Nieuwe waterbodemsteker en de kwaliteitsbeoordeling van
bodemmonsters*

1. Inleiding
Bemonstering en onderzoek van waterbodems vragen ingewikkelde technieken
in vergelijking met het onderzoek en de
bemonstering van landbodems.
Bij bodems onder water zijn er markante
verschillen waardoor een andere techniek
en andere apparatuur vereist zijn.
Ontwikkelingen zijn achtergebleven
omdat tot voor kort geen duidelijke
motivatie aanwezig was om de bodems
onder water te onderzoeken. Nu het
vermoeden van velen bevestigd is dat
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ons land niet alleen bezinkbekken is van
minerale sedimenten maar ook van het
afval van een groot deel van WestEuropa, is de behoefte aan onderzoek
echter bijna even groot geworden als de
schrik van beheerders van het oppervlaktewater.
Een onderzoek van Siebers en Donze
[1983] toonde aan dat geschikte
apparatuur om de bovenlaag van waterbodems (tot ca. 1m) ongeroerd te
bemonsteren niet voorhanden was. Aan
de hand van te voren opgestelde eisen is
door Siebers en Donze [1983] een
instrument ontwikkeld, de sedimentsampler, waarmee monsters gestoken
kunnen worden die ongeroerd zijn maar
niet vrij van compactie. Dit artikel dient
als een vervolg hierop beschouwd te
worden. Absolute ongestoordheid is een
utopie. Hier wordt bedoeld: handhaving
van de verticale en horizontale opbouw
met zo weinig mogelijke vervorming.
Hnige vervorming hoeft geen probleem te
zijn zolang we kunnen meten hoe groot
deze is. Het bepalen van vervormingen
wordt in dit artikel behandeld.
Alvorens verder te gaan moet een aantal
begrippen gedefinieerd worden:
- waterbodem: bodem permanent of
periodiek bedekt door een waterlaag
[Nederlands studie centrum, 1987];
- bodem: diepte waarop de consolidatie
van de sedimenten een aanvang neemt;
- modder: de ijle sedimenten welke zich
op de bodem bevinden.
* Samenwerking tussen Eijkelkamp Agrisearch
Equipment BV,leverancier en fabrikant van
apparatuur voor o.a. bodemonderzoek en de
Technische Universiteit Delft (TUB) heeft geleid
tot een nieuw apparaat voor het bemonsteren van
waterbodems. Het project is deels gefinancierd
door de Stichting Bevordering Onderzoek
Bedrijven (B.O.B.).

De overgang van waterlaag naar modderlaag is in de Nederlandse wateren meestal
scherp als we deze definiëren als een
sprongsgewijze toename van de troebelheid.
Andere grootheden zoals soortelijke
massa, draagkracht en viscositeit, en
andere geven een veel minder scherp
onderscheid. De overgang van modder
naar bodem is moeilijker te definiëren,
maar is voor dit artikel niet van belang.
Voor een definitie van deze overgang
moet de consolidatie als maat genomen
worden, welke uitgedrukt kan worden in
afschuifweerstand, draagkracht, soortelijke
massa, droge-stofgehalte of een
combinatie hiervan.
Tot slot en ten overvloede: modder is een
mengsel van slib en water en slib is het
geheel aan 'droge deeltjes'.
2. Bemonstering van een waterbodem
Voor het goed begrijpen van het
fenomeen waterbodem is het verstandig
een vergelijking te trekken met de landbodem. Het is van belang de verschillen
tussen bodem en waterbodem te onderkennen. Daar waar de waterbodem niet
verschilt van een landbodem kan men
terecht bij de bestaande bodemkunde en
grondmechanica.
Landbodems in Nederland zijn niet of
nauwelijks onderhevig aan erosie of
sedimentatie, in tegenstelling tot waterbodems. Deze geomorfologische
processen bepalen volledig de opbouw
van de bovenlaag van de waterbodem.
Een goed onderzoek naar waterbodems
kan niet los hiervan gezien worden. Waar
erosie optreedt zal men veelal vergeefs
zoeken naar vervuilingen, in tegenstelling
tot aanslibbende gebieden waarin de
vervuilingen accumuleren. Geomorfologie
als onderzoeksgebied valt buiten de
context van dit artikel.
Duidelijk fysisch verschilt een waterbodem in opbouw van een landbodem
door:
- aanwezigheid van niet-geconsolideerde
lagen;
- permanente verzadiging met water
('waterlogged');
- mogelijke aanwezigheid van gasbellen
door anaërobe biologische activiteit.
2.1. Waterbodem versus landbodem
Bepalend in de bemonstering van een
waterbodem is het ontbreken van een vast
punt zowel voor bediening als voor maatvoering. Veelal wordt bemonsterd vanuit
kleine bootjes, speelbal van wind, golven
en stroming. Zolang men niet de beschikking heeft over geheel autonoom
werkende bemonsteringsapparatuur zal
men eerst dit probleem op moeten lossen

Samenvatting
Voor waterbodems en slurries is een
steekapparaat ontwikkeld voorzien
van een membraan tegen het uitstromen van niet-cohesief materiaal.
Monsters kunnen zonder compactie
gestoken worden door toepassing
van een stationaire zuiger.
De fysische kwaliteit van een
monster is gedefinieerd naar de
mate van compactie. Metingen naar
compactie zijn verricht door middel
van dieptemetingen en opto-elektrische bepaling van de bodemligging.

wil men een ongeroerd monster steken en
enige maatvoering kunnen hanteren.
Zonder de pretentie compleet te zijn, geef
ik enkele voorbeelden hoc dit gedaan kan
worden.
- Men kan een vast punt uitbouwen
vanaf de wal. Het meest eenvoudige
voorbeeld is een brug over een sloot of
kanaal. Tijdelijke constructies zijn
mogelijk met een kabel over een waterloop of met een kraan vanaf de wal.
- Ondiep water (< 0,8 m) kan men
wadend bemonsteren.
- Een bemonsteringsvaartuig kan men
nemen met een dermate grote stabiliteit
dat de optredende verplaatsingen van het
vaartuig in het vlak van de waterspiegel
ten opzichte van de maatvoering van het
monster te verwaarlozen zijn. Op diep
water kan de verankering van het vaartuig
problemen geven. Het advies luidt: zoek
een rustige dag uit.
- Het ligt voor de hand gebruik te maken
van een bodemgesteunde geleiding, zoals
dat ook in zeebodemonderzoek regelmatig
wordt gebruikt. Men moet hierbij denken
aan een frame dat steunt op de bodem en
de bemonsteringsbuis positioneert.
- Een mogelijkheid in de categorie 'van
dik hout zaagt men planken' is de
gewichtsconstructie of jacket. Een relatief
grote en zware constructie (enkele tonnen
zwaar) wordt op de bodem gezet waarbij
een gedeelte boven water uitsteekt
vanwaar af man kan bemonsteren.
Wanneer een vast punt is gerealiseerd kan
in enkele gevallen gebruik gemaakt
worden van de traditionele technieken
voor bodembemonstering. Deze apparaten
falen evenwel bij bemonstering van ijle
sedimenten. Geen van deze apparaten kan
niet-geconsolideerde sedimenten vasthouden in de monsterbuis.
Een ander verschil tussen bemonstering
van landbodems en waterbodems is de
minder comfortabele omstandigheden
waaronder de bemonstering van water-
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bodems vaak geschiedt. Denk hierbij aan
het gebrek aan beschutting op open water,
beperkte ruimte en stabiliteit op het
bemonsteringsvaartuig, voorover hangen
over relingen en koude en natte vingers.
Dit betekent, dat aan het bedieningsgemak van bemonsteringsapparatuur voor
waterbodems hoge eisen gesteld moeten
worden.

1. Snijkop met afsluiting
De snijkop is voorzien van een opblaasbaar membraam (8); bij
penetratie in de bodem is het membraam tegen de wand van
de snijkop gezogen zonder dat de doorlaat verkleind wordt en
juist voor het ophalen van het monster wordt lucht gepompt
tussen membraam en snijkop waardoor de doorlaat geheel
wordt gesloten.
De snijkop zelf is van gehard RVS en bij dimensionering zijn de
hoogte en wanddikte zo klein mogelijk gehouden. De richtlijnen afkomstig uit de grondmechanica zijn, indien toegepast
op het bemonsteren van waterbodems, streng te noemen.
Het blijkt dat de ontwikkelde steker voor waterbodem de richtlijnen redelijk weet te benaderen het begrip 'relatieve
oppervlakte' daargelaten. De oorzaak van deze afwijking is het
afsluitmechanisme en, in verband met de hanteerbaarheid, de
relatief klein gekozen buisdiameter.

2.2. Techniek van bodembemonstermg
Vele artikelen en verzamelde werken zijn
verschenen over technieken en apparatuur
voor bemonstering van bodems. In dit
artikel wordt hier niet diep op in gegaan.
Met enkele verwijzingen naar vergelijkingstest wordt volstaan.
De algemene conclusie die getrokken kan
worden is dat de beste monsters gestoken
worden met een dunwandige buis met een
diameter van 50-75 mm en voorzien van
een stationaire zuiger [ISSMFE, 1979;
Rourke & O'Connor, 1982; Bengt, 1980].
Hen dunwandige buis zonder zuiger geeft
altijd compactie. Testen met valbommen
(verzwaarde buis welke onder eigen
gewicht en snelheid de bodem indringt)
toonden aan dat de lengtes van monsters
+ 50% van de indringdieptes waren
[Emery & Hülseman, 1964].
Voor de vormgeving en dimensionering
van bemonsteringsbuizen heeft de
ISSMFE [1979] richtlijnen opgesteld voor
het verkrijgen van monsters van de
bodem met een zo laag mogelijke indringweerstand en zo hoog mogelijke mate van
ongestoordheid. De richtlijnen betreffen
voornamelijk de snijrand van de monsterbuis.
Onderzoek naar de eisen te stellen aan
apparatuur voor het nemen van waterbodemmonsters is gedaan door Visser e.a.
[1983]. Onderzoek naar de kenmerken en
beoordeling van bestaande apparaten voor
de bemonstering van waterbodems is
verricht door Siebers en Donze [1984].
Voorlopige praktijkrichtlijnen voor
bemonstering bij onderzoek van bodemverontreinigingen zijn opgesteld door het
adviesbureau DHV [1985].
3. Beschrijvingen nieuwe
waterbodemsteker
De belangrijkste eisen die aan het
ontwerp van de nieuwe steker voor waterbodems ten grondslag lagen waren:
- minimale vervormingen aan bodemmonsters;
- korte bemonsteringstijd;
- goede hanteerbaarheid, dus een laag
gewicht en zo eenvoudig mogelijke
bediening;
- geschikt voor bemonstering van waterbodems variërend van 'dik water- tot
stevige zandbodems;

2. Bemonsteringsbuis
In standaarduitvoering is dit een transparant slagvaste
PVC-buis met een inwendige diameter 0 56,7 ± 0,5 mm en een
wanddikte van 3 mm.
Indien het PVC niet voldoet aan de chemische te stellen aan de
bemonstering dan kan deze vervangen worden door een
dunwandige RVS buis.
De lengte van de monsterbuis is vrij tot ± 2 meter.
3. Adapter
Dit onderdeel zorgt voor de verbinding tussen monsterbuis (3)
en indrukstang. Tevens worden aan dit onderdeel drie
sjorbanden (4) gehaakt waarmee de snijkop met membraam
op zijn plaats gehouden wordt.
4. Sjorbanden
Aan de snijkop bevinden zich drie platte sjorbanden van
polyester met een breedte van 25 mm en een dikte van
± 1mm. De lengte van deze banden is eenvoudig op maat te
maken. De maximale lengte is in principe onbepaald.
5. Indrukstang met handvaten
De indrukking is verlengbaar met stukken van 0,5 m en 1,0 m,
verbinding geschiedt met conische draad.
6. Zuiger
De zuiger is van nylon en voorzien van twee rubber O-ringen
welke luchtdicht afsluiten tegen de PVC monsterbuis. Daar de
zuiger nogal wat wrijving heeft is het verstandig te smeren met
siliconenolie De bodemsteker kan met en zonder zuiger
gebruikt worden. De zuiger kan in de monsterbuis achtergelaten worden als bovenafsluiting van het gestoken monster
waardoor voorkomen wordt dat het monster in aanraking komt
met de buitenlucht.
7. Demontabele zuigerkabel
De RVS zuigerkabel kan losgekoppeld worden van de zuiger
terwijl deze zich in de buis bevindt.

- modulaire opbouw zodat de steker
uitgebreid kan worden tot een op maat
gesneden systeem;
- commercieel exploiteerbaar, dus lage
produktiekosten en hoge duurzaamheid;
- beperkte afmetingen en gewicht voor
eenvoudig transport;
- gestoken monster moet hermetisch af te
sluiten zijn.
Praktijkonderzoek en resultaten uit de
literatuur hebben geleid tot de ontwikkeling van een relatief dunwandige
steker met stationaire zuiger.
Gecombineerd met de zojuist genoemde
eisen is een instrument ontstaan,
opgebouwd uit verwisselbare onderdelen
waarmee met behulp van een stang-

verbinding bemonsterd kan worden tot
een diepte van 5 m. (afb. 1).
Onderaan de steker, in de snijkop, bevindt
zich een afsluiting om het wegvloeien van
ijle sedimenten te voorkomen. De snijkop
is voorzien van een membraam, wat bij
penetratie in de bodem tegen de wand
van de snijkop is gezogen zodat de
doorlaat niet vernauwt. Voor ophalen van
het monster wordt lucht gepompt tussen
membraam en snijkop waardoor de
doorlaat geheel wordt gesloten.
Bij dimensionering van de snijkop is
rekening gehouden met de richtlijnen van
het ISSFME voor dimensionering en
vormgeving van monsterbuizen (zie tabel
1). De grote relatieve doorsnede van de
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nieuwe steker geeft bij zachte bodems
geen problemen. Bij zandbodems is echter
de weerstand van de snijkop duidelijk
merkbaar en moet veelal overgegaan
worden op het inhameren in plaats van
indrukken van het bemonsteringsapparaat, waardoor de bemonsteringstijd
iets toeneemt.
In standaarduitvoering is dit een
transparante slagvaste PVC-buis met een
inwendige diameter 0 57 mm en een
wanddikte van 3 mm. Het doorzicht is een
groot voordeel omdat direct na monstername het genomen monster visueel
geïnspecteerd kan worden.
Indien het PVC niet voldoet aan de
chemische eisen te stellen aan de bemonstering dan kan deze vervangen
worden door een dunwandige RVS buis.
De lengte van de monsterbuis is vrij tot .
± 2 m.
De bodemsteker kan met en zonder
zuiger gebruikt worden, waarbij rekening
gehouden moet worden met flinke
compactie (tot 50%) wanneer de zuiger
niet gebruikt wordt (afb. 2).
De zuiger kan in de monsterbuis achtergelaten worden als bovenafsluiting van het
gestoken monster waardoor voorkomen
wordt dat het monster in aanraking komt
met de buitenlucht.

Nadat een monster gestoken is wordt de
monsterbuis gelost en afgesloten met
behulp van een lostafel. Hiermee wordt
een PVC-dop onder in de monsterbuis
gebracht welke luchtdicht afsluit (afb. 3).
Indien men het monster onder druk wil
bewaren kan onder in de monsterbuis een
zuiger aangebracht worden en met een
spaninrichting kan druk op het monster
gezet worden.
De meest in het oog springende verschillen met de door Siebers [H 2 0, 1984]
ontwikkelde sedimentsampler zijn de
kleinere doorsnede, het ontbreken van
een mantelbuis en de mogelijkheid tot het
monteren van een zuiger. De eerste twee
verschillen zijn het gevolg van de hoge
eisen gesteld aan de hanteerbaarheid,
terwijl de optionele zuiger moet zorgen
voor een vulling van de monsterbuis
zonder compactie.
4. Kwaliteit van gestoken monsters
De kwaliteit van een bodemmonster is de
mate waarin de oorspronkelijke situatie in
de bodem bewaard blijft. Om het begrip
kwaliteit hanteerbaar te maken kunnen we
het splitsen in twee delen:
a. Chemisch-biologische kwaliteit
Kwaliteit in deze categorie betekent in
principe niet meer dan dat geen stoffen

TABEL I - Vergelijkingvan dedimensies van de snijkop van denieuwe stekervoorwaterbodems metde richtlijnenopgestelddoordeInternationalSocietyfor SoilMechanics andFoundation Engineering (ISSFME), 1979.
Richtlijnen
ISSFME
Binnendiamcter monsterbuis
Vrijloop van monster in monsterbbuis
Hoek van de snijrand
Ovaliteit
D2uitw.I)2inw.
Relatieve doorsnede
100%
D2uitw.

75 + 0,5 mm
0%
6°±1°
< 1,5 mm
<10%

Nieuwe steker
voor waterbodems
56,7 + 0,5 mm
0-2%
10°
< 0,5 mm
5(1

Afb. 2 -Nieuwestekermet
zuigervoor monstername.

toegevoegd of onttrokken worden aan het
monster en dat fysische parameters die
chemische reacties kunnen beïnvloeden,
constant blijven. De fysische parameters
welke redelijkerwijs invloed kunnen
hebben op chemische reacties zijn
temperatuur, lichtbestraling en druk.
b. Fysische kwaliteit
Hieronder wordt verstaan het in stand
houden van de fysieke dimensies; ofwel
horizontale en verticale opbouw van
monster moet gelijk zijn aan die van de

Aß. 3

NUI

'm f
Steker na monstername geplaatst in de
lostafel.

De snijkop is gedemonteerd en met een losplaat
is de monsterbuis van de snijkop gescheiden.

Onderin de monsterbuis wordt een PVC-dop
geplaatst welke lucht- en waterdicht afsluit.
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2. diepte steekapparaat na penetratie;
3. hoogte gestoken monster.

bodem. Grondmechanische aspecten
blijven buiten beschouwing.
Praktisch betekent deze definitie voor
monster en monsterneming het volgende:
- De materialen van de monsternemer
mogen geen stoffen afstaan en niet met
het monster reageren.
- Het monster dient hermetisch van de
omgeving afgesloten te zijn.
- Het monster dient koel en donker
bewaard te worden.
- Het monster dient onder druk
gehouden te worden gelijk aan de hydrostatische druk op de diepte waar het
monster gestoken is.
- Tijdens het steken van het monster
mogen hierop geen krachten werken
welke het monster kunnen vervormen.
De eerste vier punten zijn eenvoudig
controleerbaar en beheersbaar. Het laatste
punt daarentegen is niet direct controleerbaar en wordt daardoor veronachtzaamd,
met als gevolg dat informatie over de
bodemopbouw gemist wordt, informatie,
die nodig is bij eventuele baggerwerkzaamheden en die vereist is voor de
bepaling van de historie van de bodem
met betrekking tot sedimentatiesnelheden
en vervuilingen.
Bij bodembemonsteringen gaat het altijd
om het verkrijgen van verticale profielen
en is enkel de verticale vervorming van
het bodemmonster van belang.
Wanneer we uitgaan van monstername
met behulp van een open buis kunnen we
de vervormingen als volgt specificeren:
- compactie door wandwrijving
Compactie is de belangrijkste vervorming,
de accumulerende wandwrijving geeft een
axiale spanning die het monster inéénperst en de vooruitliggende bodemlagen
samendrukt (afb. 4).
- opbolling door wandwrijving
De wandwrijving grijpt aan verticaal langs
de wand van het monster, terwijl de
reactiekracht verdeeld is over de horizontale doorsnede van het monster. Door de
Afb. 4 - Opbollingencompactie van bodemlagen tijdens
hetbemonsteren meteen open dunwandige buis met
scherpe snijrand(naarE.Santoyae.a. 1981).

Het verschil tussen 2 en de som van
1 en 3 is de absolute verkorting van het
gestoken monster [persoonlijke mededeling Donze]. De hoogte van het monster
is na winning van het monster eenvoudig
met een meetlint te bepalen. De andere
metingen vragen meer aandacht. Wanneer
kan men spreken over het begin van de
bodem en hoe kan men dat meten?

Om de verticale vervormingen van monsters te
bepalen moeten de volgende afstanden
gemeten worden:
h. begin van de bodem
a. diepte steekapparaat na penetratie
I. hoogte gestoken monster
Het verschil tussen a en de som van h en 1is de
absolute verkorting van het gestoken monster:

6 = a-(h + l)

Aft. 5.

a-symmetrie in aangrijping ontstaat
opbolling [Santoga e.a., 1981].
De opbolling blijkt niet groter te zijn dan
de straal van de monsterbuis: en van
boven naar onder in het monster wordt de
opbolling kleiner. Controle is mogelijk
door inspectie van de bovenste lagen van
het monster (afb. 4);
- opwerveling door waterstroming
IJle sedimenten zijn gevoelig voor
resuspensie. Tijdens bemonstering
kunnen stromen geïnduceerd worden die
de toplaag doen opwervelen. Controle
hierop is eenvoudig wanneer gebruik
gemaakt wordt van een transparante buis.
Troebelheidsmetingen geven uitsluitsel of
dit optreedt als de buis niet doorzichtig is.
- torsie door verdraaiing van de buis
Torsie van een monster zal geen probleem
zijn omdat de verticale structuur hierdoor
niet wordt beïnvloed.
Maatvoering
Om de verticale vervormingen van
monsters te bepalen moet een aantal
afstanden ten opzichte van de waterspiegel gemeten worden (afb. 5).
1. begin van de bodem;

Begin van debodem
Wanneer men een harde bodem (bijvoorbeeld zandbodem) te maken heeft, is het
begin van de bodem eenduidig en eenvoudig te meten. Bevinden zich ijle
sedimenten boven de bodem dan kan een
sprongsgewijze toename van de troebeling
als begin van de modderlaag gedefinieerd
worden. In de meeste wateren is dit een
scherpe overgang. Voor goede maatvoering hebben we een scherpe grens
nodig. Daarom is het meestal het beste
hiervoor een troebelheidsmeting te
gebruiken en het begin van de modderlaag als grens te nemen [persoonlijke
mededeling Donze].
Afstandsmeting
Voor het meten van de afstanden ofwel
dieptes staan de volgende technieken ter
beschikking:
- meetlint;
- drukmeting;
- echolood.
Van deze technieken valt het echolood af
door onnauwkkeurigheid. Bij een bodem
met ijle sedimenten is onduidelijk op
welke laag het echosignaal reflecteert
[Nieuwenhuyze, 1986].
Het meetlint kan gebruikt worden als er
geen waterstroming optreedt en men recht
boven het bemonsteringsapparaat kan
komen. In de overige gevallen biedt een
drukmeting uitkomst. Met behulp van een
flexibele verbinding kunnen dieptes
gemeten worden met een onder water
geplaatste sensor of met een zogenaamde
'bubble gauge'. Bij deze laatste wordt lucht
in een dunne slang als intermediair
gebruikt om de hydrostatische druk op
een bepaalde waterdiepte over te brengen
naar een boven water geplaatste sensor.
Het voordeel van deze methode is dat zich
onder water geen kwetsbare onderdelen
bevinden en dat de apparatuur goedkoper
is. Een nadeel is dat de bediening
omslachtiger is doordat een luchtstroom
ingesteld moet worden.
Bij de bepaling van de diepte door drukmeting dienen de volgende punten in acht
genomen te worden:
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mudsampler, geconsolideerde klei
steker zonder zuiger, geconsolideerde klei
steker met zuiger, geconsolideerde klei
steker met zuiger, niet-geconsolideerde modder
steker zonder zuiger, zand
steker met zuiger, zand

tussen de nieuwe steker, de bestaande
'mudsampler' welke volgens de Voorlopige Praktijk Richtlijnen [DHV, 1985] de
hoogste kwaliteit monsters levert
(tabel II), en de zuigerboor. De nieuwe
steker voor waterbodems overtreft de
Mudsampler op alle punten, waarbij de
beoordeling is gebaseerd op vergelijkende
praktijkproeven.
De nieuwe steker is al leverbaar door
Eijkelkamp Agrisearch Equipment BV in
een handbediening met verlengbare stang
tot 5 m waterdiepte. In testfase is een
frame waarin de nieuwe bodemsteker op
de waterbodem kan steunen om vervolgens de bodem ingebracht te worden.

kompaktie gemiddeld

met zuiger

24%, zonder zuiger

hoogte
monster

.[a]

Resultaten van bemonsteringen met de mudsampler en de nieuwe steker. De hoogte van het
gewonnen monster (h) staat uitgezet tegen de afstand waarover het apparaat de bodem is ingedrukt (p).
De bodemhoogte is bepaald met behulp van een troebelheidsmeter. De compactie is het percentage
van de monsterhoogte dat verloren is gegaan (h-p)/h x 100%. Voor de mudsampler en voor de nieuwe
steker met en zonder zuiger is de gemiddelde compactie bepaald.

Aß. 6.

TABEL II - Vergelijking van apparatuur voor bemonstering van waterbodems. De beoordeling isrelatief.
Zuiger/boor
geschiktheid: slap materiaal
geschiktheid: stevig materiaal
toepasbaar tot een diepte (m)
monsterlengte tot (m)
ongeroerdheid
vrijblijven tot compactie
mogelijkheid tot anaëroob bemonsteren
kosten apparatuur

Mudsamplcr
-t—t-

+

Nieuwe steker

++

-/+

5
2

5
0,6

5
2

-

++
-

++
++

HCL'

ia

)a

++

-

+

Heoordelingsschaal: + + = goed; + = redelijk; - = matig; — = .slecht.

- Voor omrekening van druk naar diepte
is de soortelijke massa van het water
vereist. Deze is eenvoudig te bepalen door
de apparatuur te ijken in het water waar
wordt bemonsterd.
- De diepte waarop wordt bemonsterd is
vaak vele malen groter dan de hoogte van
het te steken monster. Dit stelt hoge eisen
aan de absolute nauwkeurigheid van de
drukmeetinstrumenten (bijvoorbeeld
meting aan een bemonstering op 10 m
diepte met een instrument met een
relatieve nauwkeurigheid van 0,1% geeft
een absolute nauwkeurigheid van
± 1 cm).
- Bij drukmeting is het verstandig de
verschildruk met de atmosfeer te meten;
de kans op grote initiële fouten wordt dan
vermeden.
- Men dient zich te hoeden voor dichtheidsgradiënten in de verticaal door

variaties in temperatuur, zoutgehalte of
slibgehalte.
- Drukmeetapparaiuur kan gevoelig zijn
voor temperatuurvariaties.
- Specificaties van de drukmeetapparaluur dienen goed bestudeerd te
worden. Van belang zijn voornamelijk:
temperatuurgevoeligheid, resolutie en
hysterese. Afwijking in lineariteit zal bij
vergelijkende metingen minder problemen geven.
Evaluatie waterbodemsteker
Met de nieuwe steker voor waterbodems
zijn diverse tests uitgevoerd waarvan de
resultaten weergegeven zijn in afb. 6.
Het blijkt dat als er accuraat gewerkt
wordt de verticale vervorming of
compactie te verwaarlozen is, mits er
gebruik gemaakt wordt van de optionele
zuiger. Er is ook een vergelijking gemaakt
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