
Popis karotážních křivek v databázi ČGS: 
 
 

Zkratka Popis karotážní křivky Jednotka 

GR 

Přirozená radioaktivita 

[ nGy/h ] Gama karotáž v absolutních jednotkách expoziční dávky radioaktivity (kalibrovaná sonda 
– litologická s využitím bodového zářiče Ra 226) 

GR_API 

Přirozená radioaktivita (API) 

[ API ] Gama karotáž měřená sondou s kalibrací v jednotkách API (American Petroleum 
Institute) 

XGR 

Přirozená radioaktivita relativně 

[ cpm ] Gama karotáž s použitím nekalibrované hlubinné sondy (v impulsech za časovou 
jednotku) 

GR_U 

Přirozená radioaktivita (U) 

[ nGy/h ] Gama karotáž na uranových ložiscích v absolutních jednotkách expoziční dávky 
radioaktivity (kalibrovaná sonda - ložisková s využitím bodového zářiče Ra 226) 

RAPL 

Zdánlivý měrný odpor RapL 

[ ohmm ] Měření zdánlivého měrného odporu karotážní sondou s potenciálovým uspořádáním 
elektrod o účinné délce 41 cm (16“ - Long) a větší. Hodnoty RapL mohou být při 
vyhodnocování považovány za rezistivitu horniny. 

RAPS 

Zdánlivý měrný odpor RapS 

[ ohmm ] Měření zdánlivého měrného odporu karotážní sondou s potenciálovým uspořádáním 
elektrod o účinné délce menší než 41 cm (16“ - Short). Hodnoty RapS mohou být při 
vyhodnocování považovány za rezistivitu zóny filtrace. 

RAG2 

Zdánlivý měrný odpor Rag2.12 

[ ohmm ] Měření elektrického odporu hornin jednoduchou sondou s dolním gradientovým 
uspořádáním elektrod o účinné délce 2.12 m. 

RAGH 

Zdánlivý měrný odpor RagH1.05 

[ ohmm ] Měření elektrického odporu hornin jednoduchou sondou s horním gradientovým 
uspořádáním elektrod o účinné délce 1.05 m. 

RAGD 

Zdánlivý měrný odpor RagD1.05 

[ ohmm ] Měření elektrického odporu hornin jednoduchou sondou s dolním gradientovým 
uspořádáním elektrod o účinné délce 1.05 m. 

TM_U 

Teplota ve vrtu ustálená 

[ °C ] Termometrie měřená po ustálení teplotního režimu ve vrtu (po ustálení teplotního 
režimu mezi kapalinou ve vrtu a okolní horninou). 

TM 
Teplota ve vrtu  

[ °C ] 
Měření teploty kapaliny ve vrtu (termometrie). 

SP 
Spontánní polarizace 

[ mV ] 
Měření vlastních potenciálů přirozeného elektrického pole v okolních horninách. 

NN_API 

Neutronová pórovitost (API) 

[ API ] Neutron-neutron karotáž nebo neutron-gama karotáž s použitím kalibrovaných sond na 
horninových modelech v jednotkách API (American Petroleum Institute) 

XNN 

Neutronová pórovitost relativně 

[ cpm ] 
Neutron-neutron karotáž nebo neutron-gama karotáž s použitím nekalibrovaných sond 
(hornina je ozařována neutronovým zdrojem umístěným v sondě, měříme neutronový 
tok rozptýlených neutronů). V hornině jsou neutrony zpomalovány, tento proces je 
dominantně ovlivněn obsahem vodíku v horninovém prostředí. 



NN_% 

Neutronová pórovitost (%) 

[ % ] Neutron-neutron karotáž nebo neutron-gama karotáž s použitím kalibrovaných sond na 
horninových modelech o známých pórovitostech. 

DEN 

Objemová hmotnost 

[ g/cm3 ] Gama-gama karotáž s použitím sondy, kalibrované v jednotkách hustoty na horninových 
modelech o známých hustotách. 

XGG 

Objemová hmotnost relativně 

[ cpm ] Gama-gama karotáž s použitím nekalibrované hlubinné sondy. Měření rozptýleného 
záření gama po ozáření horniny gama kvanty izotopu 137Cs nebo 60Co. Naměřená 
hodnota je úměrná hustotě horninového prostředí.  

TT 
Průběhový čas 

[ µs/m ] 
Akustická karotáž, měříme čas příchodu podélných vln mezi vysílačem a přijímačem 

VP 
Rychlost podélných vln 

[ m/s ] 
Rychlost podélných vln vypočtených z akustické karotáže (průběhového času TT) 

VS 
Rychlost příčných vln 

[ m/s ] 
Rychlost příčných vln vypočtených z vlnové akustické karotáže. 

MS 

Magnetická susceptibilita  

[ SI ] Měření magnetické susceptibility s použitím kalibrované hlubinné sondy. Registrujeme 
absolutní hodnoty v jednotkách SI. 

XMS 

Magnetická susceptibilita relativně 

[ mV ] Měření magnetické susceptibility s použitím nekalibrované hlubinné sondy. 
Registrujeme relativní hodnoty ve smluvních jednotkách. 

DIA 
Průměr vrtu 

[ mm ] 
Kavernometrie měřená mechanickým kavernometrem 

DIP 

Úklon vrtu spojitě 

[ stupeň ] Úklon vrtu (spojité měření úklonu vrtu – cca od roku 2005, současně trvá i bodové 
měření) 

AZIM 

Azimut vrtu spojitě 

[ stupeň ] Azimut spojnice průmětu průběhu vrtu do horizontální roviny (spojité měření azimutu 
vrtu – cca od roku 2005, současně trvá i bodové měření) 

 
 


