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1. Bevezetés 
A mélyfúrás-geofizikai mérések, szelvényezések végzése eszközigényes technológia. Egy korszerű, 
jól felszerelt karotázs munkaállomás (legalább) a következő eszközökkel rendelkezik: PC (IPC, eset-
leg Notebook), nyomtató, felszíni adatgyűjtő egység, csörlő, karotázs kábel, lyukkerék, mérőszondák 
(5-10 féle), terepi áramfejlesztő. A mérőkocsi esetében követelmény, hogy kellően tágas legyen, hi-
szen az előbbiekben felsoroltak mind helyet foglalnak benne. Ezeken kívül az észlelőnek is tágas, 
kényelmes helyet kell biztosítania, mert egy ilyen típusú munka időigényes, a kút mélységétől függően 
egy szelvényezés 24 órát is elérheti. A karotázs mérő kocsi esetében követelmény az is, hogy a nehéz 
terepi viszonyokat jól viselje. Cégünk jelenleg Mitsubishi L-300-long 4WD tehergépjárműveket hasz-
nál, a fejlesztett, vásárolt berendezéseket is ebbe szereltük.  

   
   Mérés extrém körülmények között 

A beszerelt adatgyűjtő egység a projekt első feladatában fejlesztett NPCLOG elnevezésű karotázs 
felszíni adatgyűjtő egység. Ez a tesztelési gyakorlatban előforduló általános feladatok megoldására 
készült, több processzoros, korszerű berendezés. A felszíni egység alkalmas a nyitott fúrások 
litologiáját vizsgáló (well-logging) és a csövezett kutak műszaki állapotát szelvényező (well 
diagnostic) szondák jeleinek lekezelésére, mérési adatok feldolgozására, dokumentálására. 

 

  
  

Terepi iroda (mérőrendszer) felszerelése, felszíni adatgyűjtő, LED monitor, laptop, nyomtató. 
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Az NPCLOG működtetése számítógép segítségével lehetséges. Ez lehet ipari számítógép, vagy note-
book. A mérési eredmények reprezentálásához, helyszíni nyomtatásához szükség van egy leporelló 
nyomtatására alkalmas mátrixnyomtatóra: 

A mérési rendszer – sematikus diagramja 

 
Mért objektum Hardver (valóságos műszer)  Szoftver (virtuális műszer) 
Mért objektum (kutak, fúrások), fizikai paraméterei szerinti jellemzése (sugárzás, vezetőképesség, 
sűrűség, porozitás, hullámterjedés, csillapítás,……), szelvényezése, általában 10 cm –es felbontásban.  

 
Karotázs szondák (részlet) 

A karotázs mérőrendszer első elemei a furatban mozgó szondák, melyek a kódolt jeleiket speciális 
kábelen keresztül juttatják a felszíni adatgyűjtőbe. A csörlő feladata a szondák mozgatása, a karotázs 
kábel mechanikus és villamos kapcsolatot biztosít a szondák és a felszíni adatgyűjtő egység között. A 
kollektor forgó csörlő és az „álló” felszíni egység között létesít villamos kapcsolatot. 

 

 
Csörlő, karotázs kábellel,  mélység jeladó,  csörlővezérlő egység 
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A csörlő 230 V-ról üzemel, vezérlése 0-40 m/min intervallumban finoman változtatható, elektroniku-
san stabilizált, a mérési feladathoz igazítható. Ez a legnagyobb energia igényű berendezés (3 kW) a 
karotázs kocsiban, télen ehhez még az elektromos fűtőtest (2 kW) adódik hozzá.  

Kábelelmozdulás jeladó (mélység jeladó) feladata, a kábel mozgás irányának és nagyságának folya-
matos érzékelése és az ennek megfelelő impulzussorozat előállítása, melyet a felszíni egység értelmez, 
szelvényezésnél mintavételezés ehhez szinkronizálódik.  

A szondamozgatás egyik fontos kelléke a lyukszáj kerék. Mélyfúrás-geofizikai méréseknél a lyuk-
szájra helyezik ezt az eszközt azzal a céllal, hogy a páncélkábelt sérülésmentesen vezessék a fúrólyuk-
ba, vagy vízkútba. 

 

 
 

A kábel kútba/fúrásba való vezetését (megtörését) lyukszáj kerék biztosítja, ezekből többféle áll ren-
delkezésre, kiválasztásuk a fúrás kiképzése, fúrógép típusa, mélysége szerint történik. (kútra helyezhe-

tő, fúrótoronyra felfüggeszthető, háromlábú,….) 

 

 
 

A berendezések terepi áramellátását aggregátorokkal biztosítjuk, ezekből többféle áll rendelkezésünk-
re. A fentieken kívül többféle segédberendezés tartozéka a karotázs szelvényező állomásnak: ilyen a 
HAL-nak nevezett, ólom elektróda, melyet ellenállásmérésnél a fúróiszapba helyezünk, mint referen-
cia – táv elektróda vesz részt a mérési, szelvényezési folyamatban. Jobb kép alsó része: kollektor be-
szerelés előtt. 

 

A vásárolt lyukkerék 
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Kilátás a műszertérből – rálátást kútra  szerelés 2. verzió, IPC házba, előkészítés alatt 

 

A karotázs szelvényező állomás speciális kiképzést, kialakítást igényel, méréstechnikai és használati 
szempontból, a mérőszemélyzetnek elviselhető körülményeket kell teremteni a mindennapi munkához. 

 

 
NPCLOG elölnézet 

  
A mérőszoftver névjegye Mért komplex szelvény (részlet) 
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Karotázs szelvényező állomás műszaki adatai (adatlap) 
 

Karotázs gépkocsi típusa:   Mitsubishi L-300 4WD long, 

Karotázs Csörlő típusa:   G-2000, 

Karotázs páncélkábel típusa:  Rochester 3/16” (4,76 mm), 4 vezető eres, 

Terepi áramforrás:   HONDA ECT-6500 aggregátor  

Felszíni adatgyűjtő típusa:   NPCLOG vagy Mecsek-1, -2,-2012, 

Nyomtató típusa:   EPSON LX-300+II színes mátrixnyomtató, 

 
   Mérő, adatgyűjtő műszerek a gépkocsivezető helyéről nézve! 

 

Mérhető legnagyobb mélység:   2000 m, a jelenlegi összeállításban,  

Kábelvontatási sebesség:   0-40 m/min, 

Kábelelmozdulás jeladó típusa:  MK 36/180 

Szondatartó:    6 db. szonda biztonságos szállítására alkalmas, 

Lyukszáj kerék:    többféle, 

 

Használható szondatípusok: 

 amuplex, 

 akusztikus, 

 analóg,  

 digitális (RS-485), 

 

 

        Vízbázis kutak állapotvizsgálata  


