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1. Bevezetés
Munkánk során igen sokat foglalkozunk vízkutak létesítésének és állapotának vizsgálatával. Ezen
feladatok során a megrendelők gyakran érdeklődnek a felől, hogy létesítéskor mely vízadó rétegeket
szűrőzhetik, a kivett víz minősége hogyan változik a kút öregedésével, mérhető-e valamilyen vízszennyező anyag, illetve a kutak közti mérési eredményekből becsülhető-e annak transzportja. Ilyen és
ezekhez hasonló kérések vezették cégünket arra az elhatározásra, hogy egy olyan mérőszondát fejleszszünk ki, amely a mélység függvényében képes rögzíteni az egyes vízminőségi paraméterek változását. Ezzel in-situ jellemezhetők az egyes vízadó rétegek, továbbá egy újabb szempont szerint jellemezhetők a földtani képződmények. Piackutatásaink alapján és a szakmai gyakorlat ismeretében úgy találtuk, hogy ilyen eszközt jelenleg a karotázs szondák piacán csak a legnagyobb szondagyártók (pl.
GeoVista) kínálnak igen magas áron. Ezen kívül arról sincs tudomásunk, hogy Magyarországon valamely hasonló profilú cég ilyen mérőeszközt használna, vagy ilyen mérési szolgáltatást kínálna. Ezek
ismeretében döntöttünk úgy, hogy elkészítsük vízminőségi paramétereket mérő szondánk első prototípusát partnereink segítségével.

2. Az megvalósított eszköz
A vízminőségi paramétereket mérő szonda kialakításánál fogva amuplex üzemű szondaként illeszkedik a mélyfúrás-geofizikai méréstechnika eszköztárába. Ennél fogva a szonda kimenő jelei -3 V, -1 V,
1 V, 3 V-os kódolt impulzusok, így az NPCLOG elnevezésű karotázs felszíni egység (1. feladat) és az
ehhez készített mérőszoftver alkalmas a szonda kezelésére. A szondával történő mérés menete megegyezik a karotázs méréstechnikában bevált rutinnal, az esetlegesen felmerülő különbözőségeket (pl.
membráncsere, karbantartás stb.) a technológiai utasítások tartalmazzák.
A fejlesztés eredményeként megvalósított eszköz blokkdiagramját az alábbi ábra szemlélteti. Ezen
láthatóan a detektorok jeleit - PT100, PH, Potenciometrikus, Amperometrikus - jelerősítők fogadják és
erősítik olyan mértékben, hogy a feszültség-frekvencia U/f konverterek (VFC, 2.) a bemenetükön adódó feszültséget frekvenciává alakítsák át. A modulált jel egy további illesztő, erősítő, keverő antikoincidencia áramköre kerül, formálás, teljesítmény erősítés után a tápfeszültségre modulálódok az
amuplex karotázs szondák működésének megfelelően. A kódolt jel a karotázs kábelen keresztül felszíni egységbe jut, amely a mérés irányítását, megjelenítését és kiértékelését végzi. A felszíni egység
(NPCLOG) fejlesztése az 1. feladat részletezésénél kerül bemutatásra.
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2.1. Alkalmazott detektorok, egységek
A mérőeszköz jelenleg redoxipotenciál (ORP) és oldott oxigén koncentráció (DO) mérésére
alkalmas. Ehhez összesen négy mérőeszköz (detektor) beépítését kellett megoldanunk: hőmérséklet mérése (Pt1000-rel), Ag/AgCl referencia elektród, ORP mérése (Pt korong elektróddal), DO mérése (amperometriás Clark-elektróddal).
Az Ag/AgCl referencia elektródban telített KCl és Ag/Cl oldat, valamint szilárd KCl helyezkedik el, amibe egy Ag/Cl-os ezüstszál merül. A belső elektrolit mintaoldattal való érintkezését porózus membrán biztosítja. A referencia elektród feladata a mérésekhez szükséges referencia feszültség előállítása.
Az ORP mérése Pt koron elektróddal történik a mérőszondában. Működése
egyszerű: a redoxipoten-ciált a Pt elektród az elektrolittal érintkezve felveszi, így az a referencia elektród potenciáljához viszonyítva mérhető.
ORP-mérő
DO mérésére amperometriás Clark-féle elektród lett beépítve a
mérőszondába. Az elektródban a Pt elektródot (katód) -0,6 V
potenciálon tartják az Ag/AgCl elektródhoz (anód) képest. A
detektoron elhelyezett membránon keresztül diffundál az oxigén és a Pt katódon elreagál:
O2 + 4H+ + 4e- ↔ 2H2O.

DO-mérő

Így az áramerősség az oxigén koncentráció függvénye. Ennek a detektornak nagy előnye, hogy jól
miniatürizálható.
A fejlesztés során nagy jelentőséggel bírt az érzékelők kialakítása, ugyanis használat során a környezeti tényezők (hőmérséklet, nyomás) igen nagymértékben változnak. Az extrém mérési környezet elviselését a gondosan megválasztott, minőségi anyagok alkalmazásával értük el. Az anyagok kiválasztásában szem előtt tartottuk az anyagok elektromos szigetelő tulajdonságait is.

Számítógépes tervezés (részlet) A berendezések (mechanikus, elektromos) tervezése speciális célprogramok segítségével történt. Villamos kapcsolási rajzok, nyáktervek, szimulációs programok felhasználásával.
A detektortér kialakításánál különös figyelmet fordítottunk a „kosár” kiképzésére, ugyanis ennek feladata összetett és jelentős szerepet játszik a mérés megbízhatóságában. A detektoroknak a szondamozgatás során folyamatosan friss oldattal kell érintkezniük, ellenkező esetben (rossz kialakítás miatt) itt
pangó víz alakul ki és a cserélődés nem jön létre. Ugyanakkor a „kosár” biztosítja a detektorok mechanikai védelmét is, hiszen azok működéséhez membránokra van szükség, amelyek a nagy mechanikai igénybevétel miatt (a vízkutak és fúrólyukak vizében magas a szilárd anyag tartalom) megsérülhetnek. Ezen irányelvek alapján optimalizáltuk mérőszondánk „kosarának” kialakítását, amely a megfelelő mechanikai védelem mellett optimális hidrodinamikai tulajdonságokkal rendelkezik.
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Szondaház
Kábelcsatlakozó
„Kosár”

Detektorok
A mérőszonda főbb részei a következők: „kosár” (amelyben a detektorok lettek elhelyezve), szondaház, csatlakozó.
A szondaház feladata a detektorok megfelelő rögzítése, valamint a jelfeldolgozó és átalakító elektronika mechanikai védelme, illetve a nyomásállóság biztosítása. Így kialakításánál figyelembe kellett vennünk ezeket a kritériumokat és a mélyfúrás-geofizikai méréstechnikában bevált kiképzést választottuk.
A karotázs kábel csatlakozásánál aranyozott érintkezőket építettünk be a megfelelő kontaktus érdekében.

Kalibrálás, nyomáspróba
Számítógépes tervezés, szondatest (részlet)

2.2. A mérőszonda kalibrálása
Az eszköz nyomáspróbáját a Geoport Kft. nyomáskamrájában végeztük el. Itt lehetőségünk volt arra,
hogy a nyomás és hőmérséklet fokozatos növelésével vizsgáljuk a mérőrendszer, illetve a detektorok
működését. A prototípus a nyomáspróbát kiállta, a detektorok a magas nyomáson üzemképesem maradtak és azóta is üzemelnek. A referencia elektród és a mért paraméterek hőmérsékletfüggése lineáris,
így a hőmérséklet kompenzálás egyszerűbb algoritmusokkal végezhető el. Ezen vizsgálatok közül
mutatunk be két példát: referencia elektród (a.) és ORP mérő elektród (b.) hőmérsékletfüggése.
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b.

a.

A mérés megbízhatóságát igen nagymértékben befolyásolja a referencia elektród feszültségének stabilitása. Ezt szemlélteti a lenti ábra is, amely szerint a referencia elektród működése kielégítő, stabil.

Referencia elektród
stabilitása

Az ORP és DO elektródok kalibrálása standard oldatokkal végezhető el. Az elektródokat különböző koncentrációjú oldatokba helyezve, a mérést elvégezve kirajzolódnak a kalibrációs görbék. Az origóból induló egyenesek meredeksége adja kalibrációs konstanst, amit a mérések során számításba kell venni.
A vízparaméterek mérő karotázs szonda az NPCLOG mérőrendszerrel használható, mivel a szonda
amuplex, azaz impulzus üzemű mérőegységként működik. Az NPCLOG mérőszoftverben kialakítottuk a szonda saját virtuális mérőműszerét (alsó, bal oldali kép). Itt megadtuk a kalibrálási képleteket,
majd beállítottuk, hogy a kiértékelt mérési adatok hogy jelenjenek meg. Így a mért geofizikai szelvényen összesen 3 db geofizikai szelvény jelenik meg: Hőmérséklet, ORP és DO. Ezt szemlélteti az
alábbi, jobb oldali ábra is:

Virtuális műszer beállításainak definiálása, a megvalósított műszerfelület mérés közben
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3. A szonda műszaki adatai (adatlap)
Méretek:
Hossz:
Átmérő:

800 mm
43 mm

Súly:

5 kg

Hőmérséklet tartomány:

0 – 80 °C

Nyomás tartomány:

max. 200 bar

Szükséges karotázs kábel:

4 vezető eres, páncélkábel

Kommunikáció a felszíni egységgel:
amuplex (impulzus üzemű)
Felszíni egység:

NPCLOG

Mért paraméterek:
Redox-potenciál (ORP)
Mérési tartomány:
- 2000 mV - +2000 mV
Felbontás:
1 mV
Pontosság:
2 mV
Kalibráció: a kalibrációt standard ZoBell oldatall végezük, telített Ag/AgCl referencia elektróddal
szembe. 25 °C-on a mért potenciál 231 ±5 mV

Karbantartás és tárolás: a platina elektródot a felszíni szennyezésektől kell letakarítani, a takarítás
szálmentes papír és metil alkohollal végezzük. Ha az elektród jel túl zajos, a platina elektródot polírozni kell, a polírozást 0,5 µm szemcse méretű polírozó anyaggal kel elvégezni. A tároláshoz mindég
használjon szilikonos védő kupakot.
Oldott oxigén koncentráció (DO)
Mérési tartomány:
0,05 - 10 ppm
Felbontás:
10 ppb
Pontosság:
20 ppb
Kalibráció: a cella kalibrálását -0,6V potenciálon végezzük, az Ag/AgCl elektródot counter illetve
referencia elektródként használva úgy, hogy a készülék 1 s-onként vegye az adatokat.
Karbantartás: a gázáteresztő membrán idővel elszennyeződik, különösen kételektródos méréseknél,
ami rontja az oxigén molekulák áthaladási esélyét, sok használat után a counter elektród felülete átalakul részben a katódon keletkező OH- ionok miatt, ami annak potenciálját megváltoztatja, és ennek
eredményeként egyre nagyobb áramokat lehet mérni. A membrán elhasználódása és esetleges sérülése
esetén azt le kell cserélni, és minden lépést az detekor használati utasításában foglaltak szerint végrehajtani.
Hőmérséklet
Mérési tartomány:
Pontosság:

0 - 80 °C
0,1 °C
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