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SÝN
NATÖKUSTTAÐIR
Sýn
ni skulu tekiin í ríkjandi vindáttum frá losunarsstað.
Nán
nar staðsettning skal metin í samráði við
Um
mhverfisstofnnun þar sem
m að tekið er tillit til m.a.
veðu
uraðstæðnaa, skipulags svæðisins ofl.
o

SÝN
NATÖKUA
AÐFERÐ
Mæ
æliband lagt út 30 m í beina línu þvert
þ
á ríkjjandi
vind
dátt. Kjarnni tekinn með
m
jarðveegskjarnaboor á
þrig
ggja metra ffresti, 0 m, 3 m, 6 m o.s.frv.
o
Kjarrninn
skall tekinn sem
m næst rétttum meter á mælibanddi og
hæg
gt er en slíkkt kemur í veg fyrir ósjálfrátt
ó
‚vaal‘ á
sýnaatökustað ssem getur aukið óvisssu mælinggana.
Áðu
ur en kjarnninn er tekkinn skal hreinsa
h
graas af
kjarrnatökustaðnnum með beittum
b
hníff. Laus sina skal
einn
nig fjarlægðð. Oft er vanndi að sjá hvar sinan hhættir
og jarðvegurin
j
nn byrjar, enn miða skaal við svokaallað
svarrðlag, en þaað er rótarm
mottan undir grasinu. Hrreinsað skal að svarðlagi ogg svarðlagiið tekið m
með í
kjarrnann. Ágættt er að miðða við að hreeinsa af allt sem
ekkii þarf að beeita afli við að hreinsa í burt. Jarððvegskjaarnabornum
m er þrýst niiður með fæ
ætinum, hoonum
snúiið varlega nokkrum sinnum og
g svo lyft upp.
Jarð
ðvegskjarninnn fylgir þá
þ oftast með
m og ligggur í
born
num. Ef kjaarnataka mistekst skal reyna
r
aftur sem
næsst fyrri staðð, t.d. hinum
m megin við
v mælibanndið.
Skriifa skal ef eitthvað geerist við kjaarnatöku, t.dd. ef
jarð
ðvegur þjapppast greinnilega í kjaarnanum þþegar
born
num er þrýýst niður. Kjarnaborinn
K
n þarf að þþrífa
millli kjarna, skkafa og strjúúka af allan jarðveg.
j
Þegar kjarninnn er kominnn uppá yfirborð,
y
þáá er
mik
kilvægt að koma í veg
v
fyrir utanaðkom
mandi
men
ngun í sýnnið og því ráðlagt að
ð nota einnnota,
púðurlausa hannska sem skipt er um
m milli kjaarna.
Tom
mmustokkurr er notaðuur til að mæ
æla út sýninn, en
sýnii skulu tekinn á 0-3 cm og 3-10 cm
m bili. Skoriið er
varllega við þrjáá og tíu senntimetra og þeir
þ bitar seettir í
sýnaaglas sem merkt er sýnatökustað
s
ð, dagsetniingu,
dýptarbili og hhverjir tóku sýnin. Sýn
naglösin eruu svo

vafiin álpappír svo ekki kkomist sólarrljós að sýnninu.
Sýn
ninu skal sv
vo komið fy
fyrir í kæli (kæliboxi) eins
fljóttt og auðið
ð er. Þettaa er endurttekið við hvern
h
kjarrna, en mikiilvægt er aðð strjúka af hnífnum á milli
m
kjarrna. Úr þesssu verða tvvö sýni með
ð 10 hlutsýýnum
og sýnir þá greining á þessum tveimur
t
sýýnum
með
ðaltalsstyrk díoxíns meeð nokkurri vissu á þesssum
stað
ð.
Mik
kilvægt er að skrá niður
ur lýsingu á staðháttum
m, t.d.
er þýft,
þ
skurðu
ur/lækur stuttt frá, mikilll eða lítill halli
o.þ.h. og veð
ðri á sýnatöökustað. Ein
nnig er gottt að
skráá niður ef mikill
m
breyytileiki sést á milli kjaarna,
svo sem miklar litabbreytingar, kornastærrðarbrey
ytingar o.þ.h. og hverrnig kjarnattakan gekk,, var
erfittt að koma niður bor, nnáðust ekki alveg 10 cm
m af
jarð
ðvegi á þeessum staðð, varð miikil þjöppuun í
kjarrnanum o.þ
þ.h. Allar uupplýsingar eru hjálpllegar
við úrvinnslu á gögnunum
m. Oft hefu
ur undarleg tala
útsk
kýrst af aðsttæðum á sýnnatökustað.

TÆKI










Jarðveg
gskjarnabor:: Skrá þarf nákvæmleg
n
a
þvermál borsins.
Mælibaand: Að lágm
marki 50m langt.
Hnífur/Skafa: Til aað hluta sun
ndur kjarnannn
og hrein
nsa áhöld m
milli sýnatök
ku.
Tommu
ustokkur: Tiil að hluta sundur
kjarnan
nn.
Sýnaglö
ös úr gleri m
með teflonlo
oki:
Álpappír: Til að veefja utan um
m sýnaglösinn.
Feltpen
nni: Til að m
merkja sýni.
Skrifblo
okk: Til að sskrifa lýsingu á sýnatöökustað, ath
hugasemdirr o.s.frv.
Einnotaa hanskar: T
Til að koma í veg fyrir smit
s
frá umh
hverfinu.

