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Samenvatting 
In dit productinformatieblad vindt u informatie over de analyse van minerale olie en olie vluchtig, 
zoals deze bij Eurofins|Analytico worden uitgevoerd. 
 
Minerale olie kan bepaald worden met behulp van gaschromatografie en infrarood spectrofotometrie. 
De detectiemethode in geval van gaschromatografie is FID (Flame Ionisation Detector). 
Bij de bepaling van olie vluchtig wordt de fractie C6-C12 bepaald met behulp van headspace 
gaschromatografie. De detector die hierbij wordt gebruikt is eveneens de vlam ionisatie detector. 
 
Inleiding/Achtergrond 
Minerale olie is een verzamelnaam voor een groot aantal organische moleculen en bestaan in 
hoofdzaak uit zwak-polaire en apolaire verbindingen met alifatische en/of aromatische C-H 
verbindingen. Wanneer er minerale olie bepaald wordt, worden niet alleen alkanen, alkenen en 
andere alifaten bepaald, maar ook andere koolwaterstoffen, zoals (poly)aromaten. Hieronder vallen 
verschillende mengsels zoals benzine, diesel, terpentine en kerosine. Hierbij kan het voorkomen dat 
polymeren, polycyclische koolwaterstoffen en humusachtige verbindingen als minerale olie worden 
gekwantificeerd bij gaschromatografie.  
 
Algemene informatie  
Zowel grond- als watermonsters worden na binnenkomst gekoeld bewaard. Nadat een deelmonster 
is genomen, worden de monsters volgens de geldende voorschriften opgewerkt en geanalyseerd. 
Hieronder worden de verschillende minerale oliefracties weergegeven met de bijbehorende 
rapportagegrenzen voor zowel grond- als watermonsters, wanneer deze worden bepaald met behulp 
van gaschromatografie. 
 
fractie Rapportagegrens in 

grondwater (in µg/L) 
 

Rapportagegrens in 
afvalwater (in µg/L) 

Rapportagegrens in grond 
(in mg/kg droge stof) 

  NEN AS3000   NEN + AS3000 

C10-C12 3 8 4 3 
C12-C16 5 15 7 5 
C16-C21 6 16 8 6 
C21-C30 12 31 16 12 
C30-C35 6 15 8 6 
C35-C40 6 15 7 6 
C10-C40 38 100 50 38 

Tabel 1: Rapportagegrenzen minerale olie 
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De vluchtige olie bepaling vindt ook plaats op een gaschromatograaf. In tegenstelling tot de minerale 
olie bepaling met de GC, wordt voor de vluchtige oliën de gasfase geïnjecteerd in plaats van de 
vloeibare fase. 
 
Rapportagegrenzen olie vluchtig 

fractie 
rapportagegrens in 
water (in ug/L) 

rapportagegrens in 
grond (in mg/kg ds) 

C6-C8 30 0.6 
C8-C10 30 0.6 
C10-C12 40 0.8 
C6-C12 100 2 

Tabel 2: Rapportagegrenzen olie vluchtig 
 
Normalisatie 
Voor de bepalingen minerale olie GC en olie vluchtig in grond en grondwater hanteert 
Eurofins|Analytico eigen methoden welke geaccrediteerd zijn door de Raad van Accreditatie. 
Minerale olie GC op afvalwater wordt uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 9377-2. 
 
Technische Beschrijving 
Minerale Olie GC  
De meest gevraagde analysemethode is minerale olie (GC). Bij deze methode wordt het 
grondmonster voorbehandeld met aceton en petroleumether. Het watermonster wordt opgewerkt 
met heptaan. Om de humuszuren uit het extract te verwijderen wordt er een clean-up uitgevoerd met 
florisil. Hierdoor kunnen de humuszuren niet of in mindere mate storen op de meting.  
Het ontstane extract wordt geanalyseerd met behulp van een gaschromatograaf. Hierbij worden de 
verbindingen gescheiden op een kolom. Aan het einde van de kolom worden de verbindingen met 
een FID gedetecteerd. Vluchtige verbindingen worden minder vertraagd door de kolom dan minder 
vluchtige verbindingen. Eurofins|Analytico rapporteert de minerale olie som C10-C40. Aanvullend 
worden de verschillende fracties C10-C12, C12–C16, C16–C21, C21–C30, C30-C35, C35-C40 gerapporteerd.  
 
De rapportagegrenzen bedragen voor grond 38 mg/kg ds, voor grondwater 38 µg/L (NEN) of 100 
µg/L (AS3000) en voor afvalwater 50 µg/L. Bij een verhoogd gehalte aan minerale olie wordt er 
automatisch een chromatogram aan het rapport gekoppeld. Deze is op te vragen in PAIS of wordt 
meegestuurd met de eventuele postversie van het rapport.  
 
Een bekend probleem bij de bepaling van minerale olie (GC) is de aanwezigheid van humusachtige 
verbindingen in vooral veenrijke gronden. Zelfs na florisil behandeling kunnen nog pieken afkomstig 
van humuszuren in het chromatogram voorkomen. Hierdoor wordt de minerale olie concentratie 
hoger dan de werkelijke olie concentratie, omdat humuszuren als minerale olie worden 
gekwantificeerd. Dit leidt onder meer tot problemen bij schone, veenrijke gronden. Met de gangbare 
voorbewerkingen, clean-up en analysemethoden kan er nog steeds sprake zijn van storing van 
humusachtige verbindingen. Daarom kunt u bij de rapportage de opmerking ‘Humusachtige 
verbindingen aangetoond’ bij de resultaten verwachten.  
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Onderstaand vindt u een globale  verdeling van de verhoudingen van de verschillende fracties:  
 
    C10-C16  C16-C22  C22-C30  C30-C40 
Dieselolie   60%  35%  5%  0%  
Motorolie (15w-50)  0%  10%  30%  60%  
Huisbrandolie   55%  35%  10%  0% 
Wasbenzine   100%  0%  0%  0%  
Euro 95    100%  0%  0%  0%  
Verfverdunner (terpentine) 100%  0%  0%  0% 
Kerosine   100%  0%  0%  0%  
Gasolie    50%  40%  10%  0%  
Kabelolie   45%  55%  0%  0%  
Transformatorolie  25%  65%  10%  0%  
Isolatieolie   5%  65%  30%  0%  
Boorolie   0%  15%  80%  5%  
Rijwielolie   0%  15%  75%  10%  
Hydraulische olie  0%  10%  60%  30%  
Tabel 3 
 
Olie vluchtig 
Grondmonsters voor olie vluchtig worden opgewerkt met methanol. Dit is voor watermonsters niet 
nodig. Een bekende hoeveelheid methanol wordt afgevuld in een vial met een bekende hoeveelheid 
water, waar ook al een vaste hoeveelheid zout in aanwezig is. Hier wordt een afgepaste hoeveelheid 
interne standaard aan toegevoegd. De vial wordt luchtdicht met een cap afgesloten. Het zout zorgt 
voor een verbeterde uitdrijving van vluchtige verbindingen. De vial wordt verwarmd in een 
headspace-sampler waarna uit de bovenstaande luchtlaag een reproduceerbare injectie wordt 
uitgevoerd. Vervolgens wordt het geïnjecteerde materiaal op de kolom van de gaschromatograaf 
gescheiden. De verschillende fracties worden bepaald na detectie op de massa spectrofotometer en 
met behulp van de retentietijd. Bij olie vluchtig worden de koolstof ketens van C6 tot C12 
gerapporteerd. De fractieverdeling is als volgt: C6-C8, C8-C10, C10-C12. 
 
Vluchtige oliën zijn onder andere: wasbenzine, benzine, terpentine en kerosine. In de onderstaande 
tabel vindt u de globale  verhoudingen weergegeven. 
 
    C5-C8  C8-C10  C10-C12  >C12 
Benzine   40%  50%  10%  0%  
Terpentine   0%  40%  60%  0%  
Kerosine   0%  25%  50%  25%  
Wasbenzine   75%  25%  0%  0%  
 
 
Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen 
met uw persoonlijke projectcoördinator.  


