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Mért paraméterek
Redox-potenciál (ORP)
Mérési tartomány:
Felbontás:
Pontosság:

- 2000 mV - +2000 mV
1 mV
2 mV

Oldott oxigén koncentráció (DO)
Mérési tartomány:
Felbontás:
Pontosság:

0,05 - 10 ppm
10 ppb
20 ppb

Kémhatás (pH)
Mérési tartomány:
Felbontás:
Pontosság:

4-9
0,02 pH
0,05 pH

Hõmérséklet
Mérési tartomány:
Pontosság:

0 - 80 °C
0,1 °C

Fejlesztés éve: 2011.

A változtatás jogát fenntartjuk!
A felszíni adatgyûjtõ egységekre, üzemszerû használat esetén 2 év csere
garanciát vállalunk.
A vízminõségi paramétereket mérõ szonda (VIP szonda) fejlesztése, a Karotázs
Kft., az EU és az ERFA társfinanszírozásával (GOP-1.3.1-08/1-2008-0006)
valósult meg.
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VIP mélyfúrás-geofizikai, karotázs szonda,
Oxigén, ORP, PH és hõmérséklet
szelvényezésre

Egy adott térség vizeinek minõsége - a hidrometerológiai viszonyok mellett visszatükrözi a vízgyûjtõterületen folytatott ipari, mezõgazdasági tevékenységet,
a település szerkezetét, a terület sajátságos hasznosítását. A természetes
vízminõség mindenkor a hidrológiai állapotokhoz kötõdik. Ez a hidrológiai
helyzetet a vízgyûjtõ talaj geológiai tulajdonságai és a meteorológiai körülmények
- csapadék, napfény, hõmérséklet - szabályozzák.
A VIP (vízminõségi paramétereket mérõ) szondát, a mûködtetõ hardvert és
virtuális mûszereket vízkutak vízminõségi paramétereinek mérésére és állapotvizsgálatok végrehajtására fejlesztettük.
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A szonda mûködése
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Egy, szondával végzett tesztmérést mutat be a következõ mérési képernyõ:

A VIP mérõszondában összesen 3 db elektrokémiai detektor foglal helyet és 1 db
referencia elektród. A deketorok:
?
potenciometriás pH mérõ
?
amperometriás oxigénérzékelõ
?
potenciometriás redoxi érzékelõ

A refencia elektród Ag/AgCl elektród. A szonda a Karotázs Kft. felszíni egységeivel
kompatibilis, amuplex üzemû mérõegység. A mérések elvégezhetõk a Mecsek-1,
Mecsek-2 és NPCLOG felszíni egységekhez való csatlakoztatás után.

Mûködtetõ szoftver
A szoftvert a Dial Bt. fejlesztette!
A VIP szonda használata teljesen analóg a többi amuplex szondáéval. A
mûködtetõ szoftverben elkészített virtuális mûászer segítségével hajthatók végre
a mérések.

A szonda felhasználási lehetõségei:
?
in situ vízminõsg-védelmi mérések
?
környezetszennyezõ anyagok transzportfolyamatainak jellemzése
?
kútlétesítéskor a vízadó rétegek kémiai tulajdonságainak vizsgálata
?
vízkutak, vízadó rétegek geológiai környezetének jellemzése
?
vízkutak állapotvizsgálata
?
vízkutak korróziójának és lerakódások jellemzése
?
nyersanyagkutatással kapcsolatos munkák (pl. urándúsulás kutatása)

Általános paraméterek
Nyomásállóság:
Maximális mûködési hõmérséklet:
Szerelési geometriai maximális külsõ átmérõ:
Szabványos villamos jelkimenet:
Válaszidõ:
Maximális vontatási sebesség:
Hõmérséklet kompenzálás

minimum 100 bar
80°C
42 mm
0- 10 kHz, (amuplex)
maximálisan 4 sec,
6 m/min
automatikus (mérés alapján)
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