbroti prófunarefnisins stendur og er 
mælt með því fyrir efni sem hafa helmingunartíma sundrunar sem er lengri en 60 dagar. Mæla skal styrk prófunarefnisins og 
ummyndunarefnanna við hverja sýnatöku og skrá hann (sem styrk og sem hundraðshluta af ísettu magni). Almenna reglan er sú 
að greina skuli ummyndunarefni sem finnast í ≥ 10% af ísettum styrk nema gild rök séu fyrir því að gera það ekki. Einnig skal 
vega og meta hvort sanngreina skuli ummyndunarefni ef styrkur þeirra vex stöðugt meðan prófunin stendur, jafnvel þótt styrkur 
þeirra fari ekki yfir fyrrgreind mörk, þar eð það getur verið vísbending um þrávirkni þeirra. Ef talinn er möguleiki á hraðri, 
ólífrænni ummyndun prófunarefnisins (t.d. vatnsrofi) skal íhuga að greina ummyndunarefni í dauðhreinsuðum 
samanburðarsýnum. Þörfin á magnákvörðun og greiningu á ummyndunarefnum skal vegin og metin í hverju tilviki um sig og 
rökstudd í skýrslunni. Nota skal aðferðir við útdrátt með lífrænum leysi samkvæmt leiðbeiningunum sem gefnar eru fyrir 
viðkomandi greiningarferli. 

Geyma skal öll sýni við 2 til 4 °C í loftþéttum ílátum ef greining fer fram innan 24 klukkustunda (sem æskilegt er). Sýnin skulu 
fryst og haldið undir –18 °C eða varðveitt með efnum ef á að geyma þau lengur. Ekki er mælt með sýringu til að varðveita sýnin 
þar sem sýrð sýni geta verið óstöðug. Ef sýnin eru ekki greind innan 24 klukkustunda og eru geymd í lengri tíma skal gera 
rannsókn á stöðugleika þeirra við geymslu til að sýna fram á stöðugleika viðkomandi efna við –18 °C eða varðveisluskilyrði. Ef 
leysisútdráttur eða fastfasaútdráttur felst í greiningaraðferðinni skal útdrátturinn fara fram um leið og sýnið hefur verið tekið eða 
eftir að sýnið hefur verið geymt í kæli í að hámarki 24 klukkustundir. 

Með hliðsjón af næmi greiningaraðferðarinnar getur verið nauðsynlegt að taka stærri sýni en tiltekið er í lið 1.8.1. Auðvelt er að 
gera prófunina með 1 lítra prófunarmagni í flöskum sem hafa rúmmálið 2–3 lítrar en það gerir kleift að taka sýni sem eru u.þ.b. 
100 ml. 

2. GÖGN OG SKÝRSLUGJÖF 

2.1. ÚRVINNSLA NIÐURSTAÐNA 

2.1.1. Gögn teiknuð upp 

Fjöldi sýnataka er námundaður að heilum klukkustundum (nema efnið brotni umtalsvert niður á nokkrum mínútum eða 
klukkustundum) en ekki að heilum dögum. Dreginn er upp ferill fyrir virkni efnaleifa prófunarefnisins (fyrir 14C-merkt efni) eða 
styrk efnaleifa (fyrir ómerkt efni) á móti tíma, bæði með línulegum og hálflograskala (sjá myndir 1a, 1b). Ef niðurbrot hefur 
orðið eru niðurstöðurnar úr flöskum FT bornar saman við niðurstöður úr flöskum FS. Ef frávik meðalniðurstaðna úr flöskum 
með prófunarefninu (FT) og niðurstaðna úr dauðhreinsuðum flöskum (FS) er minna en 10% má gera ráð fyrir því að mælt 
niðurbrot sé fyrst og fremst ólífrænt. Ef niðurbrotið í flöskum FS er minna má nota tölurnar til að leiðrétta þær tölur sem fást úr 
flöskum FT (með frádrætti) til að meta umfang lífniðurbrotsins. Ef gerðar eru valkvæðar greiningar á mikilvægum 
ummyndunarefnum skal teikna upp ferla myndunar þeirra og rýrnunar, auk ferils rýrnunar prófunarefnisins. 
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Lengd upphafsfasans, tL, er metinn út frá niðurbrotsferlinum (hálflograður ferill) með því að framreikna línulegan hluta hans að 
núll niðurbroti eða með því að ákvarða tímann fyrir u.þ.b. 10% niðurbrot (sjá myndir 1a og 1b). Fyrstu gráðu hraðafastinn, k, er 
metinn út frá hálflograða ferlinum og staðalskekkja hans með línulegu aðhvarfi ln (eftirstandandi virkni 14C eða styrkur 
prófunarefnisins) á móti tíma. Að því er varðar einkum 14C mælingar skal aðeins nota gögn frá línulegum upphafshluta ferilsins 
eftir að upphafsfasa lýkur og velja fremur minna magn dæmigerðra gagna en meira magn gagna sem fela í sér meiri óvissu. 
Óvissan felur í sér eðlislægar skekkjur vegna ráðlagðrar, beinnar notkunar mælinga á eftirstandandi virkni 14C (sjá hér á eftir). 
Ef niðurbrotið hefur tvífasa mynstur getur það getur átt við að reikna út tvo mismunandi hraðafasta. Til þess eru skilgreindir 
tveir mismunandi fasar niðurbrotsferilsins. Útreikningar á hraðafastanum, k, og helmingunartímanum, t½ = ln2/k, skulu gerðir 
fyrir hverja flösku í samhliða prófuninni þegar undirsýni eru tekin úr sömu flösku, eða með því að nota meðalgildin þegar 
notaðar eru heilar flöskur við hverja sýnatöku (sjá síðustu málsgrein liðar 1.8.9.2). Ef fyrri tilhögunin er notuð skal tiltaka 
hraðafastann og helmingunartímann, bæði fyrir hverja flösku í samhliða prófuninni og sem meðalgildi með staðalskekkju. Ef 
prófunarefnið var notað í miklum styrk getur niðurbrotsferillinn vikið umtalsvert frá beinni línu (hálflograður ferill) og þá er 
fyrstu gráðu hvarfafræði hugsanlega ekki gild. Skilgreining á helmingunartíma hefur því enga merkingu. Þó er hægt að beita 
hvarfafræði af sýndarfyrstu gráðu á takmarkað svið gagnanna og meta helmingunartímann DT50 (tímann sem það tekur að ná 
50% niðurbroti). Þá skalt haft í hug að ekki er hægt að nota DT50 til að meta niðurbrotstímann utan sviðs þeirra gagna sem valin 
eru, enda er það aðeins lýsing á gefnu safni gagna. Auðvelt er nálgast greiningartæki sem auðvelda tölfræðilega útreikninga og 
ferilaðlögun og mælt er með því að nota þannig hugbúnað. 

Ef gerð er sértæk efnagreining eru hraðafastar og helmingunartímar fyrir frumniðurbrot metnir eins og lýst er fyrir 
heildarsundrun hér að ofan. Ef frumniðurbrotsferlið er takmarkandi má stundum nota gagnapunkta úr öllu niðurbrotsferlinu. Það 
er vegna þess að öfugt við mælingar á virkni 14C eru þetta eru beinar mælingar. 

Ef notuð eru 14C-merkt efni skal massajafnvægið gefið upp í hundraðshlutum ísetts upphafsstyrks, a.m.k. við lok prófunarinnar. 

2.1.2. Eftirstandandi virkni 

Við lífniðurbrot þess hluta lífræns efnis, sem merkt er með 14C, ummyndast meiri hluti 14C í 14CO2 en aðrir hlutar þess eru 
notaðir fyrir vöxt lífmassa og/eða smíði á umbrotsefnum utan frumu. „Algert“ fullnaðarlífniðurbrot efnis felur því ekki í sér að 
kolefnið ummyndist algerlega í 14CO2. Það 14C sem er byggt inn í tillífunarafurðirnar losnar síðan hægt sem 14CO2 við 
eftirsundrun. Þess vegna hafa ferlar fyrir eftirstandandi virkni 14C (mæld eftir að búið er að fjarlægja CO2) eða 14CO2 á móti 
tíma „hala“ sem kemur fram eftir að niðurbrotinu er lokið. Þetta flækir hvarfafræðilega túlkun gagnanna og af þeim sökum er 
yfirleitt aðeins upphafshluti ferilsins (eftir að upphafsfasa lýkur og áður en u.þ.b. 50% af niðurbroti er náð) notaður til að meta 
hraðafasta niðurbrotsins. Ef prófunarefnið brotnar niður er eftirstandandi heildarvirkni 14Cí lífrænu kolefni alltaf meiri en 14C-
virknin sem tengist prófunarefninu sem eftir er og hefur ekki brotnað niður. Ef prófunarefnið brotnar niður með fyrstu gráðu 
hvörfum og fastur þáttur, α, sundrast í CO2 er upphafshalli rýrnunarferils 14C (heildarmagn lífræns 14C á móti tíma) α sinnum 
halli samsvarandi ferils fyrir styrk prófunarefnisins (eða, nánar til tekið, þess hluta prófunarefnisins sem er merktur með 14C). Ef 
notaðar eru óleiðréttar mælingar á heildarvirkni 14C í lífrænu kolefni til að reikna út hraðafastann fyrir niðurbrot verður hann því 
of lágur. Aðferðum til að meta styrk prófunarefnisins með mælingum á geislaefnafræðilegri virkni, sem byggjast á ýmsum 
forsendum til einföldunar, er lýst í heimildunum (2)(9)(10)(11). Slíkar aðferðir er auðveldast að nota á efni sem brotna hratt 
niður. 

2.2. TÚLKUN NIÐURSTAÐNA 

Ef í ljós kemur að k er óháð íbættum styrkleika (þ.e. ef útreiknað k er u.þ.b. það sama við mismunandi styrk prófunarefnisins) er 
hægt að gera ráð fyrir að fyrstu gráðu hraðafasti sé dæmigerður fyrir prófunarskilyrðin, þ.e. prófunarefnið, vatnssýnið og 
prófunarhitastigið. Sérfræðiálit þarf til að meta hve almennar niðurstöðurnar eru eða hvort hægt er að framreikna þær fyrir 
önnur kerfi. Ef prófunarefnið er notað í miklum styrk, og sundrunin fylgir því ekki fyrstu gráðu hvarfafræði, er ekki hægt að 
nota gögnin til að meta beint fyrstu gráðu hraðafasta eða samsvarandi helmingunartíma. Gögn sem fást úr prófunum, þar sem 
notaður er mikill styrkur prófunarefnisins, geta þó verið nothæf til að meta heildarsundrunarstigið og/eða til greiningar og 
magnákvörðunar á ummyndunarefnum. 
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Ef hraði annarra eyðingarferla en lífniðurbrots er þekktur (t.d. vatnsrofs eða uppgufunar) má draga hann frá mældum nettóhraða 
eyðingar meðan á prófuninni stendur til að fá áætlað mat á hraða lífniðurbrotsins. Gögn um vatnsrof má t.d. fá úr dauðhreinsaða 
samanburðarsýninu eða úr samhliða prófun þar sem notaður er meiri styrkur prófunarefnisins. 

Beina og óbeina ákvörðun á 14CO2 (liður 1.8.9.4 og 3. viðbætir) má aðeins nota til mælinga á umfangi sundrunar á 
prófunarefninu í CO2. Nota má litskiljun geislamerktra efna (RAD-TLC) eða háþrýstivökvaskiljun til að greina styrk 
prófunarefnis, sem merkt er með 14C, og myndun mikilvægra ummyndunarefna (þriðja málsgrein liðar 1.8.9.4). Til að hægt sé 
að framkvæma beint mat á helmingunartímanum mega ekki vera nein mikilvæg ummyndunarefni (skilgreind sem ≥ 10% af 
íbættu magni prófunarefnisins) til staðar. Ef mikilvæg ummyndunarefni, eins og þau eru skilgreind hér, eru til staðar er krafist 
ítarlegs mats á gögnunum. Í því kann að felast endurtekin prófun og/eða sanngreining á ummyndunarefnunum (sjá fyrstu 
málsgrein liðar 1.8.9.5) nema hægt sé að meta afdrif ummyndunarefnanna með skynsamlegum hætti af fenginni reynslu (t.d. 
upplýsingum um niðurbrotsferli). Þar sem hlutfall kolefnisinnihalds prófunarefnisins sem breytist í CO2 er breytilegt (fer 
aðallega eftir styrk prófunarefnisins og annarra tiltækra æta, prófunarskilyrðum og örverusamfélaginu) gefur þessi prófun ekki 
færi á einföldu mati á fullnaðarlífniðurbroti, líkt og prófun á niðurbroti á uppleystu, lífrænu kolefni gerir, en niðurstöðurnar eru 
sambærilegar niðurstöðunum úr öndunarmælingu. Sundrunarstigið verður því lægra eða jafnt lágmarksgildi 
fullnaðarlífniðurbrotsins. Til að ná betri heildarmynd af fullnaðarlífniðurbrotinu (sundrun og upptöku í lífmassa) skal gera 
greiningu á fasadreifingu 14C við lok prófunarinnar (sjá 1. viðbæti). 14C-kolefnið í sameiginlegu agnablöndunni samanstendur af 
14C sem hefur verið upptekið í lífmassa baktería og 14C sem hefur ásogast á lífrænar agnir. 

2.3. GILDI PRÓFUNARINNAR 

Ef viðmiðunarefnið hefur ekki brotnað niður innan venjulegs tímabils (sem er yfirleitt styttra en tvær vikur fyrir anilín og 
natríumbensóat) verður gildi prófunarinnar tortryggilegt og það þarf að staðfesta með frekari hætti eða endurtaka prófunina með 
nýju vatnssýni. Í ISO-hringprófun á aðferðinni, sem sjö rannsóknarstofur víðsvegar í Evrópu tóku þátt í, reyndust aðlagaðir 
hraðafastar fyrir niðurbrot á anilíni vera frá 0,3 til 1,7 dagar-1, með meðaltalinu 0,8 dagar–1, við 20 °C og staðalskekkjuna ± 0,4 
dagar–1 (t½ = 0,9 dagar). Dæmigerður upphafstími var 1 til 7 dagar. Bakteríulífmassinn á vatnasvæðunum, sem voru rannsökuð, 
samsvaraði þyrpingafjöldanum (CFU) 103–104 í hverjum ml. Niðurbrotshraði á næringarríkum, mið-evrópskum vatnasvæðum 
var meiri en á norrænum, næringarsnauðum vatnasvæðum en það gæti verið vegna mismunandi næringarstöðu eða vegna fyrri 
snertingar við íðefni. 

Heildarendurheimt (massajafnvægi) við lok tilraunarinnar ætti að vera milli 90 og 110% á geislamerktum efnum en upphafleg 
endurheimt á ómerktum efnum í byrjun tilraunarinnar ætti að vera milli 70 og 110%. Þessi tilteknu mörk skulu þó aðeins túlkuð 
sem markmið og skal ekki nota þau sem samþykktarviðmiðanir fyrir prófunina. 

3. PRÓFUNARSKÝRSLA 

Tegund rannsóknarinnar skal tekin skýrt fram í prófunarskýrslunni, þ.e. vatnsbolsprófun eða prófun með seti í sviflausn, og í 
henni skulu einnig koma fram a.m.k. eftirfarandi upplýsingar: 

Prófunarefni og viðmiðunarefni: 

— almenn heiti, efnaheiti (mælt er með IUPAC- og/eða CAS-heitum), CAS-númer, byggingarformúlur (staðsetning 14C ef 
notað er geislamerkt efni) og viðeigandi eðlisefnafræðilegir eiginleikar prófunarefnisins og viðmiðunarefnisins (sjá liði 1.5 
og 1.6), 

— efnaheiti, CAS-númer, byggingarformúlur (staðsetning 14C ef notað er geislamerkt efni) og viðkomandi eðlisefnafræðilegir 
eiginleikar efna sem eru notuð sem staðlar til sanngreiningar og magnákvörðunar á ummyndunarefnum, 

— hreinleiki (óhreinindi) prófunarefna og viðmiðunarefna, 

— geislaefnafræðilegur hreinleiki merkta íðefnisins og sérstök virkni (eftir því sem við á). 
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Yfirborðsvatn: 

Eftirfarandi lágmarksupplýsingar um vatnssýnið skulu lagðar fram: 

— staðsetning og lýsing á sýnatökustað, þ.m.t. mengunarsaga, ef hún er kunn, 

— dagsetning og tími sýnatökunnar, 

— næringarefni (heildarmagn köfnunarefnis, ammóníum, nítrít, heildarmagn fosfórs, uppleyst ortófosfat), 

— dýpið sem sýnið er tekið á, 

— útlit sýnis (t.d. litur og grugg), 

— uppleyst, lífrænt kolefni og heildarmagn lífræns kolefnis, 

— lífræn súrefnisþörf, 

— hiti og pH á vettvangi við sýnatökuna, 

— súrefnismagn og möguleiki á afoxun/oxun (aðeins skyldubundið ef aðstæður eru ekki greinilega loftháðar) 

— selta eða eðlisleiðni (ef um er að ræða sjó eða ísalt vatn), 

— svifagnir (ef um er að ræða gruggugt sýni), 

— aðrar mögulegar og viðeigandi upplýsingar um vettvanginn þegar sýnin voru tekin (t.d. raun gögn eða söguleg gögn um 
straumhraða áa eða sjávarstrauma, meiri háttar losun í nágrenninu og tegund hennar, veðurskilyrði áður en sýni voru 
tekin), 

og valkvætt: 

— lífmassi örvera (t.d. bein talning með akridínappelsínugulum lit eða þyrpingafjöldi), 

— ólífrænt kolefni, 

— styrkur blaðgrænu a sem sértækt mat á lífmassa þörunga. 

Ef gerð er prófun með seti í sviflausn skal auk þess veita eftirfarandi upplýsingar um setið: 

— dýpið sem setsýnið er tekið á, 

— útlit setsins (s.s litað, leðjukennt, siltkennt eða sendið), 

— áferð (t.d. hundraðshlutfall af grófum sandi, fínum sandi, silti og leir), 

— þurrvigt í g/l af svifögnum, heildarmagn lífræns kolefnis eða þyngdartap við glæðingu sem mælikvarði á innihald lífræns 
efnis, 

— pH-gildi, 

— súrefnismagn og möguleiki á afoxun/oxun (aðeins skyldubundið ef aðstæður eru ekki greinilega loftháðar) 

Prófunarskilyrði: 

— biðtími frá sýnatöku að notkun í prófun á rannsóknarstofu, geymsla og formeðhöndlun sýnis, dagsetningar rannsóknanna, 

— magn íbætts prófunarefnis, prófunarstyrkur og viðmiðunarefni, 

— aðferð við notkun prófunarefnis, þ.m.t. öll notkun á leysum, 
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— magn yfirborðsvatns sem er notað, auk sets (ef það er notað) og magnið sem er tekið til greiningar í hverri sýnatöku, 

— lýsing á prófunarkerfinu sem er notað. 

Ef ræktunin fer ekki fram í myrki, upplýsingar um „dreifðu birtuskilyrðin“: 

— upplýsingar um þær aðferðir sem eru notaðar til að búa til dauðhreinsuð samanburðarsýni (t.d. hitastig, tíma og fjölda 
gufusæfinga), 

— ræktunarhiti, 

— upplýsingar um greiningaraðferðir og þá aðferð, eða aðferðir, sem eru notaðar við geislaefnafræðilegar mælingar, yfirferð 
á massajafnvægi og mælingar á fasadreifingu (ef þær eru gerðar), 

— fjöldi samhliða prófana. 

Niðurstöður: 

— endurheimt í hundraðshlutum (sjá lið 1.7.1), 

— endurtekningarnákvæmni og næmi greiningaraðferðanna sem eru notaðar, þ.m.t. greiningarmörk og magngreiningarmörk 
(sjá lið 1.7.2), 

— öll mæld gögn (þ.m.t. sýnatökutímar) og útreiknuð gildi í töflu og niðurbrotsferlar og fyrir hvern prófunarstyrk og fyrir 
hverja flösku í samhliða prófunum skal skrá línulegan fylgistuðul fyrir halla á log-ferlinum ásamt áætluðum upphafsfasa 
og fyrstu gráðu, eða sýndarfyrstu gráðu, hraðafasta (ef unnt er) og samsvarandi helmingunartíma niðurbrotsins (eða 
helmingunartíminn t50), 

— viðkomandi gildi skulu tilgreind sem meðaltal niðurstaðna úr einstökum samhliða prófunum, t.d. lengd upphafsfasa, 
hraðafasti niðurbrots og helmingunartími niðurbrots (eða t50), 

— flokkun á kerfinu sem annaðhvort ekki aðlagað eða aðlagað með mati á útliti niðurbrotsferilsins og mögulegum áhrifum 
prófunarstyrksins, 

— niðurstöður lokayfirferðar á massajafnvægi og niðurstöður mælinga á fasadreifingu (ef þær eru gerðar), 

— sundraður þáttur 14C og, ef notuð er sértæk greining, lokastig frumniðurbrots, 

— sanngreining, mólstyrkur og hundraðshluti íbættra efna og mikilvægra ummyndunarefna (sjá fyrstu málsgrein í lið 1.8.9.5), 
eftir því sem við á, 

— líkleg ummyndunarferli, eftir því sem við á, 

— umræða um niðurstöður. 
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1. viðbætir 

Fasadreifing 14C 

Til að yfirfara tilhögunina skal, til viðbótar venjubundnum mælingum á eftirstandandi heildarvirkni 14C í lífrænu kolefni, einnig mæla 
massajafnvægi sem felur í sér beina ákvörðun á myndun 14CO2 eftir að það hefur verið fangað í gleypi (sjá 3. viðbæti). Jákvæð myndun 14CO2 
er, ein og sér, er bein vísbending um lífniðurbrot í stað ólífræns niðurbrots eða annarrar eyðingar, s.s. uppgufunar og sogs. Hægt er að fá 
gagnlegar viðbótarupplýsingar um hvernig lífbrjótanleikanum er háttað með mælingum á dreifingu heildarvirkni 14C í lífrænu kolefni, frá því 
að vera í uppleystum fasa (virkni 14C í uppleystu, lífrænu kolefni, DOA) yfir í agnafasa (virkni 14C í ögnum úr lífrænu kolefni, POA) eftir 
aðskilnað agnanna með himnusíun eða skiljun. Virkni 14C í ögnum úr lífrænu kolefni samanstendur af prófunarefninu, sem hefur sogast á 
lífmassa örveranna og á aðrar agnir, auk kolefnisins í prófunarefninu sem hefur verið notað til að mynda nýtt efni í frumum og þannig tekið 
upp í agnaþátt lífmassans. Myndun uppleystra, lífrænna 14C-efna er hægt að meta sem virkni 14C í uppleystu, lífrænu kolefni við lok 
lífniðurbrotsins (slétta á ferli niðurbrots á móti tíma). 

Fasadreifing eftirstandandi 14C er metin í völdum sýnum með því að sía sýnin í 0,22 µm eða 0,45 µm himnusíu úr efni sem ásogar ekki 
marktækt magn af prófunarefninu (pólýkarbónatsíur geta verið nothæfar). Ef prófunarefnið sogast í of miklum mæli á síuna (þarf að athuga 
fyrir tilraunina) er hægt að nota hraðskilvindu (2000 g; 10 mín.) í stað síunar. 

Síunin eða skiljunin er framkvæmd eins og lýst er í 3. viðauka fyrir ósíuð sýni. Himnusíur eru leystar upp í viðeigandi sindurvökva og reiknað 
samkvæmt venju og leiðrétt fyrir deyfingu (e. quenching) með því að styðjast eingöngu við hlutfallið fyrir ytri staðalkvóta, eða með því að 
meðhöndla sýnin með oxandi miðli. Ef notuð var skiljun eru kögglarnir, sem myndast úr agnaþættinum, leystir upp aftur í 1–2 ml af eimuðu 
vatni og fluttir í sindurmælingaglas. Síðan er skilvindan skoluð tvisvar með 1 ml af eimuðu vatn sem er svo flutt í mælingaglasið. Ef nauðsyn 
krefur er hægt er að setja sviflausnina í hlaup fyrir sindurtalningu í vökva. 
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2. viðbætir 

Hálfsamfelld tilhögun 

Torbrjótanleg efni geta þurft lengri ræktun, allt upp í nokkra mánuði, til að niðurbrotið verði fullnægjandi. Að jafnaði skal prófunin ekki standa 
lengur en 60 daga, nema eiginleikum upphaflega vatnsins sé viðhaldið með því að endurnýja prófunarsviflausnina. Ef niðurbrot 
prófunarefnisins hefst innan fyrstu 60 daganna má þó lengja prófunartímabilið í allt að 90 daga án þess að endurnýja prófunarsviflausnina. 

Ef ræktunin stendur lengi getur fjölbreytni örverusamfélagsins minnkað vegna ýmissa eyðingarferla og vegna mögulegrar þurrðar á 
nauðsynlegum næringarefnum og kolefnisæti í vatnssýninu. Því er mælt með að hálfsamfelld prófun sé notuð til að hægt sé að ákvarða 
niðurbrotshraða efna sem brotna hægt niður á fullnægjandi hátt. Ef reynslan hefur leitt í ljós að vænta megi þriggja mánaða ræktunar til að ná 
fram 20% niðurbroti efnisins skal nota hálfsamfellda tilhögun frá upphafi prófunarinnar. Einnig má breyta venjulegri lotuprófun í hálfsamfellda 
prófun ef ekkert niðurbrot hefur orðið á prófunarefninu í u.þ.b. 60 daga prófun með lotutilhögun. Hægt er að stöðva hálfsamfelldu tilhögunina 
og halda prófuninni áfram sem lotuprófun þegar fullnægjandi niðurbrot hefur mælst (t.d. > 20%). 

Í hálfsamfelldri prófun er þriðjungur magns prófunarsviflausnarinnar endurnýjað á tveggja vikna fresti með nýteknu vatni með íbættu 
prófunarefninu í upphafsstyrk. Ef gerð er valkvæð prófun með seti í sviflausn er seti bætt í endurnýjunarvatnið á sama hátt og að upphafsstyrk 
(milli 0,01 og 1 g/l). Við framkvæmd prófunarinnar með seti í sviflausn er mikilvægt að ekkert setjist til í lausninni, einnig meðan á endurnýjun 
vatnsins stendur, og að viðstöðutíminn sé sá sami fyrir föstu efnin og vatnið þar sem líkindin við einsleitt vatnakerfi án afmarkaðra fasa geta 
annars glatast. Af þeim ástæðum er æskilegt að upphafsstyrkur setsins í sviflausninni sé í lægri kanti tilgreinds sviðs þegar hálfsamfelld 
tilhögun er notuð. 

Sú viðbót prófunarefnisins, sem mælt er fyrir um, felur í sér að ekki sé farið yfir upphafsstyrk prófunarefnisins, þegar sviflausnin með setinu er 
endurnýjuð að hluta til, og þannig er hægt að komast hjá aðlögunum vegna hás styrks prófunarefnisins. Þar sem tilhögunin felur í sér bæði 
endursáningu og uppbót vegna horfinna næringarefna og ætis með frumnæringarefnum endurheimtist upprunaleg fjölbreytni örveruflórunnar 
og fræðilega séð er hægt að framlengja prófunina óendanlega. Ef hálfsamfellda tilhögunin er notuð er mikilvægt að hafa í huga að leiðrétta þarf 
styrk prófunarefnisleifanna í samræmi við magn prófunarefnisins sem bætt er við og fjarlægt við hverja endurnýjun. Fyrir lítt ásogandi 
efnasambönd er hægt að nota hvort sem er heildarstyrk prófunarefnisins eða styrk uppleysts prófunarefnis. Sog er óverulegt (< 5%) við tiltekin 
skilyrði (0,1–1 g fast efni/l) hjá efnum sem hafa log Kow < 3 (gildir fyrir hlutlaus fitusækin efnasambönd). Þetta er sýnt með eftirfarandi dæmi 
um útreikninga. 0,1 g/l af föstu efni samsvarar nokkurn veginn 10 mg af kolefni á lítra (kolefnisþáttur, fC = 0,01). Ef gert er ráð fyrir að: 

Log Kow (prófunarefnisins) = 3 

Koc = 0,42 × Kow 

Deilistuðullinn, Kd = fC × Koc 

þá er uppleystur þáttur heildarstyrks (C-vatn (Cw)/C-heildar (Ct): 

Cw/Ct = 1/(1 + Kd × SS) = 1(1 + Koc × fC × SS) = 1/(1 + 0,42 × 103 × 0,01 × 0,1 × 10–3) = 0,999 
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3. viðbætir 

Ákvörðun á 14CO2 

Óbein ákvörðun á 14CO2 

Í venjubundnum mælingum tekur óbeina aðferðin yfirleitt stystan tíma og er nákvæmust ef prófunarefnið er órokgjarnt og ummyndast ekki í 
rokgjörn ummyndunarefni. Ósíuð sýni, t.d. 5 ml að stærð, eru einfaldlega flutt yfir í sindurmælingaglös. Hæfileg virkni í sýnum (mæld í 
sundrun á mínútu, dpm) er 5 000 dpm–10 000 dpm (80–170 Bq) í upphafi og lágmarksupphafsvirkni er u.þ.b. 1 000 dpm. Fjarlægja þarf CO2 
eftir sýringu að pH 2–3 með 1–2 dropum af óblönduðu H3PO4 eða HCl. Hægt er að fjarlægja CO2 með loftbólun í u.þ.b. 1/2–1 klst. Einnig er 
hægt að hrista mælingaglösin kröftuglega í 1–2 klst. (t.d. á örbakkahristi) eða varlega og þá yfir nótt. Fylgjast þarf með skilvirkni aðferðarinnar 
sem er notuð til að fjarlægja CO2 (með því að lengja loftunina eða hristinginn). Þá er bætt við sindurteljaravökva, sem er nothæfur til talningar í 
vatnskenndum sýnum, sýnið er jafnblandað í þeytara og geislavirknin ákvörðuð með sindurtalningu í vökva, að frádreginni bakgrunnsvirkninni 
sem kom fram í blanksýnunum (FB). Deyfingin er yfirleitt jöfn í sýnunum, að því tilskyldu að prófunarvatnið sé ekki mjög litað eða það 
innihaldi agnir í miklum styrk, og er fullnægjandi að leiðrétta fyrir deyfingu með ytri staðli. Ef prófunarvatnið er mjög litað getur verið 
nauðsynlegt að leiðrétta fyrir deyfingu með innri staðli. Ef styrkur agna er mjög mikill er hugsanlega ekki hægt að fá einsleita lausn eða hlaup 
og eins getur breytileiki deyfingarinnar milli sýna verið mikill. Í því tilviki er hægt að nota talningaraðferðina fyrir grugglausn sem lýst er hér á 
eftir. Ef prófunin er gerð á sviflausn með seti er hægt að gera óbeina mælingu á 14CO2 með því að taka einsleitt 10 ml sýni af prófunar-
vatninu/sviflausninni og skilja fasana að í skilvindu við hæfilegan hraða (t.d. við 40 000 m/s2 í 15 mín.). Síðan er vatnsfasinn meðhöndlaður 
eins og lýst er hér að framan. Virkni 14C í agnafasanum skal ákvörðuð með að leysa setið upp aftur í litlu magni af eimuðu vatni, færa það í 
sindurmælingaglös og bæta í það sindurteljaravökva til að mynda hlaup (til eru sérstakir sindurteljaravökvar í þeim tilgangi). Með hliðsjón af 
eðli agnanna (t.d. innihaldi lífrænna efna í þeim) getur verið hentugt að brjóta sýnið niður yfir nóttu með efni sem leysir upp vef og jafnblanda 
það svo í þeytara áður en sindurteljaravökva er bætt í það. Einnig er hægt að meta virkni 14C í agnafasanum með brennslu með umframsúrefni 
með því að nota oxara. Innri staðlar skal alltaf hafðir með við talningu og getur reynst nauðsynlegt að leiðrétta fyrir deyfingu með innri 
staðalviðbót fyrir hvert og eitt sýni. 

Bein ákvörðun á 14CO2 

Ef myndun 14CO2 er mæld beint skal það gert með því að undirbúa fleiri flöskur við upphaf prófunarinnar, taka sýni úr prófunarflöskum við 
hvern mælipunkt með því að sýra prófunarflöskurnar að pH 2–3 og safn 14CO2 í innri gleypi (sem er settur í hverja flösku við upphaf 
prófunarinnar) eða ytri gleypi. Hægt er að nota ýmist basa (t.d. 1 N NaOH-lausn eða NaOH-töflu), etanólamín, eða gleypi byggðan á 
etanólamíni, og gleypa sem fást á almennum markaði. Ef mæla á 14CO2 beint skal flöskunum lokað með t.d. himnu úr bútýlgúmmíi. 
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Mynd 1a 

Dæmi um feril teiknaðan samkvæmt gögnum (eftirstandandi virkni á móti tíma) 

 
 

Mynd 1b 

Dæmi um hálflograðan feril samkvæmt gögnum (ln eftirstandandi virkni á móti tíma) 
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VI. VIÐAUKI 

C.26. VAXTARHINDRUNARPRÓFUN Á LEMNA SP. 

1. AÐFERÐ 

Þessi aðferð jafngildir OECD TG 221 (2006) (1). Meðal yfirvalda innan ESB ríkir samþykki um að Lemna-prófunin sé 
nothæfur valmöguleiki fyrir mjög lituð efni í stað þörungaprófunar (2)(3). 

1.1. INNGANGUR 

Þessi prófunaraðferð er ætluð til að meta eiturhrif efna á ferskvatnsplöntur af ættkvíslinni Lemna (vatnadoppa, e. duckweed). 
Hún er byggð á fyrirliggjandi leiðbeiningum (4)(5)(6)(7)(8)(9) en felur í sér breytingar á þeim aðferðum sem endurspegla 
nýlegar rannsóknir og samráð um mörg lykilatriði. Aðferðin sem lögð er til hefur verið fullgilt með alþjóðlegri hringprófun 
(10). 

Þessi prófunaraðferð lýsir eiturhrifaprófunum á Lemna gibba og Lemna minor en gerðar hafa verið umfangsmiklar rannsóknir á 
báðum tegundunum og fjallað um þær í stöðlunum sem vísað er til hér að framan. Flokkunarfræði Lemna spp. er erfið þar sem 
margvíslegir svipfarar flækja hana. Þótt erfðabreytileiki í viðbrögðum við eiturefnum geti komið fram hjá Lemna liggja ekki 
fyrir næg gögn um þann breytileika til að hægt sé að mæla með tilteknu klóni til að nota í þessari prófunaraðferð. Hafa skal í 
huga að prófunin er ekki gerð í hreinrækt en ráðstafanir eru gerðar á ákveðnum stigum prófunarferlisins til að halda mengun frá 
öðrum lífverum í lágmarki. 

Gefnar eru upplýsingar um prófun með endurnýjun prófunarlausnarinnar (hálfkyrrstöðu og gegnumstreymi) og án endurnýjunar 
hennar (kyrrstöðu). Með hliðsjón af markmiðum prófunarinnar og ákvæðum laga og reglna er mælt með að íhuga notkun 
hálfkyrrstöðu- og gegnumstreymisaðferða, t.d. fyrir efni sem glatast hratt úr lausn vegna uppgufunar, ljóssundrunar, útfellingar 
eða lífniðurbrots. Frekari leiðbeiningar eru gefnar í (11). 

1.2. SKILGREININGAR 

Eftirfarandi skilgreiningar og skammstafanir eru notaðar í þessari prófunaraðferð: 

Lífmassi: er þurrvigt lifandi efnis sem er í stofni. Í þessari prófun eru líka oft mældir staðgenglar fyrir lífmassann, s.s. blaðfjöldi 
eða blaðþekja, og því vísar notkun hugtaksins „lífmassi“ líka til þessara staðgöngumælinga. 

Gulnun: er gulnun blaðvefjanna. 

Klón: er lífvera eða fruma sem verður til úr einum einstaklingi með kynlausri æxlun. Einstaklingar úr sama klóni eru því eins 
erfðafræðilega. 

Sambú: er þyrping móður- og dótturblaða (yfirleitt 2–4) sem eru föst saman. Stundum kallað planta. 

ECx: er sá styrkur prófunarefnisins, sem er uppleyst í prófunarætinu, sem veldur x% (t.d. 50%) samdrætti í vexti á Lemna á 
tilgreindu váhrifatímabili (frávik frá fullum eða eðlilegum prófunartíma skulu tekin fram með skýrum hætti). Til ótvíræðrar 
merkingar á EC-gildum sem leidd eru af vaxtarhraða eða afrakstri er táknið „ErC“ notað fyrir vaxtarhraða og EyC fyrir afrakstur, 
að viðbættri mælibreytunni sem notuð er, t.d ErC (blaðfjöldi). 

Gegnumstreymi: er prófun þar sem prófunarlausnunum er stöðugt skipt út fyrir nýjar. 

Blað: er einn/stakur hluti vatnadoppuplöntunnar sem líkist blaði. Það er smæsta einingin, þ.e. einstaklingur sem getur fjölgað 
sér. 

Hnúðótt: eru blöð sem eru með hnúða eða bólgin. 
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Vöxtur: er aukning á mælibreytunni meðan á prófunartímanum stendur, t.d. á blaðfjölda, þurrvigt, blautvigt eða blaðþekju. 

Vaxtarhraði (meðaltal sértæks vaxtarhraða): er logruð aukning lífmassans meðan á váhrifatímabilinu stendur. 

Minnsti styrkur sem hefur merkjanleg áhrif (LOEC): minnsti styrkur þar sem efnið reynist, innan tilgreinds váhrifatímabils, 
draga úr vexti á tölfræðilega marktækan hátt (við p < 0,05) miðað við samanburðarhóp. Í öllum prófunum, þar sem styrkur er 
meiri en minnsti styrkur sem hefur merkjanleg áhrif, skal hann á hinn bóginn valda jafnmiklum eða meiri skaðlegum, 
merkjanlegum áhrifum en fram koma við minnsta styrk sem hefur merkjanleg áhrif. Sé ekki hægt að uppfylla þessi tvö skilyrði 
skal skýra til fulls hvernig staðið var að vali á minnsta styrk sem hefur merkjanleg áhrif (og þar með vali á styrk sem hefur 
engin merkjanleg áhrif). 

Mælibreytur: eru hverjar þær breytur sem eru mældar, með hjálp einnar svarbreytu eða fleiri, til að lýsa endapunkti 
prófunarinnar. Í þessari aðferð eru mælibreyturnar blaðfjöldi, blaðþekja, votvigt og þurrvigt. 

Rækt með einni tegund: er rækt með einni tegund plantna. 

Drep: er dauður (þ.e. hvítur eða vatnssósa) blaðvefur. 

Styrkur sem hefur engin merkjanleg áhrif: er sá prófunarstyrkur sem er minni en minnsti styrkur sem hefur merkjanleg áhrif. 

Svipfar: er sýnileg einkenni lífveru sem ákvarðast af samspili gena hennar og umhverfis. 

Svarbreytur: eru breytur sem eru notaðar til að meta eiturhrif og eru leiddar út af öllum mældum mæliþáttum sem lýsa 
lífmassa með mismunandi reikniaðferðum. Í þessari aðferð eru vaxtarhraði og afrakstur svarbreytur sem eru leiddar út af 
mælibreytum s.s. blaðfjölda, blaðþekju, votvigt eða þurrvigt. 

Hálfkyrrstöðuprófun (endurnýjun): er prófun þar sem prófunarlausnin er endurnýjuð með ákveðnu millibili meðan á 
prófuninni stendur. 

Kyrrstöðuprófun: er prófunaraðferð þar sem prófunarlausn er ekki endurnýjuð meðan á prófuninni stendur. 

Endapunktur prófunarinnar: lýsing á almennum þætti sem prófunarefnið breytir miðað við samanburðarprófanir og sem er 
tilgangur prófunarinnar. Í þessari aðferð er endapunktur prófunarinnar vaxtarhindrun sem hægt er að gefa upp með mismunandi 
svarbreytum sem eru byggðar á einni mælibreytu eða fleiri. 

Prófunaræti: er tilbúna ræktunarætið í heild sinni sem plönturnar vaxa í meðan váhrifin standa yfir. Yfirleitt er prófunarefnið 
uppleyst í prófunarætinu. 

Afrakstur: er gildi mælibreytu sem lýsir lífmassanum við lok váhrifatímabilsins að frádregnu gildi mælibreytunnar við upphaf 
váhrifatímabilsins. 

1.3. MEGINREGLA PRÓFUNARINNAR 

Rækt í veldisvexti með einni tegund ættkvíslarinnar Lemna er látin vaxa í mismunandi styrk prófunarefnisins í sjö daga. 
Markmið prófunarinnar er að magngreina áhrifin af efnum á vöxt plantnanna á tímabilinu á grundvelli mats á völdum 
mælibreytum. Meginmælibreytan er blaðfjöldi. Að minnsta kosti ein önnur mælibreyta (heildarblaðþekja, þurrvigt eða votvigt) 
er líka mæld þar sem sum efni geta haft mun meiri áhrif á aðrar mælibreytur en blaðfjölda. Til að magngreina áhrifin af efnum 
er vöxtur í prófunarlausninni borinn saman við vöxt í samanburðarprófun og styrkurinn, sem þarf til að valda tiltekinni x% 
vaxtarhindrun (t.d. 50%), er ákvarðaður og gefinn upp sem ECx (t.d. EC50). 

Endapunktur prófunarinnar er vaxtarhindrun, gefin upp sem logruð aukning á mælibreytunni (meðaltal sértæks vaxtarhraða) 
meðan á váhrifatímabilinu stendur. Styrkurinn, sem veldur sértækri x% vaxtarhindrun (t.d. 50%), er ákvarðaður út frá meðaltali 
sértæks vaxtarhraða ræktaraða í próflausnum, sem skráður var, og er gefinn upp sem ErCx (t.d. ErC50). 
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Í sumum löndum þarf einnig að nota svarbreytuna „afrakstur“ í þessari prófunaraðferð til að uppfylla sérstakar eftirlitskröfur. 
Hún er skilgreind sem mælibreyturnar við lok váhrifatímabilsins að frádregnum mælibreytunum við upphaf váhrifatímabilsins. 
Styrkurinn sem veldur sértækri x% afraksturshindrun (t.d. 50%) er reiknaður út frá afrakstri í röð prófunarlausna og gefinn upp 
sem EyCx (t.d. EyC50). 

Auk þess má ákvarða tölfræðilega minnsta styrk sem hefur merkjanleg áhrif og styrk sem hefur engin merkjanleg áhrif. 

1.4. UPPLÝSINGAR UM PRÓFUNAREFNIÐ 

Greiningaraðferð með nægilegu næmi að magnákvarða efnið í prófunarætinu þarf að vera fyrirliggjandi. 

Upplýsingar um prófunarefnið, sem geta verið gagnlegar við ákvörðun á skilyrðum í prófuninni, eru m.a. byggingarformúla, 
hreinleiki, vatnsleysni, stöðugleiki í vatni og ljósi, pKa, Kow, gufuþrýstingur og lífbrjótanleiki. Vatnsleysni og gufuþrýsting má 
nota til að reikna út fasta samkvæmt lögmáli Henrys en hann sýnir líkindin á umtalsverðu tapi prófunarefnisins meðan á 
prófuninni stendur. Þetta gefur til kynna hvort gera skal tilteknar ráðstafanir til að takmarka það tap. Ef upplýsingar um leysni 
og stöðugleika prófunarefnisins eru óljósar er mælt með því að leysni og stöðugleiki séu metin við prófunarskilyrði, þ.e. 
vaxtarætið, hitann og lýsingarskilyrðin sem verða í prófuninni. 

Ef mikilvægt er að stjórna pH-gildi prófunarætisins, t.d. þegar prófunarefnin eru málmar eða efni sem eru óstöðug í vatni, er 
mælt með að bæta jafna í vaxtarætið (sjá fyrstu málsgrein liðar 1.7.4). Frekari leiðbeiningar um prófun á efnum sem hafa 
eðlisefnafræðilega eiginleika sem gerir erfitt um vik að prófa þau eru í (11). 

1.5. VIÐMIÐUNAREFNI 

Nota má viðmiðunarefni, s.s. 3,5-díklórfenól sem er notað í alþjóðlegu hringprófuninni (10), til eftirlits með prófunarferlinu. 
Mælt er með því að prófa viðmiðunarefni a.m.k. tvisvar á ári eða, ef prófanir eru gerðar sjaldnar, samhliða ákvörðun á 
eiturhrifum prófunarefnis. 

1.6. GILDI PRÓFUNARINNAR 

Til að prófunin teljist gild þarf blaðfjöldi í samanburðarprófun að hafa tvöfaldast á innan við 2,5 dögum (60 klst.) sem 
samsvarar u.þ.b. sjöfaldri aukningu á sjö dögum og því að meðaltal sértæks vaxtarhraða sé 0.275 d-1. Hægt er að ná þeirri 
viðmiðun í kyrrstöðuprófun með því að nota ætið og prófunarskilyrðin sem lýst er í þessari prófunaraðferð (8). Einnig er talið 
að hægt sé að ná þessari viðmiðun í hálfkyrrstöðuprófun og gegnumstreymisprófun. Útreikningar á tvöföldunartímanum eru 
sýndir í lið 2.1. 

1.7. LÝSING Á AÐFERÐINNI 

1.7.1. Búnaður 

Öll tæki sem komast í snertingu við prófunarætið skulu vera úr gleri eða öðru efnafræðilega óvirku efni. Glerbúnaður, sem 
notaður er fyrir ræktun og prófun, skal hreinsaður af mengandi íðefnum sem gætu lekið út í prófunarætið og á hann að vera 
dauðhreinsaður. Prófunarkerin skulu vera nógu víð til að blöð mismunandi sambúa í samanburðarkerjunum geti vaxið án þess 
að skarast í lok prófunarinnar. Það skiptir ekki máli þótt ræturnar snerti botn prófunarkerjanna en mælt er með því að 
lágmarksdýpt hvers kers sé 20 mm og lágmarksrúmmál 100 ml. Val á prófunarkerjum hefur ekki afgerandi áhrif, að því 
tilskyldu að þessi skilyrði séu uppfyllt. Bikarglös, kristöllunarskálar eða ræktunarskálar úr gleri með hæfileg stærðarmál hafa öll 
reynst vel. Prófunarkerin verða að vera lokuð til að lágmarka uppgufun og mengun fyrir slysni en þó þannig að nauðsynleg 
loftskipti verði. Prófunarkerin, og sérstaklega lokin, mega ekki varpa skugga eða valda breytingum á litrófseiginleikum ljóssins. 

Ekki skal geyma ræktirnar og prófunarkerin saman. Þess vegna er best er að nota aðskilda ræktunarklefa með 
umhverfisstillingum, ræktunarkassa eða herbergi. Lýsingu og hitastigi þarf að vera hægt að stjórna og halda stöðugu (sjá lið 
1.7.8). 



27.9.2012  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 54/213 
    

1.7.2. Prófunarlífvera 

Nota skal annaðhvort Lemna gibba eða Lemna minor við þessa prófun. Stuttar lýsingar á þeim tegundum vatnadoppu sem hafa 
verið notaðar til eiturhrifaprófana er að finna í 1. viðbæti. Hægt er að fá plöntur frá stofnasafni, annarri rannsóknarstofu eða úr 
náttúrunni. Ef þær eru teknar úr náttúrunni skal rækta plönturnar í sama æti og notað verður við prófunina í a.m.k. átta vikur 
fyrir notkun. Þau náttúrusvæði sem stofnræktir eru teknar af verða að vera laus við augljósar mengunaruppsprettur. Ef 
plönturnar eru fengnar frá annarri rannsóknarstofu eða úr stofnasafni skal rækta þær á sama hátt í a.m.k. þrjár vikur. Uppruni 
plantnanna, tegundanna og klóna (ef hann er þekkur), sem notuð eru til prófunarinnar, skal alltaf tiltekinn. 

Nota skal rækt með einni tegund sem er sýnilega laus við mengun af öðrum lífverum, s.s. þörungum og frumdýrum. Heilbrigðar 
plöntur af L. minor samanstanda af sambúum sem hafa tvö til fimm blöð en heilbrigð sambú L. gibba geta haft allt að því sjö 
blöð. 

Gæði og einsleitni plantnanna, sem notaðar eru í prófuninni, hafa veruleg áhrif á niðurstöður prófunarinnar og því ætti að velja 
þær af kostgæfni. Nota skal ungar plöntur sem vaxa hratt og eru án sýnilegra vefjaskemmda eða óeðlilegs litar (gulnunar). Gæði 
sambúanna má meta eftir því hve mörg þeirra hafa a.m.k. tvö blöð. Mikill fjöldi stakra blaða bendir til álags af 
umhverfisvöldum, t.d. vegna takmarkaðrar næringar, og ekki skal nota plöntur úr þannig sambúum í prófuninni. 

1.7.3. Ræktun 

Til að draga úr vinnu við viðhald rækta (t.d. á tímabilum þegar ekki er ráðgert að gera prófanir á Lemna) er hægt að hafa 
ræktirnar við minnkaða birtu og lægra hitastig. (4–10 °C). Upplýsingar um ræktun eru gefnar í 2. viðbæti. Ef sýnileg merki eru 
um mengun af völdum þörunga eða annarra lífvera þarf að taka undirsýni af Lemna-blöðum, dauðhreinsa yfirborð þess og færa 
það í nýtt æti (sjá 2. viðbæti). Í því tilviki skal fleygja leifunum af menguðu ræktinni. 

Nægilegur fjöldi sambúa er færður með smitgát í nýtt, dauðhreinsað æti, a.m.k. sjö dögum fyrir prófunina, og ræktað í 7–10 
daga við prófunarskilyrðin. 

1.7.4. Prófunaræti 

Mælt er með mismunandi æti fyrir Lemna minor og Lemna gibba, eins og lýst er hér á eftir. Íhuga skal vandlega hvort bæta ætti 
pH-jafna í prófunarætið (MOPS (4-morfólínprópansúlfonsýra, CAS-nr: 1132-61-2, EINECS-nr: 214-478-5) í æti fyrir L. minor 
og NaHCO3 í æti fyrir L. gibba) ef grunur leikur á að ætið gæti hvarfast við prófunarefnið og haft áhrif á eiturhrif þess. 
Steinberg-æti (12) er einnig viðunandi, að því tilskyldu að gildisviðmiðanirnar séu uppfylltar. 

Mælt er með breyttri gerð sænska, staðlaða Lemna vaxtarætisins (Swedish standard, SIS) til ræktunar og prófunar á L. minor. 
Samsetning þess ætis er gefin upp í 3. viðbæti. 

Mælt er með 20X-AAP-vaxtarætinu, sem lýst er í 3. viðbæti, til ræktunar og prófunar á L. gibba. 

Steinberg-æti, sem lýst er í 3. viðbæti, er einnig nothæft fyrir L. minor en einnig má nota það fyrir L. gibba, að því tilskyldu að 
gildisviðmiðanirnar séu uppfylltar. 

1.7.5. Prófunarlausnir 

Prófunarlausnir eru yfirleitt útbúnar með því að þynna stofnlausn. Oftast eru stofnlausnir með prófunarefninu búnar til með því 
að leysa efnið upp í vaxtaræti. 

Venjulega ætti mesti, prófaði styrkur prófunarefnisins ekki vera meiri en vatnsleysni efnisins við prófunarskilyrðin. Þó skal haft 
í huga að Lemna spp. fljóta á yfirborðinu og geta komist í snertingu við efni sem safnast upp á skilfleti vatns og lofts (t.d. efni 
sem eru torleysanleg í vatni eða vatnsfælin eða efni sem eru yfirborðsvirk). Við þær aðstæður geta váhrifin orðið frá efni sem er 
ekki í lausninni og prófunarstyrkur getur, með hliðsjón af eiginleikum prófunarefnisins, orðið meiri en vatnsleysnin. Reynst 
getur nauðsynlegt að útbúa sterka stofnlausn eða dreifilausn efnisins með því að nota lífrænan leysi eða dreifiefni til þess að 
auðveldara sé að bæta réttu magni prófunarefnisins í prófunarætið og bæta dreifingu þess og uppleysingu. Forðast skal þó 



Nr. 54/214  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 27.9.2012 
    

notkun slíkra efna í lengstu lög. Notkun hjálparleysa eða dreifiefna má ekki hafa í för með sér eiturhrif fyrir plöntur. Aseton og 
dímetýlformamíð eru dæmi um leysa sem eru almennt notaðir og eru ekki eitraðir fyrir plöntur í styrk að 100 µl•l–1. Ef notaður 
er leysir eða dreifiefni skal lokastyrkurinn tilgreindur og haldið í lágmarki (≤ 100 µl•l–1) og allar meðferðarræktir og 
samanburðarræktir skulu innihalda sama styrk af leysi eða dreifiefni. Frekari leiðbeiningar um notkun dreifiefna eru gefnar í 
(11). 

1.7.6. Prófunar- og samanburðarhópar 

Fyrirliggjandi þekking á eiturhrifum prófunarefnisins á Lemna, t.d. úr forprófunum á styrkleika, koma að gagni við að velja 
hæfilegan prófunarstyrk. Í endanlegu eiturhrifaprófuninni eru venjulega a.m.k. fimm prófunarstyrkleikar í jafnhlutfallaröðum. 
Æskilegt er að stuðullinn sem greinir á milli prófunarstyrkleikanna fari ekki yfir 3,2 en nota má hærra gildi ef ferill styrkháðrar 
svörunar er flatur. Færa skal rök fyrir því ef færri en fimm styrkleikar eru notaðir. Gera skal a.m.k. þrjár samhliða prófanir fyrir 
hvern prófunarstyrkleika. 

Eftirfarandi skal haft í huga þegar styrkleikasviðið er ákveðið (fyrir forprófanir á styrkleika og/eða í endanlegu 
eiturhrifaprófuninni): 

— Til að tryggja viðeigandi öryggismörk skal ECx-gildið, sem ákvarðað er, haft innan prófunarstyrkleikanna. Ef t.d. er verið 
að meta EC50 skal hæsti prófunarstyrkleikinn vera hærri en EC50-gildið. Ef EC50-gildið er utan við svið 
prófunarstyrkleikanna verða viðkomandi öryggisbil stór og því verður hugsanlega ekki unnt að meta tölfræðileg mátgæði 
líkansins á traustan hátt. 

— Ef markmiðið er að ákvarða minnsta styrk, sem hefur merkjanleg áhrif/styrk sem hefur engin merkjanleg áhrif, skal 
minnsti styrkleiki prófunarefnisins vera svo lítill að vöxtur við þann styrkleika sé ekki marktækt minni en í 
samanburðarprófuninni. Auk þess skal mesti prófunarstyrkurinn vera nógu mikill til að vöxtur sé marktækt minni en í 
samanburðarprófuninni. Ef þetta næst ekki verður að endurtaka prófunina með mismunandi styrkleika (nema mesti 
styrkleikinn sé við leysnimark eða sett hámarksgildi styrks, t.d. 100 mg•l–1). 

Í hverri prófun skulu gerðar samanburðarprófanir með sama næringaræti, fjölda blaða og sambúa, umhverfisaðstæðum og 
tilhögun og í prófunarkerjunum en án prófunarefnisins. Ef notaður er hjálparleysir eða dreifiefni skal að auki gera 
samanburðarprófun með leysinum/dreifiefninu sem notað er, í sama styrk og í kerjunum með prófunarefninu. Fjöldi samhliða 
prófunarkerja (og kerja með leysi, ef við á) ætti að vera a.m.k. jafn, æskilegast er að hann sé tvöfaldur, og fjöldi kerjanna sem 
notaður eru fyrir hvern prófunarstyrk. 

Ef ekki er þörf á ákvörðun þess styrks sem hefur engin merkjanleg áhrif má breyta prófunaráætlun þannig að styrkleikastigum 
sé fjölgað og samhliða prófunum á hverju styrkleikastigi fækkað. Samhliða samanburðarprófanir þurfa þó að vera a.m.k. þrjár. 

1.7.7. Váhrif 

Sambú, sem samanstanda af 2 til 4 sýnilegum blöðum, eru flutt úr sáningarræktinni og settar handahófskennt í prófunarkerin 
með smitgát. Í hverju prófunarkeri skulu vera alls 9 til 12 blöð. Fjöldi blaða og sambúa skal vera sá sami í hverju prófunarkeri. 
Reynslan af þessari aðferð og gögn úr hringprófunum benda til þess að þrjár samhliða prófanir fyrir hverja meðferðarprófun, þar 
sem í hverri samhliða prófun eru 9 til 12 blöð í upphafi, nægi til að greina mun á vexti milli meðferðarprófana sem svarar til 
u.þ.b. 4 til 7% vaxtarhindrunar ef vaxtarhraði er notaður til útreikninga (10–15% ef afrakstur er notaður til útreikninga) (10). 

Til að lágmarka rúmfræðilegan mun á ljósstyrk eða hita er nauðsynlegt að nota handahófskennda tilhögun við að staðsetja 
prófunarkerin í ræktunarkassanum. Einnig er nauðsynlegt að breyta um staðsetningu á kerjunum, annaðhvort í blokkum eða 
handahófskennt eftir mælingar (eða oftar). 
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Ef forprófanir á stöðugleika sýna að ekki er hægt að viðhalda styrk prófunarefnisins (þ.e. ef mældur styrkur fellur niður fyrir 
80% af mældum upphafsstyrk) meðan á prófuninni stendur (í 7 daga) er mælt með hálfkyrrstöðuprófun. Í því tilviki eru 
sambúin látin komast í snertingu við nýlagaðar prófunar- og samanburðarlausnir a.m.k. tvisvar sinnum meðan á prófuninni 
stendur (þ.e. á 3. og 5. degi). Tíðni snertingar við nýtt æti fer eftir stöðugleika prófunarefnisins þar sem hugsanlega þarf að auka 
tíðnina til að viðhalda nokkuð stöðugum styrk mjög óstöðugra eða rokgjarnra efna. Við sumar aðstæður gæti þurft að nota 
gegnumstreymi við prófunina (11)(13). 

Í þessari aðferð er ekki fjallað um sviðsmynd af váhrifum vegna notkunar á laufblöð (úði), sjá þess í stað (14). 

1.7.8. Ræktunarskilyrði 

Nota skal stöðuga hlýja eða svala, hvíta flúrlýsingu til að veita ljósstyrk sem er valinn af bilinu 85–135 µE•m–2•s–1 á mældri, 
virkri bylgjulengd ljóstillífunar (400–700 nm) á punktum sem eru í sömu fjarlægð frá ljósgjafanum og Lemna-blöðin 
(samsvarar 6 500–10 000 lúxum). Mismunur á völdum ljósstyrk á prófunarsvæðinu skal vera innan við ± 15%. Aðferðin við 
ljósgreiningu og ljósmælingu hefur áhrif á mæligildið, sérstaklega tegund nemans. Æskilegra er að nota kúlulaga nema (sem 
nema ljós frá öllum hornum fyrir ofan og neðan mæliflötinn) og hvelfda (kósínus) nema (sem nema ljós frá öllum hornum fyrir 
ofan mæliflötinn) en einstefnunema og það gefur hærri niðurstöður fyrir dreifða ljósgjafa eins og lýst er hér. 

Hitastigið í prófunarkerjunum skal vera 24 ± 2 °C. pH-gildi samanburðarræktarinnar skal ekki hækka meira en sem nemur 1,5 
einingum meðan á prófun stendur. Frávik sem er yfir 1,5 einingum myndi þó ekki gera prófunina ógilda ef hægt er að sýna fram 
á að gildisviðmiðanir séu uppfylltar. Gæta þarf að pH-reki í sérstökum tilvikum, s.s. þegar prófunin er á óstöðugum efnum eða 
málmum. Sjá (11) vegna frekari leiðbeininga. 

1.7.9. Lengd 

Prófuninni lýkur 7 dögum eftir að plönturnar voru færðar í prófunarkerin. 

1.7.10. Mælingar og ákvarðanir með greiningum 

Við upphaf prófunarinnar eru blöðin í prófunarkerjunum talin og skráð og þess gætt að framstæð, auðsjáanleg blöð séu talin 
með. Ákvarða þarf fjölda blaðanna, bæði þeirra sem hafa eðlilegt útlit og þeirra afbrigðilegu, við upphaf prófunarinnar, a.m.k. 
einu sinni á þriggja daga fresti yfir váhrifatímabilið (þ.e. að minnsta kosti tvisvar á 7 daga tímabilinu) og við lok prófunarinnar. 
Skrá skal breytingar á þroskun plantnanna, t.d. að því er varðar blaðstærð, útlit, vísbendingar um drep, gulnun eða hnúða, rof í 
sambúum eða minnkaða flothæfni, og lengd róta og útlit þeirra. Einnig skulu tilgreindir marktækir þættir í prófunarætinu (t.d. 
óuppleyst efni, þörungavöxtur í prófunarkerinu). 

Auk ákvörðunar á blaðfjölda meðan á prófuninni stendur skal einnig meta áhrif prófunarefnisins á eina (eða fleiri) eftirfarandi 
mælibreytur: 

i. heildarblaðþekju, 

ii. þurrvigt, 

iii. votvigt. 

Heildarblaðþekja hefur þann kost að hægt er að ákvarða hana fyrir hvert prófunar- og samanburðarker í upphafi prófunarinnar, 
meðan á henni stendur og við lok hennar. Þurr- eða votvigt skal ákvörðuð í upphafi prófunarinnar með sýni af sáningarrækt, 
sem er dæmigerð fyrir þá sem er notuð til að hefja prófunina, og við lok hennar með plöntunum úr öllum prófunar- og 
samanburðarkerjunum. Ef blaðþekja er ekki mæld skal velja þurrvigt fremur en votvigt. 

Hægt er að ákvarða heildarblaðþekju, þurrvigt og votvigt á eftirfarandi hátt: 
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i. Heildarblaðþekja: Hægt er að ákvarða heildarblaðþekju allra sambúanna með myndgreiningu. Ná má útlínumynd af 
prófunarkerinu og plöntunum með því að nota myndupptökuvél (þ.e. með því að setja kerið á ljóskassa) og færa svo 
myndina í stafrænt form. Með því að kvarða flöt form á þekktu svæði er svo hægt að ákvarða heildarblaðþekjuna í 
prófunarkerinu. Mikilvægt er að undanskilja þá truflun sem brún prófunarkersins veldur. Önnur, en erfiðari aðferð, er að 
taka ljósrit af prófunarkerjunum og plöntunum, klippa út útlínumyndina af sambúunum og ákvarða þekjuna með 
flatarmálsmæli fyrir lauf eða millimetrapappír. Aðrar aðferðir (t.d. þyngdarhlutfall pappírsins í útlínumyndunum af 
sambúunum á móti öllu yfirborðinu) geta einnig verið viðeigandi. 

ii. Þurrvigt: Öll sambú eru tekin úr hverju og einu prófunarkerjanna og skoluð með eimuðu eða afjónuðu vatni. Þau eru 
þerruð til að fjarlægja umframvatn og svo þurrkuð við 60 °C þar til þyngdin helst stöðug. Rótartætlur skulu teknar með. 
Þurrvigtin skal gefin upp með nákvæmni upp á minnst 0,1 mg. 

iii. Votvigt: Öll sambú eru flutt í forvigtuð pólýstýrentilraunaglös (eða tilraunaglös úr öðru hvarftregu efni) með litlum (1 mm) 
götum í hvelfdum botnunum. Síðan eru tilraunaglösin sett í skilvindu við 3 000 snún./mín. í 10 mínútur við stofuhita. 
Tilraunaglösin með sambúunum, sem nú eru orðin þurr, eru vigtuð aftur og votvigtin reiknuð út með að draga þyngd tóma 
tilraunaglassins frá. 

1.7.10.1. Tíðni mælinga og ákvarðana með greiningum 

Ef tilhögunin er kyrrstöðuprófun skal mæla pH-gildi hverrar meðferðarprófunar í upphafi og við lok hennar. Ef tilhögunin er 
hálfkyrrstöðuprófun skal mæla pH-gildi í hverri lotu af „nýrri“ prófunarlausn fyrir endurnýjunina og einnig í samsvarandi 
„gömlum“ lausnum. 

Ljósstyrkur skal mældur í ræktunarklefanum, ræktunarkassanum eða herberginu á punktum sem eru í sömu fjarlægð frá 
ljósgjafanum og Lemna-blöðin. Mælingar skulu gerðar a.m.k. einu sinni meðan á prófuninni stendur. Hitinn í ætinu í 
staðgengilskeri, sem er haft við sömu skilyrði í ræktunarklefanum, ræktunarkassanum eða herberginu, skal skráður a.m.k. einu 
sinni á dag. 

Í prófuninni er styrkur prófunarefnisins ákvarðaður með hæfilegu millibili. Lágmarkskrafa í kyrrstöðuprófun er að ákvarða 
styrkinn við upphaf og lok prófunarinnar. 

Í hálfkyrrstöðuprófun, þar sem þess er ekki vænst að styrkur prófunarefnisins haldist innan ± 20% af nafnstyrk, er nauðsynlegt 
að greina allar nýlagaðar prófunarlausnir og sömu lausnir við hverja endurnýjun (sjá þriðju málsgrein í lið 1.7.7). Í prófunum, 
þar sem mældur upphafsstyrkur prófunarefnis liggur utan markanna ± 20 % af nafnstyrk en sýna má fram á 
endurtekningarnákvæmni og stöðugleika upphaflegs styrkleika (þ.e. innan markanna 80–120% af upphaflegum styrkleika), þarf 
þó ekki að gera efnafræðilegar greiningar nema á hæsta og lægsta styrk. Í öllum tilvikum þarf ákvörðun á styrkleikum 
prófunarefnis fyrir endurnýjun aðeins að fara fram í einu samhliða prófunarkeri fyrir hvern prófunarstyrk (eða samsettu 
innihaldi kerja í samhliða prófuninni). 

Ef um er að ræða gegnumstreymisprófanir hentar að nota svipaða sýnatökuáætlun og lýst er fyrir hálfkyrrstöðuprófanir, þ.m.t. 
greiningar við upphaf prófunarinnar, þegar hún er hálfnuð og við lok hennar, en mælingar á „gömlum“ lausnum eiga ekki við í 
þessu tilviki. Í prófunum af þessari tegund skal athuga streymi þynningarefnis og prófunarefnis eða stofnlausn prófunarefnisins 
daglega. 

Ef unnt er að sýna fram á að styrkur prófunarefnis í lausn hafi örugglega haldist innan markanna ± 20% af nafnstyrk eða 
mældum upphafsstyrk í allri prófuninni er heimilt að greining á niðurstöðunum grundvallist hvort sem er á nafngildi eða mældu 
upphafsgildi. Ef frávik frá nafnstyrk eða mældum upphafsstyrk er yfir ± 20% skal byggja greiningu á niðurstöðunum á 
faldmeðaltali styrks meðan á váhrifum stendur eða á líkönum sem lýsa lækkun styrks prófunarefnisins (11). 
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1.7.11. Markprófun 

Við sumar aðstæður, t.d. ef forprófun bendir til þess að prófunarefnið hafi engin eiturhrif við styrk að 100 mg•l–1 eða að 
leysnimörkum sínum í prófunarætinu (eftir því hvort er lægra), má gera markprófun með samanburði svörunar í 
samanburðarhópi og einum meðferðarhópi (100 mgr 1-1 eða styrkur sem er jafn leysnimörkum). Eindregið er mælt með að 
prófunin sé studd greiningu á styrk váhrifa. Öll prófunarskilyrði og gildisviðmiðanir, sem lýst hefur verið, eiga við um 
markprófun, að því undanteknu að fjöldi samhliða meðferðarprófana skal tvöfaldaður. Greina má vöxt í samanburðar- og 
meðferðarhópunum með tölfræðiprófi til að bera saman meðaltöl, t.d. t-próf. 

2. GÖGN OG SKÝRSLUGJÖF 

2.1. TVÖFÖLDUNARTÍMI 

Til að ákvarða tvöföldunartíma blaðfjölda (Td) og samkvæmni rannsóknarinnar við þá gildisviðmiðun (liður 1.6) er notuð 
eftirfarandi formúla með gögnum um samanburðarkerin: 

Td = ln 2/µ 

þar sem µ er meðaltal sértæks vaxtarhraða sem er ákvarðað eins og lýst er í fyrstu og annarri málsgrein liðar 2.2.1. 

2.2. SVARBREYTUR 

Tilgangur prófunarinnar er að ákvarða áhrif prófunarefnisins á vöxt Lemna-plantna. Þar sem aðildarlöndin hafa mismunandi 
forgangsatriði og þarfir vegna eftirlits er lýsing á tveimur svarbreytum í þessari prófunaraðferð. Áhrifin skulu metin með báðum 
svarbreytunum, a) og b), sem lýst er hér á eftir, til þess að niðurstöður úr prófununum séu tækar í öllum aðildarlöndunum. 

a) Meðaltal sértæks vaxtarhraða: þessi svarbreyta er reiknuð út á grunni breytinga á logrum blaðfjölda og auk þess á grunni 
breytinga á logrum annarra mælibreyta (heildarblaðþekju, þurrvigt eða votvigt) á tímabili (gefið upp sem dagar) í 
samanburðarprófunum og í hverjum meðferðarhóp. Það er stundum kallað hlutfallslegur vaxtarhraði (15). 

b) Afrakstur: þessi svarbreyta er reiknuð út á grunni breytinga á blaðfjölda og auk þess á grunni breytinga á öðrum 
mælibreytum (heildarblaðþekju, þurrvigt eða votvigt) í samanburðarprófunum og í hverjum meðferðarhóp að lokum 
prófunarinnar. 

Taka þarf mið af því að gildin fyrir eiturhrif, sem reiknuð eru út með þessum tveimur svarbreytum, eru ekki samanburðarhæf og 
þann mun þarf að hafa í huga þegar niðurstöður prófunarinnar eru notaðar. Vegna stærðfræðilegs grundvallar viðkomandi 
nálgana verða ECx gildi, sem byggjast á meðaltali sértæks vaxtarhraða (ErCx), yfirleitt hærri en niðurstöður sem byggðar eru á 
afrakstri (EyCx), ef prófunarskilyrðum þessarar prófunaraðferðar er fylgt. Það skal ekki túlkað sem munur á næmi 
svarbreytnanna tveggja, heldur einfaldlega þannig að gildin séu stærðfræðilega frábrugðin hvoru öðru. Hugtakið „sértækur 
meðalvaxtarhraði“ er byggt á almennu veldisvaxtarmynstri vatnadoppu í ótakmarkaðri rækt þar sem eiturhrif eru metin á grunni 
áhrifa þeirra á vaxtarhraða og eru ekki háð altæku gildi sértæks vaxtarhraða samanburðarræktarinnar, ferli styrkháðrar svörunar 
eða prófunartímabilinu. Niðurstöður byggðar á svarbreytunni „afrakstur“ eru á hinn bóginn háðar öllum þessum breytum. EyCx 
er háð sértækum vaxtarhraða þeirra tegunda vatnadoppu sem notaðar eru í hverri prófun og sértækum hámarksvaxtarhraða sem 
getur verið mismunandi milli tegunda og jafnvel mismunandi klóna. Ekki skal nota þá svarbreytu til samanburðar á næmi fyrir 
eiturefnum meðal vatnadopputegunda, eða jafnvel mismunandi klóna. Þrátt fyrir að notkun meðaltals sértæks vaxtarhraða til að 
meta eiturhrif sé vísindalega æskileg felur þessi prófunaraðferð einnig í sér mat á eiturhrifum sem byggt er á afrakstri til að 
uppfylla núgildandi ákvæði laga og reglna í sumum landanna. 
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Byggja skal mat á eiturhrifum á blaðfjölda og á einni annarri mælibreytu (heildarblaðþekju, þurrvigt eða votvigt) þar sem sum 
efni geta haft meiri áhrif á aðrar mælibreytur en fjölda blaða. Þau áhrif myndu ekki greinast ef aðeins væru gerðir útreikningar á 
blaðfjölda. 

Fjöldi blaða, sem og aðrar skráðar mælibreytur, þ.e. heildarblaðþekja, þurrvigt eða votvigt, eru settar fram í töflu ásamt 
styrkleikum prófunarefnisins fyrir hverja mælingu. Greining gagna sem á eftir fylgir, t.d. til að meta minnsta styrk sem hefur 
merkjanleg áhrif, styrk sem hefur engin merkjanleg áhrif eða ECx, skal byggjast á gildum hverrar samhliða prófunar en ekki 
útreiknuðu meðaltali fyrir hvern meðferðarhóp. 

2.2.1. Meðaltal sértæks vaxtarhraða 

Meðaltal sértæks vaxtarhraða fyrir tiltekið tímabil er reiknað út sem logruð aukning vaxtarbreytanna – fjölda blaða og einni 
annarri mælibreytu (heildarblaðþekju, þurrvigt eða votvigt) – með eftirfylgjandi formúlu, fyrir hverja samhliða 
samanburðarprófun og samhliða meðferðarprófun: 

 

þar sem: 

— µi-j:  er meðaltal sértæks vaxtarhraða frá tímanum i til j 

— Ni:  er mælibreyta í prófunar- eða samanburðarkeri á tímanum i 

— Nj:  er mælibreyta í prófunar- eða samanburðarkeri á tímanum j 

— t:  er tímabilið frá i til j 

Reiknað er út meðalgildi vaxtarhraða fyrir hvern meðferðar- og samanburðarhóp, ásamt dreifnimati. 

Meðaltal sértæks vaxtarhraða skal reikna fyrir allt prófunartímabilið (tíminn „i“ í formúlunni hér á undan er upphaf 
prófunarinnar og tíminn „j“ er lok prófunarinnar). Reiknað er út meðalgildi fyrir meðaltal sértæks vaxtarhraða ásamt dreifnimati 
fyrir hvern prófunarstyrk og samanburðarprófun. Einnig skal ákvarða vaxtarhraðann þrep fyrir þrep til að meta áhrif 
prófunarefnisins á váhrifatímabilinu (t.d. með því að skoða log-umbreytta vaxtarferla). Marktækur munur á vaxtarhraðanum 
þrep fyrir þrep og meðalvaxtarhraðanum bendir til fráviks frá stöðugum veldisvexti og því ástæða til að rannsaka vaxtarferlana 
nánar. Í því tilviki væri varfærnast að bera saman sértækan vaxtarhraða í meðferðarræktum á hámarkshindrunartíma og sama 
tímabil í samanburðarræktun. 

Hundraðshluti hindrunar á vaxtarhraða (Ir) á hverju styrkleikastigi prófunarefnis (meðferðarhópur) er reiknaður með eftirfarandi 
formúlu: 

 

þar sem: 

— % Ir: er hundraðshluti hindrunar meðaltals sértæks vaxtarhraða 

— µC: er meðalgildi µ í samanburðarprófuninni 

— µT: er meðalgildi µ í meðferðarhópnum 

2.2.2. Afrakstur 

Áhrif á afrakstur eru ákvörðuð á grunni tveggja mælibreytna, blaðfjölda og einnar annarrar mælibreytu (heildarblaðþekju, 
þurrvigt eða votvigt), úr hverju prófunarkeri við upphaf og endi prófunarinnar. Til að finna þurrvigt eða votvigt er ákvörðun á 
upphafslífmassa byggð á blaðsýni sem er tekið úr sömu lotu og notuð var til að sá í prófunarkerin (sjá aðra málsgrein liðar 
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1.7.3). Reiknað er út meðalgildi afraksturs ásamt dreifnimati fyrir hvern prófunarstyrk og samanburðarprófun. Hægt er að reikna 
út meðalhundraðshlutfall hindrunar á afrakstri (% Iy) fyrir hvern meðferðarhóp með eftirfarandi hætti: 

 

þar sem: 

— % Iy: er hundraðshlutfall minnkunar á afrakstri 

— bC: er lokalífmassi að frádregnum upphafslífmassa í samanburðarhópnum 

— bT: er lokalífmassi að frádregnum upphafslífmassa í meðferðarhópnum 

2.2.3. Ferlar styrkháðrar svörunar teiknaðir 

Teikna skal ferla styrkháðrar svörunar, sem sýna meðalvaxtarhindrun svarbreytunnar (Ir, eða Iy reiknuð eins og sýnt er í síðustu 
málsgrein liðar 2.2.1 eða í lið 2.2.2), og lograðan styrk prófunarefnisins. 

2.2.4. Mat á ECx 

Mat á ECx (t.d. EC50) skal byggjast á meðaltali sértæks vaxtarhraða (ErCx) og afrakstri (EyCx) sem hvort um sig skal byggjast á 
blaðfjölda og einni viðbótarmælibreytu (heildarblaðþekju, þurrvigt eða votvigt). Ástæðan fyrir því er sú að til eru prófunarefni 
sem hafa ekki sömu áhrif á blaðfjölda og aðrar mælibreytur. Æskilegir mæliþættir fyrir eiturhrifin eru því ECx-gildin fjögur sem 
reiknuð eru út fyrir hvert hindrunarstig x: ErCx (blaðfjöldi), ErCx (heildarblaðþekja, þurrvigt eða votvigt), EyCx (blaðfjöldi) og 
EyCx (heildarblaðþekja, þurrvigt eða votvigt). 

2.3. TÖLFRÆÐIAÐFERÐIR 

Markmiðið er að fá fram megindlegt samband styrks og svörunar með aðhvarfsgreiningu. Hægt er að nota vegið línulegt 
aðhvarf þegar færsla svörunargagnanna hefur verið línugerð – t.d. probit- eða logit- eða Weibull-einingar (16), en ólínulegar 
aðhvarfsgreiningar eru æskilegri aðferðir sem ráða betur við óhjákvæmilegar misfellur í gögnum og frávik frá jafnri dreifingu. 
Nærri núlli, eða algerri vaxtarhindrun, geta slíkar misfellur magnast við umbreytinguna og truflað greininguna (16). Tekið skal 
mið af því að staðalaðferðir við greiningu sem nota probit-, logit- eða Weibull-umbreytingar eru ætlaðar til notkunar á 
skammtabundnum gögnum (t.d. dánartíðni eða lifun) og þeim þarf að breyta til að þær nái yfir gögn um vaxtarhraða eða 
afrakstur. Sértækar aðferðir við ákvörðun á ECx-gildum með samfelldum gögnum má finna í (17), (18) og (19). 

Nota skal feril styrks á móti svörun til útreikninga á punktmati ECx-gilda fyrir allar svarbreytur sem þarf að greina. Ákvörðuð 
skulu 95% öryggismörk fyrir hvert mat, ef unnt er. Meta skal mátgæði gagna við aðhvarfslíkanið, annaðhvort myndrænt eða 
tölfræðilega. Gera skal aðhvarfsgreiningar með svörun hverrar samhliða prófunar fyrir sig, ekki með meðaltali meðferðarhópa. 

Einnig má fá mat á EC50-gildum og öryggismörk með því að nota línulegan innreikning með handahófsúrtakanálgun (e. 
interpolation with bootstrapping) (20) ef fyrirliggjandi aðhvarfslíkön/-aðferðir henta ekki fyrir gögnin. 

Nauðsynlegt er að bera saman meðaltal meðferðarprófana með dreifnigreiningu til að meta minnsta styrk sem hefur merkjanleg 
áhrif, og þar með styrk sem hefur engin merkjanleg áhrif. Meðaltalið fyrir hvern styrkleika skal svo borið saman við meðaltal 
samanburðarins með viðeigandi aðferð þar sem notaður er margfaldur samanburður eða leitniprófun. Próf Dunnetts eða 
Williams geta verið gagnleg (21)(22)(23)(24). Nauðsynlegt er að meta hvort forsenda dreifnigreiningar um einsleitni dreifninnar 
stenst. Matið er hægt að framkvæma myndrænt eða með hefðbundnu prófi (25). Viðeigandi próf eru próf Levens eða Bartletts. 
Ef forsendan um einsleitni dreifni stenst ekki er stundum hægt að leiðrétta slíkt með lograðri umbreytingu gagnanna. Ef 
misleitni dreifninnar er mjög mikil, og ekki hægt að leiðrétta hana með umbreytingu, má taka til athugunar að gera greiningu 
með aðferðum eins og Jonkheere-leitniprófi með stiglækkun. Ítarlegri leiðbeiningar um ákvörðun styrks, sem hefur engin 
merkjanleg áhrif, má finna í (19). 
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Vegna nýlegra framfara í vísindum er mælt með að hætt verði að nota hugtakið „styrkur sem hefur engin merkjanleg áhrif“ 
(NOEC) og nota í staðinn punktmat ECx-gilda,  byggt á aðhvarfi. Ekki er búið að fastsetja viðeigandi x-gildi fyrir þetta Lemna-
próf. Á bilinu 10–20% virðist þó vera rétt svið (með hliðsjón af svarbreytunni sem valin er) og æskilegt er að bæði EC10 og 
EC20 séu tilgreind. 

3. SKÝRSLUGJÖF 

3.1. PRÓFUNARSKÝRSLA 

Eftirtaldar upplýsingar skulu vera í prófunarskýrslunni: 

Prófunarefni: 

— eðlisástand og eðlisefnafræðilegir eiginleikar, þ.m.t. vatnsleysnimörk, 

— gögn um efnafræðilega sanngreiningu (t.d. CAS-númer), þ.m.t. hreinleika. 

Prófunartegundir: 

— vísindaheiti, klón (ef þekkt) og uppruni. 

Prófunarskilyrði: 

— prófunaraðferð (t.d. kyrrstöðu-, hálfkyrrstöðuprófun eða gegnumstreymi), 

— upphafsdagur prófunarinnar og hve lengi hún stendur, 

— prófunaræti, 

— lýsing á tilhögun tilraunar: prófunarker og lok, rúmmál lausna, fjöldi sambúa og blaða á prófunarker við upphaf 
prófunarinnar; 

— prófunarstyrkur (nafnstyrkur og mældur styrkur, eftir því sem við á) og fjöldi samhliða prófana fyrir hvern styrk, 

— aðferð við tilreiðslu stofnlausna og prófunarlausna, þ.m.t. öll notkun leysa eða dreifiefna, 

— hitastig meðan á prófun stendur, 

— ljósgjafi, ljósstyrkur og einsleitni, 

— pH-gildi prófunar- og samanburðarætisins, 

— styrkur prófunarefnis og greiningaraðferð með viðkomandi gæðamatsgögnum (fullgildingarrannsóknir, staðalfrávik eða 
öryggismörk greininga), 

— aðferðir við ákvörðun á blaðfjölda og öðrum mælibreytum, t.d. þurrvigt, votvigt eða blaðþekju, 

— öll frávik frá prófunaraðferðinni. 

Niðurstöður: 

— óunnin gögn: blaðfjöldi og aðrar mælibreytur í hverri prófun og samanburðarkeri við hverja mælingu og greiningu, 

— meðaltal og staðalfrávik fyrir hverja mælibreytu, 

— vaxtarferlar fyrir hvern styrk (mælt er með lograðri mælibreytu, sjá seinni málsgrein liðar 2.2.1), 

— tvöföldunartími/vaxtarhraði í samanburðarsýninu, byggður á blaðfjölda, 
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— útreikningar á svarbreytum fyrir hverja samhliða meðferðarprófun, með meðalgildum og fráviksstuðli fyrir samhliða 
prófanir, 

— myndræn útfærsla á sambandi styrks og áhrifa, 

— mat á endapunktum eiturhrifa fyrir svarbreytur, t.d. EC50, EC10, EC20, og viðkomandi öryggisbil. Minnsti styrkur sem hefur 
engin merkjanleg áhrif og styrkur sem hefur engin merkjanleg áhrif, ef þeir hafa verið reiknaðir út, og tölfræðiaðferðirnar 
sem notaðar voru til að ákvarða þá, 

— ef notuð var dreifnigreining: umfang áhrifanna sem greindust (t.d. minnsti marktækur munur), 

— öll vaxtarörvun sem fram kom í öllum meðferðarprófunum, 

— öll sýnileg merki um eitrun fyrir plöntur, sem og mælingar á prófunarlausnum, 

— umfjöllun um niðurstöðurnar, þ.m.t. öll áhrif sem frávik frá prófunaraðferðinni hafa á niðurstöðu prófunarinnar. 
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1. viðbætir 

Lýsing á Lemna spp. 

Vatnaplantan sem er almennt nefnd vatnadoppa, Lemna spp., tilheyrir Lemnaceae-ættinni en í fjórum ættkvísla hennar eru nokkrar tegundir 
sem til eru um allan heim. Tæmandi lýsingar eru til á mismunandi útliti þeirra og flokkunarfræði (1)(2). Lemna gibba og L. minor eru tegundir 
sem eru dæmigerðar fyrir tempruð svæði og eru almennt notaðar í eiturhrifaprófanir. Báðar tegundirnar hafa skífulaga stilk (blað), sem er 
annaðhvort fljótandi eða í kafi, og mjög mjóa rót sem á upptök sín í miðri neðri hlið hvers blaðs. Lemna spp. blómstra sjaldan og plönturnar 
fjölga sér með því að mynda ný blöð á kynlausan hátt (3). Yngri plönturnar eru oftast ljósari en þær eldri, hafa styttri rætur og samanstanda af 
tveimur til þremur misstórum blöðum. Þar sem Lemna eru smávaxnar, einfaldar í byggingu, fjölga sér með kynlausri æxlun og hafa stuttan 
kynslóðartíma er þessi ættkvísl mjög hentug fyrir prófanir á rannsóknarstofum (4)(5). 

Þar sem líklegt er að næmi sé breytilegt eftir tegundum er samanburður á næmi aðeins gildur ef hann er gerður innan tegunda. 

 

Dæmi um Lemna-tegundir sem hafa verið notaðar til prófana: Tilvísanir í tegundir 
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2. viðbætir 

Viðhald stofnræktar 

Hægt er að viðhalda stofnræktum lengi við lægri hitastig (4–10 °C) án þess að það þurfi að stofna til þeirra að nýju. Nota má sama Lemna-
vaxtaræti og notað er í prófanir en nota má annað næringarríkt æti fyrir stofnræktir. 

Nokkrar ungar, ljósgrænar plöntur eru fjarlægðar reglulega og settar með smitgát í ræktarker með nýju æti. Sá má út með hléum í allt að þrjá 
mánuði við kaldar aðstæður, eins og þær sem bent er á hér. 

Nota skal efnafræðilega hrein (sýruþvegin) og dauðhreinsuð ræktunarker og smitgátaraðferðir. Ef stofnræktin mengast, t.d. af þörungum eða 
sveppum, er nauðsynlegt að gera ráðstafanir til að losna við hinar mengandi lífverur. Ef um er að ræða þörunga, og flestar aðrar mengandi 
lífverur, er það hægt með því að dauðhreinsa yfirborðið. Tekið er sýni af menguðu plöntunum og ræturnar skornar af. Plönturnar eru svo hristar 
kröftuglega í hreinu vatni og síðan dýft í 0,5% (rúmmálshlutfall) lausn af natríumhýpóklóríti í 30 sekúndur til allt að 5 mínútum. Plönturnar eru 
síðan skolaðar með dauðhreinsuðu vatni og fluttar, í nokkrum skömmtum, í ræktunarker með nýju vaxtaræti. Við þessa meðferð deyr mikið af 
blöðunum, sérstaklega ef þau eru lengi í snertingu við váhrifin, en sum þeirra sem lifa hana af eru yfirleitt laus við mengun. Þau má síðan nota 
til að endursá í nýjar ræktir. 
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3. viðbætir 

Æti 

Mælt er með mismunandi æti fyrir L.minor og L. gibba. Mælt er með breyttri gerð sænska, staðlaða ætisins fyrir L. minor en 20X AAP-æti 
fyrir L. gibba. Samsetning beggja ætanna er gefin upp hér á eftir. Nota skal efni af prófefna- eða greiningarhreinleika, auk afjónaðs vatns, 
þegar ætin eru útbúin. 

Sænskt, staðlað vaxtaræti (SIS) fyrir Lemna 

— Stofnlausnir I–V eru dauðhreinsaðar með gufusæfi (120 °C, 15 mínútur) eða með himnusíun (opstærð u.þ.b. 0,2 µm). 

— Stofn VI (og VII, valkvætt) er aðeins dauðhreinsaður með himnusíun, ekki settur í gufusæfi. 

— Geyma skal dauðhreinsaðar stofnlausnir á svölum og dimmum stað. Stofnum I–V skal hent eftir sex mánuði en stofnar VI (og VII, 
valkvætt) hafa eins mánaðar geymsluþol. 

 

Nr. stofnlausnar Efni Styrkur í stofnlausn (g•l–1) Styrkur í tilbúnu æti 
(mg•l–1) 

Tilbúið æti 

Frumefni Styrkur (mg•l–1) 

I NaNO3 8,50 85 Na; N 32; 14 

 KH2PO4 1,34 13,4 K; P 6,0; 2,4 

II MgSO4 • 7H2O 15 75 Mg; S 7,4; 9,8 

III CaCl2 • 2H2O 7,2 36 Ca; Cl 9,8; 17,5 

IV Na2CO3 4,0 20 C 2,3 

V      

H3BO3 

MnCl2 • 4H2O  

Na2MoO4 • 2H2O  

ZnSO4 • 7H2O  

CuSO4 • 5H2O  

Co(NO3)2 • 6H2O 

1,0  

0,20  

0,010  

0,050  

0,0050  

0,010 

1,00  

0,20  

0,010  

0,050  

0,0050  

0,010 

B  

Mn  

Mo  

Zn  

Cu  

Co 

0,17  

0.056  

0,0040  

0,011  

0,0013  

0,0020 

VI FeCl3 • 6H2O  

Na2-EDTA•2H2O 

0,17  

0,28 

0,84  

1,4 

Fe  

— 

0,17  

— 

VII MOPS (jafni) 490 490 — — 
 

— Eftirfarandi er bætt í 900 ml af afjónuðu vatni til að útbúa einn lítra af SIS-æti: 

— 10 ml af stofnlausn I 

— 5 ml af stofnlausn II 

— 5 ml af stofnlausn III 

— 5 ml af stofnlausn IV 

— 1 ml af stofnlausn V 

— 5 ml af stofnlausn VI 

— 1 ml af stofnlausn VII (valkvætt) 

Athugasemd: Fyrir tiltekin prófunarefni getur þurft að nota stofnlausn VII (MOPS-jafna) (sjá síðustu málsgrein liðar 1.4). 

— pH-gildið er stillt að 6,5 ± 0,2 með annaðhvort 0,1 eða 1 móli af HCl eða NaOH og er fyllt að einum lítra með afjónuðu vatni. 
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20X-AAP-vaxtaræti 

Stofnlausnir eru útbúnar í dauðhreinsuðu, eimuðu eða afjónuðu vatni. 

Geyma skal dauðhreinsaðar stofnlausnir á svölum og dimmum stað. Við þær aðstæður hafa stofnlausnirnar a.m.k. 6–8 vikna geymsluþol. 

Útbúnar eru fimm stofnlausnir næringarefna (A1, A2, A3, B og C) fyrir 20X — AAP-æti með efnum af prófefnahreinleika. Til að búa 
vaxtarætið til er 20 ml af hverri stofnlausn næringarefna bætt í u.þ.b. 850 ml af afjónuðu vatni. pH-gildið er stillt að 7,5 ± 0,1 með annaðhvort 
0,1 eða 1 móli af HCl eða NaOH og er fyllt að einum lítra með afjónuðu vatni. Ætið er síðan síað með (u.þ.b.) 0,2 µm himnusíu yfir í 
dauðhreinsað ílát. 

Útbúa skal vaxtaræti, sem ætlað er til prófunar, 1–2 dögum fyrir notkun svo pH-gildið verði stöðugt. pH-gildi vaxtarætisins skal yfirfarið fyrir 
notkun og stillt að nýju ef nauðsyn krefur með því að bæta við 0,1 eða 1 móli af NaOH eða HCl, eins og lýst er hér að framan. 

 

Nr. 
stofnlausnar Efni Styrkur í stofnlausn (g•l–1) 

(*) 
Styrkur í tilbúnu æti 

(mg•l–1) (*) 
Tilbúið æti 

Frumefni Styrkur (mg•l–1) (*) 

A1 NaNO3  26 510 Na; N 190; 84 

 MgCl2•6H2O 12 240 Mg 58,08 

 CaCl2•2H2O  4,4 90 Ca 24,04 

A2 MgSO4•7H2O 15 290 S 38,22 

A3 K2HPO4•3H2O 1,4 30 K; P 9,4;3,7 

B H3BO3  0,19 3,7 B 0,65 

 MnCl2•4H2O 0,42 8,3 Mn 2,3 

 FeCl3•6H2O 0,16 3,2 Fe 0,66 

 Na2EDTA•2H2O 0,30 6,0 — — 

 ZnCl2 3,3 mg•l–1 66 µg•l–1 Zn 31 µg•l–1 

 CoCl2•6H2O 1,4 mg•l–1 29 µg•l–1 CO 7,1 µg•l–1 

 Na2MoO4•2H2O 7,3 mg•l–1 145 µg•l–1 Mo 58 µg•l–1 

 CuCl2•2H2O 0.012 mg•l–1 0,24 µg•l–1 Cu 0.080 µg•l–1 

C NaHCO3 15 300 Na; C 220; 43 
(*)  Nema annað sé tekið fram 
 

Neðanmálsgrein: Fræðilega séð er æskilegur, endanlegar bíkarbónatstyrkur (sá sem hefur í för með sér minnstu pH-aðlögunina) 15 mg/l, 
ekki 300 mg/l. Hefðbundin notkun á 20X-AAP-æti, þ.m.t. í hringprófuninni fyrir þessa aðferð, byggist þó á 300 mg/l. (I. 
Sims, P. Whitehouse and R. Lacey. (1999) The OECD Lemna Growth Inhibition Test. Development and Ring-testing of 
draft OECD Test Guideline. R & D Technical Report EMA 003. WRc plc — Environment Agency. 

STEINBERG-æti (samkvæmt ISO 20079) 

Styrkur og stofnlausnir 

— Breytt Steinberg-æti er eingöngu notað í ISO 20079 fyrir Lemna minor (þar sem aðeins Lemna minor er leyfð í þeim staðli) en prófanir 
hafa leitt í ljós að einnig má fá góðar niðurstöður með því fyrir Lemna gibba. 

— Nota skal efni af prófefna- eða greiningarhreinleika, auk afjónaðs vatns, þegar ætið er útbúið. 

— Næringarætið er útbúið úr stofnlausnum eða æti í tíföldum styrk en það gefur hámarksstyrk ætisins án útfellinga. 
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Tafla 1 

pH stöðgað STEINBERG-æti (breytt samkvæmt Altenburger) 

Efni Næringaræti 

Nauðsynleg frumefni mólþyngd mg/l mmól/l 

KNO3 101,12 350,00 3,46 

Ca(NO3)2 • 4H2O 236,15 295,00 1,25 

KH2PO4 136,09 90,00 0,66 

K2HPO4 174,18 12,60 0,072 

MgSO4 • 7H2O 246,37 100,00 0,41 

Snefilefni mólþyngd µg/l µmól/l 

H3BO3 61,83 120,00 1,94 

ZnSO4 • 7H2O 287,43 180,00 0,63 

Na2MoO4 • 2H2O 241,92 44,00 0,18 

MnCl2 • 4H2O 197,84 180,00 0,91 

FeCl3 • 6H2O 270,21 760,00 2,81 

EDTA dínatríumdíhýdrat 372,24 1500,00 4,03 
 

Tafla 2 

Stofnlausnir (Nauðsynleg frumefni) 

1. Nauðsynleg frumefni (í fimmtíuföldum styrk) g/l 

Stofnlausn nr. 1:  

KNO3 17,50 

KH2PO4 4,5 

K2HPO4 0,63 

Stofnlausn nr. 2:  

MgSO4 • 7H2O 5,00 

Stofnlausn nr. 3:  

Ca(NO3)2 • 4H2O 14,75 
 

Tafla 3 

Stofnlausnir (Snefilefni) 

2. Snefilefni (í þúsundföldum styrk) mg/l 

Stofnlausn nr. 4:  

H3BO3 120,0 

Stofnlausn nr. 5:  

ZnSO4 • 7H2O 180,0 

Stofnlausn nr. 6:  

Na2MoO4 • 2H2O 44,0 

Stofnlausn nr. 7:  

MnCl2 • 4H2O 180,0 

Stofnlausn nr. 8:  

FeCl3 • 6H2O 760,00 

EDTA dínatríumdíhýdrat 1500,00 
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— Blanda má saman annars vegar stofnlausnum 2 og 3 og hinsvegar 4 til 7 (með tilliti til nauðsynlegra styrkleika). 

— Til að auka geymsluþolið skulu stofnlausnirnar meðhöndlaðar í gufusæfi við 121 °C í 20 mínútur en einnig er hægt að dauðhreinsa þær 
með síun (0,2 µm). Eindregið er mælt með því að dauðhreinsa stofnlausn 8 með síun (0,2 µm). 

Lokastyrkur (breytts) STEINBERG-ætis útbúinn 

— 20 ml af stofnlausnum 1, 2 og 3 (sjá töflu 2) er bætt í 900 ml af afjónuðu vatni til að forðast útfellingu. 

— 1,0 ml af stofnlausnum 4, 5, 6, 7 og 8 er bætt í (sjá töflu 3). 

— pH-gildið ætti að vera 5,5 ± 0,2 (stillið með viðbót af minnsta mögulega magni af NaOH-lausn eða HCl). 

— Fyllt með vatni að 1 000 ml. 

— Ef stofnlausnirnar eru dauðhreinsaðar og notað er viðeigandi vatn er ekki þörf á frekari dauðhreinsun. Ef dauðhreinsunin er gerð á 
lokaætinu skal bæta stofnlausn 8 við eftir gufusæfinguna (við 121 °C í 20 mín). 

Tífaldur styrkur (breytts) STEINBERG-ætis útbúið fyrir millistigsgeymslu 

— 20 ml af stofnlausnum 1, 2 og 3 (sjá töflu 2) er bætt í 30 ml af vatni til að forðast útfellingu. 

— 1,0 ml af stofnlausnum 4, 5, 6, 7 og 8 er bætt í (sjá töflu 3). Fyllt með vatni að 100 ml. 

— Ef stofnlausnirnar eru dauðhreinsaðar og notað er viðeigandi vatn er ekki þörf á frekari dauðhreinsun. Ef dauðhreinsunin er gerð á 
lokaætinu skal bæta stofnlausn 8 við eftir gufusæfinguna (við 121 °C í 20 mín). 

— pH-gildi ætisins (lokastyrkur) á að vera 5,5 ± 0,2. 

 

 
 


