Een vergelijking tussenverschillende methodesomhet gehalte
aan minerale olie ingrondte bepalen

Wanneer men aan een marktkoopman vraagt
hoeveel fruit hij verkoopt, zal hij,als hij er
serieus op inwilgaan, direct antwoorden met
een wedervraag: 'Hoe bedoel je, hoeveel
soorten, kilo's, stuks of omzet?'
Alsje in het kader van bodemverontreiniging
vraagt hoeveel minerale olie er in een
grondmonster zit krijg je een getal.Toch zou
ook hier vaker de vraag 'Hoe isdit bepaald?'
gesteld mogen worden.
De uitkomst van een analyse van een
grondmonster op minerale olie wordt in
sterke mate bepaald door de analyse-
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methode en de voorbehandeling van de
grondmonsters. Infra-rood methodes geven
een systematische fout, die afhankelijk isvan
het type minerale olie. De uitkomst van
gaschromatografische methodes issterk
afhankelijk van degangbare interpretatie van
het laboratorium en de gangbare voorbehandeling van het monster in het
laboratorium, waarbij het veldnatte monster
handmatig gehomogeniseerd wordt.
De laatste methode geeft een sterke
spreiding in de uiteindelijke resultaten.
Indien men tevens een snel en betaalbaar
antwoord wil, kan de werkelijke hoeveelheid
minerale olie in de grond slechts benaderd
worden. Deze conclusies kunnen afgeleid
worden uit een onderzoek datvan september
1986 tot april 1987 isuitgevoerd in het
IWACO-laboratorium in Rotterdam.
Het begrip minerale olie
Onder minerale olie wordt niet alleen de
ruwe aardolie verstaan in de vorm zoalsdie
uit de grond komt, maar tevens de meeste
Produkten die uit de ruwe olie gemaakt
worden met de additiva om de toepasbaarheid van het eindprodukt te verbeteren.
Hoe een bepaald eindprodukt er analytischchemisch uitziet isafhankelijk van de
herkomst van het ruwe produkt, het
opwerkingsproces en de eventuele
toevoegingen. De verhouding tussen de
concentraties van de diverse componenten in
het eindprodukt isvaak zeer specifiek. Men
spreekt in dat geval ook wel van een
'fingerprint'.

De benaming van de diverse eindprodukten
isvaak geënt op het gebruik of op de
technische eisen die aan een produkt gesteld
worden. Zo spreekt men van huisbrandolie,
gasolie, dieselolie, motorolie, stookolie,
afgewerkte olie etc.
Hoewel een benzine chemisch goed te
onderscheiden isvan een zware stookolie,
kan niet gesteld worden dat twee benzines
een vergelijkbare 'fingerprint' hebben. Deze
uiteenlopende samenstelling bemoeilijkt de
interpretatie van deanalyse vanminerale olie
(waarbij de uitkomst een getal is) zeer.

monster het laboratorium binnenkomt totdat
de concentratie berekend is:
1. De voorbehandeling, waarbij het monster
gehomogeniseerd wordt en eventueel
toevoegingen plaats vinden om een optimale
extractie plaats te laten vinden. Een gedeelte
van het voorbehandelde monster wordt
vervolgens in behandeling genomen.

Indien men het begrip minerale oliewil
definiëren vanuit chemische hoek, ishet
moeilijk een eenduidige formulering te
vinden. In dit artikel wordt onder minerale
olie verstaan: 'een mengsel van koolwaterstoffen, hoofdzakelijk bestaande uitalofniet
vertakte (cyclo-)alkanen, (cyclo-)alkenen en
aromatische koolwaterstoffen'.

3. De meting. Hiervoor zijn verschillende
methodes mogelijk, waarvan twee methodes
het meest gebruikt zijn:
—de infra-rood meting, waarbij de absorptie
van infra-rood licht van het mengsel bijeen
specifieke golflengte gemeten wordt:
om polaire verbindingen (o.a. natuurlijke
organische verbindingen en afbraakprodukten) te verwijderen wordt het extract
behandeld met florisil;
- de gaschromatografische methode,
waarbij de componenten afzonderlijk
gemeten worden.

Principe van de analyse
Bij de analyse van minerale olie zijn
verschillende stappen teonderscheiden vanaf
het moment dat het te analyseren veld-

2. De extractie, waarbij de olie met behulp
van een organisch oplosmiddel van de grond
gescheiden wordt. De aard van het
extractiemiddel en de extractiemethode zijn
beide in deze stap van belang.

TABEL I— Overzicht van de variatiesop deminerale oliebepaling dieinhetonderzoek zijn toegepast.
Voorbehandeling

Extractiemethode

Extractievloeistot

Nabehandeling

Meting

steekmonster
(VPR)
crvoücen malen
(RIVM)

schudden 15min.
schudden 60 min.
ultrasoon 15min.
ultrasoon 60 min.
verhitten met reflux
(IWACO)
Soxhlet ( 6 uur)
Soxhlet (16 uur)
VPR-methode
(alleen pent/aceton)

tetra/water
freon 113/water
tetra
freon 113
pentaan/aceton
CS2
methanol

zonder toevoeging
metflorisil
met silica

IR
GC

principe voorbehandeling conform VPR
500gramveldnatte grond—» deelmonster (3steken = ca.50ml) —> homogeniseren metspatel-^10 gram
inbewerking nemen-^ (drogen met natriumsuifaat)
principe cryogeen malen als voorbehandeling
500gram veldnatte grond—> mengen met 100gramtalk en400gram natriumsuifaat — 16uurdrogenbij
10CC—» afkoeling invloeibaar stikstof -> malenmetkruisslagmolenmet 1 mmzeef -» opslagbij- 2 0 °C
-» 10gram inbewerking (= 5gramveldnatte grond)
principe extractiedoormiddel van schudden
voorbehandeldmonster in250mlkolf -» toevoeging extractievloeistof (40ml)-> mechanisch schudden
(15of60 min.) —» extract afgieten endrogenovernatriumsuifaat -» extract inbehandelingvoor meting
principe extractie doormiddelvan ultrasoon trillen
voorbehandeld monster inafsluitbare cupjes -» toevoeging extractievloeistof (40ml)—» plaatsingin
waterbad met ultrasone bron (15of 60min.50.000 hz)—> extract afgietenendrogenover natriumsuifaat
—» extract inbehandeling voor meting
principe extractieonder reflux (IWACO-methode)
voorbehandeldmonsterin250mlkolf —»toevoegingextractievloeistof (40ml)-» verwarmingonderreflux(1
uur) -» extract afgieten endrogen over natriumsuifaat »extract inbehandelingvoor meting
principe Soxhlet extractie
voorbehandeld monster in250mlkolf —> toevoeging extractievloeistof (40ml) -» overbrengen inSoxhletglas (verwarming extractievloeistof, afkoeling gasfase enextractie nacondensatie) -» extractie 6of 16uur
(ca. 12cycli peruur) —> extraxt decanterenendrogenover natriumsuifaat ~»extract inbehandeling voor
meting
principe VPR-extractiemethode
voorbehandeldmonster in250mlkolf -» 10min.schuddenmet50mlaceton-» toevoeging 100mlpentaan
en 10min.schudden —. vloeistoffase tweemaalmetwater extraheren —» pentaanfase drogenover
natriumsuifaat —> extract inbehandelingvoor meting
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Bij beide methodes zet men de meetresultaten uiteindelijk in concentraties om
door de waarden te vergelijken met die van
een standaard van bekende concentrâmes.

TABEL II - Karakterisering van degebruikte monsters.
Droge
stof

Ook de wijze waarop het te analyseren
monster in het veld wordt genomen isvan
invloed op het uiteindelijke resultaat. Dit
aspect isechter inhetonderhavige onderzoek
niet meegenomen.
Opzet van het onderzoek
In verschillende stappen van de analyse zijn
variaties aangebracht. Hierbij zijn zowel
officiële voorschriften gebruikt (NEN-norm
6673 [1] voorde analyse van minerale oliein
het water en de VPR C85-19 [2],voorlopige
praktijkrichtlijnen van het ministerie van
VROM) alsmethodes die in de praktijk vaak
toegepast zullen worden en eigen methodes.
De geteste variaties staan weergegeven in
tabel I.
Voor het onderzoek zijn 9 monsters
geselecteerd, waarvan 6met olie
verontreinigd en 2blanco's.Vaneen monster
(nr. 7) werd aanvankelijk aangenomen dat
het verontreinigd was.Achteraf bleek ditniet
het geval te zijn. In de tabellen IIen III
worden de monsters en het type olieverontreiniging getypeerd.

Code

%

1
2
3
4
5
6
7
BI
B2

93
82
84
77
81
75
78
80
36

Gloeiverlies

Deeltjesgrootteverdeling (%)
0-2

%
0.88
15
6.84
4,35
3,60
6,16
2.70
3,67
37,54

3.6
1.4
3,3
3,7
1,9
10,1
1.0
2,0
5,5

0-16
micrometer

0-53

2.1
3,0
5,0
5,7
2,9
17,4
1,8
3,8
8.1

6.3
6.8
26,8
14.7
12,0
43,1
6,1
14,0
59,3

Classificatie
klciig zand
sterk kleiig, venig zand
zandige humeuze klei
sterk zandige humeuze klei
sterk kleiig zand
humeuze klei
kleiig zand
sterk zandige klei
kleiig veen

Classificatie van de bodemtypes isgeschied aan de hand van de gegevens over het gloeiverlies(isgeïnterpreteerd alshet
gehalte aan organische stof) en de deeltjesgrootteverdeling gebaseerd op de indeling van de Rijks Geologische Dienst).

Gepoogd isom enige variatie in de bodemmonsters te krijgen. Door het kleine aantal
monsters dat gekozen is,washet echter niet
mogelijk om een relatie te leggen tussen
bodemparameters (organisch-stofgehalte en
korrelgrootteverdeling) en de resultaten van
de oliebepalingen.
Voorbehandeling vanhet monster
Voor de extractie wordt over het algemeen
slechts een klein gedeelte van het monster
gebruikt (circa 10gram). In het veld worden
monsters van 500 gram genomen. Omdat
men de gemiddelde concentratie minerale
olie van het veldmonster wilweten moet een

representatief deelmonster genomen
worden. In de VPR C85-19 wordt een
methode beschreven om dit deelmonster te
verkrijgen. Hierbij wordt met een appelboor
een deelmonster genomen. Dit deelmonster
wordt met een spatel gehomogeniseerd. Van
dit gehomogeniseerde monster wordt
10 gram in bewerking genomen.
Al in een vroeg stadium van het onderzoek
bleek (op statistische gronden) dat duplobepalingen van monsters die op deze wijze
voorbehandeld waren sterk van elkaar
konden verschillen. Daarom isovergestapt op
een voorbehandeling zoals die bij het RIVM
wordt toegepast [3J. Hierbijwordt het gehele

,4/7'. / - Invloed van voorbehandeling op extractierendement.
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Monsternr.3iszowel navoorbehandeling conform
VPR als navoorbehandeling door middel van
cryogene maling,in 10-voudgeanalyseerd.
Hierbij ishel monster geëxtraheerd met
tetrachloorkoolstof volgens de IWACO-methode
(verwarming onder reflux) waarna deconcentratie
minerale olie met behulp vande infra-rood methode
gekwantificeerd is.Ter vergelijking zijntevensde
resultaten vandiverse gaschromatografische
methodes weergegeven.
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TABEL III - Karakterisering vanhet type oliev

Code

Subjectieve
waarneming

1
2
3
4
5
6
7
lil
B2

benzine
gasolie
zware olie
benzine
benzine
gasolie
gasolie?
blanco
blanco

'rontreiniging.
Koolstofhummer
belangrijkste
componenten (GC)

Geur
+
++
+

8-20
11-42
17-42
8 - 18(40)
8 - 2 2 (40)
9 -32
18-44
15-20(40)
19-32(40)

+

+
++

-/+

-

Aromaten
aanwezig
(IR)
+

Opgegeven ouderdom
verontreiniging
enkele jaren
onbekend
enkele jaren
ca. 1 jaar
onbekend
enkele jaren
onbekend
n.v.t.
n.v.t.

-

+
+

-

De extractiemethode
Voor een goede extractie van de a-polaire
oliecomponenten uitdegrondmatrix zijn drie
zaken van belang:
1. onttrekking vanwater uitde grondmatrix;
2. een optimaal (a-polair) extractiemiddel;
3. een optimaal contact tussen extractiemiddel en grondmatrix.

Karakterisering van de verontreinigde monsters aan de hand van subjectieve waarnemingen, meetresultaten en
mondelinge overlevering. Het koolstofhummer tussen haakjes geelt aan tot waar geïntegreerd isbijde interpretatie van
het gaschromatogram. Van deverbindingen tussenC30enC40 ishet devraagofhetommineraleolie-componenten gaat.

veldnatte monster met behulp van vloeibaar
stikstof ingevroren en vermalen met een
kruisslagmolen. Om de structuur van het
monster geschikt te maken voor het malen in
de kruisslagmolen werd talk toegevoegd. Om
het monster te drogen werd natriumsulfaat
toegevoegd.
Beide methodes van voorbehandeling
werden getest door een aantal monsters in
tienvoud te analyseren, in afb. 1 staan de
resultaten weergegeven.
Voor het vervolg van het onderzoek werd
alleen de voorbehandeling met behulp van
cryogeen malen gebruikt omdat de variatiecoëfficiënt onder de 5% lag, terwijl bij de

tetra en freon wordt na cryogene maling
kleiner. Terwijl de extractie met freon na
voorbehandeling conform VPR slechts65%
is ten opzichte van extractie met tetra, ligt dit
percentage na voorbehandeling door middel
van cryogene maling op 90%.

voorbehandeling conform de VPR de
variatiecoëfficiënt rond de 25% lag.
Twee bijkomende conclusies uit de
experimenten naar de voorbehandeling zijn
echter eveneens van belang:
—het extractierendement wordt hoger na
voorbehandeling door middel van cryogeen
malen. Niet bekend isof dit veroorzaakt
wordt door het verkleinen en/of door een
betere onttrekking van het water uit het
monster door de goede menging met
natriumsulfaat. Een combinatie van beide
oorzaken lijkt echter voor de hand te liggen;
—het verschil tussen de extractiemiddelen

ad 1
Dat het aanwezige polaire water in de
grondmatrix een nietoptimale extractie geeft
is algemeen bekend. In welke mate het nog
aanwezige water het extractierendement
bepaalt isechter niet exact bekend. In het
onderhavige onderzoek zijn experimenten
gedaan waarbij aan het extractiemiddel water
werd toegevoegd. Uit de resultaten blijkt dat
het extractie-rendement sterkafneemt (afb.3).
In het voorschrift van de VPR wordt aceton
gebruikt om het water uit de grondmatrix te
onttrekken. In de overige extractiemethodes

Afb. 2 - Vergelijking van verschillende methodes voordeminerale bepaling bij5met olie verontreinigde grondmonsters.
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werd de grond voorbehandeld met natriumsulfaat. Hierbij dient er echter voor gezorgd
te worden dat er een optimaal contact tussen
de grond en het natriumsulfaat bereikt wordt
(zie ook onder 'voorbehandeling').
ad 2
De keuze van het extractiemiddel is
afhankelijk van de wijze waarop gemeten
wordt. Met infraroodmeting (IR) kunnen
geen alkanen alsextractiemiddel gebruikt
worden en worden tetrachloorkoolstof
(tetra) of 1,1,2-trichloor-trifluorethaan
(freon 113)gebruikt. Bijde gaschromatografische meting kunnen zwavelkoolstof en
pentaan gebruikt worden, alsmede freon en
tetrachloorkoolstof. In de meeste analyses
die gedaan zijn bleek tetra een beter
extractierendement te geven dan freon.
Na voorbehandeling conform VPR, bleek het
verschil groter te zijn (ca. 35% ten opzichte
van maximaal gevonden rendement) dan na
voorbehandeling met behulp van cryogeen
malen. Pentaan en zwavelkoolstof lijken een
beter extractie rendement tegeven dan tetra
en freon. Om hierover meer definitieve
uitspraken te kunnen doen zullen echtereerst
problemen met de interpretatie van de GCmeting opgelost moeten worden.

ad3
Er zijn verschillende methodes om een
optimaal contact tussen de grond en het
extractiemiddel te bereiken.
De eenvoudigste methode ishet schudden
van een kolf waarin zich de extractievloeistof
en de grond bevindt. Bij het onderzoek is
geëxperimenteerdmet 15enmet60 minuten
schudden.
Een betere extractie zou verkregen kunnen
worden met behulp van ultrasone trillingen.
Om te kunnen vergelijken met het schudden
isdit gedaan onder koeling en iszowel
15 minuten als60 minuten getrild
(frequentie 50kHz).Bijde Soxhlet-methode
wordt een kolf met extractie-vloeistof
verdampt door verwarmingenvindt extractie
in de afgekoelde dampt'ase plaats, waarna de
vloeistof via overheveling terugvloeit in de
kolf. Het rendement isafhankelijk van het
aantal cycli dat plaatsvindt, en derhalve van
de tijdsduur van de extractie.
In een bij het IWACO-laboratorium
ontwikkelde methode wordt een kolf met
extractievloeistof en monster gedurende een
uur onder reflux verwarmd.Tenopzichtevan
de Soxhlet-methode wordt een aanzienlijke
tijdswinst gemaakt.
Uit de diverse experimenten bleek dat de
verschillende methodes vergelijkbare

resultaten geven bij analyses met een
voorbehandeling met behulp van cryogene
maling en een IR-meting. Wel treden er
verschillen op bij de toevoeging van water
aan de extractievloeistof. Aangenomen kan
worden dat in het verlengde hiervan er
verschillen optreden tussen de diverse
methodes wanneer bijdevoorbehandeling de
grond niet goed ontwaterd wordt.
Deze resultaten betekenen dat gekozen kan
worden voor de minst bewerkelijke methode
(schudden; refluxmethode).
De meting
Bij de Infrarood-methode wordt gebruik
gemaakt van het feit dat alkanen licht
absorberen bij een golflengte van
ca. 2.925 cm" 1 (CH 2 rekvibratie). Omdat de
verschillende oliecomponenten een specifieke
extinctiecoëfficiënt hebben, wordt gebruik
gemaakt van een standaard. In het voorschrift
van de NEN 6673 iseen standaardolie
gedefinieerd van 37,5 v/v iso-octaan, 37,5 v/v
hexadecaan en 25 v/v benzeen.
De aromaten hebben een aanzienlijk lagere
extinctie-coëfficiënt bij 2925 cm -1dan de
alkanen. Indien de verhouding aromaten;
alkanen afwijkt van die van de standaard, zal
een afwijking van het resultaat verkregen
worden. Zo zal een oliewaarin geen

Afb. 3 - Invloed van toevoeging van wateraan extractievloeistof.
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monster 1

extractievloeistof
zonder water
Gasölieverontreiniging
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aromaten aanwezig zijn een te hoog analyseresultaat geven.
Bij de gaschromatografische methode
worden de verschillende oliecomponenten
gescheiden op een capilaire kolom. Detectie
vond in dit onderzoek plaats met behulpvan
vlamionisatie detectie (FID).Op deze wijze
kunnen de belangrijkste (groepen)
componenten van de olie herkend worden,
zodat de olie gekarakteriseerd wordt.

verbindingen van C8 t/m C40 n-alkanen. Bij
het onderzoek bleek een verzameling
verbindingen niet voldoende gescheiden te
kunnen worden (in het chromatogram
zichtbaar alseen bult)en bijhet integreren
derhalve niet meegenomen te worden.
Hierdoor werd een te lage uitkomst
verkregen. Vervolgens ismet een rechte
basislijn (geen basislijn correctie)
geïntegreerd waarbij de uitkomst tot circa6
maal hoger kwam te liggen.
De beste methode zou echter zijn om een
standaard voor het te meten monster en een
standaard na het te meten monster te
analyseren en de uitkomst met deze
standaarden tevergelijken. De tijdsduur van
een analyse neemt dan sterk toe.
Uit het onderzoek blijkt dat de IR-methode
hogere waarden geeft dan de GC-methode.
De spreiding van de analyse-resultaten bleek
bij de IR-methodes kleiner tezijn dan bijde
GC-methodes.

Het omrekenen van de concentratie van de
diverse componenten naareen concentratie
minerale olie levert ook bijdeze methode
problemen op:
—De zware componenten komen langzaam
van de kolom. In dit onderzoek iseen
temperatuurprogramma van 30 minuten
gebruikt, waarbij verbindingen tot circa
40 koolstofatomen nogmeegenieten worden.
De scheiding van de lichtere componenten is
dan echter niet optimaal. Wanneer langere
temperatuurprogramma's gekozen worden,
levert dat bij de praktische uitvoering
problemen op.
- Van het chromatogram moet een
concentratie afgeleid worden. Hiertoe wordt
de curve geïntegreerd. Met een computer kan
dit automatisch gebeuren. De uitkomst wordt
vergeleken met een standaard van

in de uitkomst ontstaan. De wijze van
integreren (de liggingvan de basislijn) zal
daarenboven nogeenseenvariatiein uitkomst
per laboratorium geven zolang er geen
methode gestandaardiseerd is.
Bij het onderzoek zijn 2 blanco's
meegenomen (een veen- en kleimonster)en
werd van 1monster (zand) achteraf
betwijfeld of het verontreinigd was. Deze
monsters zijn, evenals de verontreinigde
monsters, geanalyseerd opminerale olie
volgens verschillende methodes (afb. 4).
Uit de resultaten kwam een aantal zaken naar
voren:
—De GC-methode en de IR-methode weken
gemiddeld bij alledrie de monsters weinigvan
elkaar af.
—De spreiding van de verschillende IR- en
GC-methodes waserggroot,metnamebijhet
veenmonster.
—De methodes met de hoogste uitkomst bij
de verontreinigde monsters gaven ook de
hoogste uitkomst bij de blanco's
(reflux-methode, tetra, IR en Soxhlet,
zwavelkoolstof, GC).
—Het niet (of niet involdoende mate)
toevoegen van florisil, dat gebruikt wordt om
polaire verbindingen af te vangen bij de
IR-methode, geeft bij het veenmonster een

De niet eenduidige interpretatie van de
chromatogrammen veroorzaakt voor een
groot deel de grote spreiding van de
resultaten bijde GC-methodes. Door
variaties in de analyse-omstandigheden aan
te brengen (temperatuur-programma, wijze
van injecteren etc.) kunnen grote verschillen

Afb. 4 - Analyseresultaten van deniet verontreinigde monsters.
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Bij vergelijking van 10 analysemethodes zijn 2 blanco
m o n s t e r s g e a n a l y s e e r d e n 1m o n s t e r (nr. 7) w a a r v a n
o p g e g e v e n w a s dat het v e r o n t r e i n i g d zou zijn, maar
w a a r het g e h a l t e aan m i n e r a l e olie nauwelijks b o v e n
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T e v e n s is a a n g e g e v e n w a t de invloed van het
a c h t e r w e g e laten v a n de f l o r i s i l - t o e v o e g i n g op de
r e s u l t a t e n v a n de I R - m e t h o d e s is.
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