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Voorwoord
Achtergrond
Deze norm is opgesteld in het kader van project 234 ‘Modulaire aanpak organisch’ uit het Actieprogramma
Normalisatie en Validatie van Milieumeetmethoden (ANVM). Aanleiding voor de start van dit project was
enerzijds het grote aantal analysemethoden dat in de loop der tijd is opgesteld voor de bepaling van
organische parameters in verschillende matrices en anderzijds de ongewenste divergentie die is ontstaan
tussen overeenkomstige bepalingsmethoden voor verschillende matrices.

Vo

De huidige opzet van normen is kostbaar en werkt bovendien remmend op de ontwikkeling van nieuwe
normen en de normalisatie daarvan. Met de modulaire opzet kan een vermindering van het aantal normen
en een vereenvoudiging van de normenstructuur worden bereikt. De normenstructuur wordt flexibeler ten
aanzien van het inpassen van nieuwe technieken. Daarvoor is het nodig dat de bestaande normen
milieubreed worden opgesteld in een koepelnorm. De functie van zo’n koepelnorm is een spoorboekje; hierin
staat de normatieve route, van de monsterneming tot en met de analyse die moet worden gevolgd om een
bepaling uit te voeren.
De norm NEN 6978 vervangt de volgende norm:
NEN 5733:1997

Bodem – Bepaling van het gehalte aan minerale olie in grond en waterbodem met
gaschromatografie

or

Opzet modulaire aanpak

De modulaire aanpak voor de bepaling van organische parameters is opgesteld voor de matrices grond,
waterbodem en bouwstof (grond).

— zuivering;

eld

— analyse.
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— monstervoorbehandeling;
— extractie;

be

— monsterneming;

ev

Pr

De bepaling van het gehalte aan organische componenten in deze matrices wordt op een aantal niveaus
uitgevoerd die elk een bijdrage leveren aan (de nauwkeurigheid van) het eindresultaat. Bij de modulaire
opzet wordt onderscheid gemaakt tussen vijf niveaus, te weten:

Uit de modulaire opzet blijkt dat de niveaus van monsterneming en monstervoorbehandeling matrixspecifiek
zijn. De stappen extractie, zuivering en analyse zijn niet matrixspecifiek en worden milieubreed opgesteld.
Voor de stroomlijning en modulaire opzet wordt verwezen naar de koepelnorm NEN 6970.
Gebruikers van deze norm wordt nadrukkelijk verzocht hun ervaringen met deze norm aan NEN mee te
delen. Bij de periodieke evaluatie van de norm worden de aangeleverde gegevens meegenomen.
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Bodem – Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan minerale olie met
gaschromatografie
1 Onderwerp en toepassingsgebied
Deze norm beschrijft een methode voor de bepaling van het gehalte aan minerale olie in grond, waterbodem
en grond zijnde bouwstof met gaschromatografie, uitgaande van geëxtraheerde en gezuiverde monsters.

Vo

OPMERKING 1
Onder grond zijnde bouwstof wordt verstaan niet-vormgegeven bouwstof met een vaste structuur die
van natuurlijke oorsprong is, niet door de mens is geproduceerd en onderdeel van de bodem kan uitmaken. De definitie
is nader uitgewerkt in het Bouwstoffenbesluit (1995) [1].
OPMERKING 2
Voor de bepaling van het gehalte aan minerale olie van C10 tot C40 door gaschromatografie voor het
toepassingsgebied afval wordt verwezen naar NEN-EN 14039.

De norm is bedoeld om te worden toegepast op monsterextracten die zijn verkregen na monsterneming,
monstervoorbehandeling, extractie en zuivering. De normen die betrekking hebben op de monsterneming,
voorbewerking, extractie en zuivering staan beschreven in de koepelnorm NEN 6970.

2 Normatieve verwijzingen

or

De volgende documenten waarnaar is verwezen zijn onmisbaar voor de toepassing van dit document. Bij
gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde versie van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is
de laatste versie van het document (met inbegrip van wijzigingsbladen) waarnaar is verwezen van
toepassing.
NEN 5709:2006

be

Koepelnorm voor de bepaling van organische componenten in de
matrices grond, waterbodem en bouwstof (grond)

NEN-EN 12880:2001

NEN-ISO 11465:2005

Karakterisering van slib – Bepaling van het droge-stofgehalte en
het watergehalte
Bodem – Bepaling van het gehalte aan droge stof en het
vochtgehalte op massabasis – Gravimetrische methode

eld

3 Termen en definities
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NEN 6970:2008

Bodem – Monstervoorbehandeling voor de bepaling van
organische en anorganische parameters in grond

Voor de toepassing van deze norm gelden de volgende definities.

3.1
minerale olie
verbindingen die met aceton/petroleumether onder bepaalde omstandigheden isoleerbaar zijn en die zijn te
chromatograferen met retentietijden die liggen tussen de retentietijden van n-decaan (C10H22) en
n-tetracontaan (C40H82)
OPMERKING

Dit zijn in hoofdzaak zwak polaire verbindingen met alifatische en/of aromatische C-H-verbindingen.

3.2
terugvinding
fractie van de meetcomponent die bij analyse wordt teruggevonden, na toevoeging onder gedefinieerde
omstandigheden van een bekende hoeveelheid meetcomponent aan het monster

3

Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

NEN 6978:2008

4 Beginsel
Minerale olie wordt gaschromatografisch bepaald. Voor de scheiding wordt een kolom met een zwak polaire
immobiele fase gebruikt. Detectie vindt plaats met een vlamionisatiedetector (FID). Kwantificering geschiedt
op basis van vergelijking van de totale piekoppervlakte van het chromatogram, begrensd door de
retentietijden van n-decaan en n-tetracontaan, met de overeenkomstige oppervlakte van het chromatogram
van een kalibratiemengsel van dieselolie en motorolie.

5 Reagentia en hulpstoffen
5.1

Algemeen

Vo

Gebruik uitsluitend reagentia en hulpstoffen van ten minste analytisch zuivere kwaliteit. Deze stoffen moeten
vrij zijn van storende componenten. Controleer dit vooraf door een blancobepaling uit te voeren.
OPMERKING
Raadpleeg voor de gevaren die zijn verbonden aan het werken met chemicaliën de desbetreffende
Chemiekaarten [2].

5.2

Aceton [CAS-nummer 67-64-1], C3H6O

5.3 Petroleumether met een kooktraject dat begint op of boven 30 °C en eindigt op of onder 60 °C of
heptaan [CAS-nummer 142-82-5]

or

5.4 Kalibratiemengsel van minerale oliën, zoals in gesloten ampul verkrijgbaar bij het Nederlands
Meetinstituut
5.5

n-alkanen (C10 t.m. C40), zie tabel 1

ev

Decaan

be

Pr

Verbinding

Tabel 1 — n-alkanen (C10 t.m. C40)
CAS-nummer

Molecuulformule

112-40-3

C12H26

629-59-4

C14H30

544-76-3

C16H34

593-45-3

C18H38

Eicosaan

112-95-8

C20H42

Docosaan

629-97-0

C22H46

Tetracosaan

646-31-1

C24H50

Hexacosaan

630-01-3

C26H54

Octacosaan

630-02-4

C28H58

Triacontaan

638-68-6

C30H62

Dotriacontaan

544-85-4

C32H66

Tetratriacontaan

14167-59-0

C34H70

Hexatriacontaan

630-06-8

C36H74

Octatriacontaan

7194-85-6

C38H78

Tetracontaan

4181-95-7

C40H82

Dodecaan
Tetradecaan
Hexadecaan
Octadecaan
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C10H22
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124-18-15
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