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1,1,2,2-tetrachlorethan 

 

Stanovení 1,1,2,2-tetrachlorethanu  

1,1,2,2-tetrachlorethan byl vyráběn průmyslově jako rozpouštědlo pro extrakci olejů a tuků, 
přípravek pro odmašťování a čištění povrchů, používal se v nátěrových systémech, 
odrezovacích přípravcích, jako pesticid apod. V současné době vzniká jako meziprodukt při 
výrobě trichlorethenu, tetrachlorethenu a 1,2-dichlorethenu a v malém množství rovněž slouží 
jako rozpouštědlo ve farmaceutickém průmyslu. 

S ohledem na teplotu bodu varu 146°C se jedná o těkavou organickou látku. 

 

Manuální metody stanovení 

Pro stanovení 1,1,2,2-tetrachlorethanu ve venkovním ovzduší se používá metody založené na 
záchytu analytu v kanistrech z korozivzdorné oceli s následnou termickou desorpcí a 
stanovením plynovou chromatografií s různými typy detektorů (GC-MD) Method TO-14A 

Determination of volatile organic compounds (VOCs) in ambient air using specially prepared 

canisters with subsequent analysis by gas chromatography (Compendium of methods for 
Organic Compounds US EPA 1999).   

Pro stanovení 1,1,2,2-tetrachlorethanu ve venkovním ovzduší se dále používá 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 1,1,2,2-tetrachlorethanu ve venkovním ovzduší se používá také 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 1,1,2,2-tetrachlorethanu v pracovním ovzduší se používá metody 
založené na odběru vzorku dvojici sorpčních trubic naplněných aktivním uhlím. Následné 
stanovení 1,1,2,2-tetrachlorethanu se po extrakci analytu sirouhlíkem provádí plynovou 
chromatografií se stacionární fází tvořenou Chromosorbem WHP pomocí plamenového 
ionizačního detektoru (FID) v rozmezí od 0,1 mg do1 mg na vzorek (NIOSH method 1019 
1994).  

Pro manuální stanovení 1,1,2,2-tetrachlorethanu v pracovním ovzduší se dále používá 
podobné metody založené na odběru vzorku dvojici sorpčních trubic naplněných sorbentem 
Anasorb Následné stanovení 1,1,2,2-tetrachlorethanu se po extrakci exponovaného sorbentu 
sirouhlíkem provádí plynovou chromatografií se stacionární fází tvořenou Chromosorbem 
WHP pomocí plamenového ionizačního detektoru (FID) v rozmezí od 0,1 mg až 1 mg na 
vzorek (NIOSH method 1019 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), 
(Zenkevich a Khonukhova 1992), (Restek 1999), (Zenkevich 2001), (Lee a kol. 2002). 



Instrumentální on-line metody stanovení 

Pro on-line stanovení 1,1,2,2-tetrachlorethanu 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 1,1,2,2-tetrachlorethanu 
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 1,1,2,2-tetrachlorethanu v odpadních plynech ze stacionárních zdrojů neexistují 
normované metody stanovení. 
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