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1,1,1-trichlorethan 

 

Stanovení 1,1,1-trichlorethanu  

1,1,1-trichlorethan byl vyráběn průmyslově jako rozpouštědlo (výroba barviv, adhesivních 
materiálů apod.) a pro odmašťování a čištění povrchů. Výroba 1,1,1-trichlorethanu pro 
uvedená použití je dnes v zemích EU zakázána a v současné době se vyrábí výhradně jako 
surovina pro výrobu dalších chemických látek – hydrogenchlorfluorovodíků (HCFC), 
chlorfluorovodíků (CFC) a fluoropolymerů. 

S ohledem na teplotu bodu varu 74,1°C se jedná o velmi těkavou organickou látku. 

 

Manuální metody stanovení 

Pro stanovení 1,1,1-trichlorethanu ve venkovním ovzduší se používá metody založené na 
záchytu analytu na pevném sorbentu (Tenax) s následnou termickou desorpcí a stanovením 
plynovou chromatografií s hmotnostním detektorem (GC-MS) Method TO-1 Method for the 

determination of volatile organic compounds in ambient air using TENAX
®

 adsorption and 

gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) (Compendium of methods for Organic 
Compounds US EPA 1999).  

Pro stanovení 1,1,1-trichlorethanu ve venkovním ovzduší se dále používá metody založené na 
záchytu analytu na uhlíkovém molekulární sítu (CMS) s následnou termickou desorpcí a 
stanovením plynovou chromatografií s hmotnostním detektorem (GC-MS) Method TO-2 

Method for the determination of volatile organic compounds in ambient air by carbon 

molecular sieve adsorption and gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) 
(Compendium of methods for Organic Compounds US EPA 1999).  

Pro stanovení 1,1,1-trichlorethanu ve venkovním ovzduší se používá také metody založené na 
záchytu analytu v kanistrech z korozivzdorné oceli s následnou termickou desorpcí a 
stanovením plynovou chromatografií s hmotnostním detektorem (GC-MS) Method TO-15 

Determination of volatile organic compounds (VOCs) in air collected in specially-prepared 

canisters and analyzed by gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) (Compendium of 
methods for Organic Compounds US EPA 1999).   

Pro stanovení 1,1,1-trichlorethanu ve venkovním ovzduší se rovněž používá metody založené 
na záchytu analytu na vhodném sorbentu s následnou termickou desorpcí a stanovením 
plynovou chromatografií s hmotnostním detektorem (GC-MS) Method TO-17 Determination 

of volatile organic compounds in ambient air using active sampling onto sorbent tubes 
(Compendium of methods for Organic Compounds US EPA 1999).  

Pro manuální stanovení 1,1,1-trichlorethanu v pracovním ovzduší se používá metody založené 
na odběru vzorku dvojici sorpčních trubic naplněných aktivním uhlím.  Po extrakci 
exponovaného sorbentu sirouhlíkem se pro stanovení analytu používá plynové chromatografie 
se stacionární fází difenyl/dimethylpolysiloxan pomocí plamenového ionizačního detektoru 
(FID) v rozmezí objemového zlomku analytu od 904 mg/m3 do 3790 mg/m3 na vzorek 
(NIOSH method 1003 1994).  

Pro manuální stanovení 1,1,1-trichlorethanu v pracovním ovzduší se rovněž používá metody 
založené na zachycení analytu adsorpcí na několika druzích pevných sorbentů (tzv. multibed 

metoda) – Carbopack T/Carbopack A/Carboxen 1003. Po termické desorpci analytu z 



exponovaného sorbentu následuje analýza plynovou chromatografií s použitím hmotnostního 
detektoru (GC-MS) (NIOSH method 2549 1994).  

Kromě uvedených metod lze pro stanovení analytu použít i dalších chromatografických 
metod (Žilka a Matucha 1978), (Yasuhara a kol. 1985), (Castello a Gerbino 1988), (Cioccioli 
a kol. 1992), (Zenkevich a Khonukhova 1992), (Cioccioli a kol. 1994), (Restek 1999), 
(Zenkevich 2001), (Lee a kol. 2002), (Xu a kol. 2003). 

 

Instrumentální on-line metody stanovení 

Pro on-line stanovení 1,1,1-trichlorethanu lze použít metody FTIR spektrometrie, např. 
Method 320 Measurement of vapor phase organic and inorganic emissions by extractive 

Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy (Code of Federal Regulations US EPA 
1999).  Jedná se o spolehlivou metodu stanovení, kterou lze kromě 1,1,1-trichlorethanu on-

line sledovat současně celou řadu dalších analytů podobného typu. 

Této metodě odpovídá postup určený pro analýzu pracovního ovzduší (NIOSH method 3800 
1994). 

 

Normované metody stanovení 

Pro stanovení 1,1,1-trichlorethanu v odpadních plynech ze stacionárních zdrojů neexistují 
normované metody stanovení. 
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