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KAR0TÁ2 ÚZKOPROFILOVÝCH VRTĎ

Karotážní měření v úzkoprofilových vrtech se odlišuje od jiných modifikací ka-
rotážních prací. Pro měření jsou nezbytné maloprůměrové karotážní sondy, jednodu-
ché a přenosné karotážní soupravy a vtláčecí zařízení sond s kabelem pro měření
v šikmých, horizontálních a dovrchních vrtech. Také technologie měření, zejména
v neúpadních vrtech se liší od zavedené praxe ve vrtech většího průměru. Úzko-
profilový vrt omezuje použitelnost přitlačených sond, dlouhých sond víceúčelových,
kompenzovaných, dvoudélkových apod. Použitelný komplex karotážních metod v úzko-
profilových vrtech bude proto zpravidla ochuzen o některé moderní varianty karotáž-
ních měření, v současné době zřejmě o spektrometrii gama kvant vysokých energií
a o jaderné metody s generátorovými zdroji. Při interpretaci maloprofilových vrtů
nutno proto vycházet především z podrobných zpracování základních metod karo-
tážRícho měření.

1. ÚVOD

Karotážní práce v úzkoprofilových vrtech nejsou v CSSR (s výjimkou karotáže
na fluoritech) dosud v širším provozním použití. Pro tyto práce zatím chybí účinné
soubory karotážních měření, propracované interpretační postupy, není zaveden
jednotný způsob cejchování, není k dispozici dostatečný sortiment maloprůměrových
karotážních sond. Rozšíření objemu úzkoprofilového vrtání v CSSR v období 1976-
-1980 se projevilo v požadavcích na podstatné rozšíření karotážních prací i v těch-
to podmínkách. Včasná orientace karotážního oddělení n. p. Geofyzika, Brno, dří-
vější zkušenosti s úpravou a výrobou některých karotážních zařízení a soustředění
vývojového, výrobního a částečně i metodického programu na řešení úkolu v úzko-
profilových vrtech, nám umožnily již od konce roku 1975 řešit vybrané úkoly ka-
rotáže i v úzkoprofilových vrtech. Některé z řešených úkolů jsou stručně uvedeny v před-
kládané práci. Všechna dále diskutovaná měření byla provedena ve Štíhlých
ložiskových vrtech o průměru 46 mm.



2. PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ KAROTÁŽNÍ SKUPINY
n. p. GEOFYZIKA, BRNO

Naším prvořadým úkolem pro zajištění požadovaných prací ve štíhlých ložisko-
vých vrtech byla vlastní výroba vhodné lehké karotážní soupravy a výroba karotáž-
ních sond o maximálním průměru 30-32 mm.

Přenosná karotážní souprava pro měření v dolech a pro měření ve složitých terénních
podmínkách (vývoj, konstrukce a výroba: Mašek, Woltar) je uvedena na obr. 1 v pří-
loze. Soupravu tvoří: přenosný vrátek, měřicí zařízení RAKA a EKAř radiometrické
sondy, eiektrokarotážní sondy a dále zapisovač a příslušenství včetně stabilizátoru,
zdrojů a zatláčecích tyčí. Od roku 1977 k vybavení patří dále maloprůměrová
štětečková sonda, sonda pro měření magnetické susceptibility, sonda pro měření
gama kvant nízkých energií a sonda pro spektrometrii přirozeného gama záření.

V roce 1977 byla vyvinuta, funkčně ověřena a v několika kusech vyrobena základní
řada měřicích a záznamových jednotek, která je určena pro spojitý a diskrétní digi-
tální záznam vybraného komplexu elektrokarotážních, jaderných a magnetických
metod. Vyrobené jednotky tvoří samostatné bloky, které lze použít jak ve funkci
pevné sestavy (obr. 2 v příloze), tak i ve funkci přenosných měřicích jednotek.

Sestava GE 1 pro eiektrokarotážní měření, sestava GR 1 pro jaderná a magne-
tická měření a sestava pro digitální záznam GD 1 jsou společně s liniovým zapi-
sovačem GLZ 112 základem modulové karotážní soupravy G 1. Pro naše účely je
tato souprava vestavěna do vrátkového vozu aparatury K - 500. Součástí modulové
karotážní soupravy G 1 (v mobilní karotážní soupravě i ve funkci přenosných měři-
cích zařízení) jsou tyto maloprůměrové karotážní sondy:
- radiometrická sonda S-30-A pro metodu GK,
- radiometrická sonda S-30-B pro metody GGK-H a NGK,
- radiometrická sonda pro měření gama kvant nízkých energií (15 - 250 keV),
- radiometrická sonda pro spektrometrii přirozeného záření gama,
- symetrická eiektrokarotážní odporová sonda S0M 0,5,
- gradientova odporová sonda,
- sonda pro měření magnetické susceptibility.

V roce 1978 toto vybavení doplníme o maloprůměrový kavemometr, reslstivimetr
a termometr.



3. PROVEDENA KAROTÁŽNf MĚŘENÍ V ÚZKOPROFILOVÝCH VRTECH

S přenosnou karotážní soupravou, s vývojovými typy této soupravy a s modulo-
vou kar otážu f soupravou G 1 jsme v období 1975 - 1978 ( 1 . pololetí) provedli
měřeni zhruba v 70 - 80tl úzkoprofilových vrtech. Více než 80 % těchto vrtů byly
ložiskové Stihlé vrty o průměru 46 mm. Výsledky měření na lokalitách Javorník
a OlSovec - přehradní profil, ZbýSov - měření v uhelných dolech, Nedvědlce - lo-
žisko stavebního kamene,Hranice a Mokrá - ložisko vápence, Jelšava - důlní měření
na ložisku magnezltu, Měděnec - ložisko magnetitu a výsledky měření na polymeta-
ilckém ložisku Zlaté Hory potvrdily provozuschopnost používaných karotážních
souprav.

Dále uvedu některé výsledky z vybraných karotážních měření ve štíhlých vrtech
na ložiskách karbonátových hornin a rud.

4. VÝSLEDKY MĚŘENI'

4 . 1 Výsledky měření na ložiskách karbonátových hornin

Na ložiskách karbonátových hornin jsme ve štíhlých vrtech provedli tato ka-
rotážní měření:
v r. 1976 - vápenec, lokalita Hranice, 27 povrchových vrtů,
v r. 1977 - vápenec, lokalita Mokrá, 14 povrchových vrtů,
v r. 1978 - magnežit, lokalita Jelšava, 5 důlních vrtů.

Ve všech případech bylo požadováno upřesnit litologicko-petrografický profil vrtu,
vymezit úseky krasově nebo tektonicky porušené a posoudit stupen znečištění kar-
bonátů. Požadavky Isme řešili použitím těchto metod: měření intenzity přirozeného
gama záření (GK), měření intenzity rozptýleného gama záření (v modifikaci GGK-H),
měření intenzity gama záření radiačního záchytu neutronů (NGK) a ve zvodnělých
úsecích vrtů i měření zdánlivého měrného elektrického odporu (Ra). Na lokalitách
Hranice a Mokrá tvoří zkoumané ložisko vápence středního a svrchního devonu,
postižené zkrasověním, místy s vložkami vápnitých břidlic nebo brekcií, pokryté
klastickými neogenními sedimenty.

Příklad měření ve vrtu DP 50 z lokality Hranice je uveden na obr. 3 v příloze.
Čisté vápence (hl. 20,5 - 27,0 m) se na karotážních křivkách projevují minimální-
mi hodnotami GK a GGK-H a maximálními hodnotami NGK a Ra. S přibývajícím



množstvím jílovltých příměsí stoupá přirozená gama aktivita a snižují se hodnoty
zdánlivého odporu. Za základní měření pro posouzení stupně znečištění vápenců
(relativní stupeň znečištění nebo znečištění v % pro cejchovaná měření) jsme
proto zvolili metodu GK. Projevy zkrasovění jsou indikovány zejména výraznými
anomáliemi na křivce GGK-H (hL 27,1 - 29,1; 29,5 - 31,4 m), v případě výskytu
jMovitých výplní krasových dutin i anomáliemi na křivce GK. Zvýšení primární
nebo sekundární pórovitosti se projeví poklesem hodnot na křivce NGK. Sekundární
pórovitost výrazně ovlivní i průběh křivky Ra.

Na obr. 4 v příloze je uveden příklad měření ve vrtu V 220 z lokality Mokrá. Vrt
V 220 zastihl mohutný blok vilémovického vápence. Tento blok je poměrně kom-
paktní, místy slabě zkrasověný, pukliny jsou vyplněny jíiovitým materiálem. Také
v tomto případě, obdobně jako výše u vrtu DP 50, lze křivku GK použít ke stano-
vení stupně znečištění. Na tomto příkladě lze ukázat projevy přítomnosti vložek
vápnitých brekcií. Vápnité brekcie (např. hl. 30,8 - 31,3 m; 39,0-40,0 m;
70,6 - 71,7 m) se projevují zřetelným zvýšením hodnoty GK, snížením hodnoty
NGK a většinou prakticky neměnnou úrovní hladiny na křivce GGK-H. Dalším zají-
mavým jevem jsou kladné anomálie NGK v případě existence velkých kaveren bez
jílovité výplně v ne zcela čistých karbonátech (např. h1.5,5 - 6,3 m; 14,7 -15,2 m;
24,9 - 25,5 m). Tento jev je analogický případu přechodu do větších průměrů
vrtu pří měření v .suchých vrtech.

Na obr. 5 v příloze je příklad z důlního ka rota žní ho měření na ložisku magnezitu,
vrt D-343, lokalita Jelšaya. Tyto magnezity vznikly metasomatickým zatláčením
vápenců v dolomitovém masívu. Karbonáty jsou metamorfovány a jsou uloženy v gra-
fit i ckých břidlicích, které se ve formě čočkovitých útržků vyskytují místy i uvnitř
ložiska. Také v tomto případě může být zvýšení hodnot na křivce GK mírou zne-
čištění karbonátů jílovitými příměsmi nebo projevem přítomnosti zbřidiičnatělých
karbonátů, případně přímo vložek břidličnatých hornin. Tektonické poruchy se opět
výrazně projeví na křivce GGK-H. Výjimku tvoří poruchy vyhojené karbonátem nebo
křemenem.

4. 2 Výsledky měření na ložiskách rud

Na ložiskách rud jsme provedli tato karotážní měfení:
v r. 1977 - lokalita Zlaté Hory, polymetallcké sulfidické ložisko, 15 povrchových

a důlních vrtů,
v r. 1978 - lokalita Měděnec, ložisko magnetitu, 1 důlní vrt.



Ve Zlatohorském rudním revíru jsou výsledky karotážních měření výrazně ovlivněny
složitou geologickou stavbou ložiska, značným počtem horninových typů a dále
I skutečností, že oba základní typy hornin tohoto revíru, kvarcity i bfidlice, byly
postiženy sericitizací. Na obr. 6 v příloze je uveden příklad měření ve vrtě M 1 0 9 .
Vrt zastihl zrudnělé slabě sericltické kvarcity (hl. 2,0 - 1 7 , 0 m a hl. pod 4 5 , 0 m)
a ve střední části vrtu (hl. 1 7 , 0 - 4 5 , 0 m) i grafické břidlice. Oba typy hornin
lze odlišit na základě výrazného snížení hodnoty Ra v grafitických břidlicích a dále
podle snížení střední hladiny GK v grafitických břidlicích. VySší hodnoty přirozené
gama aktivity v kvarcitech jsou pravděpodobně důsledkem jejich postižení sericiti-
zací. Grafitické břidlice se dále projevují na křivce EP výchylkami, které dosahují
stejně vysokých hodnot jako ve zrudnělých sulfidických polohách. Pro interpretaci
rudních poloh jsme za základ zvolili kombinaci metod EP a Ra, při čemž jsme při-
hlédli i ke křivkám GGK-S, SP, případně KK. Kladné anomálie na křivkách GGK
indikují kaverny a porušené zóny. Odlišit zájmové zrudněni, t j . chalkopyrit,sfalerit
a galenit, od pyritu a pyrhotinu se nám zatím nepodařilo ani ve vrtech s přítomností
vody. V suchých vrtech Zlatohorského rudního revíru Je pak interpretace ještě
složitější.

Pokusné první důlní měření na skarnovém ložisku magnetitu na lokalitě Mědě-
nec (březen 1 9 7 8 ) je uvedeno na obr. 7 v příloze. Měření prokazuje přínos metod
magnetické karotáže a selektivní gama-gama karotáže pro odlišení magnetitové rudy.
Předpokládáme, že měření na této lokalitě umožní kvantitativní určení obsahu
magnetického železa i celkového obsahu železa.

Předvedené ukázky karotážních měření ve štíhlých vrtech a vyvinutá aparatura
pro tato měření charakterizují výsledky naší práce a příspěvek naší organizace
k řešení úkolů karotážních měření v úzkoprofilových vrtech.
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Obr. 1 Přenosná karotážní souprava



Obr. 2 Modulová karotážní souprava G1
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