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Grasv
veldond
derzoek op vo
oetbalve
eld Käp
pylä
ity of Te
Ta
ampere Universi
U
echnolog
gy, Finla
and
Labo
oratory off Enginee
ering Geo
ology
He
et Laborato
ory of Engiineering Geology van
n de Tamp
pere University of Tecchnology (TUT)
(
voerrde
ge
edurende d
de jaren 19
997 – 2001 een grassveldonde
erzoek uit op
o het voeetbalveld van Käpylä
ä te
He
elsinki. He
et objectie
ef van dez
ze studie was een vergelijkin
ng te makken qua elasticiteit
e
en
wa
aterpermea
abiliteit tusssen een met Terra
aCottem® Universal behandeldd gebied en
e een nie
et be
ehandeld o
oppervlak. Bovendien
n werden o
ook wortelmonsters genomen om een id
dee te krijg
gen
va
an de worte
elgroei in beide
b
geva
allen. Een beknopte samenvattting van dee onderzoe
eksresultatten
is hieronder terug te vinden.
1. Locatie
Fig.
F 1 Locatie
e van TC –be
ehandelde en
n
onbehandeld
o
de gebieden

deld Beha
andeld mett TC
Niet behand

Monstters van de to
oplaag van heet Käpylä voettbalveld werde
en
genom
men op verschillende p laatsen, zow
wel op TC –
behan
ndelde plaats
sen als op controlegebieden, en op
o
versch
hillende tijdstippen (19977, 1998 en 2001). Dezze
monstters werden geanalyseerd naar korrelg
grootteverdelin
ng
en wo
ortelgroei. Ook
k werden adhvv veldmetinge
en de elasticite
eit
(mbv Loadman testt) en waterperrmeabiliteit (m
mbv infiltrometer
test).
De voordelen van het gebru
uik van TerrraCottem® op
o
velden is de verbeeterde worttelgroei, wat
w
sportv
autom
matisch leidtt tot een st
sterker speellveld, en ee
en
verho
oging van de waterretentieecapaciteit van de toplaag.
Somm
mige mensen staan ec hter sceptis
sch t.o.v. het
gebru
uik van TC vo
oor deze toep
passing, daar ze denken dat
in
een
verlaging
dit
resulteert
g
van
d
de
agecapaciteitten en een
n te zachte toplaag. Dit
D
draina
weten
nschappelijke
e en onafhan
nkelijke onde
erzoek bewijst
duide
elijk dat dit een
e
misvattin
ng is. Bovendien wordt de
d
sterk verbeterde
e wortelon
ntwikkeling onomstoteliijk
etoond.
aange

2. Testen en
n resultate
en
2.1
1 Elasticiteitt
Alle metingen (1997, 1998 and 200
01) tonen d
dat er geen
n
gnificant versschil is tusse
en de elasticiiteitswaarden
n van de me
et
sig
Te
erraCottem® behandelde
e plaatsen en
e de contrrolegebieden
n.
Grafieken en ta
abellen met deze waarden zijn ter in
nzage in de 3
UT onderzoekksrapporten..
TU
2.2
2 Waterperm
meabiliteit
Alle metingen ((1997, 1998 and 2001) to
onen aan da
at de waarden
n
or de waterp
permeabiliteit in de TerrraCottem® – behandelde
e
voo
gebieden verg
gelijkbaar zijn met deze op de and
dere locaties
s.
abellen met deze waarden zijn ter in
nzage in de 3
Grafieken en ta
UT onderzoekksrapporten..
TU

Fig. 2 TU
UT testraportten
(1997, 11998 en 200
01)

2.3
3 Wortelgroe
ei

Fig
g. 3 & 4 Zode
e uit terrein Käpylä
K
met wortelgroei
w
in
n een TC – to
oplaag (links)) en een niett – behandellde toplaag
(9.7.97)

g. 5 Wortelsttelsel in Terra
aCottem® – toplaag (rech
chts) en
Fig
controleto
oplaag (linkss) (20.05.98)

Fig. 6 & 7 Beworteling
g van zode ge
eplaatst
op toplaa
ag behandeld
d met TC (on
nder) en
zonder TC (boven)
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