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di-(2-ethylhexyl)ftalát 

 

Stanovení di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP)  

Di-(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP) se používá při výrobě plastů jako změkčovadlo. U některých 
plastů může obsah DEHP tvořit více než jednu třetinu hmotnosti. Dále se může vyskytovat 
v pesticidech, inkoustech, fotografických filmech, tekutých mýdlech a detergentech, 
kosmetice, lacích, čistém lihu, lepidlech, v činidlech pro snižování pěnivosti, mazacích olejích 
a olejích pro podtlaková čerpadla a střelivu. 

S ohledem na své fyzikální vlastnosti (především teplotu bodu varu 387°C) je jeho výskyt 
v odpadních plynech spojen s aerosolovými částicemi. 

 

Manuální metody stanovení 

Pro manuální stanovení DEHP v pracovním ovzduší metoda založené na odběru vzorku 
aerosolových částic na membránovém filtru z esterifikované celulózy. Po extrakci 
exponovaných filtrů sirouhlíkem v ultrazvukové lázni se stanovení DEHP v rozsahu 0,05 mg 
až 0,5 mg analytu na vzorek provádí plynovou chromatografií na stacionární fázi Chromosorb 
WHP pomocí plamenového ionizačního detektoru (FID) (GC-FID) (NIOSH method 5020 
1994).  

Kromě uvedené metody lze použít i dalších chromatografických metod (Krishen 1971), 
(Friocourt a kol. 1979), (Ramsay a kol. 1982), (Saxton 1987), (Lopez-Avila a kol. 1997), 
(Donesly a kol. 1993), (Restek 1999). 

 

Instrumentální on-line metody stanovení 

Instrumentální metody stanovení di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) dosud nebyly vyvinuty. 

 

Normované metody stanovení 

Pro stanovení di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v odpadních plynech ze stacionárních zdrojů 
neexistují normované metody stanovení. 
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