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Vladimír VODIČKA

NĚKTERÉ ZKUŠENOSTI Z DOLNÍHO KAROTAZNfHO MERENf

Ve svém krátkém příspěvku bych se chtěl pokusit seznámit vás s některými
poznatky z důlního karotážnfho měření, které byly získány v našem středisku v le-
tošním roce.

Tyto zkušenosti, vyplývající ze specifických podmínek důlního provozu jsou
dány především odlišnými technickými nároky a podmínkami měření.

Některé zvláštnosti důlně karotážnfho měření vyplývají I z odjlšné organizace
práce a zajišťování vlastního měření.

Po stránce technické je naše středisko vybaveno pro měření následujícího
základního komplexu metod:
Elektrokarotážní odporové metody v potenciálovém a gradientovém zapojení, metoda
elektrodových potenciálů a klouzajících kontaktů, spontánní polarizace.
Radioaktivní metody gama karotáž a gama-gama karotáž, inklinometiii a magneto-
metr ické měření pole.

Původně jsme pro měření elektrokarotážních metod používali zařízení n. p.
Geofyzika Brno typu EKA. Na našem středisku však byla zhotovena, a to pro
podmínky důlního měření, aparatura označovaná Ek-d. Sestává v podstatě ze dvou
částí:
1) Napájecího zdroje, který dodává pro měření konstantní proud 10 mA a to až do

zátěže 16 OOO n. Překročení této hodnoty zátěže je signalizováno světelnou
indikací.

2) Vlastní měřicí skříňky s kompenzací ± 2 V, tlačítkovým přepínačem funkcí
a přídavným 12 V zdrojem pro napájení zapisovače a pro měření proudové ka-
rotáže. Vstupní odpor měřícího dílu je 1 Mn.

Pro měření ve vrtu používáme tyčových sond s různými rozestupy elektrod pro
komplex BKS neb u zkráceného komplexu jako základní odporovou metodu Rap 0,1 m
na kombinované sondě s vysouvacími štětečkovými elektrodami. Výhodou této sondy
je ochrana štětečkových elektrod při zapouštění pomocí silonového krytu.



Měření radioaktivních metod provádíme osvědčeným radiospektrometrem
konstrukce n. p. Geofyziky Brno.

Přirozenou gama aktivitu hornin provozně měříme s úrovní diskriminace 2 0 keV
s maximální šířkou registrovaného okna energie.

Gama-gama karotáž měříme jak v selektivní tak hustotní variantě se zářičem
C s 1 3 7 aktivity 1 2 0 mC s délkou sondy 4 5 cm. Tato délka se nám jeví jako nej-
výhodnější kompromis mezi vlivem vrtu, zastiženým objemem prostředí, aktivitou
zdroje primárního záření. Použitý nástavec pro upevnění zářiče je konstruován
osvědčeným způsobem s tužkovým chytačem. Tvarování stínícího olova způsobuje
částečnou kol i mači paprsku od zářiče kolmo ke stěně proměřovaného vrtu.

Při kontrolní registraci rozptýleného gama záření v hornině jsme zjistili, že
maximum záření je do hodnoty asi 1 0 0 - 1 1 0 keV a při registraci ve vyšších
energiích toto množství prudce klesá.

Inklinometrické měření provádíme u vrtů do 5 0 ° od svisl ice inklínoměrem
M l - 3 0 , mimo tuto oblast úklonů pak fotainklinoměrem Eastman. Vzhledem k váze
zařízení a průměru však jsme nuceni měřit za použití vrtné soupravy na vrtných
tyčích.

Originální fotoinkl tnometrle má totiž vnější průměr pláště 4 0 mm. V podstatě
se skládá ze tří částí:napájecí části se zdroji, měřící části a prodlužovací zátěžky.
Takto smontovaný komplet je dlouhý asi 3,5 m a váží přibližně 3 0 kg. Přístroj
dodaný našemu středisku je vybaven měřícími nástavci pro úhly 0 - 1 7 ° a 5 - 9 0 °
od svisl ice a interval snímkování je 1 minuta.

Pro použití na vrtných tyčích jsme museli zkonstruovat přechodové mezikusy
pro průměry tyčí 4 3 a 5 3 mm a možnost umístění fotoinkl inoměru v obrácené polo-
ze (případ dovrchních vrtů).

Protože uvedené zařízení chceme používat i pro měření vrtů bez vrtné soupravy
je na našem podniku rekonstruován a vylehčován vnější plášť přístroje a to tak,
aby mohl být použit ve spojení s vtláčecím zařízením.

Magnetometrické proměření pole provádíme třísložkovym magnetometrem Hetto-
na HBM IV.



Tento přístroj měří bodově složky X, Y, Z a hodnotu úklonu D. Orientace
jednotlivých složek je následující:
X složka má směr osy vrtu
Y složka je kolmá k sondě a leží ve vodorovné rovině
Z složka ]e kolmá k sondě a protíná ji ve vertikální rovině

Přístroj má dva pracovní rozsahy 1G - 3G s přesností ± 1 0 0 gama na rozsahu
1G a ± 3 0 0 gama na druhém rozsahu. Měření je možno provádět ve vrtech s úklonem
O - 1 3 0 ° od svistíce. Protože k měření je nutno použít 7 žílový kabel.používáme
zatím magnetometr pouze pro měření úpadních vrtů.

Tento přístroj, jak se zatím jeví, nemá dostatečnou citlivost pro naše účely
a je určen především do oblastí magnetitových ložisek. První zpracované výsledky
ukazují,že v oblastí Příčné hory dostáváme pomňrně stálou hodnotu totálního vekto-
ru s úklonem 2 3 - 2 4 ° od svisl ice a azimutem k severu. Změny azimutu totálního
vektoru jsou ovlivňovány hlavně přesností inklinometrických výsledků.

S touto metodou jsme zatím ve stadiu shromažďování dostatečného množství
výsledků.

Uvedený základní komplex metod chceme ještě doplnit vhodným kavemoměrem
a měřičem susceptibility. Ukazuje se, že maioprúměrový kavemoměr fy OWEN není
pro svou vysokou váhu vhodný. Sovětské kavernoměry K M - 2 případně K S Ú - 2 bude
nutno pro podmínky horizontálních vrtů vyzkoušet. Resením tohoto problému by mohl
být kavemoměr s gama zářičem, který je konstrukčně připravován ve spolupráci
n. p. Geofyzika a GP UP Sp. Nová Ves.

Měření horizontálních a dovrchních vrtů provádíme pomocí zatlačovacího zaří-
zení. Na základě zkušeností získaných při některých haváriích na těžkých vrtných
soupravách případně vyprošťování karotážních sond vrtným tyčovím jsme se roz-
hodli pro systém vedení karotážních kabelů uvnitř tyčí. Z důvodů většího mecha-
nického namáhání kabelu jsme se však rozhodli použít pancéřovaný 4 žílový kabel
typ 4 - H - O fy USS. Tyče používáme hliníkové 0 2 2 / 1 8 mm.

Zatláčecí nařízení, které bylo vyvinuto v rámci podnikového úkolu tech. rozvo-
je je řešeno jako kompletní celek s rozpěrným uchycením ve vrtu, takže není nutno
zařízení dodatečně fixovat např. o počvu chodby. Pohon je zvolen ruční s měni-
telným převodem. Pohyb je zprostředkován čtyřmi pogumovanými kolečky u kterých
je možnost měnit sílu přítlaku na tyče.



Plynový pohon registrátoru je zprostředkován bowdenem přes samostatné odva-
lovací kolečko s konstantním přítlakem na vtlačné tyče.

S vyrobeným prototypem dosahujeme spolehlivě hloubek 1 5 0 m

Protože veškeré měřicí zařízení musí být během přepravy spolehlivě chráněna
zkonstruovali jsme speciální rozkládací důlní vozík, který po rozložení na místě
měření slouží jako pracovní stůl.

U žádného zařízení nepředpokládáme, že jsme dosáhli ideálního dokonalého
stavu. Proto v budoucnu chceme zlepšovat tento stav např. stavebnicovou rozkláda-
cí sestavou přepravního vozíku, zkonstruovat speciální podstavec pro ukládání
vtlačných tyčí a pod.

Mám-1 i se vyjádřit ke kvalitě naměřených karotážních křivek je možno říci, že
je dobrá. Rychlost měření u úpadních vrtů je do jisté míry omezována použitým
typem zapisovače (N 3 6 1 ) . U vrtů měřených pomocí zatláčecího zařízení omezení
rychlostí není dáno časovou konstantou zapisovače, ale především technickými
podmínkami souvisejícími s manipulací se zatláčecím tyčovím. Skutečně dosahova-
ná rychlost měření se pohybuje kolem 7 5 m za hodinu. Opakovatelnost záznamů by-
la zkoušena hlavně u metod gama karotáž a gama-gama karotáže a ukázala se velmi
dobrá.

Protože pro ložisko Kozlín bylo nutno rozhodnout o dodatečném proměřování
vrtů s nedostatečným výnosem.byly veškeré důlní záznamy velmi podrobně konfron-
továny se získanými geologickými podklady a chemickými analýzami. Pomocí
křivek elektrodových potenciálů, případně u dovrchních vrtů metody KK, byly lokali-
zovány oblasti zrudněni, které v případě bohatější mineralizace byly potvrzeny
selektivním projevem křivky GGK. Ze srovnání vyplynul jednoznačný závět, že
karotážním měřením byly indikovány všechny polohy sulfldíckého zrudněni a toto
měření je zvlášť nutné u vrtů se sníženým výnosem jádra pod 7 0 - 8 0 %. V těchto
případech měření může napovědět o případném pokračování ložiska.

V místech s dostatečným výnosem jádra, kde ohraničení ložiska není totožné
s hranicí sulfldické mineral Izace, ale tato hranice je stanovena na základě obsahu
zájmového prvku (v tomto případě Cu), nemůže v současné podobě dát karotáž další
dokonalejší Informaci o ložisku, částečně je možno také ohodnotit lithologický typ
horniny podle kfivky přirozeného gama záření.

Do doby, než bude možno zavést provozní měření roentgen-fluorescenční ka-
rotážní sondou, bude nutno karotážní komplex doplňovat měřením přenosným



roentgen-fluorescenčním analyzátorem pro proměřování vrtných jader.

V mnoha případech se nám však mnohem obtížnější, při řešení problému důlní
karotáže, zdá ne otázka technická, ale otázky organizačního zajištění měření pil
dodržení všech bezpečnostních předpisů a nařízení. Jsou to zejména otázky pro-
školení karotážní osádky z důlně bezp. předpisů, jejich seznámení s pracovištěm,
havarijním řádem šachty, převzetím pracoviště po dobu měření a dozorem ve smyslu
platných předpisů. Nedořešené zůstávají otázky pracovně právní jako je zafazení
do odpovídající důchodové kategorie, přesčasová práce a odměňování a to zvlášť
u kategorie T. Zvýšené nároky na personální obsazení skupiny kladou právě vrty
měřené pomocí vtláčecího zařízení. Již nyní, po celkem malé sérii proměřených do-
vrtních horizontálních vrtů, se ukazuje jako minimální osádka 5-ti až 6-ti členná.
Taktéž vlastní výkony skupiny jsou dány nejen možnostmi aparatury a podmínkami
vrtu, ale jsou ve značné míre ovlivněny omezeními vyplývajícími z důlního provozu
- prostoje v důsledku střelby, dopravy apod.

Celý tento komplex otázek je nutno řešit spolu s technickými problémy apara-
tury a technologií měfení, protože v nemalé míre ovlivňují průběh karotážního mě-
ření.
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Obr. 1 Měření pf i použití zatláčecího zařízení



Obr. 2 Ukládání vtláčecích tyčí



Obr. 3 Detail zatláčecího zařízení
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