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VÍZKUTAK VÍZMINÕSÉGI, GÁZTARTALOM ÉS 
RADON PARAMÉTEREINEK DINAMIKUS 

VIZSGÁLATA

Cégünk legújabb fejlesztése lehetõséget nyújt bizonyos, nagyobb 
jelentõségû vízminõségi paraméter helyszínen történõ (in situ) 
vizsgálatára, ezen kívül gáztartalom, valamint azon belül 
radonkoncentrációs mérésre is.
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Mûszaki adatok:

pH mérés (kominált elektród): 
detektor: polimer elektrolittal töltött üvegelektród
mérési tartomány: 0 ... 14
mûködési hõmérséklet: 0 ... 130 °C
maximális nyomás: 6 bar
referencia elektród: Ag/AgCl

ORP mérés elektród:
detektor: gél elektrolittal töltött üvegelektród
mérési tartomány: ± 2000 mV
mûködési hõmérséklet: 0 ... 100 °C
maximális nyomás: 5 bar
referencia elektród: Ag/AgCl

Vezetõképesség mérés:
detektor: Pt1000 hõm. érzékelõ, titánium test
mérési tartomány: 0,5 ... 80 000 uS/cm
mûködési hõmérséklet: 0 ... 100 °C
maximális nyomás: 10 bar 25°C-on

Szén-dioxid mérés:
detektor típusa: infravörös, optikai detektor
mérési tartomány: 0 ... 50 tf%
mûködési hõmérséklet: -30 ... +45 °C
relatív páratartalom: 5 ... 95 %
nyomás tartomány: atmoszférikus ±10 %

Radonkoncentráció mérés:
detektor: ionizációs kamra
mérési tartomány: 2 Bq/m3 ... 2 GBq/m3
mûködési hõmérséklet: 0 ... 80 °C
mûködési nyomás: atmoszférikus
relatív páratartalom: max. 95 %

A karotázs felszíni egység fejlesztése, a Karotázs Kft., az EU és az ERFA társfi-
nanszírozásával (GOP-1.3.1-08/1-2008-0006) valósult meg.
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A monitoring rendszer felépítése:

A vízminõségi és gázparaméterek folyamatos monitorozásával az a célunk, hogy 
ezen paraméterek hosszú távú változásait rögzítsük és kövessük nyomon. Ehhez 
fejlesztjük monitoring rendszerünket, amely egy adatgyûjtõ segítségével rögzíti a 
pH, ORP és vezetõképesség, CO2 (gáz), radonkocentráció változását. A pH, ORP, 
vezetõképesség elektrokémiai, a CO2 koncentráció optikai elven, míg a radon 
koncentrációt ionizációs kamrával mérjük. 

A vízminõségi paramétereket mérõ 
detektorok jeleit egy transzmitter 
egység fogadja, majd küldi az 
adatgyûjtõnek. 

A széndioxid koncentráció mérését távadó végzi, 
aminek 4…20 mA-es kimeneten küldi a mért 
adatokat az adatgyûjtõnek. 

A radon regisztráló eszköz detektora Genitron Instruments gyártmányú ionizációs 
kamra, amelynek jeleit saját fejlesztésû jelfeldolgozó egység értékeli és továbbítja 
az adattároló felé. Az adattárolóból excel formában menthetõk ki a mért idõsorok.

A kútfejhez szerelhetõ, mellékáramú felszíni mérõ és adatgyûjtõ  berendezés,  a 
szivattyúzott víz, valamint a belõle kiáramló gázok mennyiségének, 
összetételének olyamatos mérésére. A rendszer legfontosabb jellemzõi: 
paraméterezhetõ helyszíni adatgyûjtés, tárolás, távlekérdezési lehetõség (GSM). 
A kísérleti felszíni rendszert nagyobb értékû kutak, termálkutak terhelés alatti 
vizsgálatára, mérésére készítjük. 

Monitoring állomás kihelyezése szintén fontos lehet olyan helyeken, ahol figyelni 
kell valamilyen szennyezõanyag megjelenését, koncentrációjának változását, 
vagy terjedését. Ilyen lehet például hulladéklerakók környezete, ivóvízbázisok, 
ipari területek, létesítmények környezete stb. Ezekben az esetekben beállítható 
lenne a figyelni kívánt határérték. Amennyiben a monitoring rendszer 
határérték–túllépést regisztrál, riaszt.
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