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Az O-cella előnyei  
 Tervezés: kiváló eszköz a mérnöknek az 
alapozás-tervezés átértékeléséhez.   

 Nagy terhelhetőségi lehetőség: a 27 MN 
rutinszerű próbaterhelési tehernek számít. Az 
O-cella próbaterhelések szokásos 
körülmények között 0.44 MN és 220 MN között 
végezhetőek. 

 Csökkentett helyigény: a szükséges 
helyigény (magasság és szélesség) 
lényegesen kisebb, mint bármilyen más 
hagyományos statikai próbaterhelésnél.  
Végeztünk már próbaterheléseket 
épületekben, aluljárókban, szűk vonalvezetésű 
utakon és más egyedi építményeken.  

 Idő: a próbaterhelés azonnal elvégezhető, 
amint a beton elérte a megfelelő szilárdságot. 
(ez általában 7-14. nap a betonozás után) 

 Megbízhatóbb eredmény: nincs szükség 
felszíni lehorgonyzó cölöpökre. A 
próbaterhelési feszültségek bizonyosan a 
vizsgált cölöpben és körülötte keletkeznek.  

 Sziklás altalaj: magas próbaterhelési teher 
alkalmazható közvetlenül a mélyen fekvő 
sziklás vagy egyéb talajrétegen anélkül, hogy a 
terhelést a feljebb fekvő rétegek csökkentenék.  

 Mélyen fekvő cölöpfejek: az O-cella 
próbaterhelés könnyedén kivitelezhető akkor 
is, ha a cölöpfej a mélyen a munkaszint alatt 
található, így nincs szükség 
cölöphosszabbítóra, vagy a cölöpfej egyéb 
speciális előkészítésére.  

 Cölöpfejbe épített I gerenda: ahol 
szükségszerűen pl. egy I tartót építenek a 
cölöp fejéhez, ott általában nem lehetséges a 
hagyományos próbaterhelés, ezért ekkor az O-
cella próbaterhelés az egyetlen gazdaságos 
megoldás teljes értékű statikus vizsgálathoz.  

 Megbízhatóság: mivel nincsenek 
lehorgonyzó cölöpök, horgonyok, vagy terhek, 
így ezek építése, ill. terhelés közbeni 
viselkedésük nem befolyásolják a 
próbaterhelésnek kitett cölöp viselkedését.  

 Gazdaságosság: az O-cella 
próbaterhelésnél - szemben a hagyományos 
eljárásokkal - minél nagyobb terhelést kell 
próbaterheléssel elérni, annál gazdaságosabb 
a vizsgálat.  

 Köpenysúrlódás / csúcsellenállás: az O-
cella próbaterhelést úgy fejlesztettük ki, hogy a 
próbatestet 2 vagy 3 részre osztva ezek 
ellenállását illetve azok összetevőit 
automatikusan külön mérjük.  

 Automatizálás/ lépcsőzetes terhelés: az 
O-cella egy statikusan végzett próbaterhelés, 
mely automatizált adatleolvasást és 
lépcsőzetes terhelést alkalmaz az adatok 
megfelelő és hatékony feldolgozására, 
valamint az elmozdulások mérésére.  

 Szerkezeti cölöp: a próbaterhelés utáni 
injektálás lehetővé teszi a szerkezeti cölöpön 
történő mérést, nem kell külön próbacölöp.  

 Kivitelezés: Az O-cella próbaterhelt cölöp 
később hasonló tulajdonságokat mutat, mint 
egy nem próbaterhelt szerkezeti cölöp mivel 
csak kismértékű megmaradó belső feszültség 
keletkezett benne, nem úgy, mint a 
hagyományos fentről lefelé történő 
próbaterhelésnél.   

 Off-shore: Az O-cella próbaterhelés 
különösen kedvelt a tengeri / vízi 
vizsgálatoknál a fent bemutatott számos előny 
miatt.  

Fúrt cölöp O-cella próbaterhelése. 

O-cella beépítés egy előre gyártott cölöpbe.  

O-cellák beépítése egy zaggyal teli 
réspillérbe. 
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Sikeres két-irányú 
próbaterhelés világ 
szerte 
Több mint 2000 sikeres O-cella 
próbaterhelés, több mint 46 
országban, mely mind hozzájárult a 
LOADTEST páratlan sikersorozatához.  

Fúrt akna  
Az O-cella használható fúrt aknában vagy 
fúrt cölöphöz, ahol vagy a vasalathoz, 
vagy egy vasgerenda váz segítségével 
van rögzítve. Több O-cella is használható 
egy aknában. Ezek lehetnek egy síkban, 
hogy növeljük a terhelés határértékét, 
vagy több szinten, hogy elkülönítsük a 
különböző, vagy a sziklás rétegeket.   

Vert cölöp  
A próbaterhelést elvégezhetjük előre 
gyártott beton cölöpökön, 
vascsőcölöpökön, ferde cölöpökön és 
pörgetett cölöpökön is. Az O-cella ház 
masszív tervezésének köszönhetően 
biztosított, hogy vertcölöp esetén még a 
zord 80 ütés / 100 mm után is az O-cella 
kifogástalanul működjön.  

CFA/fúrt cölöpök  
O-cella beépíthető a friss betonba a fúrás 
után azonnal. Akár 50m mélységben és 
900 mm átmérővel.   

Résfal / réspillér  
Több O-cella együttes alkalmazásával 
már számos pillért próbaterheltünk 95m 
mélységig akár 239 MN terhelést elérve.  

Egyéb szolgáltatások 
Top-down próbaterhelés 
Teljesen automatizált hidraulika vezérelt 
adat felvevő rendszer, ahol a tesztelés 
biztonságos végzése távirányítóval és 
széleskörű eszközökkel történik.  

Oldalirányú próbaterhelés  
O-cella segítségével lehetséges a 
talajnak és kőzetnek az oldalirányú 
próbaterhelése vagy más talajparaméter 
meghatározása.  
Ehhez az O-cellát speciálisan arra az 
aknára vagy cölöpre vonatkozóan át kell 
alakítani.  
LOADTEST végez hagyományos 
oldalirányú próbaterhelést is függőleges 
terhelés mellett vagy anélkül.  

Crosshole Sonic Logging 
(CSL)  
A Fugro LOADTEST komplett CSL 
szolgáltatást kínál ügyfelei részére.  

Üreg Bemérés 
Akusztikus módszerrel üregek, fúrt aknák, 
kiemelések bemérése és az eredmény 3-
dimenziós megjelenítése.  

Akna fenék vizsgálat 
Akna fenék vizsgálat nedves és száraz 
lyukban.  
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Méylalapozások vizsgálata/tesztelése, felszerelés & szolgáltatás • az OSTERBERG CELLa specialistája 
A Fugro Group cégcsoport tagja, képviselettel világszerte.  

KÉT-IRÁNYÚ 
PRÓBATERHELÉS 

Osterberg cellával 
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LOADTEST : alapítva 1991-
ben.  Mélyalapok próbaterhelése 
speciális két-irányú, díjnyertes O-cella 
felhasználásával.  Kutatásai és kitartó 
munkájának köszönhetően 
LOADTEST újraírta a próbaterhelés 
műfaját. Nincs olyan feladat, ami túl 
nagy vagy túl kicsi, mindig élvezhetjük 
az O-cella által nyújtott előnyöket. 
Számos próbaterhelési világrekordot 
állított be az O-cella, többek között a 
jelenlegi 310 MN terhet, melyet az 
USA-ban értek el 2010- 
ben. 2011-re a LOADTEST 2000 
próbaterhelést végzett, melyhez évente 
300-400 adódik.  
Vizsgálataink több mint 10 %-ánál 
40 MN-nál nagyobb teherrel 
dolgoztunk. Az O-cella használható 
akna vagy cölöp szakaszos tesztelésére, 
vagy használható több szint 
tesztelésére ugyanazon a cölöpön.   
Mindegy, hogy a Mekong folyó 
közepén Vietnámban, Dél-Afrika 
partjainál vagy csak itt a szomszédban, 
a LOADTEST és az O-cella minden 
kihívásnak eleget tesz.  
A  LOADTEST  O-cella  vizsgálat egy 
eszköz, ami megkönnyíti a műszaki 
ellenőrzést.  
LOADTEST teljes körű tervezési és 
technológiai támogatást is kínál, 
helyszíni próbaterhelést és kiértékelési 
szolgáltatást.  
LOADTEST ismertető jegye a 
korszerű és a mindenkori feladathoz 
igazodó mélyépítési vizsgálati 
módszer. 
2009-ben LOADTEST büszkén 
csatlakozott a Fugro cégcsoporthoz.   

Sikeresen összeszerelt vizsgálati cölöpök 
4.5-107 m közötti hosszban.  40 m-es 
előregyártott, vert cölöp tesztelése 
O-cellával.

 

 
Egy szintű O-cella szerelés készen a 

beépítésre.  

Vastartó keret használható 

 
O-cella tesztelési felállás 

Hagyományos oldalirányú próbaterhelés 

Dr. Jorj O. Osterberg, a Northwestern 
University nyugalmazott építőmérnök 
professzora találta fel és fejlesztette ki ezt  
A mélyalap próbaterhelési eszközt, hogy 
kielégítse az építőipar igényét egy innovatív 
és effektív eljárási módszerre, ami alkalmas a 
nagy teherbírású fúrt aknák és cölöpök 
vizsgálatára.  
Osterberg találmánya, az Osterberg Cella, 
vagy O-cella, merőben megváltoztatta az 
alapok vizsgálatának tervezését, kivitelezését 
és értelmezését.  
A mérnököknek 
nem kell ezentúl a 
cölöpök 
kicsinyített 
másának 
teszteléséből nyert 
adatokkal 
dolgozni, melyet 
azért végeztek, 
mert az eredeti 
nagyméretű cölöp 
próbaterhelése túl 
költséges lett 
volna.    
Az 
átszámolásokból 
adódó 
hibalehetőségeket 
kizárhatjuk, 
amennyiben az 
eredeti méretű 
cölöpöket próba 
terheljük, még 
akkor is, ha e teher 
200 MN-t 
meghaladó.  
Az O-cella egy 
hidraulikával 
hajtott, kalibrált, 
egyszer 
használatos emelő 
szerkezet, melyet az alapba szerelnek.  Két 
irányban mér, felfelé a köpenysúrlódást, lefelé 
a csúcsellenállást. A két értéket az O-cella 
automatikusan megkülönbözteti az ellenállási 
nyomás alapján. Az alapba való beszerelés 
miatt az O-cella próbaterhelés nincs 
korlátozva a tartószerkezeti felépítmény, 
illetve a lehorgonyzó cölöp miatt.  
Ezzel szemben az O-cella minden ellenállást 
mér a talajból és/vagy a sziklából.  

A talpellenállás és az alsó rész 
köpenysúrlódása ellensúlyozza a felső rész 
köpenysúrlódását, és a felsőrész 
köpenysúrlódása ellensúlyozza az alsó rész 
köpenysúrlódását és talpellenállását. A 
próbaterhelés az O-cellával addig 
folytatódik, míg az alábbi 3 esemény 
közül egyik be nem következik: 
Kimerítjük a köpenysúrlódási ellenállást, 
kimerítjük a csúcsellenállást, vagy 
kimerítjük az O-cella maximális 

kapacitását. 
Minden O-cella 
rendelkezik 
olyan műszerrel, 
mely megengedi 
a közvetlen 
tágulásmérését. 
Az egyidejűleg 
mért cölöpfej 
mozgás és 
tömörödésből 
határozzuk meg 
a lefelé való 
elmozdulást. Az 
O-cella 
kapacitása 0,7 
MN-tól 27 MN-
ig terjed. Az egy 
vagy több O-
cella egy 
szintbeli 
használatával a 
próbaterhelés 
mértéke több 
mint 220 MN-rá 
növelhető. Az 
O-cella 
többszintű 

alkalmazásával az akna vagy cölöp egyes 
szakaszait elkülönülten próba- 
terhelhetjük.  
 
Az O-cella alkalmazásával a LOADTEST a 
hagyományos mélyalapozási próbaterhelést a 
drága, időigényes, kisméretű eljárásból egy 
világszabadalmi, gyors és teljes körű 
próbaterheléssé fejlesztette 
  

 
Multilevel O-cella Társaság 

 
Nagy terhelésű vizsgálat többszöri O-cellával 

 
Cölöpvizsgálat 

 
Henger cikk kőzet vizsgálata O-cella 

alkalmazásával

Vizsgálati 
eredmények 

Az O-cella vizsgálati eredményeinek 
sikere után egyre több mérnök és 
megbízó érdeklődik az eljárás iránt. 
Amióta a teherbírási és nyírási értéket 
megkülönböztetetten mérjük, nem kell 
becsléseket végezni, melyik komponens 
mennyit tud. A vizsgálatokat jellemzően 
úgy végezzük, hogy sem a palást 
súrlódási értéket, sem a csúcsellenállást 
nem használjuk ki egészen, így jól 
megfigyelhető a teljes teherbírási érték. 
(lásd A & B diagram) a vizsgált cölöpön 
belüli feszültség megosztáson túl a szórás 
is meghatározható a teljes cölöp 
hosszában. Az O-cella próbaterhelés a 
határ teherbírási érték állapotához tartozó 
kúszásról is ad információt. Ha igény van 
rá, akkor a LOADTEST elkészíti, vagy 
segítséget nyújt komplett vizsgálati 
dokumentáció kiértékeléséhez. Alap 
szolgáltatásként a terhelési görbét 
biztosítjuk a határ teherbírási értékkel.  
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