Analyse av vann fra oljeutskiller
etter internasjonal standard NS-EN ISO 9377-2
Alle oljeutskillere knyttet til aktivitet fra bensinstasjoner, vaskehaller for kjøretøy, motorverksteder, bussterminaler og lignende skal testes for funksjon for å
tilfredsstille krav i henhold til Forurensningsforskriften. Kapittel 15 beskriver krav knyttet til oljeinnhold
i utslippet. TA2949/2012 Drift av oljeutskillere og
NORVAR 156/2007 Veiledning for oljeutskilleranlegg
avsnitt 5, viser til anbefalt analysemetodikk.

Olje i vann (MX101)
Rutinemessig analyseres oljefraksjonen C10-C40 som
inkluderer blant annet parafin, diesel og smøreolje. Analysen er akkreditert og bestemmer oljeinnhold ned til 0,5
mg/kg, hvilket er godt under kravene til avløpet fra oljeutskillere. Hvis ønskelig kan detekterte oljetyper kommenteres på rapporten (Bestillingskode MM421).
Flasker: 1L eller 0,5 L glass fylt til max 90 %
Viktig angående prøveuttak til Olje i vann
Prøve må tas ut i glassflaske og helst med kork med
tefloninnlegg. Eurofins kan levere dette. Prøve kan tas ut
i enten 0,5 liter eller 1 liters flasker. Det er svært viktig at
flaskene IKKE fylles mer enn til der hvor flasken smalner
mot korken. Metoden trenger plass til 40mL løsemiddel
direkte i flasken for å ekstrahere ut oljen for den videre
analysen.
Prøver som er tatt ut på plast eller med for mye prøve i
flasken vil få en kommentar om dette i rapporten. Feil i
prøveuttaket vil medføre økt usikkerhet og et ikke akkreditert prøveresultat.
Olje-i-vann-analysen skal startes innen fire døgn etter
prøveuttak.
Prøven bør konserveres med HCl så raskt som mulig.

Eurofins analyserer oljeinnhold i vann fra oljeutskillere
etter international standard NS-EN-ISO 9377-2
I henhold til Forurensningsforskriften skal denne standarden benyttes fordi:
•

Metoden er spesifikk og robust for petroleumsrelaterte hydrokarboner som i denne sammenheng definerer olje

•

Metoden har et rensetrinn som ekskluderer hydrokarboner som fett, såpe, kjemikalier og andre organiske forbindelser. Falsk respons kan gi feilaktig
forhøyede analyseresultat

•

Metoden er standardisert hvilket gir sammenlignbare resultater

VIKTIG!
Ikke fyll prøveflaskene for fulle
Fyll til innsnevringen begynner på flaskene
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Løsemidler (SL588)
Det kan være av interesse å bestemme innhold av løsemidler (lettere hydrokarboner og aromater) Flere av disse
fanges ikke effektivt opp med konvensjonell GC metode.
Eurofins ønsker å tilby den mest robuste metoden for
disse forbindelsene med en spesifikk og akkreditert
metode. Her skjer minimalt med tap av disse forbindelsene da det analyseres direkte fra gassfasen over vannprøven med en headspace injektor. Med denne analysen
identifiseres og kvantifiseres 51 kjente løsemidler.

I tillegg er det fokus fra Svanemerket på ftalater fra
plastprodukter. Eurofins kan tilby en pakke hvor ftalater inngår som et tillegg (PMX41) etter GC-MS-metode.
Dette er frivilling poengkrav ihht. svanemerking av bilvaskehaller.
Flasker: 1L fylt til max 90 %
Ønskes mer informasjon om krav for svanemerking se
www.svanemerket.no

Flasker: 100 mL brun glassflaske helt fylt
Analysepakke
(PMX40)

ihht.

svanemerkede

bilvaskehaller

I Sverige og Danmark er svanemerking av bilvaskeanlegg
blitt svært utbredt.
Det antas at krav om svanemerking av oljeutskillere fra
bilvaskehaller også vil komme i Norge. Derfor har Eurofins utviklet en analysepakke egnet til disse kravene som
svanemerkingen pålegger. Ved å analysere etter disse
parameterene vil det gi vurderingsgrunnlag for eventuell
investeringsbehov når disse kravene kommer.
Følgende analyser tilbys i pakken:
•

Tungmetaller (bly, kadmium, kobber, krom, nikkel og
zink) etter metode EN ISO 117294-2

•

Olje etter metode EN ISO 9377-2

Flasker: 1L eller 0,5 L glass fylt til max 90 % + 0,5 L
plastflaske

Eurofins Environment Testing Norway AS er akkreditert etter NS/EN ISO/
IEC 17025:2005 NA TEST 003. Siste gyldige akkrediteringsdokument er
tilgjengelig på vår hjemmeside www.eurofins.no og Norsk Akkrediterings
hjemmeside www.akkreditert.no.
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