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Geológiai magszkenner 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Az ImaGeo  magszkenner fő feladata, geológiai fúrómagmintákról nagyfelbontású 
360-fokos palástkép készítése.  
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Műszaki alapadatok 
 
• Tápfeszültség:   230 V /10 A bizt. 
• Teljesítményigény: max. 350 W 
• Súly: 200 kg 
• Fő méretek 

szélesség:  1700 mm 
hosszúság:  2600 mm (nyitott ajtóval: 1100 mm) 
magasság  2500 mm 

• Felbontás 
palástszkennelés: 200 dot/cm  (508 dot/inch) 
makrófotó:  400..1500 dot/cm (1016..3810 dot/inch) 

• Felvételkészítés sebessége 
palástszkennelés: 15..60 sec 
makrofotó:   < 2 sec 

• Furómagminta paraméterei 
 max. hossz:  1000 mm 
 átmérő:  40..250 mm 
 max. súly:  250 kg  
• Megvilágítás 
 látható tartomány: 20 db GU5.3 X W LED 5W 
 UV-tartomány: 4 db kompakt UV-fénycső / 20W 340 nm 
• Képfelvevő egységek: 
 4 db NIKON D5100 fényképezőgép / 16Mpix RGB  
• Mozgató lineáris egységek 
 2 db LEZ1-850 (gyártó: Isel) 
 1 db MZ40-1100 (gyártó: NEFF) 
• Mozgató motorok: 
 3 db VECTRA, 2 fázisú léptetőmotor 
• Vezérlés: 
 IMAGEO_V3 kontroll egység, IBM PC i-core5, 3GHz, Windows 7 
 IMAGEO_V3 mikrokontroller vezérlőegység (gyártó: Korall-Print Bt.) 
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Optikai kialakítás 
 

A nagyfelbontású kép készítéséhez a berendezés a fúrómagminta hosszában 
4db fényképezőgépet használ és körben 36-fokonként 10db felvételt készít. Az így 
előállított 40db mozaikolt képből a szoftvere előállítja a nagyfelbontású 
torzításmentes összefűzött palástképet.   

A felvételek a látható fénytartományban készülnek RGB szűréssel. 
Megvilágításhoz a berendezésbe két lámparendszer van beépítve. Az egyik a látható 
fénytartományban, míg a másik, ultraibolya tartományban üzemel. Ultraibolya 
megvilágítás esetén UV-lumineszcens felvételek készülnek. 
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Mechanikai felépítés 
 
 A berendezés zártszelvényből hegesztett tartószerkezetre épül. Fő 
funkcionális részegységei a (1) mintaforgató-, a (2) függőleges mozgató-, és a (3) 
híd egységek. 
 

 
 
• A mintaforgató egység  
zártszelvényből hegesztett tartókeretben két darab, egy irányba forgatott, 97 mm 
átmérőjű gumírozott henger. A hengerek mindkét végén önbeálló, mélyhornyú, 
szimeringes csapágyak vannak . Forgatásukat T5 profilú bordáskerék biztosítja, 
csigahajtással kombinálva.  
 
• A függőleges mozgató egység  
zártszelvényből hegesztett tartóvázon két darab lineáris mozgató egység, hajtóművel 
és léptetőmotorral. A két lineáris egység szinkron futását egy szinkron-tengely 
biztosítja. A felszerelt híd egység súlyát 200 N erejű gázrugó egyenlíti ki. 
 
• A híd egység  
extrudált alumínium-profilokból és 2.5D megmunkáló gépen készült egyedi 
alkatrészekből áll. A hídra az alábbi eszközök vannak felszerelve: 
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- 4db (fúrómagminta) palástot szkennelő fényképezőgép, 
- 1db nagyfelbontású felvételeket készítő fényképezőgép,  
- 20db GU5.3 LED lámpa, 
- 4db kompakt UV-fénycső. 
 A vezérlőelektronika nagy része a híd hátoldalán található. 
 
Működési leírás 
 
Az IMAGEO magszkenner rendszer üzemmódjai: 
 
- palástszkennelés (kiterített nézet), 
- nagyfelbontású részletfotók készítése. 
 
A teljes palást szkennelését 
a szükséges felbontás elérése érdekében 4db, megfelelő geometriai elrendezésben 
beépített, egymással szinkronban vezérelt fényképezőgép valósítja meg. A 
berendezés – a különböző átmérőjű fúrómagmintákhoz igazodva – a híd függőleges 
mozgatásával áll be élesre. Az élesre állást a kezelő, a magminták felületére 
irányzott, két lézer-segédfény távolságának megadásával vezérli. A felvételkészítés 
során a fúrómagmintát a mintaforgató egység automatikusan a felvétel 
elkészítéséhez szükséges, megfelelő nullpozícióba forgatja.  
 A palást szkennelése során 40 db különálló rész-felvétel készül. A rész-
felvételeket geometriai- és tónuskorrekció után, egy erre a célra fejlesztett program 
összefűzi – kialakítva a palást kiterített nézetét. 
 
A makrófotókat 
egy erre a célra telepített makró-fényképezőgép készíti. Az előzőleg előállított teljes-
palást képen az operátor a kurzorral megjelöli, hogy a fúrómagminta mely 
pontjáról/területéről szeretne nagyfelbontású képet készíteni – és megadja a kívánt 
felbontást. Ezek után, a vezérlőegység a makró-fényképezőgépet automatikusan a 
megadott pont fölé pozicionálja, és a híd le-fel mozgatásával beállítja a felbontást. 
 A felvételt a makro-fényképezőgéphez mellékelt vezérlő-szoftverrel (pl. 
Nikon Camera Control Pro 2) lehet/kell elkészíteni.
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ImaGeoV3 elektromos blokkdiagram 
 

 
 
  

 
 


