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Soil quality — Determination of soil water content as a volume
fraction on the basis of known dry bulk density — Gravimetric
method

Qualité du sol — Détermination de la teneur en eau volumique du sol à partir de la masse volumique
apparente sèche connue — Méthode gravimétrique
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Technical Corrigendum 1 to ISO 16586:2003 was prepared by Technical Committee ISO/TC 190, Soil quality.
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Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.
toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.
This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when
a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded.

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Replace the two lines after the equation with the following:

“where sm and sV are the standard deviations of the errors influencing m2 and V respectively and sρ is the
2
b
standard deviation of the determination of ρb.”
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