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O-Cell Avantajları   
 Dizayn: Temel mühendisliği alanında 
mükemmel bir uygulamadır. 

 Yüksek Test Yükü kapasitesi: Test yükü 
27 MN a kadar rutin olup. O-celll test 
kapasitesi 0.44 MN dan başlayarak 220 MN 
dan büyük yüklerde uygulanabilmektedir. 

 İş yapma alanını azaltmaktadır: Gerekli 
çalışma alanı (yukarı ve yanal) diğer test 
metodlarına göre daha az alana gerek 
duymaktadır. Test, gerektiğinde bina 
içlerinde, üstgeçit altınde, dar ve sınırlı 
yollarda ve offshore da uygulanabilir.  

 Zaman: Test performansı öncelikle 
betonun dayanıklılığa ulaşmasına takiben  
kazık imalatından 7-14 günlük beton 
dayanım testine gör uygulanmaktadır. 

 Emniyet: Test kazığı için reaksiyon 
kazıklarına gereksinim duyulmamaktadır. 
Uygulanan enerji yeryüzeyinde olmayıp 
güvenli olarak kazık içerisinde 
uygulanmaktadır.  

 Kaya Soketlenmesi: Yüksek test 
kapasitesi direk olarak kayaya soketlenmiş 
kazıkta kayaya veya istenilen zemine 
uygulananır. Yıkılma ve zemin 
dökülmelerinde De-bonding tekniğine ihtiyaç 
duymaz. 

  Derin cut-off: O-cell testi derin cut-off da 
uygulanabilir bu durumda yüzeyde kazık 
uzatmaya ve kazık kafası hazırlamaya 
gerek yoktur.  

 Kolon uygulanmış kazıklar: Çelik kolon 
uygulaması tekniği kazık üst kotlarında top-
down test metodunda sık sık karşımıza 
çıkmaktadır ve O-cell test  metodu ile olası 
maliyet gerçek anlamda düşmekte ve tam 
olarak topdown static testi uygulanmaktadır. 

 Kesinlik: Down town test uygulamasında 
gerekli olan reaksiyon kazığı, ankraj gibi ek 
uygulamara ve reaksiyon için taşıyıcı 
konstruksiyona gerek duymadan yapıldığı 
için test performansında kesin sonuçlar 
sağlamaktadır. 

 Ekonomi: O-cell test metodu top-down 
test metodundan fazlası ile ekonomik olarak 
uygulanabilir.  

 Kesme / end bearing bileşenleri: O-cell 
test kazığı 2 veya 3 parçaya ayırarak dizayn 
edilebilir, böylece otomatik olarak her 
bileşenlerin herbirinin reaksiyonu ayrı olarak 
ölçülebilir. 

 Otomatik / Statik ilerleme efekti: O-cell 
test metodunda statik uygulama sırasında 
otomatik data okuyucuları sayesinde efektif 
ölçme ve kazıkta ilerleme miktarları hassas 
bir şekilde ölçülmektedir.  

 Kazık imalatı: Test uygulaması yapılan 
kazık daha sonrasında grout enjeksiyonu 
yapılarak çalışma kazığı olarak kullanılabilir.  

 Performans: O-cell test uygulaması 
yapılan kazıkta ufak ve basit hesaplamalarla 
top down test uygulaması sonuçları elde 
edilebilir.  

 Off-shore: O-cell test off-shore 
kazıklarında başarı ile uygulanabilmektedir.  
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Dünya çapında  
Bi-Directional Load Test 
uygulaması 
O-Cell test uygulaması dünya çapında 46 
ülkede 2000 adetten fazla başarı ile 
uygulanmış ve uygulanmaya devam 
etmekte olup ulaşılamayacak bir rekoru 
ekinde tutmaktadır. 

Delgi yapılması  
The O-cell can be used in drilled shafts or 
bored piles either attached to the 
reinforcing steel cage or placed using a 
steel beam carrier frame. O-Cell test fore 
kazıklarda hazırlanan demir donatıya 
veya çelik kirişleri belirlenmiş kotlarda 
monte edilerek uygulanmaktadır. Çok 
kademeli O-cells aynı şekilde aynı kazıkta 
değişik kotların ayrı ayrı test edilmesi 
amacı ile kullanılabilmektedir.  

Çakma Kazıklar  
Load test pre-cast kazıklarda, beton 
kazıklarda, çelik boru kazıklarda ve 
çakma kazıklarda uygulanabilmektedir. 
Çakma kazıklarda refu degerı 20 
vuruş/ınç degerinde iyi sonuçlar 
vermektedir.  

CFA Kazıklar  
50 metre boy ve 750 mm çapa kadar CFA 
kazıklarda O-cell uygulaması 
yapılabilmektedir.  

Diyafram Duvar  / Barrette 
Kazıklar  
Diktörtgen kazıklara (Diyafram Duvar ve 
Barrette kazıklar) O-Cell uygulaması 61 
metre derinliğe kadar uygulanmaktadır.  

İlave Servisler 
Top-down Load Test 
O-Cell metodunda kullanılan Otomatik 
hidrolik sistem ve data kontrol sistemi 
aynı şekilde top-down testinde uzaktan 
kumanda ile güvenli bir şekilde  
kullanılabilmektedir.  

Yanal Load Test  
O-Cell ile zemin ve kaya 
formasyonlarında, moduler 
determinasyonlarda kazık delgisine 
yerleştirilerek O-Cell ile yanal yükleme 
yapılabilmektedir. Yanal yükleme 
testlerini LOADTEST diğer testlerle 
birlikte yapmaktadır.  

Crosshole Sonic Logging (CSL)  
CSL test LOADTEST uygulamalarının 
icerisinde yer almaktadır.  

Kazı Kontrolü  
Fore Kazık delgisi yüksek dirençli ölçme 
aletleri yardımı ile 3 boyutlu elde 
etmektedir.  

Kazı Dibi Kontrolü  
Islak veya kuru kazık delgilerinde kazık 
dibi kontolü yapılmaktadır.  

Alçak ve Yüksek Gerilim 
testleri 
Çakma kazıklarının analizi ve Dinamik kazık 
yükleme testleride firmamızın uygulama 
alanlarında yer almaktadır.  
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LOADTEST 1991 yılında 
kurulmuştur.   

Loadtest Derin temellerde test 
uygulaması olan bi-directional 
uygulamalarında kullanılan O-Cell 
alanında uzmanlaşmıştır. Çok çalışma ve 
araştırma yöntemleri ile LOADTEST test 
sanatını ortaya koymuştur.  

O-Cell kullanılarak çok fazla avantaj ve 
kolaylık küçük veya büyük testlerde  
başarı ile ortaya  konmuştur. O-Cell test 
uygulaması yapılarak kalıcı dünya 
rekorları elde edilmiştir. 2010 yılında 
Missouri ile Illionis arasındaki bağlantı 
köprüsündeki 3.35 metre capindaki kopru 
ayaklarinin kaziklarinda 320 MN ile yeni 
bir dünya rekoru elde etmiştir. 2011  
yılının başında LOADTEST olarak çeşitli 
ülkelerde 2000 den fazla test uygulaması 
yapmıştır ve bu sayı heryıl 300 ila 400 
adet arasında değişen rakamlarla 
artmaktadır. Bugüne kadar yapılmış 
testlerin %10 kadar kısmını 40MN ve 
üstü içermektedir. O-Cell testi fore 
kazıklarda tek seviyede veya aynı kazıkta 
cok seviyede seviyeleri birbirinden 
ayirarak da uygulanabilmektedir. 

Vietnam’da bulunan Mekong Nehri’den 
Güney Afrika sahillerine kadar dünyanın 
heryerinde LOADTEST tarafından 
O-Cell test yapılabilmektedir. 

LOADTEST aynı zamanda O-Cell load 
test ekipman ve uygulamalarına 
asistanlık yapmaktadır. .  

LOADTEST ayrıca zemin yükleme testi 
ve analitik servisleri bunların 
planlanması ve raporlanması 
konularındada çalışmaktadır. 
LOADTEST derin temel yükleme 
testlerine kendini adamıştır.  

2009 yılında Loadtest Fugro Şirketinin 
altında yeni yerini almış olup gücüne güç 
katmış ve büyümeye devam etmektedir. 
Kazık çapı/boyu 4.5-107 m O-Cell 
uygulaması. Precast kazık uzunluğu 40 m 
hazırlanmış ve teste hazır durumdal. 

 

Tek seviyede O-cell uygulaması hazırlık 
çalışmalarıl 

 

Demir donatının taşınması  

 

O-cell test uygulaması 

 

Yanal load test 

Dr. Jorj O. Osterberg, Professor Emeritus of 
Civil Engineering at Northwestern University, 
derin kazıklı temellerde yükleme testi 
düzeneğini geliştirmiş ve yenilikçi inşaat 
endüstrisine tanıştırmıştır.  
 
Osterberg’in hayata geçirdiği Osterberg Cell, 
veya diğer adı ile O-cell, yükleme deneyleri 
uygulamalarında dizayn, performans ve test 
yorumlaması alanlarında radikal değişiklik 
yapmıştır..   
 
Mühendislik 
alanında ufak 
yüklere dayanan 
yorumlar ve büyük 
çaplı kazıklarda 
uygulanan 
yöntemlerin çok 
pahalı olması 
nedeni ile 
uygulamalardaki 
zorlukları 
gidermekte ve 
200 MN a kadar 
varan kazık 
yükleme 
testlerinde başarı 
ile 
uygulanmaktadır. 
Uygulamalarda 
kazık yükleri 
kazıklara efektif 
olarak 
uygulanmaktadır.  
O-Cell hidrolik 
olarak yük 
uygulamakta ve 
uygulama sırasında 
tatamen sertifikalı 
ve kalibrasyonlu  
elektronik 
okuyucular kullanılmaktadır. O-Cell çalışma 
prensibi iki yönlüdür, yukarı doğru olan 
hareket kazığın sürtünmeye olan tepkisini 
göstermekte, aşağı doğru olan hareket kazık 
uç taşıma kapasitesini göstermektedir. O-Cell 
bu iki hareketi birbirinden ayırabilmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O-Cell krikoları istenilen zemin ve/veya kaya 
soket tipine gore yerleştirilebilmekte.O-Cell 
Kazık uç taşıma kapasitesi ve alt kısım 
sürtünme reaksiyonunu üst kısım sürtünme 
kapasitesini ve üst kısım sürtünme reaksiyonu 
ile kazık uç taşıma kapasitesini test 
edebilmektedir.  

Yükleme testlerinde O-Cell uygulaması 3 ana 
sebebi gösterir, Nihai yanal sürtünme veya 
yanal sürtünme kapasitesi, nihai kazık uç 

taşıma kapasitesi 
veya O-Cell 
maksimum 
kapasitesi, Her 
O-Cell e 
uıygulanan özel 
sistemle O-Cell 
açılma 
kapasitesini, ve 
son olarak kazık 
üst kodunun ve 
kazık 
kompresyonun 
değişim miktarları 
okunmaktadır. 
O-cells test 
kapasitesi 
0.7 MN’dan 
başlayıp  27 MN’ 
a kadar tek O-Cell 
kullanılarak 
aşabilmektedir. 
Uygulamalarda 
bir veya daha çok 
O-cell 
kullanılabilmektedir 
şu ana kadar 
yapılmış olan 
yükleme 
testlerinde 
220 MN ve daha 

üst seviyelere çıkılmıştır.  

O-Cell uygulamalarında LOADTEST derin 
kazıklı temellerde uzman kadro, malyeti 
düşürmüş, zamandan tasarruf sağlamış, kısa 
sürede uygulamalarda ve tüm statik yükleme 
testlerinde bir kalite olmuştur.   

 

 

 

 

 

 

 
Multilevel O-cell uygulaması 

 
Birden fazla O-Cell kullanılarak Yüksek 

kapasite test uygulaması 

Çoklu test kazıkları uygulaması 

O
-Cell kullanılara yanal test yapılması

Test Sonuçları 

O-Cell sonuçlarının değerlendirilmesi 
birçok mühendis ve işveren tarafından O-
Cell in tercih edilmesine sebep olmuştur. 
Öncelikle kazık uç taşıma kapasitesi ve 
yukarı doğru olan sürtünme 
hesaplamaları birbirinden bağımsız 
olarak yapılabilmektedir, kestirme ve 
tahmin yapmaksızın bütün 
komponentlerin ne kadar yük 
taşıyabileceği söylenebilmektedir. 
Diyagram A ve B de görüldüğü üzere 
tipik test uygulamasında son kapasiteler 
kazık ucu taşıma kapasitesi veya yükün 
tamamını tam ve kesin olarak 
vermektedir. Ek olarak uygulanan  
gerilim ölçerler sayesinde kazık yanal 
yüzeyinin baştan başa tüm kazık boyunca 
yük dağılımı gözlenebilmektedir. O-Cell 
test uygulamasında kazık hareketinin 
limit değerleri yanal sürtünme ve kazık 
uç kuvvetlerine bağlı olarak 
görülmektedir. Son olarak LOADTEST 
tarafından detaylı, O-Cell dataları ve 
sonuçlarınıda  kapsayan komple test 
raporu hazırlamaktadır. Yük zaman 
grafikleride rutin işleyiş içerisinde 
hazırlanmaktadır. 
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