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További fejlesztéseinkhez alkalmazásfejlesztőket, fiatal kutatókat keresünk!



Az előadás tematikája

• Bevezetés:
– Karotázs mérések
– Cégünk bemutatása, referenciák

• Műszerfejlesztés bemutatása:
– Felszíni egység
– Optikai szonda

• Kútvizsgálatok:
– Felszíni dinamikus kútvizsgálatok (vízminőségi 

paraméterek, radon)
– Mérőszondás vizsgálatok vízkútban (Széchenyi 

Alexandar)



A geofizika…

• a földtudományok körébe tartozó tudományág
• tágabb értelemben a föld és a bolygók mérhető

fizikai jellemzőit vizsgálja
• roncsolásmentes (non-invazív) módszer
• különböző lépték és felbontás
• gyakorlati geofizika: szeizmika, geoelektromos, 

gravitációs, geomágneses kutatási módszerek stb.
• és a karotázs…

További fejlesztéseinkhez alkalmazásfejlesztőket, fiatal kutatókat keresünk!



Mi az a karotázs?
A mélyfúrás–geofizikai (karotázs) vizsgálatok célja a fúrással 
harántolt földtani formációk jellemzőinek és a rétegek 
(hasznosítható ásvány telepek) mélységének megállapítása, illetve a 
fúrólyuk műszaki állapotának meghatározása, a fúrólyukba 
lebocsátott szondákkal mért fizikai mennyiségek alapján. 

További fejlesztéseinkhez alkalmazásfejlesztőket, fiatal kutatókat keresünk!



A karotázs szondák
A mért fizikai paramétereket alakítják át 
elektromos jellé, ilyenek az

– Elektromos (pl. látszólagos ellenállás, komplex 
impedancia) és mágneses paraméterek,

– Technikai paraméterek: hőmérséklet, 
lyukátmérő, áramlási sebesség,

– Radioaktív paraméterek:
• Természetes sugárzás mérése (gamma-spektrum)
• Gerjesztett radioaktív sugárzások mérése (aktivációs 

analízisek, szórt gamma sugárzások stb.)

További fejlesztéseinkhez alkalmazásfejlesztőket, fiatal kutatókat keresünk!



A Karotázs Kft-ről

• magánszemélyek alapították 1995-ben
• alapítók korábban a MÉV-nél dolgoztak
• számos karotázs kutatási, tesztelési munkát 

végeztek
• a mérési, kutatási munka folytatódott
• mára a kutatás-fejlesztés vált a cég 

tevékenységének főprofiljává

További fejlesztéseinkhez alkalmazásfejlesztőket, fiatal kutatókat keresünk!



Referenciamunkáink
Bodai Aleurolit Formáció Mérnökgeofizikai vizsg.

További fejlesztéseinkhez alkalmazásfejlesztőket, fiatal kutatókat keresünk!

Mérések 1000 m mélyen az alfa 
vágatban Budapest Dorottya utcai mélygarázs 

építése, karotázs vizsgálatok, 
eszközök beemelése daruval t 



Pécs, Science Building

Referenciamunkáink
Bátaapáti

További fejlesztéseinkhez alkalmazásfejlesztőket, fiatal kutatókat keresünk!

Mária Lejtősakna Geotermikus energia kinyerését célzó
szondafúrás



Referenciamunkáink
Külföldi munkák

További fejlesztéseinkhez alkalmazásfejlesztőket, fiatal kutatókat keresünk!

Háttérben a Hargita

Oravica, Resica

Dél-Erdély



Vízkutak vizsgálata
Kútlétesítési és

kútállapot vizsgálatok

További fejlesztéseinkhez alkalmazásfejlesztőket, fiatal kutatókat keresünk!

Dinnyeberki, uránkutatás



Műszerfejlesztés…
• Cél: mérési repertoárunk modernizálása
• Partnerek segítségével
• Gépjármű felszerelése
• Fejlesztések:

– Felszíni egység fejlesztése
– Optikai lyukkamera fejlesztése
– Monitoring rendszer fejlesztése
– VIP szonda fejlesztés

További fejlesztéseinkhez alkalmazásfejlesztőket, fiatal kutatókat keresünk!



Műszerfejlesztés lezárása
Előadássorozat:

– Kutatás-fejlesztés ismertetése:
Vizvári Zoltán (Karotázs Kft.)

– Érzékelő blokk fejlesztése kombinált, karotázs szondához, 
mélységi vízparaméterek szelvényezésére
Széchenyi Alexandar (B2AM Kft.,  PTE-TTK Általános és 
Fizikai Kémia Tanszék)

– Mérőrendszerek ismertetése:
Máthé Kálmán (Audiotechnika Kft.)

– Kiértékelő, adatgyűjtő- és tesztberendezések:
Brenner Csaba (Brenner Elektronika Kft.)

További fejlesztéseinkhez alkalmazásfejlesztőket, fiatal kutatókat keresünk!



Felszíni egység fejlesztése…

ELGI gyártmányú MOLE típusú
felszíni műszer
1980-as évek

Az első saját fejlesztésű karotázs
felszíni egységünk: Mecsek-1

1999-ben

További fejlesztéseinkhez alkalmazásfejlesztőket, fiatal kutatókat keresünk!



Felszíni egység fejlesztése…

Az új fejlesztésnek a Mecsek-2 nevet 
adtuk

(2000-es évek közepe)

További fejlesztéseinkhez alkalmazásfejlesztőket, fiatal kutatókat keresünk!

Teljes egészében saját 
fejlesztésű egység, a 

Mecsek 2010



Új generációs felszíni egység
Kommunikáció:

• USB-n keresztül a PC-
vel

• Impulzus üzemű
(amuplex) szondákkal

• Analóg (akusztikus) 
szondákkal

• Digitális kommunikáció (gamma-spektrum szonda, 
lyukkamera)

Megtekinthető a KAROTÁZS Kft. standjánál!
További fejlesztéseinkhez alkalmazásfejlesztőket, fiatal kutatókat keresünk!

Felszíni egység előlap, hátlap



Optikai szonda, lyukkamera
• 2008-as fejlesztésű szonda
• A vízkutak belső szerkezetének, állapotának vizsgálatára

További fejlesztéseinkhez alkalmazásfejlesztőket, fiatal kutatókat keresünk!

Szonda mérés előtt                    Felvétel a szűrő
állapotáról                          



Dinamikus kútvizsgálatok
Kútvizsgálatokhoz fejlesztett legújabb eszközeink alkalmasak 
felszíni és mérőszondás vizsgálatokra. A felszíni, dinamikus 
kútvizsgálatok:

• Szivattyúzás közbeni monitoring
• Hosszú távú elemzés
• Mérőeszközök és adatgyűjtő kihelyezésével
• Vízminőségi paraméterek mérése
• Szaparált gáz és radonkoncentráció mérése

A vízminőségi paraméterek, in-situ, a vízkútban történő
mérőszondás vizsgálatára a következő előadásban térünk ki.

További fejlesztéseinkhez alkalmazásfejlesztőket, fiatal kutatókat keresünk!



A radon…

• Színtelen, szagtalan, természetes eredetű, 
radioaktív nemesgáz

• Csak műszerrel detektálható
• Rendszáma Z=86, elektronszerkezete 

[Xe] 4f145d106s26p6

• Sűrűsége 9,73 g/cm3, amely hétszer 
nagyobb, mint a levegő sűrűsége.

További fejlesztéseinkhez alkalmazásfejlesztőket, fiatal kutatókat keresünk!



Radon monitor fejlesztése

• mindhárom fellelhető, földkérgi eredetű, 
természetes radioaktív (238U, 235U és a 
232Th) bomlási sorban.

238U → … → 226Ra → 222Rn (radon)

235U → … → 223Ra → 219Rn (aktinon)

232Th → … → 224Ra → 220Rn (toron)

További fejlesztéseinkhez alkalmazásfejlesztőket, fiatal kutatókat keresünk!



A 226Ra előfordulása…

• Talajban, kőzetekben
• Vízben (felszíni, felszín alatti)
• Egyes növényekben
• Építőanyagokban

Minden előfordulás esetében radon keletkezik.

További fejlesztéseinkhez alkalmazásfejlesztőket, fiatal kutatókat keresünk!



A radon előfordulása…

• Levegő:
– Talajgázban: kBq/m3 nagyságrendű
– Légkörben: Bq/m3 nagyságrendű

• Természetes vizek:
– Felszín alatti: kBq/m3 - néhányszor 100 kBq/m3

– Felszíni: jóval kisebb

További fejlesztéseinkhez alkalmazásfejlesztőket, fiatal kutatókat keresünk!



Egészségügyi hatások
• Radon sugárterhelés = konc. · idő [J/m3s]
• A radon bomlástermékek belégzéséből eredő

kockázat a halálos kimenetelű tüdőrák kialakulási
valószínűsége.

• dózisátszámítási tényezőt indokolt használni:
1 mJm-3h = 1,43 mSv

• 16/2000. EüM rendelet: munkavállalók radontól
származó sugárterhelése vonatkozásában a 
cselekvési szint 1000 Bq/m3

További fejlesztéseinkhez alkalmazásfejlesztőket, fiatal kutatókat keresünk!



Radon monitor fejlesztése
Mérőeszköz fejlesztése a felszín alatti vizek 
szeparált gáztartalmának  monitorozásához

Megtekinthető a KAROTÁZS Kft. standjánál!

További fejlesztéseinkhez alkalmazásfejlesztőket, fiatal kutatókat keresünk!



• Készült egy dinamikus adatgyűjtő
• Alkalmas vízminőségi paraméterek és 

radonkoncentráció tárolására
• Vízminőségi paraméterek mellékáramú

mérése:
– pH
– ORP
– EC

Dinamikus kútvizsgálatok

További fejlesztéseinkhez alkalmazásfejlesztőket, fiatal kutatókat keresünk!

Átfolyó cella Elektródok Mérőegység



Köszönöm a figyelmet!

www.karotazs.hu
További fejlesztéseinkhez alkalmazásfejlesztőket, fiatal 

kutatókat keresünk!


