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STRESZCZENIE 
W Raporcie przedstawiono zasady fizyczne nowej, 

półempirycznej metody kalibracji sond neutronowych do pomiaru 
porowatości skał. W pierwszej części Raportu podano krot.ki opis 
zagadnień fizyki transportu neutronów w ośrodkach materialnych 
wraz z omówieniem elementarnych oddziaływań neutronów z jądrami 
Сprzekroje czynne, grupowe przekroje czynne). Podano definicje 
najważniejszych całkowych parametrów charakteryzujących transport 
neutronów w skałach. Omówiono trzy podstawowe sposoby kalibracji 
sond: empiryczny, teoretyczny i półempiryczny, podając dosyć 
dokładny przegląd tego ostatniego. 

W dalszej części Raportu przedstawiono nowe podejście do 
półempirycznej metody kalibracji sond. Metoda ta opiera się na 
zdefiniowaniu pozornej długości spowalniania lub migracji 
neutronów rejestrowanych przez sondy umieszczone w realnych 
warunkach geometrycznych odwiert-skała. Pozorne długości 
spowalniania lub migracji obliczane są jako stosunki 
odpowiednich momentów przestrzennego rozkładu neutronów wzdtu/. 
osi otworu wiertniczego. Podano wyniki teoretyczne dla 
przybliżenia jedno i dwugrupowego transportu neutronów w układzin 
geometrycznym odwiert-skała dla nieosiowego położenia sondy w 
odwiercie. 

Dla bloków kalibrujących Bazy Geofizyki Viertniczej » 
Zielonej Górze podano parametry fizyczne i chemiczne zn.inp do 1 
czerwca 1988 Сpodano też niektóre parametry tych bloków poznane i 
później, ale już nie wykorzystano ich do dalszych obliczeń). Na 
podstawie tych danych obliczono parametry neutronowe bloków 
kalibrujących w BGW. 

V końcowej części Raportu pokazano przykład określania 
krzywej kalibracji sondy dwudetektorowej bazując na nowej teorii 
półempirycznej kalibracji i wykorzystując obliczone parametry 
neutronowe bloków BGV oraz wyniki pomiarów wykonane w tych 
blokach. 

Najważniejszym osiągnięciem półempirycznej metody kalibracji 
sond neutronowych jest możliwość przedstawienia na jednej krzvwej 
kalibracji punktów doświadczalnych otrzymanych daną sonda w 
blokach o różnej porowatości, różnej litologii i w odwiertach o 
różnych średnicach. 



ABSTRACT 

The physical principles of the new method of calibration of 
neutron tools for the rock porosity determination are given »•» 
-the- Report.. In the first part of the Report a short description 
of the physics of neutron transport in the matter is given 
together with some remarks on the elementary interactions of 
neutrons with nuclei Ccross sections, group cross sections, 
etc.). The definitions of the main integral parameters 
characterizing the neutron transport in the rock media эге given. 
The three main approaches to the calibration problem: empirical, 
theoretical and semi-empirical are presented with some more 
detailed description of the latter one. 

In the next part of the Report the new semi-empirical 
approach is presented. The method is based on the definition of 
the apparent slowing down or migration length for neutrons sensed 
by the neutron tool situated in the real borehole-rock 
conditions. To calculate this apparent slowing down or migration 
lengths the ratio of the proper space moments of the neutron 
distribution along the borehole axis is used. Theoretical results 
are given for one- and two-group diffusion approximations in the 
rock-borehole geometrical conditions when the tool is in the 
sidewall position. 

The physical and chemical parameters known up to June 1-st 
are given for the calibration blocks of the Logging Company in 
Zielona Góra Csome other results known after this deadline are 
also included, though they have not been used for further 
calculations). Using these data the neutron parameters of the 
calibration blocks have been calculated. 

At the end of the Report an example, how to determine the 
calibration curve for the dual detector tool applying this new 
method and using the neutron parameters mentioned above together 
with the measurements performed in the calibration blocks, is 
given. 

The most important advantage of the new semi-empirical 
method of calibration is the possibility of setting on the unique 
calibration curve all experimental calibration data obtained for 
a given neutron tool for different porosities, lithologies and 
borehole diameters. 



WPROWADZENIE 
Problem kalibracji sond neutronowych do pomiaru porowatości 

skał, pomimo iż istnieje już prawie od pół wieku, jest wciąż 
problemem otwartym, wymagającym jeszcze stale zarówno prac 
teoretycznych jak i doświadczalnych. Ponadto kalibracja tych sond 
jest po prostu technicznie bardzo trudna, wymagająca bardzo 
wyspecjalizowanych urządzeń, wyrafinowanej teorii oraz współpracy 
różnych laboratoriów badawczych. Przedstawiona w niniejszym 
Raporcie metoda półempiryczna kalibracji sond neutronowych jest 
owocem badań teoretycznych i eksperymentalnych autora w tej 
dziedzinie od z córą 20 lat. 

V ostatnim pięcioleciu badania te są finansowane z dwu 
różnych źródeł: 

Prace z zakresu badań podstawowych w tej dziedzinie są 
finansowane z funduszy problemu CPBP 03.02.: "Dynamika płyt 
litosferycznych i budowa struktur wgłębnych w Polsce" , temat 
4.4. : "Rozwój metod fizyki jądrowej stosowanych w geologii, 
geofizyce, hydrogeologii i ochronie środowiska", zadanie 4.1. : 
"Teoria interpretacji profilowań jądrowych" Cproblem 
koordynowany przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk>, 

natomiast prace mające charakter bardziej praktyczny w tymże 
samym zagadnieniu prowadzone są w ramach problemu CPBP 03.01.: 
"Dynamika procesów geofizycznych obszaru Polski ze specjalnym 
uwzględnieniem zagłębi górniczych" , temat 25 "Doskonalenie metod 
jądrowych w problematyce geofizyki", zadanie 25.04. "Opracowanie 
teorii i systemów pomiaru i interpretacji profilowań jądrowych" 
Cproblem koordynowany przez Międzyresortowy Instytut Geofizyki 
Akademii Górniczo Hutniczej). 

Fakt zbliżania się budowy ośrodka do kalibracji sond 
neutronowych w Bazie Geofizyki Wiertniczej w Ziełor.ej Górze do 
stanu operacyjnego wymusił niejako konieczność przedstawienia 
metodyki kalibracji przystosowanej do możliwości technicznych 
tego ośrodka. Taka sytuacja spowodowała zlecenie przez Zakład 
"Geofizyka Kraków", któremu BGV w Zielonej Górze podlega, do 
Zespołu Rzeczoznawców SITPNaft. i Gaz wykonania opracowania 
spełniającego te wymogi. Zespół Rzeczoznawców powierzył wykonanie 
takiego opracowania autorowi niniejszego Raportu w ramach 
zlecenia Nr V-39/88 z dnia 20 lutego 1988. Powstało wtedy 
opracowanie pL. "Wyznaczanie krzywych cechowania sond 
neutronowych zwykłych i kompensacyjnych drogą teoretyczną oraz 
eksperymentalnie przy wykorzystaniu pomiarów na stanowisku 
modelowym w Zielonej Górze" Cw ilości 5 egzemplarzy). V 
opracowaniu tym zostały zebrane najważniejsze wyniki badań 
teoretycznych autora wraz z niezbędnymi informacjami o blokach do 
kalibracji sond istniejących w Zielonej Górze Сwszystkie 
informacje o tych blokach pochodzą od kierownika BGV dr. 
Tadeusza Massniskiego). Opracowanie to stało się podstawowym 
"zaczynem", na bazie którego powstał niniejszy Raport, gdyż 
okazało się, że zawarte w nim informacje mocą być interesujące 
dla znacznie szerszego ogółu. 



W Raporcie przedstawiony jest w sposób bardzo generalny stan 
badań na świecie w zakresie kalibracji sond neutronowych, zaś 
poczynając od Rozdziału 8 przedstawiona jest metoda proponowana 
przez autora dla BGW w Zielonej Górze. Podano tylko najważniejsze 
podstawy fizyczne oraz fakty doświadczalne wraz z końcowymi 
wynikami teorii. bez podawania szczegółowych wyprowadzeń 
matematycznych. Poszczególne zagadnienia teoretyczne będą w 
całości opublikowane przez autora w terminie późniejszym jako 
Raporty IFJ oraz w odpowiednich czasopismach. Całość koniecznych 
do wykonania kalibracji sond neutronowych obliczeń przystosowana 
jest do zespołu programów napisanych w jęz ku BASIC mogących 
pracować na IBM PC. Programy te albo zostały albo będą 
opublikowane jako oddzielne raporty Instytutu Fizyki Jądrowej w 
Krakowie. Instrukcja wykonywania kalibracji podana jest w 
Rozdziale 17. Poczynając od Rozdziału 18 podano wszystkie dane o 
blokach skał do kalibracji sond neutronowych przygotowanych 
obecnie w BGW Zielona Oóra. Dane te należy traktować jako stan 
naszej wiedzy o tych blokach na dzień 1 czerwca 1988. Z upływem 
czasu dane te będą uzupełniane (taka jest przynajmniej nadzieja i 
intencja autora niniejszego Raportu) pozwalając na otrzymanie 
pełniejszego obrazu fizycznego bloków kalibrujących. 

W Rozdziale 21 podano przykład określania krzywej kalibracji 
na podstawie pomiarów przeprowadzonych przez Dr. Hassalskiego w 
BGW Zielona Góra. Przykład ten należy traktować jako ilustrację 
do instrukcji kalibracji podanej w Rozdziale 17. 

W trakcie wykonywania niniejszego Raportu otrzymano szereg 
wyników "ubocznych" dotyczących jakości bloków kalibrujących w 
BGW Zielona Góra oraz zakresu ich rozpoznania. Wnioski wynikające 
z wszystkich otrzymanych wyników zostały zawarte w Rozdziale 22 a 
ich rozwinięcia można znaleźć nieomal w każdym rozdziale. 

Metodykę kalibracji sond neutronowych przedstawioną w 
niniejszym raporcie nie należy uważać ani za kompletną ani za 
ostatecznie ukończoną. Jest to po prostu zamknięcie pewnego etapu 
prac nad tym zagadnieniem - ostatecznie bowiem rzecz biorąc, nie 
można się spodziewać, aby problem kalibracji sond neutronowych, 
nad rozwiązaniem którego od lat pięćdziesięciu pracuje wiele 
czołowych laboratoriów na świecie, został całkowicie rozwiązany w 
ramach tego Raportu przy wykorzystaniu stosunkowo ubogiej bazy 
aparaturowej. Traktujmy więc przedstawiany Raport jako źródło 
informacji, usystematyzowanie pewnego etapu prac, oraz zachętę do 
dalszego wysiłku na polu zarówno teorii jak i praktyki kalibracji 
sond neutronowych. Raport ten będzie jednocześnie podstawowym 
źródłem informacji o zagadnieniu kalibracji sond nedutronowych 
dla praktyków w polskich przedsiębiorstwach geofizycznych. 

С РгоГ dr.h. J.A.Czubek) 

Kraków, 30 września 1988. 
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SMS FIGVK 
str. 

Fig. 2.1. Jednodetektorowa sonda SNP (Schlumberger) na 
neutronach epitermicznych - eksperymentalna zależność 
wskazań sondy od porowatości skały zmierzona na 
modelach Schlumbergera oraz API, CTittman et al. , 
1966) 26 

Fig. 2.2. Eksperymentalna zależność wskazań sondy 
dwudetektorowej CNL CSchlumberger) od porowatości skały 
zmierzona na modelach Schlumbergera oraz API, CTruman 
et al. , 1972) 27 

Fig. 2.3. Zależność względnych <w stosunku do baniaka 
wypełnionego wodą) wskazań sondy DRST-1 w zależności od 
porowatości skały. Punkty pomiarowe odpowiadają różnym 
zasoleniom wód złożowych: 1 - woda słodka, 2 
mineralizacja NaCl 80 g/l, 3 - mineralizacja NaCl 180 
C'1. Warstwa skały oraz odwiert zapełnione są wodą o 
tej samej mineralizacji.Parametr liczbowy krzywych: 
średnica otworu w mm 28 

Fig. 4.1. Porównanie wyników eksperymentalnych bliskiego i 
dalekiego detektora w funkcji porowatości z wynikami 
obliczeń Nonte Carlo i DOT. Ośrodek: wapień, odwiert 8 
cali, (Ellis et.al, 1981) 34 

Fig. 4.2. Sonda CNT-X2 CSchlumberger) - porównanie wyników 
obliczeń z danymi eksperymentalnymi dla bliskiego 
detektora — wpływ litologii na wskazania sondy. 
Obliczenia wykonano kodem DOT, (Ullo, 1981) 35 

Fig. 4.3. Względna całkowita oraz epikadmowa częstość 
reakcji wskazywana przez dwudetektorową sondę położoną 
przy ścianie otworu. Średnica otworu: 20 cm, dolomit 
nasycony wodą słodką, w odwiercie - woda słodka, kod: 
NcBEND CSanders i Kemshell, 1984) 36 

Fig. 4.4. Zależność wskazań jednodetektorowych sond 
neutronowych od wodonasycenia warstw". Sonda DRST-1, 
otwór niezarurowany: 1 - średnica 190 mm, 2 - średnica 
243 mm. Obliczenia programem RUN. Dane eksperymentalne 
otrzymane na modelach >V NIIGG: I - NNKnt-40, II -
NNKt-50, III - NGK-60 O antor i In. 1985) 38 

Fig. 5.1. Długość spowalniania w funkcji porowatości skały: 
SiO2 C2.65), CaC03 <2.72), CaNgCCO^ (2.83) nasycone 
H_0. 2ródło neutronów: AmBe. Program: SLOVN2. BAS 44 

Fig. 5.2. Korelacja współczynnika dyfuzji spowalniania ж 



długości? spowalniania dla SiO C2.65), CaCO_ C2.72> i 
СаМе<С03>2 C2.85) nasyconych H_0. Program: 
SL0VN2. BAS 45 

Fig. 5.3. Prawdopodobieństwo uniknięcia absorpcji w trakcie 
spowalniania w SiO_ (2.б5), СаСО С2.72") oraz 
CaMgCCO3>2 C2.85) nasyconych H-0 dla neutronów ze 
źródła AmBe. Program SLOV2. BAS 46 

Fig. 5.4. Długość dyfuzji <Ld>, wpójczynnik dyfuzji CD) i 
przekrój czynny absorpcji C2 ) dla CaCO„ Cp=2.72 g/ссв) 
całkowicie nasycone H_0. Obliczenia przeprowadzono dla 
neutronów o prędkości v • 2200 т/ъ. Program 
NEROTH. BAS 47 

Fig. 5.5. Długość dyfuzji <Lrf>, współczynnik dyfuzji CD) i 
przekrój czynny absorpcji CZ ) dla CaC0„ Cp » 2.72 
g^ccm) całkowicie nasycone H

2 ° - Parametry uśredniono 
po widmie neutronów termicznych. Program 
NEROTH. BAS 48 

Fig. 5.6. Korelacja współczynnika dyfuzji (D> neutronów 
termicznych г długości? dyfuzji CL.) w SiO CaCO,, i 

Q л о 
CaMgCCO ) o różnej porowatości nasyconej H2°" 
Wszystkie dane uśrednione po widmie neutronów. Program 
NEROTH. BAS 49 

Fig. 5.7. Długości: spowalniania CL ), dyfuzji *!-.) i 
migracji CL > neutronów ze źródła AmBe w CaCO_ 

m «s 
Cgęstości 2.72) nasyconym całkowicie И.О. Programy 
SLOVN2. BAS, NEROTH. BAS 50 

Fig. 6.1. Korelacja wskazań sondy SNP CSchlumberger, sonda 
pracuje na neutronach epitermicznych) z długością 
spowalniania neutronów w skale (Edmundson and Raymer, 
1979) 52 

Fig. 6.2. Korelacja wskazań sondy CNL CSchlumberger, sonda 
pracuje na neutronach termicznych) z długością migracji 
neutronów w skale СEdmundson and Raymer, 
1979) 53 

Fig. 6.3. Korelacja wskazań kompensacyjnej sondy pracującej 
na detekcji neutronów epitermicznych z długością 
spowalniania neutronów w skale CScott et al. , 1982). 
Oznaczenia: SS - piaskowiec, LS - wapien, DOL -
dolomit, FV - woda słodka, SV - woda słona, GAS -
gaz 54 



Fig. 6.4. Korelacja wskazań kompensacyjnej sondy pracującej 
na detekcji neutronów termicznych 2 długością migracji 
neutronów ir skal-? CScott et al. , 1982). Oznaczenia jak 
na Fig. 6.3 55 

Fig. 6.5. Korelacja wskazań kompensacyjnej sondy 
Schlumbergera pracującej na detekcji neutronów 
termicznych С wskazania sondy wzięto z osi rzędnych Fig. 
6.4.> z długością spowalniania neutronów w skale Cktórą. 
otrzymano z osi odciętych Fig 6.3). CCzubek, praca 
niepublikowana). Oznaczenia jak na Fig. 6.3 56 

Fig. 6.6. Zmiana stosunku zliczeń neutronów termicznych 
detektora bliskiego do dalekiego wraz z długością 
migracji. Symulacja Monte Carlo. Odwiert o średnicy 20 
cm, sonda o średnicy 5 cm położona osiowo w odwiercie. 
CClayton i Sanders. 1984) 58 

Fig. 6.7 Schematyczne przedstawienie półempirycznej metody 
kalibracji sondy neutronowej - stała średnica 
odwiertu 59 

Fig. 7.1. Transformacja krzvwej "piaskowcowej" na krzywa 
kalibracji w wapieniu 1 dolomjcie według metody 
Tittle'a CTittle, 198Vb) 61 

Fig. 7.2. Efekt I formacji geologicznej na określenie 
pozornej porowatości CNL (Fchlumberger). Vrzrost С w 
porosity units = PU = >:"> ponad nominalną porowatość 
pokazany jest dla paru formacji Pomiary w "utworach 
piaskowcowych z wodą zawierającą bor pokazane są jako 
puste kwadraty. Vyniki obliczeń Monte Carlo 
przedstawione są wraz z błędami statystycznymi <El i is 
et a. . 1987 ) 63 

Fig. 7.3. Dane г Fig. 7.2. wykreślone wraz z przewidywaniami 
otrzymanymi według wzoru <.7.5) CEllis et al., 
1987> 64 

Fig. 7.4. Wskazania sondy CNL CSchlumberger) w wapieniach 
nasyconych wodą słoną w zależności od zmodyfikowanej 
długości migracji. Pomiary przeprowadzone w formacji 
piaskowcowej o porowatości 36 PU pokazane są jako puste 
kwadraty bez podawania błędów CEllis et al. , 
1987> 65 

Fig. 8.1.1. Izolinie stałej wartości strumienia neutronów 
termicznych w zarurowany» otworze 8" umieszczonym w 
solance. CTittle i in. , 1951) 68 

Fig. 8.1.2. Usytuowanie rur, folii In i źródła w 
eksperymentach Tittle'a i in. C19513 69 

Fig. 8.1.3. Rezonansowa długość zaniku L.Cres) w zależności 
od zawartości wody w formacji pokazująca wpływ 
obecności wody pomiędzy sondą a rurą okładzinową 
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CTittle et al. . 1951) 7 1 

Fig. 8.1.4. Termiczna długość zaniku L.(t.h) w zależności «ul 
zawartości wody w formacji pokazująca wpływ оЬ».ч:поч' i 
wody pomiędzy sondą a rurą okładzinową «Tittle •••». -ч 1 . 
1951 i : г 

Fig. 8.1.5. Izolinie stałej wartości logarytmu strumienia 
neutronów "indowych" (E =1.46 eV) w piaskowcu o 
porowatości 35>J w niezarurowanym suchym otwórz*» <> 
średnicy 200 mm. Srednic< sondy.- 100 mm CKozhevnikov 
1982, wg. Zolotova) . ( 

Fig. 8.1.6. Izoiinie stałej wartości logarytmu strumienia 
neutronów "indowych" <E =1.46 eV) w piaskowcu <> 
porowatości 7У. w niezarurowanym zawodnionym oUnrxe <> 
średnicy 200 mm. Średnica sondy 100 mm (kozhevni k<>v . 
1982. wg. Zolotova) VI 

Fig. 8.1.7. Izolinie stałej wartości 1 ogary tmti strumień i -i 
neutronów "srebrowych" CE =4.9 eV) w w.4pi«-niii u 
porowatości 30»c. Średni ci otworu 200 mm. srr-<1n n:.j ч..гиК 
100 mm <Kozhevnikov. 1982. WJJ fiorsukov..! i 
in.) ". :i 

Fig. 8.3.1. Korelacja wskazań sondy Cw )«:-dn. Af 1 ) ;' 
porowatością modeli. Sonda Dresser Al.l.is t.vp 240^. 
Średnice otworów: 139. 200 i 270 mm .>re-lnica «*on«iv. ''JA 
mm 

Fig. 8.3.2. Korelacja wskazań sondy fv jedn. Д П ) г 
długością spowalniania. Sonda Dresser Atlas typ 2402 
Średnice otworów: 159. 200 i 270 mm. Średnica sondy: чs. 
mm •" i 

Fig. 8.3.3. Korelacja wskazań sondy Cw jedn. API) z pozorny 
długością spowalniania. Sonda Dresser Atlas t.vp 2402. 
Średnice otworów: 159, 200 i 270 mm. Średnica sondy. 9?. 
mm я X 

Fig. 12.1. Sytuacja geometryczna przy ekscentrvcznvm 
usytuowaniu sondy w odwiercie 100 

Fig. 13.1. Sytuacja geometryczna określania średniej drogi 
swobodnej neutronu w pustym cylindrze 103 

Fig. 14.1. Wpływ średnicy odwiertu na pozorną długość 
spowalniania dla CaCO„ o różnej porowatości nasyconej 
całkowicie łUO. Program M4TOM2-1. BAS ЮГ 

Fig. 14.2. Wpływ wypełnienia sondy na pozorną 
spowalniania w otworze 7-7/8 cala dla sond o średnicach 
2—3^4 cala oraz 3-5-̂ 8 cala. Program 
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M4TOM2-1 . BAS 108 
Fig. 14.3. Wpływ iitologii na pozorną długość spowalniania. 

Gęstości matrycy skalnej SiO CaC0_ i CaMgCCO ) są 
odpowiednio 2.65. 2.72 oraz 2.83 c/ccm. Program 
M4TOMM2-1. BAS 109 

Fig. 14.4. Wpływ średnicy odwiertu na określanie 
porowatości. Sonda 2-3/4 cala pusta <EMPTY). Linie 
przerywane odpowiadają danym Dresser Atlas: Chart 5—6B. 
Programy SL0WN2.BAS. M4T0M2-1.BAS. Litologia: 
CaC0_+H_0. 2ródło neutronów: AmBe 111 

Fig. 14.5. Wpływ średnicy odwiertu na określanie 
porowatości. Sonda 2-3/4 cala wypełniona wodą (WATER). 
Litologia: СаСО^+НЛ. Zródlo AmBe. Linie przerywane 
według Dresser Atlas: Chart 3-óB. Programy: SL0VN2.BAS. 
M4TOM2-1 . BAS 112 

Fig. 14.6. Korelacja wskazań sondy С w jednostkach API> z 
pozorną długością spowalniania. Sonrta Dresser Atlas Łyp 
2402. Średnice otworów: 15<? i 200 mm. Średnica sondy 92 
mrr. Porowatości modeli: 5. 20 i 30 procent. Sonda 
wypełniona "wodą". Programy: SL0V;N2. BAS I 
M4TOM2-1 . BAS 114 

Fig. Г 4.7. Korelacja wskazań sondv С w Jednostkach API) z 
pozorną długością spowalniania. Sonda Dresser Atlas typ 
2402. Średnice otworów: 159 i 200 mm. Średnica sondy 92 
mm. Porowatości modeli: 5. 20 i 30 procent. Sonda 
"pusta". Programy: SLOVN2. BAS i M4T0M2-1 . BAS 115 

Fig. 15.1. Wpływ średnicy odwiertu na pozorną długość 
migracji dla Si0_ o różnej porowatości nasyconej 
całkowicie wodą. Program M4TOM2-2. BAS 118 

Fig. 15.2. Wpływ średnicy odwiertu na określanie 
porowatości. Sonda o średnicy 3-5/8 cala wypełniona 
wodą. Litologia: SiO_+H_O. 2ródło: Am-Be. Linie 

<. г. 
przerywane odpowiadają danvm Dresser Atlas: Chart 5-6A 
Cbez danych dla 24 cali). Odwiert nominalny: 7-7/8 
cala. Program M4T0M2-2. BAS 119 

Fig. 15.3. Wpływ przekroju czynnego absorpcji szkieletu oraz 
zasolenia na pozorną długość migracji w otworze 7-7/8 
cala. Litologia: SiO_ +• H_0 • CNaCl). Dla SiO» przyjęto 
przekroje czynne absorpcji 4.55 c. u. oraz 16.77 c. u. 
Program M4TOM2-2. BAS 121 

Fig. 16.1. Schematyczne przedstawienie wpływu przekroju 
czynnego absorpcji neutronów termicznych oraz 
porowatości formacji geologicznej na rejestrowane pole 
neutronów termicznych 123 
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Fig. 21.1. Uogólniona krzywa kalibracji sondy 
dwudetektorc-łej. Sonda PK.NN-3/1 , rozstaw 35/60 cm, 
źródło Am-Be. Programy: SLOWH2.8AS, NEROTN.BAS. 
M4TOM2-2.BAS. Układ log-log l->7 

Fig. 21.2. Uogólniona krzywa' kalibracji sondy 
dwudetektorowej. Sonda PK.NN-3/1, rozstaw 35/60 cm, 
źródło Am-Be. Programy: SL0WN2.BAS, NEROTH.BAS. 
M4T0M2-2.BAS. Układ log-lin 1 >8 

Fig. 21.3. Uogólniona krzywa kalibracji sondy 
dwudetektorowej. Sonda PtCNN-3/1, rozstaw 35/60 cm, 
źródło Am-Be. Programy. SLOWN2.BAS, NEROTH.BAS. 
M4T0M2-2.BAS. Układ lin-lin 159 

Fig. 21.4. Pozorna długość migracji w otworach 143 i 216 mm 
dla sondy o średnicy 86 mm wypełnionej wodą. dla trzech 
różnych litologii w zależności od porowatości. 
Programy: SLOHN2.BAS,NEROTH.BAS . М4Т0Я2-2.BAS. 
2ródło: Am-Be. Clin-log) 161 

Fig. 21.5. Pozorna długość migracji w otworach 143 i 216 mm 
dla sondy o średnicy 86 mm wypełnionej wodą, dla trzech 
różnych litologii w zależności od porowatości. 
Programv. SI.OWN2. BAS, KEROTH. BAS . M4T0M2-2. BAS 
2ródło: Am-Be. Clog-log> \ЪЛ 
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WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ 
API-N - jednostki neutronowe API 
A. - masa atomowa pierwiastka "i", 

A.Cr}). i « 1, 2 - funkcja pomocnicza Cwzór 9.2. a) 

a • y/'x « L h^ L » (»zór 11. 4 > , 

а ж L. /L. 12 r2 rl ' 
a, b - parametry określające zmodyfikowaną długość migracji w 

metodzie Schlumbergera Cwzór 7.4), 

В.Сг)>, 1 • 1, 2 - funkcja pomocnicza Cwzór 9.2.b) 

b 

b 

b i 

• D /\>. г b 

- barn, 1 

>Ь 

b 

Cwzór 11 

» lO"2 4 

i - 1. 2 

. 4 ) 

cm2 

С Co> - funkcja pomocnicza - wzór 10.3. 

С , i« 0 do 9 - współczynniki kalibracyjne w metodzie Tittle'a 
Cwzór 7.2), 

с., i* 1 do 3 - współczynniki kalibracji w metodzie Schlumbercera 
Cwzór 7.5), 

—3 ~1 cu, c.u. в capture unit, 1 cu • 10 cm , 
D - współczynnik dyfuzji neutronów termicznych, 

D. , i"1,2 itd - współczynnik dyfuz.i dla i-tej crupy 
energetycznej neutron >w, 

D. . , j« r, bj i « 1, 2, 3 ... - współczynnik dyfuzji neutronów 
w j-tym ośrodku dla i tej grupy energetycznej, 

D. , j « г , b - wspJ czynnik dyfuzji neutronów w j-tym 
oerodku, 

D - współczynnik dyfuz.;: ' procesie spowalniania neutronów, 

d • fr + a2!1"*2 - odległość w cylindrycznym układzie 
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*społrzt?'invoh 

E, E" - energia neutronu prze<l i po zr.ierẑ n ni 7. j.jdr* n>. 

E - energia początkowa neutronu. 

E . — епег»1л neutronów epitcrmicznvch. ер i 

E - enercia neutronu, 

E . = 0.0253 <? к - energia neutronów Lermn:znv,ti. 

<з - podstawa logarytmu n.itur.ilnpco 

f (. Г)) - pochodna n-l.f»o rzvi<i funKr:ji f< i/> 

HI - efektywny wspołczynn 1 к woii.»n >w\ < *иог 7. ft). 

И Х ) • X I (X)/I o(\), 

I_(x>. I f\) - zmoiivf lkow.tn-' t'unkr: |.- П.-̂ v.-l .1. 

< - jednostka uroji/ria. < = -1 . 

KCV) * Y KJCYJ/KQCV) . 

K _ C x > , К ( x ) - z r o o d y f i k n w . i n e f u n k r !•• H - - > ^ - - l « 

к = 1 * Z . У2 - w z o r 1 6 . 7 t r a 

L - o d l e g ł o ś ć z r o d ł o - d e t e k t o r u T i t t l f ".i - p.it.rz K i £ . H.J ̂  . 

L., i *1.2 ltd. - d ł u g o ś ć d y f u z j i d l a i - t e j gr u p v «--nf-ł g»i.v.7ri'- j 
neutronów, 

L . , j « r, b - długość dyfuzji neutronów w j-tym ośrodku. 
•J 

L . ., j • r, b : i * 1, 2 .. - d l u g o s c d y f u z j i n e u t r u n o » * |-«N<»I 
J , i 

ośrodku dla i-tej grupy energetycznej, 

L. - długość dufuzji neutronów termicznych, 

L - długość spowalniania neutronów, 

L - długość Migracji neutronów, 

L - ziaodyf i kowana długość Migracji neutronów wg. Schlumbei g.-i-i 
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Cwzór 7.3), 
L - pozorna długość «igraćji neutronów Cwzór 8.2.3), 

L - pozorna długość spowalniania neutronów Cwzór 8.2.1), sap 
lC*,v>) - długość drogi swobodnej, wzór 13.1. , 
MCE;T ) - widmo energetyczne neutronów termicznych Сrozkład 

Maxwella dla temperatury T )f 

m. £fCr,z)J - moment rzędu к dla funkcji fCr.z) obliczony dla 
К 

zmiennej "z" Cwzór 8.2.2.), 

NA = 6.022045 10 2 3 mol"1 - liczba Avogadro 

P - porowatość pozorna w metodzie Title'а С*гог 7.1) 
P. - prawdopodobieństwo - wzór 16.5, 
P Ccostf) - wielomian Legendrea stopnia n 

p - prawdopodobieństwo uniknięcia absorpcji w procesie 
spowalniania neutronu, 

PA = 2R/<3Db + 2R) - wzór 16.8. 

p. - zawartość wagowa pierwiastka "i", 

p.u., PU - porosity units - porowatość wyrażona w procentach, 

ppm = part per milion, 1 ppm * 10~ >., 
Q - wydatek źródła neutronów Cn^s), 

Qs * QP , 

Q.. — wydatek źródła neutronów termicznych, 

R, IŁ - promień odwiertu 

R — promień sondy pomiarowej, 

RCE) - wskazania sondy pomiarowej, 
R_ - droga neutronów w odwiercie Cpatrz Fig. 12.1), 

r - odległość, zmienna w układzie sferycznym lub cylindrycznym. 
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S - 1 - S sS. , г b ' 
S12 ' 5г^Ь " V*! ' 
S j " *jl V c*j2 2 - *ji2> • J - Ь. г 

S - «odonasycenie рог Сwyrażane « procentach lub ułamku). 

SN, SNC0) — sygnał neutronowy sondy С w funkcji porowatości) 
s - odchylenie standardowe z próby (wzór 18.i), 
T - efektywna temperatura neutronów, 

v « 2200 mss - prędkość neutronów termicznych, 

xi -
X • 

Yi -

У * 

yi " 
ГСх) 

R<bi . i-

X<0) • Rje. 

*<ri ' * 
YCO> « R« 

^ r i ' A 

- funkcja 

1,2 

- 1, 2 , 

• 

- 1 , 2 , 

gamma Eulera, 

П - zmienna pomocnicza w transformacji Fouriera Cwzór 8.2-4), 
ж . . - i/L . . , 

^ - średni cosinus kąta rozproszenia neutronu, 

(j CJ> - średni cosinus kąta rozproszenia elastycznego dla 
neutronów będących w grupie energetycznej J, 

fj. (J) - średni cosinus kąta rozproszenia nieelastycznego 
neutronu w J-tej grupie energetycznej, 

J*Z CE .) - zdolność spowalniania neutronów w danym materiale. 

< - średnia logarytmiczna strata energii na jedno zderzenie 
neutronu z jądrem. 
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n - 3.1415927 
p - ciężar objętościowy całej skały, 

p - ciężar objętościowy suchepo szkieletu skały, 

p - ciężar właściwy szkieletu skał>, 

(J - ciężar właściwy medium nasycającego Csclanki) skałę, 

p. - ciężar właściwy węglowodorów, 

2 - makroskopowy przekrój czynnv dla neutronu Cwzór 3.3), 
Z - makroskopowy przekrój czynny absorpcji, 
a 

Zf. - przekrój czynny absorpcji neut.ronu* termicznych dla wód 
złożowych w metodzie Schlumbercera < wzór 7.6), 

Z. - makroskopowy przekrój czynnv na rozproszenie neutronu, 

Z - makroskopowy przekrój cz\nny transportu neutronu, 
\t Г 

ZD - makroskopowy przekrój csvnriv detektora. 

o - mikroskopowy przekrój czvriny na ro;\|-1 с&гил le, 

a — mikroskopowy przekrój czynny na rozproszenie elastyczne, 

a - mikroskopowy przekrój czynny na rozproszenie nieelastyczne, 

o - mikroskopowy przekrój czynny na wychwyt neutronu, 
o - Mikroskopowy całkowity przekrój czynny neutronu na 

oddziaływanie z jądrem, 
o ,. -CJ) - grupowy Cdla grupy J) przekrój czynny na elastyczne 

spowalnianie neutronu, 
• - strumień neutronów, 

, j - Г, b ; i -
j-ty« dla i-tej grupy energetycznej neutronów, 

^- , j « r , b ; i « i , 2, 3... - strumień neutronów w ośrodku 

• . - strumień neutronów epitermicznych, 
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•.. — strumień neutronów termicznych, 

0 — porowatość wyrażana w procentach lub w ułamku, pojmowana jako 
część przestrzeni nie zajętej przez materię stałą uważaną га 
szkielet skały, 

fi - wektor kąta bryłowego kierunku lotu neutronu, 
<..> - znak wartości średniej, 
x - wartoć średnia zmiennej x , 
Indeksy: 
b - odwiert 
r - skała, szkielet skały 



1. «STĘP. OKREŚLENIE СЕШ OPRACOWANIA. 
Zagadnienie otrzymywania krzywych kalibracji dla send 

neutronowych mierzących porowatość skat sprowadza się dc 
znalezienia sposobu przypisania wskazaniom sondy neutronowej 
Сktóre będziemy w dalszych rozważaniach oznaczać Jako SN - skrót 
od "sygnał neutronowy") umieszczonej w jakimś ośrodku skalny™ 
wartości współczynnika porowatości, 0, tego ośrodka. V praktyce 
funkcja SNC0) nie jest zależnością jednoznaczną. Zależy ona o-J 
następujących parameterów: 

Litologii ośrodka skalnego, która w odniesieniu do zjawisk 
fizycznych związanych z rozchodzeniem się neutronów w ośrodku 
skalnym sprowadza się po prostu do wpływu składu pierwiastkowego 
i ciężaru objętościowego skały na mierzony sygnał neutronowy, 

składu pierwiastkowego i gęstości medium Cewentualnie medióiO I 
nasycającego skałę, 

średnicy otworu wiertniczego oraz jego stanu technicznego, 
tzn. charakterystyki płuczki wiertniczej, ewentualnego istnień a 
osadu ilastego Ci jego charakterystyki), ewentualnego istnienia 
rur w otworze lub cementu, itp., 

średnicy sondy neutronowej oraz charakterystyki technicznej 
tej sondy, a zwłaszcza jej detektorów neutronowych. 

Wpływ wszystkich parametrów geologiczno-tecunicznych, 
wymienionych powyżej, na wskazania sond neutronowych jest tak 
znaczny, iż na całym świecie traktuje się zagadnienie kalibracji 
sond neutronowych jako niezwykle istotne i bardzo trudne. 
Istnieją w zasadzie trzy podejścia do rozwiązania tego 
zagadnienia: 

1. czysto eksperymentalne 
2. czysto teoretyczne 
3. mieszane, zwane w dalszym ciągu podejściem półempirycznym. 
W podejściu czysto eksperymentalnym buduje się sztuczne lut 

naturalne modele ośrodków skalnych i znajduje się w sposób 
eksperymentalny zależność SN<0) przy zachowaniu pełnej kontroli 
i znajomości wartości parametrów wymienionych powyżej. Sposób ten 
jest bardzo trudny i bardzo drogi, gdyż wymaca budowy dużej 
ilości modeli skalnych o bardzo dobrze znanych parameterach 
geologiczno-fizyczno-chemiczno-technicznych. 

Podejście czysto teoretyczne polega na obliczaniu realnych 
wskazań sond neutronowych dla zadanego zestawu wartości 
porowatości oraz parametrów wyżej wymienionych, przy czym 
obliczenia te są wykonywane przy pomocy bardzo skomplikowanych % 
transportowych kodów neutronowych. Możliwość użycia tych kodów 
uwarunkowana jest dostępem do nich, posiadaniem właściwych '? 
bibliotek neutronowych przekrojów czynnych oraz dostępem do ' 
szybkich maszyn obliczeniowych posiadających duże pamięci 
operacyjne. V chwili obecnej żaden ośrodek obliczeniowy w Polsce 
nie spełnia tych warunków. Są obecnie czynione tylko próby idące 
w tym kierunku, które jednakże dalekie są jeszcze od zakończenia 

23 



i pełnego sukcesu. 
Trzeci, półempiryczny sposób podejścia do zagadnienia 

kalibracji sond neutronowych poleją na jednoczesnym 
wykorzystywaniu niewielkiej ilości modeli skał oraz pewnych 
wiadomości otrzymywanych przy pomocy teorii. Jeden z wariantów 
tępo podejścia polega na korelowaniu wskazań sondy neutronowej z 
wartościami parametrów neutronowych ośrodka skalnego Cwraz z 
medium nasycającym) przy zachowaniu stałych parametrów 
odnoszących się do samej sondy oraz do otworu wiertniczego. 
Pewnym rozszerzeniem tego wariantu jest zbadanie wpływu jaki daje 
zmienna średnica otworu wiertniczego na efektywne wartości 
parametrów neutronowych, od których z kolei zależą wskazania 
sond. Opracowanie niniejsze przedstawia właśnie ten trzeci sposób 
podejścia, przy czym na wstępie podane zostaną również bardzo 
krótkie charakterystyki dotyczące dwu pierwszych sposobów 
kalibracji. 

Celem niniejszego opracowania jest podanie takiego 
półempirycznego sposobu kalibracji sond neutronowych, który by i by 
przydatny w warunkach polskich i dostosowany przede wszystkim do 
możliwości istniejących w Bazie Geofizyki Wiertniczej w bielonej 
Górze w ośrodku modelowym do kalibracji aond neutronowych. 
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2. EMPIRYCZNA KALIBRACJA SOND NEUTRONOWYCH. 
Empiryczna kalibiacja sond neutronowych poleca na 

doświadczalnym określeniu zależności wskazań sondy .fi4 w f-:nr.kji 
porowatości skały. Tak otrzymana krrywa kalibracji orlnosi bię do 
danej litologii utworów geologicznych, dane) średnicy odwiertu, 
jego stanu technicznego, typu Tied i urn nasyca jarego, ltd. Stosując 
ten sposób kalibracji i wymagając np. 3 litologii (pi.isk.mier, 
wapień, dolomit), 3 średnic odwiertu i 3 rożnych zasoleń wod 
złożowych, przy założeniu, że każda krzywa kalibracji powinna by1. 
określana conajmniej z 5 punktów, otrzymujemy od razu 
niebagatelną liczbą wymaganych modeli skalnych rown<j 
3x3x3x5=135. Nawet przy tak skromnym zakresie zmienności 
parametrów jest to liczba znacznie przewyższająca techniczne i 
finansowe możliwości większości firm geofizycznych. Dlatego też w 
praktyce stosuje się pewne "tricki" polegające na pewnych niezbyt 
dobrze sprawdzonych założeniarh, że np. wpływ zmiennej średnicy 
odwiertu, przy pewnej normalizacji wskazań sondy, jest niezależny 
od litologii, itp. Tym nie mniej liczba wymaganych modeli przy 
tym typie kalibracji pozostaje zawsze nadal duża. Typowym 
przykładem takiego typu kalibracji są krzywe pod.ine na Fig 2.! i 
2.2. dla sond Schlumbergera (Tittman et al., 1У66. Truman et л1.. 
1972). Dla paru własnych moiieli sk^ł < pi .jskowoa. wapienia or.iv. 
dolomitu), oraz dla trzech modeli wapiennych ЛР1 otrzymano tu »1!д 
jednej średnicy odwiertu i danego ł ypu winiły punkty 
doświadczalne, które następnie łączone są гс s-oba "na oko dając 
w efekcie krzywe kalibracji w funkcji porowa t.osr i sk.iły V 
podobny sposób postępuje każda z innych dużych firm •̂••jfiy.yzznych 
opierając się o własne ba? у modeli i dowiazując ы с di modeli 
standardowych API w Houston. 

Na Fig. 2.3. przedstawione są podobne krzywe kalibracji 
otrzymane empirycznie dla sondy DRST-1 (AJekseev i in. , 1978) 
dla odległości źródło - detektor 60 cm. Krzywe te zostały 
otrzymane na modelach skał węglanowych w VNIIYaGG w Moskwie oraz 
w Dolno-Wołżańskim NIIGG w Saratowie dla trzech różnych zasoleń 
wód złożowych oraz dla trzech różnych średnic odwiertu. 

Empiryczny sposób kalibracji sond neutronowych jest, jak 
widać, uwarunkowany posiadaniem odpowiednio zróżnicowanej bazy 
doświadczalnej składającej się z odpowiedniej ilości modeli 
skalnych Cewentualnie imitujących skały). Należy nie tylko 
takie modele posiadać w odpowiedniej ilości, ale jednocześnie 
należy znać bardzo szczegółowo ich własności chemiczne <skład 
chemiczny) i fizyczne, co nie jest sprawą ani prostą ani 
tanią. Tylko najbogatsze kraje, czy też firmy geofizyczne mogą 
sobie na taki luksus pozwolić. V rezultacie w Europie stosunkowo 
niedawno w Wielkiej Brytanii i zaczęto budować taką bazę, istnieją 
pojedyncze modele na Węgrzech, NRD i w ZSRR, natomiast w Polsce, 
w Zielonej Górze, baza taka powstaje w wielkim trudzie już od lat 
około dziesięciu. Okazuje się jednak, że zawsze działanie takiej 
bazy modelowej musi być wspomagane od strony teorii, od strony 
obliczeń, które wypełniają po prostu niedostatki w ilości modeli. 
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Fig. 2.3. Zależność względnych Си stosunku do baniaka 
wypełnionego wodą) wskazań sondy DRST-1 w zależności 
od porowatości skały. Punkty pomiarowe odpowiadają 
różnym zasoleniom wód złożowych: 1 — woda słodka, 2 — 
mineralizacja NaCl 80 g^l, 3 - mineralizacja NaCl 180 
»<̂ 1. Warstwa skały oraz odwiert zapełnione są wod.ą o 
tej samej mineralizacji. Parametr liczbowy krzywych: 
średnica otworu w mm. CAlekseev i in.. 19785. 
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Э. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI DOTYCZĄCE TRANSPORTU NEUTRONÓW. 
Wszystkie metody neutronowe stosowane w geofizyce 

wiertniczej bazują na zmienności własności skat "widzianych" 
przez przechodzące przez dane ośrodki geologiczne neutrony. 
Neutrony w momencie ich wyemitowania ze źródła neutronów 
umieszczonego w sondzie posiadają energię od paru do parunastu 
megaelektronowoltów <MeV>. Przechodząc przez ośrodek materialny 
neutrony zderzają się z jądrami atomów budujących dany ośrodek 
tracąc przy tym swoją energię kinetyczną. Zderzenia te mogą być 
elastyczne Ctzn. odpowiadające zderzeniom sprężystym dwu kul: 
neutronu i jądra) lub też nieelastyczne. W tych ostatnich neutron 
traci znacznie więcej energii niż by to wynikało z prostych 
rozważań kinematycznych o zderzeniach dwu kul sprężystych. 
Utraconą przez neutron energię zarówno w zderzeniach elastycznych 
jak i nieelastycznych otrzymują jądra, które w nomenklaturze 
fizyki tych procesów zwane są jądrami tarczami. W trakcie 
kolejnych zderzeń neutron może być również całkowicie pochłonięty 
przez jądro tarczę. Prawdopodobieństwo zajścia tych procesó» 
określone jest poprzez wartości tzw. przekrojów czynnych dla 
danego procesu na danym jądrze tarczy. Te przekroje czynne, 
oznaczane zwykle literą o z odpowiednim indeksem odnoszącym się 
do danego typu oddziaływania, są funkcją energii neutronu 
E' i jego kierunku fi' przed zderzeniem oraz takich samych 
parametrów E i Й po zderzeniu. W rezultacie dla każdego Jądr? 
o liczbie masowej A określone są następujące przekroje czynne, 
zwane mikroskopowymi przekrojami czynnymi: 

osCE'*E,fi'.»Jb - o e C E ' >E,fi'-»fi> + oinCE'-»E,ft'*fi> 13 I > 
gdzie o jest przekrojem czynnym na rozproszenie składającym 
się z przekroju czynnego na rozproszenie elastyczne a oraz 
nieelastyczne o. , oraz z przekroju czynnego na wychwyt neutronu 
o energii E przez dane jądro - oznaczany jest on jako o CE). 
Suma tych wszystkich przekrojów czynnych dla danej energii 
neutronu E nazywana jest całkowitym przekrojem czynnym i 
oznaczana jest jako a. . Wszystkie mikroskopowe przekroje czynne 

t 
wyrażane są w jednostkach barny/atom/jedn. energii neutronu, a w 
przypadku brania pod uwagę jeszcze zależności kątowych - r.a 
steradian. Barn jest jednostka przekroju czynnego i jest równy 

1 barn « 1 b - 10~24 cm2 (3 2) 
Przekroje czynne otrzymywane doświadczalnie przez różnych 

autorów na całym świecie dla różnych jąder zbierane są przez 
specjalne centra ewaluowania danych i są z nich tworzone 
biblioteki danych wyewaluowanych znanych pod nazwami ENDF 
(Evaluated Nuclear Data File - w Brookhaven Nat. Lab.) CGarber, 
1975) lub ENDL Сtworzone w Livermoore Nat. Lab.), UKNDL Сtworzone 
w Wielkiej Brytanii) i in. W tych bibliotekach przekroje czynne 
przedstawiane są dla dyskretnych energii neutronów. Zawierają one 
olbrzymie ilości danych. Aby mieć praktyczny pożytek z takiej 
biblioteki, należy umieć ją odpowiednio przetworzyć. Do tego celu 
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służy cała biblioteka programów, które wymagają dostępu do 
komputerów o bardzo dużej pamięci i odpowiednio szybkich. Jak na 
razie w Polsce wykonywanie tego typu operacji na danych ENDF nie 
Jest Jeszcze możliwe. 

V zastosowaniach praktycznych uśrednia się zazwyczaj 
Mikroskopowe przekroje czynne brane z biblioteki ENDF po pewnych 
przedziałach katów oraz energii, tworząc tzw. biblioteki 
grupowych przekrojów czynnych, przy czym termin "grupowe" odnosi 
się przede wszystkim do grupowania po skali energii. Są to takie 
biblioteki jak Vitamine-C, RSIC DLC, Abagyana i in.C1964, 1966, 
1981>. Dopiero z takich bibliotek grupowych Cktóre zawierają 
nawet do paruset grup neutronowych) tworzone są zbiory robocze 
dla rozwiązywania konkretnego zagadnienia. Następuje tu zazwyczaj 
Cprzynajmniej w odniesieniu do zagadnień geofizycznych) 
"składanie" wąskich grup energetycznych w grupy szersze celem 
uproszczenia obliczeń numerycznych wykonywanych na dużych i 
szybkich maszynach cyfrowych. W geofizyce najpopularniejszym 
typem bibliotek grupowych przekrojów czynnych są te, w których 
wewnątrz danej grupy energetycznej zakłada się istnienie 
transportu neutronów opisane tzw. przybliżeniem dyfuzyjnym Pl, 
zaś przejścia międzygrupowe traktowane są w przybliżeniu PO. V 
takim właśnie układzie wykonana jest biblioteka Abagyana i wsp. 
€1964, 1966, 1981), którą tu wspominamy, gdyż będziemy Ją w 
niniejszym opracowaniu wykorzystywać w sposób praktyczny. V 
bibliotece tej dla niektórych pierwiastków obliczone są 
następujące przekroje czynne: 

a ,. ^CJ) — elastyczne spowalnianie neutronu będącego w J—tej 
grupie energetycznej, 
a, CJ) - rozproszenie nieelastyczne neutronu będącego w J-tej 
grupie energetycznej, 
O.CJ+J) - nieelastyczne rozproszenie neutronu, po którym to 
zderzeniu neutron pozostaje w grupie energetycznej J, 

o CJ) - absorpcja neutronu będącego w J-tej grupie energetycznej, 

o CJ) - rozproszenie elastyczne neutronu będącego w J-tej grupie, 

o (J+J+L) - rozproszenie elastyczne neutronu z J-tej grupy 
energetycznej do grupy J+L, 
oinCJ-»J+L) - rozproszenie nieelastyczne neutronu z J-tej grupy do 
grupy J+L, *• 
JJ CJ) - średni cosinus kąt - rozproszenia elastycznego neutronu w 
J-tej grupie energetyczne -. 
fij CJ) - średni coeir JS kąta rozproszenia nieelastycznego 
neutronu w J-tej grupie energetycznej, 
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ц. CJ+J+LJ - średni cosinus kąta rozproszenia nieelastycznego 
neutronu z J-tej grupy do grupy J+L. 

W zastosowaniach praktycznych neutrony w procesie swojego 
transportu w ośrodku materialnym oddziaływują nie z Jednym 
Jądrem. ale ze wszystkimi Jądrami, które znajdą się na ich 
trajektorii. W takim przypadku prawdopodobieństwo oddziaływania 
określane Jest przy pomocy makroskopowych przekrojów czynnych, 
oznaczanych jako £ z odpowiednim indeksem stosownie do rodzaju 
oddziaływania. Oba typy przekrojów czynnych związane są ogólną 
za1eżności ą: 

N a1 

C 3 3 > 
"i 

gdzie p. jest ciężarem objętościowym ośrodka, p. jest wagowy 
zawartością i-tego pierwiastka w ośrodku skalnym, przy czym 
A. oraz o są jego masą atomową oraz mikroskopowym przekrojem 
czynnym na daną reakcję, zaś N. jest liczbą Avogadro. 

Transport neutronów w jakimkolwiek ośrodku materialnym 
opisywany jest poprzez bilans neutronów o danej energii i o danym 
kierunku poruszania się, które w ciągu jednostki czasu znajdują 
się w jednostce objętości: ilość neutronów wchodzących do tego 
elementu przestrzeni fazowej musi być równa ilości neutronów 
opuszczających ten element. Jest to tzw. równanie transportu 
Boltzmanna, które jest równaniem różniczkowo całkowym z 
odpowiednimi warunkami brzegowymi. Jako parametry tego równania 
wciiodzą do niego makroskopowe przekroje czynne opisane posyśej. 
Równanie to nie da się rozwiązać analitycznie w jego ogólnej 
postaci - istnieją tylko pewne metody przybliżone jego 
rozwiązania. Uproszczonym modelem matematycznym spowalniania 
neutronów jest model wielogrupowy dyfuzyjny, lub wielogrupowy w 
tzw. przybliżeniu PN, gdzie N jest zazwyczaj liczbą od 1 do paru 
Ta symbolika oznacza po prostu, że w równaniu transportu 
Boltzmanna wszystkie zależności kątowe rozkładane są na szeregi 
zawierające wielomiany Legendre'a P Ccosd), przy czym szeregi te 
urywane są na wielomianie stopnia n*ti, 9 jest natomiast kątem 
pomiędzy kierunkiem neutronu przed i po zderzeniu z jądrem. Przy 
pewnych dodatkowych założeniach przybliżenie Pl jest równoważne 
modelowi dyfuzyjnemu transportu neutronów. 

.. V zastosowaniach geofizycznych pole neutronów w przestrzeni 
sj geometrycznej opisywane jest przez tzw strumień neutronów ł(r,E), 
Jv który odpowiada ilości neutronów o energii E przecinających w 
:.( ciągu jednostki czasu kulę o jednostkowym przekroju poprzecznym, 
& a więc przy takiej definicji jest to strumień wycałkowany po 
Щ pełnym kącie bryłowym. V rzeczywistości sygnał neutronowy 
••i С określony poprzednio jako SfO wskazywany przez sondy pomiarowe, 
* oznaczany jako RCE), jest konwolucją strumienia neutronów 

•Cr,E) oraz przekroju czynnego detektora !_. po całej jego 
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objętości. Jako energię E rejestrowanch neutronów przyjmuje się 
bądź to energię neutronów termicznych E,. «0.0253 eV ewentualnie 
energię neutronów epitermicznych. którą zwyczajowo usytuowuje się 
gdzieś w przedziale pomiędzy 0.1 a 0.4 eV. Obliczenia pól 
neutronów dla konkretnych geometrii "geofizycznych" wykonywane 
jest przy pomocy tzw. kodów neutronowych, czyli 
wyspecjalizowanych programów do rozwiązywania równania transportu 
Boltzmanna. Rozróżniamy kody oparte na różnych metodach 
rozwiązywania tego równania. oraz kody pozwalające na 
rozwiązywanie zagadnień w jednym dwu lub trzech wymiarach. Do 
rozwiązywania zagadnień jednowymiarowych służą takie kody jak 
ANISN Сmetoda różnic skończonych - Engle, 1967) lub ONETR4N 
Сmetoda elementów skończonych). Dla zagadnień typu 2D 
Cdwu-wymiarowe) służą kody o nazwach DOT (Discrete Ordinate 
Transport - Rhoades, 1975, Rhoades et al. 19?8>, TVOTRAN. 
TRIDENT. Wreszcie dla zagadnień przede wszystkim 3D 
Ctrój-wymiarowych), jak i dwuwymiarowych służą tzw. metody Monte 
Carlo CMC), tj. metody bazujące na komputerowym symulowaniu 
historii cząstki w trakcie jej przemieszczania się w ośrodku 
materialnym. Obliczenia tymi kodami nazywane są często 
eksperymentami komputerowymi. Do najbardziej znanych kodów MC 
należą kody o nazwach MORSE CEmmet, 1975, Straker et al., 1970>, 
SAM-CE CLichtenstein et al. , 1979). NCNP CLos Alamos Monte Carlo 
Group, 1981>, McBEND CKemshell et al., 1984), HETC, EGS, ITS. Do 
każdego z tych kodów, jako dane wejściowe należy dostarczyć 
warunki geometryczne zagadnienia, skład pierwiastkowy lub nawet 
izotopowy poszczególnych ośrodków, oraz biblioteki danych 
jądrowych dostosowane do danego zagadnienia oraz danego kodu 
neutronowego. Dla zagadnień 3D był w ZSSR opracowany specjalny 
kod geofizyczny pod nazwą RUM (Shaposhnikova i in., 1971). 
który jest stosunkowo prostym kodem opartym na rozwiązywaniu 
wielogrupowych Cdo 10 grup) równań dyfyzji neutronów metodą 
różnic skończonych. Program RUM może również traktować transport 
kwantów gamma, nie wydaje się jednak, aby potrafił on liczyć w 
sposób dokładny funkcje odpowiedzi detektora. Nie istnieje żaden 
łatwo dostępny dokładny opis tego programu ani też nie ma dostępu 
do samego programu w postaci zapisanej np. na taśmie 
magnetycznej, czy też dysku. Nie wiadomo też, jakich bibliotek 
danych neutronowych używa ten program. Stosunkowo niedawno 
ukazała się monografia Polyachenki C1987) p dająca nieco więcej 
informacji o programie RUM i jego następcach. Nie jest ona jednak 
wystarczająco szczegółowa, by można było b?z dodatkowej pomocy 
autorów tego programu zastosować go. 

Spośród wymienionych tu bibliotek danych neutronowych 
posiadamy w Polsce Ca w szczególności w Krakowie, tj, w IFJ oraz 
w MIFiTJ AGH) ENDF/'IV Cni stety nie potrafimy jeszcze jej 
wykorzystywać do wykonywani'-, bibliotek grupowych - prace są w 
toku), Vitamine-C, różne ersje RSIC DLC, oraz bibliotekę 
Abagyana. Z kodów neutron \ /ch były wykorzystywane NORSE, DOT 
oraz ANISN С Bogacz i in. , .986). Posługiwanie się tymi kodami 
wymaga jednak bardzo wysv jalizowanej obsługi, ponadto okazało 
się, że kody MC typu MOR- są w naszych warunkach bardzo drogie, 
gdyż wymagają bardzo dłur - go czasu obliczeń na naszych maszynach 
obliczeniowych dając przy t*ym dokładność rzędu 5 do 10 procent. 
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4. TEORETYCZNA KALIBRACJA SOND NEUTRONOWYCH. 
Teoretyczna kalibracja sond poleca na obliczaniu sygnału 

sondy umieszczonej w ośrodku skalnym o określonej litologii w 
funkcji zmieniającej się wartości jakiegoś parametru 
charakteryzującego ten ośrodek geologiczny. Najczęściej tym 
zmieniającym się parametrem jest. porowatość skały. Do obliczeń 
używa się jednego z kodów neutronowych wymienionych w poprzednio1 
rozdziale. Jakość tak otrzymanej krzywej kalibracji zależy 
oczywiście od tego jak dobrze dany kod neutronowy może odtworzyć 
rzeczywiście istniejącą realnie sytuację pomiarową. Do zalet 
takiego sposobu kalibracji należy duża łatwość zmiany ośrodka 
skalnego jak również warunków odwiertowych - zmienia się po 
prostu w danym kodzie neutronowym zestaw danych wejściowych 
zamiast, jak to ma miejsce przy kalibracji empirycznej, budować 
dla każdego rozpatrywanego przypadku osobny model. Do 
niedogodności natomiast, oprócz uprzednio już wymienionych, 
należy konieczność znania składu chemicznego matrycy skalnej oraz 
dokładnej budowy sondy pomiarowej. Znajomość składu chemicznego 
matrycy skalnej jest bardzo istotna zwłaszcza w odniesieniu do 
zawartości wodoru Сewentualnie wody związanej), a dodatkowo, 
Jeśli detekcja sygnału jest poprzez neutrony termiczne - również 
w odniesieniu do zawartości pierwiastków śladowych takich jak 
gadolin, bor, kadm, lit, tzn. takich, które posiadają bardzo duży 
przekrój czynny absorpcji dla neutronów termicznych. 

Przykład teoretycznej krzywej kalibracji dla jednej z sond 
Schlumbergera Cdwudetektorowa sonda CNL na neutronach 
epitermicznych) pokazany jest na Fig. 4.1. <Ellis et al.. 1981>. 
Obliczenia, wykonane kodami DOT oraz SAM—CE były prowadzone na 
komputerze typu CRAY. Do obliczeń kodem DOT użyto 13 grup 
neutronowych w zakresie od 11 MeV do 0.4 eV. Biblioteka danych 
grupowych była wykonana z biblioteki DCL-37 Cz Radiation and 
Shielding Information Center w Oak Ridge Lab.) zawierającej 100 
grup energetycznych. Przy pomocy tych 100 grup energetycznych 
obliczono najpierw widma energetyczne neutronów dla ośrodka 
jednorodnego. Tak otrzymane widmo zostało użyte jako widmo ważące 
do uśredniania biblioteki 100-grupowej do bilbioteki 13-grupowej. 
Ctzw. kolapsowanie grup), która stanowiła bazę danych wejściowych 
do użytego kodu DOT. Jak widać z tego rysunku zgodność wyników 
obliczeń Monte Carlo <3D) z wynikami otrzymanymi z DOT-u C2D> 
oraz z wynikami eksperymentalnymi jest bardzo dobra. Świadczy to 
o poprawności obranej strategii kalibracji. Podobnie przedstawia 
się zgodność wyników DOT z eksperymentem dla sondy CNT-X2 dla 
detektora bliskiego źródła w przypadku różnych litologii - Fig. 
4.2. CUllo, 1981}. Podobne wyniki otrzymane przez Sandersa 
СSanders, 1984) w Harwell w Wielkiej Brytanii przy pomocy kodu 
McBend рокаяэг.е są na Fig. 4.3. 

V Polsce były próby wykonania podobnych obliczeń przy użyciu 
kodu MORSE na maszynie uT9ER-73 Сseria GDC 6600) w IFJ w Krakowie 
СBogacz i in., 1586, Łostciewicz i in., 1986). Poprawność 
otrzymanych wyników była sprawdzana dla ośrodka jednorodnego <a 
więc dla zagadnienia jednowymiarowego) przy pomocy kodu ANISN. 
Otrzymane wyniki, choć poprawne, okazały się być bardzo drogie -
przy zastosowaniu maszyny CYBER-73, celem osiągnięcia dokładności 
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wyniku w granicach 15 У., koszty przebiegu dla jednej mod-.i. » j 
konfiguracji były w granicach 50 tysięcy złotych roku 19861 

W ZSRR do teoretycznej kalibracji wykorzystywany jest. 
porcram RUM i przykład wyników otrzymanych tym programem pcdanv 
jest na Fig. 4.4 ClCantor i in., 1985). 

Vszystkie kody neutronowe. z wyjątkiem programu RUM, 
wymienione tu wcześniej są kodami ogólnego stosowania napisanymi 
przede wszystkim dla celów obliczeń reaktorów jądrow >cf.. 
Niektórzy uważają <np. Gardner - patrz Choi i in. , 1987). ze 
bardziej opłaca się do celów teoretycznej kalibracji napisać 
własny program transportowy, który będzie lepiej dostosowany do 
rozwiązywania zagadnień geofizyki wiertniczej niż kody ogólnego 
stosowania. Spowoduje to znaczne skrócenie czasu obliczań 
Napisanie specjalnego programu "kalibracy jnego" przeznaczonej».-, 
tylko dla celów wiertniczej geofizyki jądrowej jest oczywiście 
możliwe również i w warunkach polskich. Przedsięwzięcie i.akie 
wymacałoby jednak odpowiedniego czasu oraz funduszy 
na jego realizację. 

Podejścia czysto teoretycznego nie należy uważać za 
na wszystkie kłopoty związane z kal ibracj/j. N.iwet bowiem * 
przypadku, gdybyśmy posiadali jedną z owych bardzo wyr-ifinuti u>vc.h 
metod kalibracji teoretycznej, o których byłd mow.i powvK<-'.i. • <> 
wówczas pojawiłyby się inne kłopoty. Aby bowiem (nuzn.i tvł'. 
praktycznie stosować takie metody obliczeniowe, пл! «••*?. v fi->* •.••!•< 
bardzo precyzyjne informacje co do skLutn pierw i.istk< >v £" 
(chemicznego) sondy, odwiertu. formacji geologicznej, ii.h 
własności fizycznych typu ciężar objętościowy. porowatość. wodo-
Cropo-) nasycenie itp. Innymi słowy, wymagana wtedy jest znacznie 
bardziej wyrafinowana technika prac pomocnirzych. 
laboratoryjnych, na próbkach skał. Jest to już, po prostu, nowa 
jakość, która nie jest osiągalna metodami tradycyjnymi. Jest tu 
oddzielne, olbrzymie zagadnienie, które nie będzie w niniejsx.vm 
Raporcie dalej rozwijane, gdyż nie stanowi ono przedmiotu badań * 
zakresie przez nas zakreślonym. 
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9. NAJWAŻNIEJSZE PARAfETRY NEUTRONOWE SKAŁ 
Grupowe przekroje czynne policzone dla konkretnej formacji 

geologicznej są najpełniejszą informacją o Jej własnościach 
neutronowych. Jest to Jednak informacja bardzo niewygodna do 
wykorzystywania poza komputerem, a w okresie, gdy komputery i 
technika obliczeniowa nie były jeszcze tak rozbudowane jak są one 
dzisiaj, była to informacja wręcz niemożliwa do praktycznego 
wykorzystania. Dlatego też istnieje jeszcze druga grupa 
parametrów neutronowych charakteryzująca własności ośrodka 
materialnego, którą nazwiemy grupą całkowych parametrów 
neutronowych. Grupa ta dzieli się na dwie: parametry neutronowe 
procesu spowalniania neutronów prędkich oraz grupa parametrów 
dyfuzji neutronów termicznych. Proces transportu neutronów od 
momentu ich wyemitowania ze źródła neutronów prędkich aż do 
momentu, gdy neutrony przestają w kolejnych zderzeniach z jądrami 
budującymi ośrodek materialny tylko tracić swoją enegię, nazywamy 
procesem spowalniania. Kończy się on na poziomie energii zwanej 
epitermiczną, którą zazwyczaj sytuujemy gdzieś w obszarze 
pomiędzy 0.1 a 0.4 eV. Neutron osiągnąwszy energię epitermiczną 
przechodzi w swym następnym zderzeniu z jakimkolwiek jqdrem do 
obszaru energii termicznej, tj. do obszaru energii porównywalnej 
z energią drgań termicznych atomów budujących dany ośrodek. Jak 
wiadomo z termodynamiki rozkład prędkości takich cząstek dany 
jest rozkładem Maxwella z energią średnią zależną od temperatury 
ośrodka. V obszarze energii termicznych neutron w swym kolejnym 
zderzeniu z jakimkolwiek jądrem może zarówno tracić jak i 
zyskiwać energię. 

Stosownie do przedstawionego powyżej podziału interesującymi 
nas parametrami neutronowymi skał dla procesu spowalniania są: 

długość spowalniania L 
zdolność spowalniania ^ s

s
( E

e D i 5 

współczynnik dyfuzji procesu spowalniania D , 
prawdopodobieństwo p uniknięcia absorpcji w trakcie 
spowalnia, 

natomiast dla neutronów termicznych: 
długość dyfuzji Ld 

współczynnik dyfuzji D 
przekrój czynny absorpcji Z . 

Parametrem obejmującym zarówno neutrony spowalniające się jak i 
neutrony termiczne jest 

długość migracji neutronów L . 
Iff 

Parametry spowalniania L i D liczone są dla całego 
przedziału energii neutronów, od ich energii początkowych E do 
energii końcowej, którą jest w tym przypadku energia E

epi* 
natomiast parametry dla neutronów termicznych liczone s» albo dla 
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określonej energii, odpowiadającej prędkości neutronów V Q * 2200 
m/s Cczyli dla energii neutronów E t n = 0.0253 eV>, albo też są 
one wyśredniowane po całym widmie Maxwella istniejącym w danej 
skale СCzubek, 1984a, tO . 
Długość spowalniania L 

s 
Jest to stała materiałowa dla danego ośrodka określająca 

średnią odległość, na jaką w danym materiale dojdzie neutron w 
czasie procesu spowalniania od energii początkowej do energii 
epitermicznej. Dla punktowego i izotropowego źródła neutronów 
prędkich umieszczonego w danym jednorodnym materiale 
spowalniającym neutrony kwadrat długości spowalniania L jest 
zdefiniowany jako jedna szósta średniego kwadratu odległości 
<r > na jaką dojdzie neutron w czasie spowalniania, tzn.: 

^ *»*. i ж- jv*-» * G V 

L * • « -*• C5.1) 
s , J 

gdzie ł .C?> jest strumieniem neutronów epitermicznych w 
punkcie ? od źródła neutronów prędkich umieszczonego w początku 
układu współrzędnych, r jest odległością od źródła, dV 
elementem objętości a całkowanie odbywa się po całym 
nieskończonym jednorodnym ośrodku. 
Zdolność spowalniania CZ CE .3 

Jest to iloczyn średniej logarytmicznej straty energii С 
na jedno zderzenie neutronu pomnożonej przez przekrój czynny na 
rozproszenie Z obliczony dla energii neutronów epitermicznych. 

s 
V praktyce ten przekrój czynny ma taką sumą wartość jak dla 
neutronów o energii termicznej - to stwirrdzenie nie dotyczy 
jednakże wodoru. V rezultacie zdolność spowalniania jest po 
prostu przekrojem czynnym na spowolnieni.- odnoszącym się do 
ostatniego etapu spowalniania neutronów, f-iy następne zderzenie 
spowoduje, że neutron znajdzie się już. w obszarze energii 
termicznych. Znajomość zdolności spowalnia;.ia potrzebna jest przy 
rozważaniu pomiaru strumienia neutronów epitermicznych — dla nich 
bowiem stanowi ona po pr- stu przekrój czynny na usuwanie 
neutronów epitermicznych :: tej grupy energetycznnej i ich 
strumień jest zawsze odwrr;. .ie proporcjonalny do wartości tego 
przekroju czynnego. 
Współczynnik dyfuz.ii pron i spowalniania D 

s 
Jest to średnia •' rtosć odwrotności przekroju czynnego 

transportu neutronów w t- kcie spowalniania, a dokładniej 
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(5 2) 

Parametr ten posiada istotne znaczenie przy przechodzeniu 
neutronów przez granice ośrodków, np. odwiert — warstwa. Na 
takich granicach nie tylko powinna być zachowana ciągłość samego 
strumienia neutronów ale również ciągłość prądu neutronów, który 
jest iloczynem współczynnika dyfuzji i gradientu strumienia w 
kierunku powierzchni dzielącej oba ośrodki. 
Prawdopodobieństwo uniknięcia absorpcji w trakcie spowalniania p 

Jeżeli źródło neutronów emituje do ośrodka Q neutronów 
prędkich w jednostce czasu to w rezultacie powstały w ten sposób 
strumień neutronów termicznych •.. <?> С wyrażony w neutronach na 

2 cm /s) i pomnożony przez przekrój czynny ich absorpcji I w 
danym ośrodku oraz wycałkowany po całej, nieskończonej 
przestrzeni powienien równać się wydatkowi źródeł neutronów 
termicznych, który oznaczymy jako Q,n- Vydatek ten bytby równy 
wydatkowi źródła neutronów prędkich 0 gdyby nie fakt, ze p<?wn« 
ich ilość została zaabsorbowana Juz w trakcie procesu 
spowalniania. Prawodopodobienstwo p dojścia neutronu do el.ap>> 
termicznego jest oczywiście 

Qth f •.. <?> Z dV C5.3) 
V
J t h a 

Prawdopodobieństwo p odgrywa więc rolę jak gdyby zmniejszenia 
aktywności źródła neutronów prędkich. 
Długość dyfuzji neutronów termicznych L . oraz pozostałe 

— g 
parametry skały dla neutronów termicznych 

Długość dyfuzji neutronów termicznch definiowana jest 
identycznie jak długość spowalniania Cpatrz wzór 5.0. z tym że 
jako strumień neutronów należy teraz wstawić do wzoru 5.1 
strumień neutronów termicznych *th ^ ' 2 a S г Г о^*° «"usi być też 
punktowym, izotropowym źródłem neutronów termicznych. Jeśliby w 
tym wzorze użyć strumienia neutronów termicznych pochodzących 
jednak orl punktowego, izotropowego źródfa neutronów prędkich, to 
wówczas otrzymana ze wzoru CS.i> wielkość będzie kwadratem 
długości migracji L : 

L 2 - L 2 + L .2 C5.4) 
я s d 

Kwadrat długości dyfuzji №>że być również definiowany w 
trochę inny sposób, jako 



<5.5) 

gdzie D jest współczynnikiem dyfuzji neutronów termicznych 
zdefiniowanym jako 

1 
D = C5.6> 

tr 
2 jest przekrojem сгуппут absorpcji danego ośrodka zaś przekrój 
czynny transportu Z zdefiniowany jest jako 

tr s *o a 
gdzie I jest przekrojem czynnym rozpraszania zas yx jest 
średnim cosinusem kąta rozproszenia Cw laboratoryjnym układzie 
odniesienia). 

Definicja długości dyfuzji L J dana wzorem C5.5) pozwala 
na wyraźne rozróżnienie sposobu traktowania energii neutronów 
przy jej obliczaniu. Jeżeli mianowicie obliczy się wartości 
przekrojów czynnych dla energii neutronów odpowiadającej 
prędkości v =2200 m/s, to wówczas będzie to "tablicowa" wartość 
długości dyfuzji ^rj^v ' spotykana zwykle w podręcznikach 
geofizyki. Jeśli natomiast obliczy się przekrój czynny absorpcji 
Z oraz odwrotność przekroju czynnego transportu 1 •'SI a tr 
wyśredniowane po widmie energetycznym neutronów termicznych 
MCE;T ), wówczas otrzyma się rzeczywistą wartość długości dyfuzji 
Ld СCzubek, 1984a, 1981b). MCE;Tn> jest tu widmem Maxwella 
podanym dla efektywnej temperatury T "gazu neutronowego". 

Obliczanie długości spowalniania, długości dyfuzji oraz 
innych parametrów neutronowych skały wymienionych powyżej nie 
jest zagadnieniem prostym. Powyżej podano tylko podstawowe 
definicje tych parametrów, г kórych jest dosyć trudno otrzymać 
ich wartości liczbowe. Istnieje wiele sposobów dokonywania tych 
obliczań - w Raporcie niniejszym będziemy się posługiwali metodą 
obliczeń długości spowalniania podana рггег Krefta Cl971), zaś 
dla paramelrOV neUtronOTł \»erHUV;Z)Tiych ~ metoda, podaną рггег Czubka 
(l°84b>. Techniczną Stronę tych obliczeń realizują programy 
SLOWNZ.BAS oraz NEftOTO. MAS CC2ub#k, 19в8Ь, 19ввс) napisane dla 
IBM.PC w języku BASIC. Jako dane wejściowe do tych projramó» 
należy podać skład pier«iastko«y skały Стоге on być również • 
postaci tlenkowej), ciężar właściwy matrycy skalnej, porowatość 
Skazy, jej WOdonasycenie, zasolenie «6d złożowych, ciężar 
właściwy wód złożowych, ciężar właściwy węglowodorów nasycających 

oraz ilość atomów wodoru « molekule weelowodoru. Dla trzech 



podstawowych "litologii": S i 0
2 (ciężar mineralogiczny 

CaCO_ Cciężar mineralogiczny 2.72> oraz CaCO_.MgCO 
mineralogiczny 2. 85Э podano na Fig. 5.1 zal> znosć długości 
spowalniania L od porowatości skały nasyconej całkowicie 

s 
czystą wodą. Na Fig. 5.2 pokazana jest korelacja współczynnika 
dyfuzji procesu spowalniania, D , z długością spowalniania, 1. . V> 

s s 
końcu, na Fig. 5.3 podano dla tych samych litologii zależność 
wartości prawodopodobieństwa spowolninia p od porowatości 
skały. Obliczenia przeprowadzono dla źródła neutronów typu AtnBe 
programem SL0WN2.BAS. 

Dla neutronów termicznych, dla CaCO- nasyconego całkowicie 
wodą przy zmiennej porowatości, podano na Fig- 5.4. wartości 
długości dyfuzji L., współczynnika dyfuzji O oraz przekroju 
czynnego absorpcji £ dla prędkości neutronów v * 2200 m/s. 
Obliczenia zostały przeprowadzone programem NEROTM.BAS. Te same 
parametry, ale uśrednione po całym widmie neutronów termicznych, 
podane są na kolejnej Fig. 5.5. Dla parametrów uśrednionych po 
widmie neutronów termicznych długości dyfuzji L. są zawsze 
większe niż dla v • 2200 m/s, natomiast odwrotnie zachowuje się 
przekrój czynny absorpcji - im w ośrodku skalnym Jest więcej 
wody, tym uśredniony po widmie przekrój czynny absorpcji jest 
mniejszy. Współczynnik dyfuzji dla porowatości zero nie zależy •->.•! 
metody obliczania, natomiast wraz ze wzrostem zawartości wody и 
skale, dla danej porowatości, wartości "uśrednione" są większe ou 
wartości liczonych dla energii termicznej (2200 m/s). Korelacje 
współczynnika dyfuzji neutronów termicznych z długością ich 
dyfuzji dla trzech podstawowych litologii pokazana jest na Fig. 
5.6. Porównując tę korelację z zachowaniem się podobnych 
parametrów dla procesu spowalniania CFig. 5.2) widać, że 
piaskowiec i wapień zachowują się tu odmiennie. 

Dla CaCO. o różnej porowatości, całkowicie nasyconego wodą, 
podano na Fig. 5.7 wszystkie trzy parametry "odległościowe": 
długości spowalniania L , dyfuzji L, oraz migracji L celem 
pokazania ich wzajemnego zachowania się. Dla innych litologii 
przebiegi te będą miały bardzo podobny charakter. 

Pokazane w tym rozdziale zależności parametrów neutronowych 
skał od porowatości należy traktować jako przykładowe. W 
praktyce, dla każdej konkretnej skały należy obliczać wartości 
tych parametrów wymienionymi tu programami SLOWN2.BAS i 
NEROTN.BAS biorąc jako dane wejściowe jej skład chemiczny, 
ciężar właściwy szkieletu, porowatość i rodzaj nasycenia skały. 
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6. PObEMPIRYCZNA KALIBRACJA SOND NEUTRONOMYCłl. 
Już stosunkowo dosyć wcześnie zwrócono uwagę na r><- /. .-v < •-. 

fakt, że wskazania sond neutronowych nie tyl-* ?.alr/..j 
porowatości czy też litologii, ile od "własności nr.4tr01n.wv"' 
formacji geologicznych. Problem polegał tylko na tym. o*j j.i« : ' 
to konkretnych własności i jak te własności neutronowa nbl icr.y 
Nie ulegało wątpliwości, że muszą to być całkowe w insurer • 
neutronowe ośrodków skalnych a nie ich przebiegi energrty. :/.r.. 
tzn. należało znaleźć zależności wskazań sond neutronowych - ' 
możliwie małej liczby parametrów neutronowych. 

Edroundson i Ray me г C1979) pokazali, że wskazania sondy .-"-r 
Schlumbergera Csonda jednodetektorowa pracująca na neutronu n 
epitermicznych) zależą od wartości długości spowalniania ' 
obliczonej dla danej formacji geologicznej CFig. 6.1 > ,-< • 
wskazania sondy CNL Csonda dwudetektorowa pracująca na nouU-m.-
termicznych) od długości migracji L charaklervzuj.jci'j 1 : 

m 
formację CPig. 6.2.). Jak zresztą widać z wykresu na Fi* л 1 . i < 
zależność jest "prawie" jednoznaczna - dla dużych w<»rtĉ -. : 
długości spowalniania Ca więc dla niskich porowatości) punk<у -\\ * 
różnych litologii układają się chyba na trochę rożnych krzywych 
Zależność dla neutronów termicznych pokazana na Fig. Л Л. .,t'\->' 
natomiast znacznie lepsza. 

Ideę Edmundsona i Raymera rozwinęli u Schlumberget-i Scoti. 1 
in. C1982) podając dla sond dwudetektorowych pracujących п., 
neutronach epitermicznych oraz termicznych podobne y.ależnosri 
które reprodukujemy tu na Fig. 6.3. i 6.4. Jak widać кякаглш • 
sondy epitermicznej korelują się wprost idealnie z długości.,-
spowalniania, natomiast wskazania sondy termicznej korelują sit. 
już trochę gorzej z długością migracji neutronów. To pogorszenie 
korelacji zachodzi przede wszystkim dla punktów oznaczonych 
symbolem SV CSalt Water), co po prostu oznacza wpływ zwiększonej 
wartości przekroju czynnego absorpcji neutronów termicznych w 
formacji geologicznej Cze względu na obecność chloru) na 
wskazania sondy. Ciekawa jest zależność korelacyjna wskazań 
sondy dwudetektorowej pracującej na neutronach termicznych г 
długością spowalniania dla danej skały. Nożna ją otrzymać 
"składając" ze sobą informacje zawarte na Fig. 6.3. i 6.4. Wynik 
pokazany jest na Fig. 6.5. CCzubek, prcca niepublikowana), i jak 
widać nie jest on najgorszy. Można w pewnych warunkach. gd> 
informacja o przekroju czynnym absorpcji neutronów w skale nie 
jest dostępna, próbować korelować mierzony strumień neutronów 
termicznych z długością spowalniania, otrzymując w ten sposób 
akceptowalną jeszcze korelację Coczywiście tylko wtedy, gdy 
formacja geologiczna nie ma anomalnie wysokich wartości przekroju 
czynnego absorpcji neutronów termicznych). Należy przy tym 
podkreślić, że takie postępowanie daje w miarę dobre wyniki w 
przypadku interpretowania stosunku wskazań dwu detektorów 
neutronów termicznych umieszczonych w sondzie w różnych 
odległościach od źródła. Jak będzie wyglądać korelacja strumienia 
neutronów termicznych z pojedynczego detektora z długością 
spowalniania, czy też długością migracji - na to nie mamy jeszcze 
jednoznacznej, eksperymentalnej odpowiedzi. Sprawę tę 
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przedyskutujemy * dalszym ciągu niniejszego Raportu. 
Korelację podobną do wyników przedstawionych na Fig. 6.4. 

przeprowadzili Clayton i Sanders С i984) na drodze czysto 
teoretycznej: metodą Monte Carlo obliczyli stosunek wskazań dwu 
detektorów neutronów termicznych umieszczonych w realnej sondzie 
i w realnych ośrodkach przeciętych odwiertem i skorelowali te 
wyniki z długością migracji neutronów w tych ośrodkach. Ich wynik 
pokazany jest na Fig. 6.6. Jak widać, korelacja jest t,.u całkiem 
dobra, choć duże różnice w wartościach przekroju czynnego 
absorpcji Cwywołane obecnością Gd, В oraz Cl) powodują, że punkty 
"doświadczalne" oscylują wokół jakiejś średniej linii gładkiej. 

V konkluzji półempirycznego podejścia do kalibracji sond 
neutronowych możemy stwierdzić, że dla konkretnej konfiguracji 
sonda-odwiert wykalibrowanie sondy w zależności od wartości 
długości spowalniania, czy też długości migracji powoduje 
uwolnienie się od problemu oddzielnego kalibrowania sondy dla 
różnych litologii i różnych zasoleń wód złożowych. Drogą 
teoretyczną można bowiem dla konkretnych litologii i konkretnych 
zasoleń wód złożowych oraz porowatości obliczyć wartości tych 
parametrów neutronowych. otrzymując w ten sposób możliwość 
interpretacji w kolejności: wskazania sondy * wartość parametru 
neutronowego (długość spowalniania lub długość migracji) • 
znajomość litologii i zasolenia wód złożowych •» porowatość. 
Schemat takiego postępowania pokazany jest na Kig. 6.7. Metoda 
ta, na pewno doskonała dla sond wyposażonych w detektory 
neutronów epitermicznych, posiada jeszcze pewne niewyjaśnione do 
końca niuanse w odniesieniu do przypadku sond z detektorami 
neutronów termicznych. Jest to zależność obserwowana dla sond 
wszystkich znanych firm geofizycznych CCzubek, 19B4a). Trzeba tu 
jeszcze raz podkreślić, że taka metoda postępowania jest słuszna 
tylko wtedy, gdy średnice wszystkich otworów wiertniczych dla 
skał o różnej litologi są jednakowe, identyczne są również płyny 
wypełniające odwiert. 
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7. WSPÓŁCZESNE PODEJŚCIE DO KALIBRACJI PObEMPIRYCZHEJ. 
Dosyć obiecujące pierwsze wyniki otrzymane w półempirycznej 

metodzie kalibracji spowodowały intensyfikację dalszych prac. 
Title C1987a, 1987b> podszedł do zagadnienia bardzo 
pragmatycznie: dla danej sondy i dla danej średnicy odwiertu 
podstawową krzywą kalibracji jest kalibracja w modelach czystego 
wapienia. W każdej innej litologii sonda podaje jakieś wskazania, 
które po użyciu "wapiennej" krzywej kalibracji dają pozorną 
porowatość, którą Tittle oznaczył jako P. Uznał, że jest to 
jakaś, na razie nieznana funkcja dwóch parametrów neutronowych 
skały - długości spowaDniania L i długości dyfuzji L,: 

P - fCLs,Ld> С7.1Э 

i w sposób arbitralny przybliżył logarytm tej funkcji wielomianem 
trzeciego stopnia w stosunku do L i L ., tzn. 

S Cl 

log P - Co • Cj log Ls + C 2 log Ld + C3 LsLd * C4 tj* • 

S Ld ? * C6 L«Ld2 + C7 Ls\ + C8 L s 3 + C9 Ld3 • C 7 2 > 

Obliczając dla znanych formacji geologicznych odpowiadające im 
wartości L. i L oraz zn jąc z pomiarów wartości P w tych 
formacjach, można z równania C7.2) obliczyć 10 niewiadomych 
stałych С . Do kalibracji Tittle użył 30 wartości P dla 
formacji piaskowca o różnych porowatośćiach i zasoleniu wód 
złożowych Сw rzeczywistości wziął te dane ze standardowych 
"Interpretration Charts" Schlumbergera dla piaskowca o 
porowatość iach 5, 10, 20, 30 i 40 V., zaś dla każdej porowatości 
brał zasolenia wód złożowych 0, 50, 100, 150, 200 i 250 kppm 
NaCl). Do obliczenia odpowiadających tym sytuacjom litologicznym 
wartości L i L. używał swojej oryginalnej metody, która daje 
wartości nieco większe niż metody przez nas używane Сktóre z 
kolei są zgodne z wartościami używanymi przez Schlumbergera). 
Rezultat prac Tittle'a dla sondy CNL Schlumbergera pokazany jest 
na Fig. 7.1 gdzie krzywe I i II Coznaczone jako CVT- Charles 
William Tittle) są transformatami z krzywej "piaskowcowej" do 
krzywej "wapiennej" i "dolomitowej" według wzoru C7.2>. Jak 
widać, krzywa "wapienna" bardzo dobrze pasuje do danych 
doświadczalnych w całym zakresie porowatości od 0 do 40 procent, 
natomiast krzywa "dolomitowa" dla porowatości powyżej 20 procent 
wykazuje pewne odchylenie od danych eksperymentalnych. Przyczyna 
istnienia tego odchylenia nie jest jasna ale, jak zauważa Tittle, 
nie ma ona istotnego praktycznego znaczenia, gdyż dolomity o 
porowatości powyżej 20 procent występują niesłychanie rzadko. 
Zasługą Tittle'a jest zauważenie, że w powyższej procedurze nie 
tyle ważne są absolutne wartości długości spowalniania, co 
właściwy trend tego parametru ze względu na zmiany porowatości. 

Nieco inne podejście do zagadnienia przedstawiło 
laboratorium Schlumbergera w Ridgefield CEllis et. al., 1987). 
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Zauważono tat , że jeśli formacja geologiczna posiada większy 
przekrój czynny absorpcji dla neutronów termicznych, niż by to 
wynikało z "normalnych" warunków, wówczas wyinterpretrowana 
porowatość posiada wyższą wartość od prawdziwej. Różnica pomiędzy 
tymi dwoma porowatośćiami w funckji przekroju czynnego absorpcji 
formacji geologicznej pokazana jest na Fig- 7.2. -Celem 
uwzglęnienia tego wpływu wprowadzono tzw. zmodyfikowana, długość 
migracji L zdefiniowaną jako 

2 
L* - L 2 • fCL > L.2 C7.3> 
M S за 

gdzie f ( L
s
3 jest korygujący funkcją wagową zależną 

od porowatości, przy czym zauważono, że funkcja ta dobrze jest 
przybliżana zależnością 

fCL ) - * JE"" - b C7.4) 
gdzie a l b są stałymi znajdowanymi z dopasowania do danych 
doświadczalnych. Otrzymano: a»i.O oraz b«2.5. 

Porowatość 0CNL " Jednostkach "wapiennych" przybliżona 
Jest zależnością 

0CNL - Н 1* 

gdzie tzw. efektywny współczynnik wodorowy HI dla zasolonych 
wód złożowych dany jest wzorem 

HI* « 1.02 - 8.44xl0"4 £ f l - 1.904xl0~6 Z f l
2 <7.6> 

gdzie Z f l jest przekrojem czynnym absorpcji neutronów 
termicznych dla wód złożowych obliczanym według ich zasolenia. 
Stałe c., c_ i c„ we wzorze C7.5) mają następujące wartości 
CEllis et al., 1988>: 

ct • 7.08014 
c2 « -0.49551 
c2 « O.0495 

Wynik działania tych poprą и эк przedstawiony Jest na Fig. 7.3. a 
wskazania sondy dwudetevtoroweJ są teraz gładką funkcją 
zmodyfikowanej wartości długości migracji L , co zostało 
pokazane na Fig. 7.4. Poprowadzona linia prosta na tym rysunku 
odpowiada nsyceniu wapieni wodą słodką. Widać, że zmodyfikowana 
długość migracji usunę/., wpływ podwyższonego przekroju czynnego 
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absorpcji лл wynik półempirycznej metody kalibracji sondy 
dwudetektorowej praującej na neutronach termicznych. 

Przedstawione tutaj dwa podejścia do półempirycznego sposobu 
kalibracji sond neutronowych, Tittle'a i Schlumbergera zdają się 
"pracować" w sposób zupełnie zadowalający. Sposób Schlumbergera 
posiada lepsze podstawy fizyczne, natomiast sposób Tittle'a jest 
prostszy rachunkowo. Oba sposoby wymagają znajomości składu 
pierwiaskowego formacji c'-°^°eiczneJ *• JeJ gęstości oraz dużej 
iJości Cze względu na określanie pewnych stałych metodą 
najmniejszych kwadratów) wyników pomiarów daną sondą w owych 
dobrze znanych formacjach geologicznych — jest to niewątpliwy 
minus tych metod. Ponadto oba podejścia nie uwzglęniają wpływu 
zmiany średnicy odwiertu - wszystkie podane tu wyniki odnoszą się 
prawdopodobnie Cgdyż autorzy tego nie precyzują explicite> do 
otworu o średnicy 8 cali. 



8. NOWE PODEJŚCIE DO KALIBRACJI PÓkEMPIRYCZNEJ 
Dotychczasowe wyniki osi.j, ii<;te к półempirycznej kalibracji 

sond neutronowych pokazują, żp :otoda będ4c w swoich pryncypiach 
słuszna, wymaga jednak pewnej d.jJszej podbudowy od strony teorii, 
która musi jednocześnie być podbudowana faktami doświadczalnymi. 

Sonda neutronowa, umieszczona w odwiercie mierzy pole 
neutronów, jakie ustaliło się wokół źródła neutronowego и.и-nmo w 
formacji geologicznej jak i w odwiercie. Na kształt tego pola > ia 
również wpływ obecność detektorów w sondzie. 2 punktu bowiem 
widzenia neutrinu detektor jest obszarem, który neutrony 
absorbuje Cno bo inaczej nie można by było ich rejestrować!). 
Detektor wywoła więc obniżenie strumienia neutronów w -swoim 
sąsiedztwie. Gdyby ośrodek był idealnie jednorodny i 
nieskończony, wówczas pole neutronów wokół izotropowego źródła 
punktowego rr.iałoby idealną symetrię kulistą (tzn. powierzchnie 
równej wartości strumienia neutronów byłyby kulami). Istnienie 
granicy cylindrycznej skała-odwiert oraz istnienie sondy w 
odwiercie powoduje zaburzenie tej symetrii kulistej. Z drugiej 
strony, to co sonda może "powiedzieć" o skale, to Jest nic innego 
jak informacja o tym zaburzonym polu neutronów, kt.orą detektory 
umieszczone w_ odwiercie mogą przekazać obserwatorowi. Dotychczas 
wiązaliśmy tę informację z takimi całkowymi parametrami 
neutronowymi skały jak długość migracji, spowolnienia lub 
dyfuzji. Te parametry neutronowe są jednak charakterystykami 
skały jednorodnej, bez uwzględniania faktu istnienia deformacji 
pola neutronowego. Spróbujmy ocenić więc, jak wyglądają te 
parametry obserwowane przez detektory umieszczone wzdłuż osi 
odwiertu. 

8.1. Pewne fakty doświadczalne 
Już w 1951 roku Tittle wraz z Faulem i Goodmanem stwierdzili 

doświadczalnie przy pomocy folii indowej jako detektora, że 
obecność odwiertu zaburza pole neutronów wokół źródła. Jeden z 
ich wyników przedstawiony jest na Fig. 8.1.1. Sondą była 
aluminiowa pusta rura, w której na specjalnych podstawkach 
umieszczane były folie indowe, które po zaaktywowaniu neutronami 
mierzone były licznikami beta. Ośrodkiem skalnym była solanka, w 
8" otworze zarurowanym rurą żelazną była czysta woda. Istnienie 
sondy w postaci powietrznego kanału spowodowało "wydłużenie" pola 
neutronów wzdłuż osi otworu. Konstrukcja tej "sondy" pokazana 
jest bardziej szczegółowo na następnym rysunku CFig. 8.1.2.>. 
Mierząc strumień neutronów dla danego ośrodka skalnego w funkcji 
odległości od źródła L Cpatrz Fig. 8.1.2.> Tittle i 
współpracownicy określili dekrement zaniku pola neutronów wzdłuż 
osi otworu, tzn. przybliżali kształt pola funkcją eksponencjalną 

- L/t 
Aktywność folii In « e C8.1.15 

gdzie stała zaniku pola L, oznaczana była Jako L .Cres) w 
przypadku pomiaru foliami indowymi osłoniętymi kadmem Ca więc 
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water 
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Fig. 

О 2 4 6 8 10 12 
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8.1.1. Izolinie stałej wartości strumienia neutronów 
termicznych w zaruroi*anym otworze 8" umieszczonym w 
solance. CTittle i in., 1951). 

68 



1 Wafer, 
~ brine, 
or sand 

_ iron pipe' 
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— _ aluminum._. 

^source 

izp— foil in holder 

Fig. 8.1.3. Usytuawanie rur. fo l i i In i źrćdł* w eksperyrr.enLach 
Titt l*'a i in. C19S13. 
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pomiaru neutronów epitermicznych) i nazywana rezonansową 
długością zaniku, lub L.Cth) w przypadku pomiaru tylko neutronów 
termicznych Ctzn. tzw. różnicy kadmowej) i wtedy nazywana była 
termiczną długością zaniku. V naszej obecnej nomenklaturze 
w przypadku ośrodka nieskończonego i jednorodnego СЫ-z otworu) 
nazwiemy L.(res) długością spowalniania L , zaś L.Cth) jest w 
tej nomenklaturze po prostu długością migracji L . Wielkości t.e, 
zmierzone przez Tittle'a i wsp. pokazane są na Fig. 8.1.3 i 
8.1.4. Widzimy z tych wykresów, że np. dla przypadku С tzn. 
osiowego usytuowania sondy w zarurowanym otworze o średnicy B" 
wskazania sondy będą praktycznie niezależne od porowatości skały, 
gdyż parametry L.Cres) i L.Cth) są praktycznie rzecz biorąc 
stałe, a więc kształt pola neutronowego w pobliżu osi odwiertu 
nie zależy w takim przypadku od tego, co znajduje się na zewnątrz 
odwiertu. Do pojęcia tej doświadczalnie określonej stałej zaniku 
przestrzennego pola neutronów w odwiercie Tittle powrócił w 
swoich ostatnich pracach CTittle, 1987a) nad półempiryczną metodą 
kalibracji sond. 

A.V.Zolotov w latach 1952-1955 oraz Barsukov i inni wykonali 
w ZSRR prace doświadczalne nad kształtem pola neutronowego w 
realnym układzie sonda-odwiert-skała CKozhevnikov, 1982) używając 
do tego celu folii indowych Cenergia mierzonych neutronów 1.46 
eV) oraz srebrnych (energia mierzonych neutronów d.P eV). Wyniki 
ich pomiarów pokazane są na Fig. 8.1.5. - 8.1.7. Z pomiarów tych 
wyraźnie wynika zaburzający wpływ otworu: gdy jest pusty wydłuża 
osiowo pole neutronów, gdy natomiast jest zawodniony, a w skale 
neutrony mogą penetrować dalej niż w wodzie - obecność otworu 
powoduje "kompresję" pola neutronów wzdłuż osi otworu. Obecność 
sondy wpływa podobnie - gdy otwór jest pusty następuje obniżenie 
pola neutronów wewnątrz przestrzeni sondy, gdy natomiast jest 
zawodniony - sonda działa jak kanał przewodzący neutrony -
podobnie jak to było widoczne w doświadczeniach Tittle'a CFig. 
8.1.1). 

Z przytoczonych w tym paragrafie przykładów jasno wynika 
potrzeba zdefiniowania jakiegoś całkowego parametru opisującego 
zanik pola neutronowego "widziany" przez sondę neutronową w 
realnej geometrii pomiaru: sonda—odwiert—skala i odniesienie tego 
parametru do zmian: litologicznych, porowatości, warunków 
nasycenia skały, charakterystyki sondy pomiarowej oraz średnicy 
odwiertu. Zdefiniowanie takiego parametru, który został nazwany 
pozorną długością spowalniana Cewentualnie migracji., gdy mamy do 
czynienia z detekcją neutronów termicznych) jest podstawową 
innowacją otrzymaną w trakcie badań autora nad metodą kalibracji 
półempirycznej. Niezależnie od zdefinowania tego parametru, 
osobnym problemem jest spos • •• obliczenia jego wartości liczbowej. 
W Raporcie niniejszym pod. r.» są metody liczenia tego parametru 
przy pomocy różnych pr.\bliżeń odnoszących się do fizyki 
transportu neuronów w materii. 
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Fig. 8.1.5. Izol in ie s ta łej wartości logarytmu strumieni* 
neutronów "indowych" CS =1.4в eV3 w piaskowcu o porowatości 

35?ś w ni azarurowanyra suchy» otworze o średnicy 200 iwn. 
Średnica sondy: 1OO mra CKozhevnikov, 1983. wg. Zolotova). 
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Fig. 8. I . e . Izol inie s ta łe j wartości logarytmu strumienia 
neutronów "indowych" СЕ »1.4в e\O w piaskowcu o porowatości 
7% w niezarurowanym zawodnionym otwórz* o średnicy 200 nun. 
Średnica sondy 3.OO mm CKozhevnikov, 1982. wg. Zolotova). 
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Fig. 3.1.7. Izolinie stałej 
neutronów "srebrowych" СЕ «4.9 eV5 
30У.. Średnica otworu 
С Kozhevn.1 kov, 1982, wg. 

wartości logarytmu strumienia 
w wapieniu o porowatości 

aOO mm. średnica sondy ICO mm 
Barsukova i in. 3. 
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8.2. Pozorna dłmfość spowalniania i migracji, dla układu 
odwiert-warstwa 

Załóżmy, że znamy w cylindrycznym układzie współrzędnych 
rozkład przestrzenny neutronów epitermicznych • .Cr,z) dla 
następującej geometrii: 
1. Punktowe źródło neutronów prędkich znajduje się w początku 
cylindrycznego układu współrzędnych. 
2. Początek cylindrycznego układu współrzędnych znajduje się na 
osi odwiertu, oś "z" tego układu skierowana jest wzdłuż osi 
odwiertu. 
3. Odwiert o promieniu R znajduje się w jednorodnej i 
nieskończonej formacji geologicznej. Zarówno odwiert jak i 
formacja geologiczna charakteryzują się pewnymi parametrami 
neutronowymi Co których była mowa w poprzednich rozdziałach) 
zależnymi od składu pierwiastkowego oraz ciężaru objętościowego 
każdego z tych ośrodków. 

Podobnie jak to było w przypadku definicji długości 
spowalniania Cpatrz wzór C5.1>> definiujemy kwadrat pozornej 
długości spowalniania L С indeks "ap" pochodzi od "apparent", 

Scip 
czyli "pozorny") jako 

C8.2.1) 

gdzie mot,t* .CO,z)l Ck* O, 2, 3, . ..) jest parzystym momentem 'K epi 
stopnia 2k funkcji • .Cr,z) obliczonym dla r«0 wzdłuż osi 
z, tj. 

+00 
m2k C*epi < 0' z > ) ' X •epi<0'z> z 2 k d z CB.2.2) 

—oo 
Stopień momentu wzdłuż osi z-ów Ca więc liczbę naturalną "n" we 
wzorze C8.2.D) należy dobrać tak, aby pozorna długość 
spowalniania obliczona według definicji (8.2.1) dla jednorodnego 
i nieskończonego ośrodka bez odwiertu dała w wyniku prawdziwą 
długość spowalniania L tego ośrodka. 

s 
Jeśli we wzorze C8.2.1> zastąpi się strumień neutronów 

epitermicznych strumieniem neutronów termicznych •.|C0,z> to 
wówczas otrzyma się kwadrat pozornej długości migracji 



1 m, А_[ф,.С0.г)1 
ж 2n+2 th <ft 2 ->j 

6 m 2 n t ł t h < 0 ' z > 1 

Obliczanie momentów funkcji weług całki podanej wzorem 
(8.2.2) może sLyarzac czasami pewne trudności rachunkowe. Celem 
uniknięcia tych trudności należy zastosować trochę inne podejście 
do obliczania całek występujących w tym wzorze. Mianowicie, jeśli 
jakakolwiek funkcja f(z) może być przedstawiona w postaci całki 
Fouriera, tzn. 

1 
f(z) - J F(i>) e4*72 dfj (8.2.4) 

2 n -oo 
2 gdzie -t •—1, to wówczas 

*" J f(z) z dz • (-1) 
dr/* 

C8.2.5) 

a więc momenty funkcji f(z) można obliczyć przy pomocy 
pochodnej obrazu Fouriera F(rj) tej funkcji wziętej w punkcie 
77»O. Wzór £8.2.5) będziemy często wykorzystywać w dalszych 
obliczeniach. 

Zobaczmy teraz jak "działają" definicje pozornych długości 
spowalniania i migracji dane wzorami (8.2.1) i (8.2.3). W tym 
celu podamy najpierw wzory dla strumienia neutronów 
epitermicznych i termicznych w ośrodku jednorodnym posługując się 
mrżliwie prostymi przybliżeniami na wyrażenie procesu 
spowalniania oraz dyfuzji neutronów. Do wyboru mamy następujące 
alternatywy: 
a. Proces spowalniania (a więc strumień neutronów epitermicznych) 
może być opisany: 

1. Jednogrupowym modelem dyfuzyjnym o parametrach L
s"Li> 

^ 2 2 
2. Dwugrupowym modelem dyfuzyjnym o parametrach L^ * Lj * 

L 2 2 ' Di' D2' 
3. Dwugrupowym modelem dyfuzyjnym o równych parametrach w obu 

grupach, tzn. L »L_, D«D_. 

b. Proces dyfuzji neutronów termicznych opisany jest zawsze 
równaniem dyfuzji o parametrach L. oraz D. 

Dla jednogrupowego modelu spowalniania strumień neutronów 
• .(r,z> dany jest wzorem 
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• Cr,z) = • Cr,z> « HZZr C8.2.6) 
&pi " * « Dl P ^ 

2 
Celem obl iczenia wartości L wg. wzoru C8.2.1) należy w nim 

sap 
wziąć n=l i w wyniku otrzymuje się, że 

L 2 * I 2 ш L 2 C8.2.7) 
sap 1 s 

Model jednogrupowego spowalniania, jak wiadomo z doświadczeń, 
stosunkowo dobrze oddaje zachowanie się strumienia neutronów 
epitermicznych daleko od źródła w ośrodkach o wysokiej zawartości 
wodoru. 

Dla dwugrupowego modelu spowalniania, pisząc dla 
uproszczenia 

C8.2.8> 
otrzymuje się 

V r 'Z > " 
L 2 -d/'L 

42-L2
2 I 

i znowu wc. wzoru €8.2.1) dla n»l otrzymuje się 

L s a p
2 - 4 2

 + L2
2 - L s

2 C8.2.10> 
a więc poprawną wartość długości spowalniania. 

Przechodząc we wzorze C8.2.8) do granicy, gdy L. -» L? , 
otrzymuje się dwugrupowy model spowalniania o równych grupach Сw 
sensie równości parametrrów neutronowych w obu grupach): 

• ,(r,z) » Ф_Сг,г> • e C8.2.ii> 
P 8 n D L 

gdzie 
L 2 - 2 L2, L » L. - - C8.2.12) 
S X 

a zastosowanie wzoru C8.2.:'' już dla n«0 daje 
Lsap2 - 2 L2 - L s

2 C8.2.10.a> 
a więc również poprawną wartość. 
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Jak wiadomo z doświadczeń, dwugrupowy model spowalniania Ca 
zwłaszcza jego przypadek specjalny dla dwu równych grup) dobrze 
przybliża zachowanie się neutronów epit-ermicznych w niewielkich 
odległościach od źródła w ośrodkach o niewielkich zawartościach 
wodoru. 

Strumień neutronów termicznych • ,.Cr,z) dla przybliżenia 
tn 

jednogrupowego spowalniania neutronów opisywany jest wzorem 
identycznym ze wzorem C8.2.8) gdzie za L. należy podstawić L 

X S 
zaś za L_ należy podstawić L.. Pozorna długość migracji L 

A ' o map 
liczona dla n*i Kg. wzoru (8.2.3) wynika automatycznie ze wzoru 
C8.2.6) jako 

L 2 - L 2 + L,2 » L 2 (8.2.13) 
map s d m 

a więc znów jest to wynik poprawny. 
Obliczenia tego typu można prowadzić dla coraz to większej 

ilości grup dyfuzyjnych otrzymując zawsze wynik poprawny dla 
ośrodka jednorodnego. Dla celów geofizyki wiertniczej znacznie 
bardziej interesujące są jednak rozważania nie dla ośrodków 
nieskończonych, jednorodnych, ale dla układu odwiert-warstwa. V 
niniejszym Raporcie posłużymy się najprostszymi tylko modelami 
takich obliczeń: dla neutronów epitermicznych będzie to model 
jednogrupowego spowalniania, zaś dla neutronów termicznych będzie 
to dyfuzja neutronów termicznych poprzedzona jednogrupowym 
spowalnianiem neutronów prędkich. Nim przystąpimy jednak do 
obliczania tych wielkości spróbujmy przedstawić generalną ideę 
nowego sposobu kalibracji. 

8.3. Generalna idea nowego sposobu półempirycznej 
kalibracji sond neutronowych 

Zgodnie z obserwowanymi regularnościami w zachowaniu się 
pola neutronów w geometrii sonda—odwiert—warstwa, które zostały 
przedstawione powyżej, oraz zgodnie z koncepcją pozornej długości 
spowalniania, ewentualnie pozornej długości migracji, zakładamy, 
że sygnał neutronowy uzyskiwany z konkretnej sondy zależy tylko 
od wartości pozornej długości spowalniania Cgdy sonda pracuje na 
neutronach epitermicznych) lub od wartości pozornej długości 
migracji Cgdy sonda pracuje na neutronach termicznych). Jeśli 
więc mamy do dyspozycji pewną ilość modeli skał zbudowanych do 
kalibracji sond neutronowych, to oznacza to, że znamy bardzo 
dobrze skład pierwiastkowy tych modeli Cw sensie matrycy 
skalnej), ciężar właściwy matrycy skalnej, porowatość modelu i 
jego nasycenie wodą, oraz znamy średnicę otworu wywierconego w 
modelu. Łącząc te wiadomości o modelu z wiadomościami o sondzie, 
tzn. ze średnicą sondy, typem detektora (termiczny lub 
epitermiczny) i ewentualnie z pewnymi ogólnymi wiadomościami o 
wewnętrznej budowie przestrzeni pomiędzy źródłem a detektorem 
Ctzn. czy jest tam filtr zawierający wodór, czy też nie), możemy 
dla tego układu obliczyć pozorną długość spowalniania lub 
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migracji. Wykonując następnie pomiar daną sondą w tym modelu 
otrzymujemy w układzie współrzędnych: «skazania sondy-pozorna 
długość spowalniania Club migracji) jeden punkt na półempirycznej 
krzywej kalibracji, podobnie jak to było pokazane np. na Fig. 
6.2. Podkreślamy tu od razu, że punkty na tej krzywej mogą 
pochodzić z różnych litologii, różnych porowatości oraz różnych 
średnic odwiertu. Mając już ustaloną tę ogólną zależność: 
wskazania sondy «Ф pozorna długość spowalniania (ewentualnie 
migracji), możemy dla tejże samej sondy obliczyć dla innej 
konkretnej formacji geologicznej i dla innej średnicy otworu 
zależność: pozorna długość spowalniania (ewentualnie migracji) «Ф 
porowatość Cewentualnie zamiast porowatości możemy zmieniać 
zasolenie, wodonasycenie, itp). 

Celem lepszego wyjaśnienia przedstawionej powyżej metody 
kalibracji spróbujmy prześledzić poniższy przykład: 

Dane o sondzie Dresser Atlas typ 2402 wzięto wg. Vood et. al 
C1971), krzywą kalibracji dla wapieni wg. Dresser Atlas (1971) 
Chart 3.12A, zaś poprawki na litologię oraz średnice odwiertu wg. 
Dresser Atlas C1985) Chart 5-5 oraz 5-óA. Założono posiadanie po 
trzy hipotetyczne modele dla trzech różnych litologii: piaskowca 
o porowatości 35 procent, wapienie o porowatości 20 procent oraz 
dolomitu o porowatości 5 procprit.. Wszystkie modele zostały 
całkowicie nasycone wodą. ftod^b? Wla każdej litologii posiadają 
średnice otworu 159, 200 i 270 mm. Sond;» ma średnicę 92 mm i 
pracije na neutronach epitermicznych. Zest-awienie wszystkich 
informacji podano w Tabeli 8.3.1. Punktem kal ibracyjnym .No 10 
jest czysta woda. Dla powyższych danych obliczano najpierw według 
Dresser Atlas Interpretation Charts <1985> pozorne porowatości 
"wapienne" (kolumna 8 Tabeli 8.3.1.), z których otrzymano 
przewidywane wskazania sondy typ 2402 według jej "wapiennej" 
krzywej kalibracji w otworze o średnicy 200 mm. Długości 
spowalniania dla modeli obliczono wspomnianym już uprzednio 
programem SL0MN2.BAS , natomiast pozorną długość spowalniania 
zdefiniowaną w Rozdziale 8.2 obliczono programem M4T0M2-1. BAS , 
o którym będzie mowa w dalszej części niniejszego opracowania. 

Postępując w sposób czysto empiryczny mielibyśmy sytuację 
pokazaną na Fig. 8.3.1 - jest to po prostu zwykłe zestawienie 
wskazań sondy (kolumna 7 Tabeli 8.3.1) z porowatością modeli 
(kolumna 3 Tabeli 8.3.1). Ponieważ każdy punkt doświadczalny 
odpowiada tu różnym warunkom pomiarowym, jtr^j&nuje się bardzo 
niespójny obraz, który nie może być użyty ,.ako wiarogodna krzywa 
kalibracji. W szczególności, mimo iż punk.у dla poszczególnych 
średnic odwiertu układają się mniej więcej "porządnie" na 
regularnych liniach, to jed >ak każdy punkt na takiej linii 
odpowiada innej litologii ska y. 

Korelacja wskazań so>'j - (kolumna 7 Tabeli 8.3.1) z 
długością spowalniana Ско1ит ia 5 Tabeli 8.3.1), przedstawiona 
na Fig. 8.3.2, jest "klasyt nym" podejściem półempirycznym. Obraz 
tutaj jest już nieco jaśn. jszy - moglibyśmy narysować "na oko" 
trzy krzywe kalibracji dpowiadające trzem różnym średnicom 
odwiertu — niestety ileś punktów doświadczalnych jest bardzo 
mała Ctylko 4 punkty na każdej krzywej). Нашу tu więc 
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TABELA 8.3.1. 
Dane wejściowe do kalibracji półempirycznej sondy neutronowej 
jednodetektorowej pracującej na neutronach epitermicznych. 
Sonda: Dresser Atlas typ 2402 
Średnica sondy: 92 mm Czałożono wypełnienie sondy wodą) 
2ródło neutronowe: Am—Be 

L.p. 

1 
1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 

10. 

Opis modelu 
Cw nawiasie: 
gęstość min. 

sio2 
sio2 
sio2 

CaC03 

CaC03 

CaCO3 

GaMgCCO 
CaMgCCO 
CaMgCCO 

н2о 

2 
C2 
C2, 
C2. 

C2. 
C2. 
C2. 

O •" 

Cl. 

,65) 
,65) 
,65) 

.72) 
72) 
72) 

, C2. 
> C2-
f C2. 

00) 

0 
modelu 

) Cp. u.) 

3 
35. 
35. 
35. 

20. 
20. 
20. 

85) 5. 
85) 5. 
85) 5. 

100. 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

Sredn. 
otworu 
Cmm) 

4 
159 
200 
270 

159 
200 
270 

159 
200 
270 

-

. L 
s 

Ccm) 

9 
9 
9 

11 
11 
11 

14 
14 
14 

6 

5 
.91 
.91 
.91 

.36 

.36 

.36 

.85 

.85 

.85 

.69 

sap 
Ccm) 

6 
8.59 
8.37 
8.18 

9.63 
9.33 
9.05 

12.48 
12.00 
11.56 

6.69 

SN 
CAPI-N) 

7 
780 
740 
690 

1025 
960 
900 

1600 
1490 
1340 

360 

0app 
Cp.u.) 

8 
29. 
32. 
35. 

18. 
20. 
23. 

5. 
7. 
9. 

100. 

5 
0 
7 

0 
0 
1 

9 
3 
8 

0 

Uwagi: 
Dla zadanych porowatości modelu Сkolumna 3) i jego litologii 

Сkolumna 2) znaleziono wg. Dresser Atlas pozorne porowatości w 
wapieniu, które następnie poprawiono Сrównież wg. danych Dresser 
Atlas) ze względu na średnicę otworu Сkolumna 4) otrzymując w ten 
sposób 0 Cpozorne porowatości "wapienne" podane w kolumnie 
8) dla nominalnej średnicy otroru 200 mm. Z krzywej kalibracji 
dla sondy typ 2402 dla tej średnicy otworu odczytano «skazania 
sondy Сkolumna 7) w neutronowych jednostkach API. Długości 
spowalniania L Сkolumna 5) dla zadanych modeli obliczono 
programem SL0WN2.BAS , zaś pozorne długości spowalniania L 
Сkolumna 6) programem M4T0M2-1. BAS. Dane Dresser Atlas wg. 
Dresser Atlas C1971, 1985) oraz Wood et al. C1971). 
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uniezależnienie się od wpływu litologii na kształlt krzywej 
kalibracji, pozo- ',aje jednakże jeszcze nieuwzuględniony wpływ 
średnicy odwiertu. 

Postępując zgodnie z nową ideą półempirycznej kalibracji 
sond neutronowych, przedstawianą w niniejszym Raporcie, należy 
korelować wskazania sondy Сkolumna 7 Tabeli 8.3.1) z pozorną 
długością spowalniania (kolumna 6 Tabeli 8.3.1), co zostało 
pokazane na Fig. 8.3.3. Jak widać mamy tu już tylko jedną krzywą 
kalibracji wyznaczoną przy pomocy wszystkich 10 punktów 
pomiarowych. Punkt "dolomitowy" dla największej średnicy odwiertu 
odbiega nieco na tej figurze od "porządnej" linii. Należy tu 
jednak pamiętać o tym, że na Fig. 8.3.3 korelowane są "prawdziwe" 
wskazania realnej sondy z obliczonymi pozornymi długościami 
spowalniania dla składów chemicznych modeli, które niekoniecznie 
w stu procentach odpowiadają Czarówno co do swojej gęstości jak i 
składu chemicznego) modelom Dresser Atlas. Mimo to jednak 
półempiryczna krzywa kalibracj pokazana na Fig. 8.3.3 jest 
bardzo regularna i co najważniejsze, jest ona uniwersalny krzywą 
kalibracji. 

Dalszy tok postępowania jest już oczywisty: dla konkretnej 
litologii skały, jej porowatości, zasolenia itp. oblicza się 
wartości pozornych długości spowalniania w funkcji zmian jednego 
z interesujących nas parametrów Cporowatości, zasolenia, 
wodonasycenia, itp.) i wskazania sondy, poprzez pozorną długość 
spowalniania według krzywej kalibracji analogicznej do tej z Fig. 
8.3.3. , transformuje się na wartość poszukiwanego parametru 
geologicznego tak, jak to schematycznie pokazane zostało ns Fig. 
6.7. z tym, że obecnie można również uwzględniać zmienną średnicę 
odwiertu.. 

Aby móc obliczać pozorne długości spowalniania lub migracji 
należy najpierw zaznajomić się z modelami teoretycznymi rozkładu 
przestrzennego neutronów epitermicznych i termicznych w układzie 
geometrycznym odwiert-warstwa. Przedstawiony sposób kalibracji 
nie określa wcale modelu teoretycznego, jakim należy się 
posługiwać przy obliczaniu pozornych długości spowalniania czy 
też migracji. Jest rzeczą oczywistą, ?e zastosowanie modelu 
teoretycznego najbardziej wiernie opisującego wszystkie zjawiska 
fizyczne zachodzące w trakcie profilowania neutronowego będzie 
dawało najlepsze wyniki. Kłopot polega jednak na tym, że owe 
najbardziej fizycznie wierne modele teoretyczne są jednocześnie 
najbardziej skomplikowane i praktycznie niemożliwe do 
wykorzystania w polskich warunkach. Należy więc zadowolić się 
modelami teoretycznymi możliwie prostymi, łatwymi do obliczeń, a 
jednocześnie na tyle wiernie oddającymi zasady fizyczne procesu 
profilowania neutronowego, że otrzymane momenty przestrzenne 
strumieni neutronów będą dobrze zgadać się z danymi 
doświadczalnymi. Nie jest oczywiście możliwe powiedzenie а 
priori, który przybliżony model transportu neutronów spełni ten 
warunek - należy po prostu spróbować, startując od modeli 
najprostszych, obliczać pozorne długości spowalniania czy też 
migracji i korelować je z danymi doświadczalnymi. Jak widzieliśmy 
z poprzedniego paragrafu, nawet te najbardziej prymitywne modele 
teoretyczne Сjednogrupowe spowalnianie neutronów) dają już wyniki 
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Cpatrz. Fig. 8.3.3.) zupełnie zadowoa łające. Zacznijmy więc od 
zaznajomienia się z Lymi najprostszymi modelami teoretycznymi 
rozkładu przestrzennego neutronów epitermicznych i termicznych w 
układzie geometrycznym odwiert-warstwa. 
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9. STRUMIEŃ NEUTRONOM ЕРITERMICZNYCH И UKŁADZIE 
ODVf IERT- WARSTWA. 

Przybliżenie jednogrupoMe. 
Glauberman i Talyanskiy (1957) pierwsi podali rozwiązanie 

zagadnienia transportu neutronów w układzie odwiert-warstwa 
nieskończona w przybliżeniu dyfuzyjnym jedno- i dwu-grupowym. Ich 
rozwiązanie dwu-grupowe nie jest pełne, natomiast rozwiązanie 
jedno-grupowe jest nadal aktualne. Otrzymali oni to rozwiązanie w 
postaci całki Fouriera dla źródła neutronów położonego na osi 
odwiertu w początku cylindrycznego układu współrzędnych: 

e d z 

г < R (9.1) 
gdzie R jest promieniem odwiertu, К С . ) i I (..) są 
zmodyfikowanymi funkcjami Bessela stopnia n od czysto urojonego 
argumentu С..>, zaś 

V х » • Drl R<rl 
" Dbl R 

V » ж Dn R^n 
+ Dbl R< 

zaś L.=L i D. «D są odpowiednio długością spowalniania i 
1 S A. S 

współczynnikiem dyfuzji procesu spowalniania dla ośrodków 
oznaczonych indeksami "b"- odwiert Cborehole) or=iz "r"- skała 
Crock). 

Całki Fouriera w C9.1) nie da się rozwiązać do końca 
analitycznie z wyjątkiem pierwszego jej składnika, który w wyniku 
daje wyrażenie identyczne ze wzorem (8.2.6) z parametrami 
neutronowymi odpowiadającymi odwiertowi (tzn. z indeksem "b"). 
Tak więc struktura fizyczna rozwiązania danego wzorem (9.1) 
jest zupełnie jasna: w jednogrupowym przybliżeniu spowalniania 
strumień neutronów spowolnionych w odwiercie wyrażć się jako 
strumień w tymże ośrodku traktowanym jako ośrodek nieskończony 
przy czym st-ru.nień ten poprawiany jest o składnik odpowiedzialny 
za dyfuzję neutronów z odwiertu do skały lub odwrotnie, w 
zależności od znaku stosunku funkcji А.Сф/В.(.ф. Na granicy 
odwiertu, a więc dla r*R muszą zachodzić pewne warunki 
ciągłości, a mianowicie w każdym punkcie na ścianie odwiertu 



strumień neutronów liczony od strony odwiertu musi się rńwnać 
strumieniowi liczonemu od strony skaJy Сnie podajemy tu wyrażenia 
na strumień • . w skale, gdyż do naszych obliczeń nie będzie on 
nam bezpośrednio potrzebny). Podobnie prąd neutronów wyrażający 
się Iloczynem współczynnika dyfuzji i gradientu strumienia do 
powierzchni granicznej odwiert-skała musi też być ciągły na tej 
granicy. Jak więc widać współczynniki dyfuzji D. . i D . 
spełniają tu rolę pewnych stałych sprzężenia strumieni neutronów 
na sranieach dwu ośrodków. 

Dla R+0 otrzymuje się ze wzoru (9.1) wzór (8.2.6) z 
parametrami neutronowymi odpowiadającymi skale <tzn. z indeksem 
"r"), zaś dla parametrów neutronowych o wartościach liczbowych 
identycznych dla odwiertu i skały drugi człon w rozwiązaniu danym 
wzorem (9.1) znika na skutek zerowania się wtedy funkcji 
A.Cp). Podobnie dla R+oo drugi człon w rozwiązaniu danym 
równaniem (9.1) znika 1 w rezultacie otrzymuje się rozwiązanie 
dla jednorodnego i nieskończonego ośrodka o parametrach 
neutronowych równych parametrom odwiertu (wzór (8.2.6)). Zauważmy 
też, że całka Fouriera dana wzorem (9.1), która fizycznie 
odpowiada rzeczywistemu strumieniowi neutronów, musi być 
rzeczywista, a więc część urojona tej całki musi się zerować, lub 
innymi słowy, zamiast obliczać ją z czynnikiem ехр(-итг) • 
• cos(»łz)+-i sin(iTz) wystarczy zostawić tylko jego część 
rzeczywistą, czyli COSCJTZ). Wyrażenie w nawiasie kwadratowym 
wzoru (9.1) maleje dosyć szybko wraz ze wzrostem т) , a więc 
cała funkcja podcałkowa oscyluje wokół zera (tzn. jest zarówno 
dodatnia jak i ujemna) wewnątrz obwiedni określonych funkcją w 
nawiasie kwadratowym. Dla dużych wartości "z" (czyli po prostu 
dla dużych długości sondy neutronowej) oscylacja te są Dardzo 
szybkie, co bardzo komplikuje wszelkie obliczenia numeryczne. 
Zagadnieniem tym nie będziemy się jednak zajmowali w tym 
Raporcie, gdyż w półempirycznej metodzie kalibracji nie 
potrzebujemy obliczać tej całki. Wspomniemy tylko, że chąc 
obliczyć całkę daną wzorem (9.1) należy wykorzystać metody 
funkcji analitycznych i obliczyć tę całkę jako całkę po konturze 
zamkniętym. 
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10. STRUMIEŃ NEUTRONOM M UKŁADZIE ODWIERT-WARSTWA. 
Przybliżenie dwugTupowe. 

Przybliżenie dwugrupowe dyfuzji neutronów « cylindryczny* 
układzie odwiert—warstwa zostało po raz pierwszy rozwiązane przez 
Glaubermana i Talyanskiego Cl957), którzy jednak nie podali 
pełnego rozwiązania. Szewczyk Ci979> rozwiązał to zagadnienie 
podając pełne rozwiązanie, Jednakże w bardzo skomplikowanej 
formie. Do celów niniejszego opracowań*a zadanie to zostało 
jeszcze raz rozwiązane i po oewnych prostych, choć uciążliwych 
przekształceniach otrzymano następujące wyrażenie na strumień 
reutronów druciej grupy , Ф.-СГргЭ, na osi cylindry ^nego otworu 
Ctzn. dla r«0> o promieniu R Cwszystkie parametry odnoszące się 
do pierwszej grupy neutronów oznaczone są indeksem "1" zas te dla 
grupy drugiej — indeksem "2">: 

(10.1) 
х B4ii»> В.<г)> " I 

gdzie 
oraz В.Ст)) dane są wzorami C9.2.a) i <9. 2.b> za* A2 < F* ) 

dane wzorami identycznymi do C9.2.a> i C9.2.b), 
tzn. 

в2с„> 

gdzie 

X l * 

Y l " 

" D r 2 

" Drii 

Y 2 ' 
— 

Y2 ' 

X 2 

Y 2 

C 1 C Y 2 5 

D b 2 X 2 

V*2> 
Db2X2 

" **>Ь2 

ш R< r 2 

.̂  W 

<iO.2.b> 

CIO.2.с) 

«Ь2 

М 



S_ b 
12 

"" ЙЬ "1 
s 
MB 

Sb 
[l - —) VlCV W C103> 

gdzie 

S b 

D b i 

j 

4a 
•bl 
-

> 

*bl 

b, - -Ei. (10.4> 
Db2 

*r2 *rl 

Q w rozwiązaniu (10.1) równe j e s t 

Q - Q p (10.6) 
s 

gdzie Q Jest wydatkiem źródła neutronów prędkich, zas p w 
przypadku, gdy pierwszą grupę neutronów identyfikujemy ze 
spowalniającymi się neutronami prędkimi, zaś grupę drugą z 
dyfundującymi neutronami termicznymi, jest prawdopodobieństwem 
uniknięcia wychwytu w czasie spowalniania i dane jest wzorem 
(5.3) dla ośrodka jednorodnego. Dla układu odwiert-warstwa 
prawdopodobieństwo p nie zostało nigdy porządnie obliczone. 
Jest to jedno z zagadnień, które czeka jeszcze na swoje 
opracowanie. 

Struktura matematyczna rozwiązania danego wzorem (10.1) 
jest identyczna z rozwiązaniem podanym wzorem (9.1). Stąd też i 
wszystkie uwagi odnoszące się do obliczeń numerycznych dla 
tego wzoru, które zostały podane na końcu poprzedniego 
Rozdziału, stosują się również i do rozwiązania podanego wzorem 
(10.1). 
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11. POZORNA DŁUGOŚĆ SPOMALNIANIA MZDkUZ OSI ODWIERTU 
Dla rozwiązań podanych dla strumieni neutronów na osi 

odwiertu z rozdziału 9 i 10 należy teraz znaleźć momenty czwarty 
i drugi zgodnie ze wzorami C8.2.1), C8.2.2), C3.2.35 i С8.2.5Э. 
Wymaga to kolejnych różniczkowań funkcji podcałkowych w 
równaniach C9.15 i C13.1) ze względu na parametr q i obleczenie 
następnie tych pochodnych dla wartości rj»O. Nie są to obliczenia 
trudne Cw zasadzie zjwsze potrafimy obliczyć pochodną Jakiejś 
funkcji!>, tyle tylko że bardzo żmudne i długie. Celem 
uproszczenia tych obliczeń, posługując się wzorami pomocniczymi 
zebranymi w Tabeli 11.1, podajemy peniżej pewne wyniki pośrednie: 

Wprowadzamy oznaczenia: 

XCi7> - R Crf + 

YCn> - P. CTJ2 + 

x - XC05 - R xt 

у - YCO) - R x 
Cli.2) 

- KCY) 

ICX) 
iocx> 

C11.3) 

У 
X 

Cll.O 

gdzie, jak zwykle, indeksy "b" odnoszą sl« do odwiertu Сborehole) 
zaś indeksy "r" do skaiy Crock). Nie wprowadzamy na razie 
indeksów "1" i "2" celem -zaznaczenia numeru grupy energetycznej, 
gdyż poniższe wzory są słuszne dla obu grup energetycznych: 

[bKCY) - KCX>] 
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TABELA 11.1 
Zestawienie wzorów dla drugiej i czwartej pochodnej podstawowych 
funkcji dla 77=0. 

L.p. Funkcja Druga pochodna Czwarta pochodna 

n-o fCi?) 

1. X - R C„2+ « V 2 -3 

2. ł:ocx> -R- 3 "2 4 + 2 

3. X -R-

4. 
R r I, 
-j 1 - 2 — i 
x L x I 

5. X R 

6. In 
1 1 т Łr*" г*] i Л2 

7. Y -R 3R' 
1 1 
У2 x 

x2 у 



TA8ELA 11.1. c.d. 

21 K0 C y > 
8. Y I^CY) IQCX> -R*4—У + 

I Cx> 

9. X IjCX) 

10. f - fx f2 

11. f = 

x IQ<x> 
3R* 

1 1 

7*7 
- 2 

x IQCX> 

-R' 
I0Cx> 

3R 
1 1 

у KQCy> x IJCx> 

к,(у) Г i io<x) 
• 2 -= I—г + — a 

У2 х 

CO r C2>. C2> 

fl f2 
C4> 

C2> r C2> C4) 

2 

C2> rC2) 
- б 

2 fl f 

C4> 

Uwaga: 
V Tabeli 11.1 zastosowano następującą notację cele* 

uproszczenia zapisu: 

X - XCłp » R CT>2 + * ±
2> 1 Х 2 Y « YCł»> - R (ij2 + «j2 

x - ХСО) » R я. у « УСОЭ - R *. 
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d 2 ACrj) R2 

" "7 
i 

- KCx) KCy) 

d* ACJ?> 3 R* 

2 

f r 1 , 
I c b - 1 ) j K C x > + —2 KCy> 

2) [KCx> * K C y > ] + ~~2 KCX> K<y> ( b 4) f C11.7) 

oraz 
ВС 17) 

o o KCY) •»• K X > 1 C 1 1 . 8 ) 

d 2 ВСф К2
 г 

• — j IgCx) К„СуЭ ICl-bJx" 
x 

fci-

ICx> KCy) b 5-1 C11.95 

d 4 BCTJ) 3 R* 

d n D. \Tf*O x 
D • 

\ Cb-l)flCx> ^ KCy)l 

+ 

oraz 

(b - ^ 2 ) [KCy> " I C x 5 ] - ^ 2 ICx> KCy> (b " -^4) J 

Cli. 11) 5 
I o <X"> Ь 

94 



2 2 f Х 

Ą2 . , . D2 . С 1 - Ь ) х * - b KZCy) b -d2 АСф R2 1 ~ *"" "*' L" 2 
dr,2 ВС „) 1*7=0 x2 IQ

2Cx) [ 2 

Celem obliczenia czwartej pochodnej stosunku ACT7)/BCI7> należy 
posłużyć się wzorem (11) z Tabeli 11.1, który zapiszemy teraz w 
postaci: 

d 4 ACrj) Dfa Г d 4 AC 17) AC 77) d 4 ВС 77) 
—• I — ^ — j ———- - ^ — — 

&n ВС 77) |77=O ВС 77) I d i i D. ВС 77) d?7 D. 
1 D Ь 

d 2 ВС 77) d 2 ACn) ") 
- 6 —_- =• \ Cli.13) 

d77 D. dn ВС 77) o 
Wstawiając do wzoru Cli.13) odpowiednie pochodne i funkcje dane 
wzorami Cli.8), Cli.7), Cli.11), Cli.10), Cli.9) oraz Cli.12), 
otrzymujemy w wyniku 

d4 ACrj) 
drj4 ВС ф 17=0 

1 KCy) f , 1 " ""'' [Ь ~ 4 J P 4 < ^ . л г 1 b KCy) 
= 6 — 

У) Г 2 1 
2 T 2 , \ r 72 j b 2 

x X0 CXJ [b KCy) + ICx)J *• a 

1 f Ł 1 Cl-b) + —2 KCy) ICx) b 2J 

b KCy) + ICx) 

Cli.14) 

V przybliżeniu dwu-grupowym, do obliczenia odpowiednich 
momentów brakuje nam jeszcze wzorów na pochodne funkcji C.-Cr?) 
danej wzorem C10.3). Wykorzystując wzory z Tabeli .11.1 oraz 
notację przedstawioną powyżej, otrzymuje się: 
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C12C0) « K ^ ) 

cdzie wprowadzono 

S12 S r b 

co daje 
d 2 

dfj2 1 2 |TT-0 

••• 

W CS12 

oznaczenia: 

V*l 

S12 - S 

0 1 

a l 2 2 

~ S KCY1>3 

[ si2 " s 
KCyt> К<У2> 1 Cli.17) 

У1 У2 
(S12 «V 2> - S K^l>) * 2 (S12 

КС у 
- s — | - I + 2 ксу.) ксу„:> I -**• r I i cn.ie> 

y2 У1 У2 
Ve wzorach powyższych wprowadzono oczywiste oznaczenia: 

У. ш R ж_* • 

Odpowiednie pochodne funkckji C.-CJJJ^CBJC»?). B-Cr7>] otrzymuje sie 
łatwo z kombinacji wzorów C7>, CIO) i Cli) Tabeli 11.1 ze 
-wzorami na poszczególne pochodne składników tej funkcji 
przedstawione powyżej. 

Wykorzystując wzory przedstawione w niniejszym rozdziale 
otrzymuje sie następujące wyrażenia na odpowiednie momenty 
strumieni neutronów na osi odwiertu przedstwione w Rozdziałach 8 
i 9: 

•u,!* CO,z>] - f L. 2 • — у -* 1 1 Cli.20) 
^ ł b 2 m D M I bl dr,2 Г " — J 



4 1 Ь 2 n D M I bl * ! ^ 

Cli.22) 

Q S d* A Cr,) 
S- 6L * - 6L * -* 

. A Cli.23) 

dr, 
i. 

Wreszcie, zgodnie ze wzorem C8.2.1) kwadrat pozornej 
długości spowalniania wzdłuż osi odwiertu, w jednogrupowym 
przybliżeniu dla spowalniania, będzie dany wzorem: 

_ 1 m.l*K1<O,z)l 
2 _ 4_bł <n.24> 

6 "2 I łbl C 0' z > 1 

zaś kwadrat pozornej długości migracji w Jednogrupowym 
przybliżeniu spowalniania neutronów i Jednej grupie dyfuzyjnej 
dla neutronów termicznych, zgodnie ze wzorem (8.2.3), dany Jest 
Jako 

_ 1 m. [»._CO,z)l 
L 2 *—«*• Cli.23) 

Wzory Cli.24) i Cli.23) daJa kwadraty pozornych długo*ci 
spowalniania i migracji dla szczególnego przypadku, gdy sonda 
pomiarowa znajduje sie na osi odwiertu, zas parametry neutronowe 
wnętrza sondy sa identyczne z parametrami neutronowymi odwiertu. 
Jest to oczywiście przypadek bardzo wyidealizowany. У 
rzeczywistości sonda zawsze ślizga się po «elanie odwiertu, Jej 
położenie Jest więc maksymalnie ekscentryczne w stosunku do osi 
odwiertu. Co do parametrów neutronowych wnętrza sondy, to nie 
mamy zbyt wielkiego wyboru. Możemy mianowicie przyjąć dwie 
ekstremalne sytuacje: albo ze sonda ma identyczne parametry 
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neutronowe jak odwiert, albo że jest ona pusta, iiadne z tych 
założeń nie jest oczywiście prawdziwe. Jeśli bowiem zakładamy 
identyczność parametrów neutronowych sondy z parametrami materii 
wypełniającej odwiert Сmoże to na przykład mieć miejsce, gdy 
filtr pomiędzy detektorem a źródłem neutronowym wykonany jest z 
polietylenu lub innego materiału zawierającego dużo wodoru), to 
oznacza to, że nie bierzemy w obliczeniach pod uwagę zaburzającej 
pole neutronowe obecności rury osłonnej sondy oraz samego 
detektora. Oba te materiały będą powodować obniżenie strumienia 
neutronów w ich pobliżu. 

Załorenie istnienia sondy "pustej" również dalekie jest od 
warunków realnych. Nawet, jeśli sonda nie zawiera filtru 
polietylenowego, to i tak w jej wnętrzu jest filtr wykonany np. z 
ołowiu lub żelaza, no i w dalszym ciągu istnieje osłona sondy Cna 
ogół stalowa) oraz detektor zaburzające pole neutronów. Ponadto 
sonda "pusta" nie jest nieskończonym pustym kanałem dla 
neutronów, lecz jest ona na obu swoich końcach zaślepiona i poza 
sondą Cw kierunku osiowym) jest już płyn wypełniający odwiert. 
Tak więc sonda "pusta" nie jest "działem neutronowym" lecz pewną 
"skrzynką" wewnątrz której poruszają się neutrony w miarę bez 
zderzeń. 

Analityczne uwzglęnlenie wszystkich tych niuansów 
materiałowych w ramach rozważanego przybliżenia nie jest możliwe, 
dlatego też już z góry musimy być przygotowani na pewne 
niezgodności wyników teoretycznych z obserwacjami 
doświadczalnymi. Niezgodności te nie powinny jednak być zbyt 
wielkie z uwagi na fakt posługiwania się momentami osiowymi 
rozkładów przestrzennych pól neutronowych a nie wartościami 
dyskretnymi tych pól w punktach obserwacji Ctzn. w detektorze). 
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12. EKSCENTRYCZNE POŁOŻENIE SONDr W ODWIERCIE. 
Kulinkovich C1959, 1963) oraz Glauberman i in. C1963) 

zajmowali się rozwiązanietn zagadnienia wielogrupowych równań 
dyfuzji neutronów w przypadku znajdowania sią zrodJa neutronów 
prędkich w położeniu ekscentrycznym w odwiercie. Uzyskane 
rozwiązania zawierają wtedy nieskończone szeregi zmodyfikowanych 
funkcji Bessela od czysta urojonego argumentu, tj. funkcji I Cx> 
oraz К Сх>, gdzie sumowanie do nieskończoności odbywa się 
wiaśnie po wartościach "n". Jest to wiec *ynik dosyć niewygodny 
do prowadzenia obliczeń numerycznych, dlatego też nie jest on 
praktycznie wykorzystywany w pracach geofizycznych z zakresu 
profilowań neutronowych (mimo obiektywnej możliwości 
wykorzystanie wyników Kulinkovicha przy stosowaniu obecnej 
techniki obliczeniowej>. 

W opracowaniu tutaj przedstawianym posłużymy się inną niż 
Kulinkovich metodą uwzględnienia ekscentrycznego położenia sondy 
w odwiercie. Odpowiednia sytuacja geometryczna przedstawiona jest 
na Fig. 12.1. Sonda o promieniu R znajduje się w odwiercie o 
promieniu R. w położeniu "przy ścianie odwiertu". Jeśli uznamy, 
że odpowiednie momenty strumienia wzdłuż osi z-ów są funkcją 
promienia odwiertu oraz promienia sondy, tzn. 

• m,. t*CO,z;R. ,R >1 
to możemy przybliżyć wartość momentu stopnia 2k strumienia 
neutronów Ф dla geometrii reprezentowanej na Fig- 12.1. 
obliczając średnią wartość tego momentu po kącie i> , tzn. 

1 " )3 - / m^fłlO^iRC^lJd^E C12.2> 

gdzie, według Fig. 12.1. Rt*>> równa się albo 
С12.3Э 

w przypadku wypełnienia sondy "wodą" Сtzn. « przypadku, gdy 
parametry neutronowe sondy są identyczne z parametrami 
neutronowymi odwiertu), albo też 

<12.4> 
w przypadku gdy sonda jest "pusta". Odległość ^o^^ równa jest 

j ̂  _ 2 
gdzie cos/ dany Jest zależnością 
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Pig, 12.1. Sytuacja geometryczna przy ekscentrycznym uaytu-
owaniu sondy w odwieroie. 
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( s Л 2 i - " I sin f> 
*ъ } 

C12.6) 

Uśrednione według wzoru C12.2) momenty odpowiednich 
strumieni neutronów wstawiane są następnie do wzoru (11.24) lub 
Cli.25) celem otrzymania pozornych długości spowalniania lub 
migracji dla ekscentrycznego położenia sondy w odwiercie. 

Powyższy sposób uśredniania momentów Сewentualnie może on 
być zastosowany wprost do uśredniania strumieni neutronów) 
strumieni neutronów, celem uwzględnienia ekscentrycznego 
położenia źródła neutronów, nie był nigdy sprawdzany 
eksperymentalnie. Wiadomo natomiast, że sposób ten daje zupełnie 
dobre wyniki w innych metodach Jądrowych Cw profilowaniu 
naturalnej promieniotwórczości skał) - otrzymuje się tam bardzo 
dobre zgodność obliczeń z wynikami eksperymentalnymi. Do 
wyjaśnienia pozostaje jeszcze kwestia, który z podanych wzorów: 
C12.3), czy też C12.4) należy przyjąć w obliczeniach. 
Zagadnienie to przedstawione jest w następnym rozdziale. 
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13. CZYM "WYPEŁNIĆ" SONDĘ ? 
Jak już było wspomniane poprzednio, istniej.? dwie 

możliwości "wypełnienia" sondy w naszych obliczeniach: sonda 
wypełniona wodą lub sonda pusta. Z obliczeniami dla sondy 
wypełnionej wodą nie ma żadnych kłopotów, natomiast zagadnienie 
sondy pustej jest bardziej skomplikowane. Chcąc to zagadnienie 
rozwiązać możliwie dokładnie, należałoby rozwiązać najpierw 
zagadnienie rozkładu przestrzennego strumienia neutronów dla 
trzech koncentrycznych ośrodków: pustego cylindra, na osi którego 
znajduje się źródło neutronów prędkich, na zewnątrz tego pustego 
cylindra znajduje się współosiowo pierścień zapełniony płuczką 
(wodą), zaś na zewnątrz jest nieskończony ośrodek skalny. Jak 
dotychczas nie istnieje jednak rozwiązanie analityczne tego 
problemu. Trudność sprawia tu połączenie rozkładu przestrzennego 
neutronów w pustym cylindrze (gdzie nie ma materii, a więc i nie 
ma zderzeń neutronów z materią) z rozkładem strumienia neutronów 
w materii rozpraszająco-spowalniającej jaką jest pierścień wodny 
oraz skała. Próbowano rozwiązywać to zagadnienie dla nieco 
prostszej konfiguracji: pusty odwiert ze źródłem neutronów na 
jego osi przecinający jednorodny ośrodek skalny. Rozwiązanie 
takie podał Wożniak (1972), jednakże Jest ono nieprzydatne do 
naszych celów, gdyż nie posiada ono wyższych momentów (poczynając 
już od momentu drugiego) rozkładu strumienia neutronów ani wzdłuż 
osi z-ów ani wzdłuż ściany otworu. 

Wobec takiej sytuacji rozwiązań analitycznych postanowiono 
się uciec do pewnego "zastępczego" rozumowania fizycznego: 

Każdy neutron wyemitowany ze źródła musi na pewno przejść 
najpierw przez pusty otwór (sondę) nim dotrze do skały. Tak samo 
każdy neutron dochodzący do detektora musi przejść przez tę pustą 
przestrzeń. Tak więc droga neutronu jak gdyby powiększa się o 
średnią drogę swobodną wewnątrz pustego cylindra o promieniu R . 

Spróbujmy najpierw obliczyć średnią drogę neutronu 
przecinającego w dowolnym miejscu i pod dowolnym kątem pusty 
cylinder o promieniu R. Sytuacja geometryczna takiego neutronu 
pokazana jest na Fig. 13.1: V punkcie O neutron pada na 
powierzchnię cylindra pod kątem 9 do osi z-ów skierowanej do 
góry wzdłuż tworzącej cylindra o promieniu R i pod kątem f> do 
normalnej (oś y-ów) w punkcie O. Tor neutronu przecina po raz 
drugi powierzchnię cylindra w punkcie P i odległość OP»l(d, <>> 
jest drogą neutronu wewnątrz cylindra. T . odległość dana jest. 
wzorem 

2R cos-/) 

zaś przy izotropowym ^ >>zkładzie strumienia neutronów na 
powierzchni cylindra prawdopodobieństwo PC9,*>> , że neutron 
padnie w punkcie O pod Ijtami » oraz p Jest 
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13.1. Sytuacja geo«etryo*na określania średni^ drogi 
swobodnej neutronu w puetyn oylindrse. 

103 



1 
-jj— s in* cos*> C13.2) 

Możemy teraz w różny sposób zdefiniować drogi swobodne neutronu 
wewnątrz cylindra: 
1. Jako średni kwadrat 

<12> - J sinS dfr / PCe,^>) 12<»,*О d*> C13.3) 

2. Jako wartość średnia 

- J sin© d» J PCfr,*>> 1С», «O d*> C13.4) 
0 

3. Jako średni pierwiastek 

- J s i n * d* J РСв,̂ )> l1#/2Cd,<>5 d*> C13.55 
0 

C13.6) 

C13.7) 

0>- liczą Ją powyższe całki znajdujemy, że 

f ГС0.255 . 2 
- fS I 1 Щ S 1.3753 41? C13.8> 

•̂3 rCO.75>J 

Cdzie ГСхЭ Jest funkcją camma Eulera V rezultacie chcąc 
obliczyć 1/6 kwadratu odległości przebvwanej przez neutron 
wewnątrz cylindra mamy: 
z wartości średniej I2: 0.88e<J9 R2 

z wartości średniej 1 : 0.65,6? R2 

x wartości śreoniej ̂ T : 0.Г.9661 R2. 
Jak widać, w zależności i'J metody obliczeń otrzymuje się nieco 
różne wartości na przyrost, kwadratu dłucości spowalniania czy też 
kwadratu dłucości dyfuzji neutronu w obecności pusteco cylindra. 
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Ponieważ nasze obliczenia są tylko szacunkowe, by nie komplikować 
dalszych obliczeń, postanowiono przyjąć w nich współczynnik 
stojący przy kwadracie promienia sondy za równy jedności. 

Pozostaje jeszcze do rozstrzygnięcia odpowiedź na pytanie, 
gdzie należy "doczepić" obliczony przed chwila długość drogi 
swobodnej w pustym cylindrze: czy do parametrów skaty, czy też 
odwiertu. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że należy o 
wartość R powiększyć długości spowalniania i dyfuzji 
neutronów w odwiercie, gdyż taka jest kolejność fizyczna 
przechodzenia neutronu: sonda—odwiert—skała. Z drugiej jednak 
strony definicja oraz procedura obliczania pozornej długości 
spowalniania i dyfuzji przedstawiona w Rozdziale 8.2 powinna 
prowadzić do tego, że otrzymany wynik będzie z jednej strony 
czymś wypadkowym Ca więc pośrednim) pomiędzy parametrami skały i 
odwiertu, zaś w przypadku sondy pustej da wyraźne zwiększenie 
tego parametru, nawet powyżej jego wartości dla skały (jak to 
wynika z rezultatów pokazanych na Fig. 8.1.1., B.1.5 - 8.1.7). 
Promień sondy posiada zawsze wartość porównywalna, z długością 
spowalniania czy też dyfuzji w wodzie <tzn. w odwiercie), tak 
więc powiększanie o promień sondy parametrów neutronowych 
odwiertu nie dałoby pożądanego efektu. Ponadto w obliczeniach 
całki we wzorze C12.2) dla kąta <pm0 (patrz Fig. 17.. 1) wpływ 
pustej sondy na wynik znikałby w zupełności Cbo dla >̂«0 jest 
R ^ O ) . Z powyższych powodów zdecydowano się, w przypadku "pustej" 
sondy powiększyć parametry skały, czyli wprowadzić nowe wartości 
L ,i L . dla parametrów skały: 

oraz 
Ldr 2 = Ld 2 < O > + R s 2 C13.I0) 

gdzie L (O) jest długością spowalniania dla skały obliczoną dla 
danej porowatości 0 np. programem SL0WN2.BAS, a L.C0) 
długością dyfuzji obliczoną programem NEROTH.BAS. 

Podkreślamy tu jeszcze raz, że sposób przedstawiony powyżej 
jest jedynie szacunkowym uwzględnianiem wpływu pustego kanału na 
pozorne długości spowalniania i dyfuzji, przy czym sposób ten nie 
uwzględnia w ogóle ewentualnej zmiany we współczynnikach dyfuzji. 

105 



14. PROGRAM M4TOM2-J.BAS 
Pozorna długość spowalniania obliczana jest dla 

jednogrupowego modelu spowalniania programem Ч4Т0М2-1.BAS 
według wzoru C11.24> z uwzględnieniem ekscentrycznego położenia 
sondy według wzoru (12.2). Całka we wzorze CI2.2) liczona jest 
numerycznie metodą Simpsona w 21 punktach Ca więc со Д<р = 9 ). 
Dane wejściowe odnoszące się do długości spowalniania oraz 
współczynników dyfuzji spowalniania wprowadzane są bądź ze zbioru 
na dysku, bądź manualnie. V tym pierwszym przypadku jest to po 
prostu zbiór będący wynikiem oblic^^ń programem SL0WN2.BAS. 
Informacje o średnicach odwiertów oraz sondy wprowadzane są 
manualnie. Wyniki obliczeń mogą być drukowane od razu lub też 
rejestrowane tylko na dysku. W tym ostatnim przypadku zbiór 
wyników zarejestrowany na dysku może być znaleziony oraz 
wydrukowany przy pomocy programu REPM421.BAS. Oba powyższe 
programy będą przedstawione w postaci osobnych Raportów IFJ i 
będzie je można otrzymać na osobiste życzenie od autora. 

Przykładowe wyniki obliczeń programem M4TOM2-1. BAS 
pozornej długości spowalniania w ośrodku CaCO- Co gęstości 
mineralogicznej 2.72 j/ccm) o różnej porowatości pokazane są na 
Fig. 14.1. Obliczenia prowadzono dla sondy "pustej" o średnicy 
2.75 cala w otworach 4.75, 6.25, 7.873, 10.625 oraz 14 cali dla 
źródła neutronów typu AmBe. Z rysunku tego wyraźnie widać, że im 
większa jest średnica zawodnionego odwiertu, tym mniejsza jest 
pozorna długość spowalniania dla tej samej porowatości skały. 

Wpływ średnicy sondy oraz sposobu jej wypełnienia Csonda 
"pusta" lub wypełniona "wodą") na wartości pozornej długości 
spowalniania pokazane są Crównież dla ośrodka CaC0„ o tej samej 
gęstości jak na Fig. 14.1) na Fig. 14.2 dla jednej średnicy 
otworu C7.875 cala) dla dwu sond: o średnicy 2.75 i 3.625 cali. 

Wpływ litologii formacji geologicznej na wartość pozornej 
długości spowalniania pokazany jest na Fig. 14.3. Obliczenia dla 
tego rysunku przeprowadzono dla jednej średnicy odwiertu C7.B75 
cali) i jednego typu sondy Co średnicy 2.75 cali wypełnionej 
"wodą") dla s i 0

2 <ce.stość mineralogiczna 2.65 g/ccm), CaC0„ 
Cgęstość mineralogiczna 2.72 g/ccm) oraz CaCO„.McCO„ Сgęstość 

o 3 
mineralogiczna 2.85 g/ccm). 

Wyobraźmy sobie teraz następującą sytuację: 
Posiadamy dla naszej sondy "poi żądną" krzywą kalibracji 

wykonaną na wielu jednorodnych modelach dolomitowych o różnej 
porowatości. Dla porowatości np. 2.7 X sonda pokazuje jakąś 
częstość zliczeń, o której możemy powiedzieć na podstawie wykresu 
na Fig. 14.3, że odpowiada ona pozornej długości spowalniania 
równej 14.16 cm. Jednocześnie z wykresów na tej figurze widać, że 
w wapieniu o porowatości 4.9 'л, jak również i w czystym piaskowcu 
o porowatości 6.8 V. sonda powinna wykazywać taką samą 
intensywność zliczeń, gdyż dla tych litologii i porowatości 
wartość pozornej długości spowalniania jest taka sama, jak to 
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wynika z wykresów na Fig. 14.3. W praktyce geofizycznej jako 
standardowej krzywej kalibracji używa się zazwyczaj krzywej 
"wapiennej" - zasada jednak obliczania wpływu litologii jest 
identyczna. 

W zupełnie podobny sposób jak obliczaliśmy wpływ litologii 
ośrodka skalnego na wskazania sondy Ca więc przeliczanie 
pozornych porowatości np. "wapiennych" na porowatości prawdziwe 
odpowiadające danej litologii, różnej od wapiennej}, obliczyć 
można wpływ średnicy odwiertu na pokazywaną porowatość Zasada 

• postępowania pokazana jest na Fig. 11.1. Przypuśćmy, że do 
dyspozycji mamy "wapienną" krzywą kalibracji dla nominalnego 
otworu o średnicy 7-7X8 cala i używamy tej krzywej do 
interpretacji pomiarów wykonanych w otworze o średnicy 4—3/4 
cala. Przypuśćmy dalej, że sonda pokazuje w otworze o średnicy 
4-3/4 cala ilość zliczeń, która odpowiada na nominalnej krzywej 
kalibracji 4 V. porowatości. W takim przypadku, przy pomocy 
pozornej długości spowalniania wykreślonej na Fig. 14.1 
znajdujemy, że w otworze, w którym pomiar został dokonany Ca więc 
w średnicy 4-3/4 cala) tej pozornej długości spowalniania 
odpowiada porowatość 5.2 K, która jest tą porowatością prawdziwą. 

Zasada posługiwania się pozorną długością spowalniania 
do uwzględniania wpływu litologii oraz średnicy odwiertu, która 
tu została przedstawiona, może być oczywiście stosowana w różny 
sposób, w zależności od inwencji twórcy danego systemu 
interpretacji - zarówno w sposób graficzny Cnp. różne podejścia 
firm Schlumberger lub Dresser Atlas) jak i 
komputerowo-numeryczny. Sens jednak fizyczny każdego z tych 
podejść będzie zawsze taki jak został tu przedstawiony. Celem 
ilustracji powyższego stwierdzenia zainstalowano w programie 
M4T0M2-1.BAS opcję obliczania pozornych i prawdziwych 
porowatości dla danej nominalnej średnicy odwiertu. Opcja ta 
działa tym lepiej im siatka porowatości, dla których obliczane są 
pozorne długości spowalniania, jest gęstsza. Jest to po prostu 
obliczanie Cw sposób numeryczny stosując interpolację liniową na 
1ogarytmach porowatości) odpowiadających sobie Cpoprzez tę samą 
wartość pozornej długości spowalniania) porowatości prawdziwych i 
pozornych tak, jak to jest pokazane na Fig. 14.1. Wyniki takich 
obliczeń przeprowadzonych dla litologii wapiennej i sondy o 
średnicy 2-3/4 cala pokazane są na Fig. 14.4 Csonda "pusta") i 
14.5 Csonda wypełniona "wodą"). Jednocześnie na tych rysunkach 
liniami przerywanymi podano te same popravki Ctzn. dla sondy o 
takiej samej średnicy i takich samych średnic odwiertu) dla sond 
Dresser Atlas Cwg. Dresser Atlas, 1985) Poprawki dla sondy 
Dresser Atlas określane były oczywiście "klasycznie", tzn. przez 
porównywanie pomiarów w różnych modelach. Otworem standardowym 
jest tu otwór o średnicy 7-7/8 cala. Uderza bardzo dobra 
zgodność Cw granicach 1 У. porowatości lub nawet lepiej) poprawek 
"naszych" z poprawkami Dresser Atlas dla średnic 6-1/4 oraz 
10-5/8 cala, zwłaszcza dla wariantu sondy wypełnionej "wodą". 
Rozbieżności są natomiast dla średnic 4-3/4 oraz 14 cali. 
Zupełnie podobne wyniki ot rzymano, gdy obliczenia prowadzono dla 
sondy o średnicy 3-5/8 cala. Można z powyższych wyników 
zaryzykować stwierdzenie, że proponowana tutaj metoda pozornych 
długości spowalniania iaje dobre wyniki, jeśli średnice 
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POROWATOŚĆ POZORNA (proc.) 

Fig. 14.4. Wpływ średnicy odwiertu na określenie porowatości. Sonda 2-3 /4 in. 
pusta (EMPTY). Linie przerywane odpowiadają danym Dresser Atlas: 
Chart.5~6B. Programy SL0WN2.BAS, M4T0M2-1.BAS. Litologia: CaC03+ 
H20. Źródło neutronów: AmBe. 
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14.S. Wpływ średnicy odwiertu na określanie porowatości. Sonda 2 -3 /4 in. 
wypełniona wodą (WATER). Iitologia: CaCO3+H2O. Źródło AmBe. Linie 
przerywane według Dresser Atlas: Chart 5-6B. Programy: SL0WN2.BAS, 
M4T0M2-1.BAS. 



rzeczywiste otworów odbiegają od średnicy nominalnej Ctj. tej, 
dla której znana jest krzywa kalibracji) o nie więcej niż 5 do 6 
cm. Biorąc pod uwagę prymitywność Cw stosunku do rzeczywistości 
fizycznej) przyjętego do obliczeń modelu spowalniania neutronów 
Ctylko jedna grupa dyfuzyjna!) oraz bardzo "grub)" sposób 
uwzględniania ekscentrycznego położenia sondy w odwiercie, należy 
otrzymany wynik na "test zgodności" uważać za bardzr dobry. 

Poprawki dla "porowatośćiowych" sond neutronowych na zmienną 
średnicę odwiertu podawane zarówno przez Dresser Atlas jaki i 
Schlumbergera nie precyzują litologii skały, co należy rozumieć 
jako fakt niezależności tych poprawek od litologii. Rzeczywiście, 
metodą pozornych długości spowalniania przeprowadzono obliczenia 
tych poprawek dla litologii "dolomitycznej" oraz "piaskowcowej" 
Cdla różnych średnic sond) otrzymując całkowitą ich identyczność 
z poprawkami dla litologii "wapiennej" Cw granicach około 0.1 >. 
porowatości co równie dobrze mieści się w granicach dokładności 
przyjętej interpolacji liniowej przy obliczaniu odpowiadających 
sobie porowatości). Potwierdza się tutaj sugestia Tittle'a o tym, 
że w zagadnieniu parametrów neutronowych nie tyle ważne są ich 
bezwzględne wartości, co ich zmiana związana ze zmienną 
zawartością wodoru Cpatrz Rozdział 7 - objaśnienia do wzoru 
C7.2)). 

Zobaczmy jak działa w praktyce program M4T0H2-1.BAS użyty do 
wyznaczania krzywej kalibracji sondy neutronowej pracującej na 
neutronach epitermicznych. Zakładamy, że posiadamy wyniki 
pomiarów w modelach SiO_ Co gęstości mineralogicznej 2.65 g/ccm), 
CaC0„ Co gęstości mineralogicznej 2.72 g'ccm) i CaMgCCO„)_ Co 
gęstości mineralogicznej 2.85 g/ccm), w modelach dla każdej 
"litologii" posiadamy po dwa otwory o średnicach 159 i 200 mm. Do 
przykładu tego bierzemy znowu sondę Dresser Atlas typ 2402, dla 
której znane są krzywe kalibracji w litologii "wapiennej" dla 
tych właśnie średnic otworów С Dresser Atlas, 1971, Chart 3-12A). 
Wskazania tej sondy w litologiach "piaskowcowej" oraz 
"dolomitowej" znajdujemy z Chart 3-13. Jednocześnie obliczamy dla 
podanych wyżej składów chemicznych i gęstości mineralogicznych 
wartości pozornej długości spowalniania dla soi dy o zadanej 
średnicy przy pomocy programu M4T0M2-1.BAS dla trzech podanych 
powyżej porowatości. Dodatkowym punktem doświadczalnym są 
wskazania sondy w wodzie. Obliczenia prowadzimy dla sondy 
"pustej" oraz "zapełnionej wodą", wynik tych obliczeń pokazany 
jest na Fig. 14.6 oraz 14.7. Jak widać z tych rysunków punkty 
"doświadczalne" nie układają się idealnie na Jednej krzywej -
dotyczy to zwłaszcza najniższych porowatości modeli Сpierwsze 
"górne" 6 punktów). Punkty dla danej litologii leżące wyżej Cdla 
danej porowatości) odpowiadają wskazaniom sondy w otworze o 
średnicy 159 mm. Jak widać, przedstawiana tu metoda obliczeń 
działa, chociaż wolelibyśmy, by zmiana średnicy odwiertu 
powodowała większe różnice w obliczonych wartościach pozornych 
długości spowalniania. To nieidealne dopasowanie punktów 
"doświadczalnych" do jednej krzywej nie jest jednak takie istotne 
w zakresie niskich porowatości Ctj. w zakresie wysokich wartości 
pozornych długości spowalniania) gdyż, jak to widzieliśmy na Fig. 
14.4 i 14.5, przeliczanie porowatości pozornych na prawdziwe ze 
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względu na zmianę średnicy odwiertu powoduje w tym zakresie błąd 
nie przekraczający jednego procentu porowatości. Z drugiej strony 
należy pamiętać, że wartości pozornych długości spowalniania 
zostały otrzymane przy pomocy najbardziej prymitywnego 
przybliżenia dla spowalniania neutronów - przybliżenia jednej 
grupy dyfuzyjnej. Ponadto pamiętajmy, że pozorna długość 
spowalniania była tutaj obliczana dla zupełnie hipotetycznych, 
idealnie czystych związków chemicznych o zadanej gęstości 
mineralogicznej, które to dane wcale nis muszą odpowiadać modelom 
skał, na których sonda Dresser Atlas była kalibrowana. Jest w 
zasadzie rzeczą zaskakującą, że zgodności z doświadczeniem, jakie 
tu otrzymaliśmy, są aż tak dobre. 



18. PROGRAMY М4Т0П2-2.BAS 1 LMSIG42.BAS 
Pozorna długość migracji obliczana jest dla jednogrupowego 

modelu spowalniania oraz jed.iej grupy dyfuzyjnej >ila neutronów 
termicznych programem M4T0M2-2.BAS według wzoru Cli.25> z 
uwzględnieniem ekscentrycznego położenia sondy według wzoru 
Cl 2.2). Pewną modernizacją programu M4T0M2-2. BAS jest program 
LMSIG42.BAS. który zawiera w sobie również możliwość obliczania 
pozornego CśredniegoJ przekroju czynnego absorpcji neutronów 
termicznych dla układu odwiert-warstwa. Szczegóły tego rogramu 
będą przedstawione w Rozdziale 16. V obu programach całka we 
wzorze C12.2) liczona jest numerycznie metodą Simpsona w 21 
punktach Ca więc со Д*> ж 9 >. Dane wejściowe odnoszące się do 
długości spowalniania, współczynników dyfuzji spowalniania, 
długości dyfuzji neutronów termicznych oraz współczynnika dyfuzji 
dla tych neutronów wprowadzane są bądź ze zbioru na dysku, bądź 
manualnie. W tym pierwszym przypadku jest to zbiór tworzony z 
wyników obliczeń programami SL0WN2.BAS i NEROTN.BAS . Program, 
który tworzy ten nowy zbiór danych wejściowych nazywa się 
REPRNT.BAS. Informacje o średnicach odwiertów oraz sondy 
wprowadzane są manualnie. Wyniki obliczeń mogą być drukowane od 
razu lub też rejestrowane tylko na dysku. V tym ostatnim 
przypadku zbiór wyników zarejestrowany na dysku może być 
znaleziony oraz wydrukowany przy pomocy programu REPM422. BAS 
Ceventualnie przy pomocy programu REPL42.BAS jeśli w obliczeniach 
posługujemy się programem LMSIG42.BAS>. Programy REPRNT.BAS , 
LKSIG42.BAS oraz REPL42.BAS będą opublikowane osobno w postaci 
Raportu IFJ i można je będzie otrzymać od autora. 

Wyniki obliczeń pozornej długości migracji programem 
M4T0M2-2.BAS wykonane dla SiO_ Co gęstości mineralogicznej 
2.65 g/cem) o różnej porowatości, pokazane są na Pig- 13.1. 
Obliczenia prowadzono dla sondy o średnicy 5-5x8 cala wypełnionej 
wodą dla średnic odwiertu 4-3X4, 6-1X4, 7-7X8, 10-5X8 oraz 14 
cali dla źródła neutronów typu Am-Be. Przekrój czynny absorpcji 
dla SiO_ Cdla v «2200 mXs> był 4.55 c.u. Ctzn. 4.55 10~3 си"1). 

& O 
Charakter zależności jest zupełnie podobny do wyników otrzymanych 
dla pozornych długości spowalniania, które były przedstawione na 
Fig. 14.1 Cz tym, że oczywiście wartości liczbowe są inne). Wpływ 
średnicy odwiertu na wskazania pozornej porowatości, w stosunku 
do porowatości prawdziwej, gdy za standard przyjmuje się 
wskazania sondy w otworze o średnicy 7-7X8 cala w tej samej 
"piaskowcowej" litologii, pokazane są na Fig. 15.2, która jest 
odpowiednikiem Fig. 14.5 z poprzedniego rozdziału. Na Fig. 15.2 
naniesiono również poprawki dla sondy o tej średnicy podawane 
przez Dresser Atlas Cwg. Dresser Atlas, 1985>. I znów, podobnie 
jak to było w przypadku wyników przedstawionych na Fig. 14.5, 
zgodności są całkiem dobre, zwłaszcza dla wyższych porowatości. 
Rozbieżności pomiędzy wynikami dla średnic otworów 6-1X4 oraz 
10—5X8 cala nie przekraczają 1 У. porowatości. Zgodności dla 
średnic 4—3X4 i 14 cali są już znacznie gorsze. 

Obliczenia pozornej długości migracji można wykonać dla tej 
samej "litologii" jak poprzednio, ale wprowadzając do obliczeń 
programem NEROTN.BAS wartość "doświadczalną" przekroju czynnego 
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absorpcji szkieletu skały, którą przyjęliśmy jako 16.77 c.u. 
Wartość taka odpowiada masowemu przekrojowi czynnemu absorpcji 
zmierzonemu dla piaskowca "MUCHARZ", który jest jednym z bloków 
kalibrujących w Bazie Geofizyki Wiertniczej w Zielonej Górze. 
Wynik dla otworu 7-7/8 cala dla zakresu porowatości od 10 do 30 v. 
pokazany jert na Fig. 15.3 (linia ciągła i kropkowana). Okazuje 
się, że wpływ ten jest bardzo mały i jeśli chodzi o pozorną 
długość migracji to zawiera się on w granicach 0.1 cm, co daje 
minimalną zmianę w porowatości (» granicach 0.5 V. porowatości). 
Jak widać z tego rysunku, przy niezmienia ja.ce j się zawartości 
wodoru w formacji geologicznej, gdy jej przekrój czynny absorpcji 
dla neutronów termicznych rośnie, maleje tym samym pozorna 
długość migracji. 

Możemy też przeprowadzić inne obliczenia startując dla tej 
samej litologii Ctzn. SiO o gęstości mineralogicznej 2.63 6/CCIB) 
i tego samego przedziału porowatości z obliczeniami (najpierw 
programem SL0WN2.BAS) dla przypadku gdy przestrzeń porowa skaty 
wypełniona jest już nie wodą słodką lecz solanką o zasoleniu 
200,000 ppm NaCl Cco daje gęstość solanki 1.146 g/'ccm wg. 
standardowej formuły). Otrzymane długości spowalniania będą, dla 
tych samych porowatości, znacznie większe, gdyż molekviiy NnCl 
wyparły teraz molekuły wody, a więc na Jednostkę objetośsci 
formacji geologicznej Jest teraz mniej jąder wodoru. Z kolei 
obliczenia przeprowadzone programem NEROTH.BAS , dla tej samej 
konfiguracji formacji geologicznej, dają wartości długości 
dyfuzji znacznie mniejsze ze względu na duży p1zekrój czynny 
absorpcji neutronów termicznych na jądrach chloru. V rezultacie 
jednak, dla zadanej porowatości, długości migracji b<?<ł.» *iększe. 
To samo zjawisko odzwiereciedłi się również na pokornych 
długościach migracji otrzymanych programem M4T0M2-2.BAS Vyniki 
takich obliczeń pokazane są również na Fig. 1*3 3 (linią 
przerywaną). V obliczeniach tych przyjęto, że choć w formacji 
znajduje się solanka, to w otworze wiertniczym jest tylko woda 
słodka. 

W rezultacie powyższej dyskusji yidać, że na przykład, cdy 
posiadamy krzywą kalibracji dla czystego SiO- <2 =4.55 c.u.) 
nasyconego wodą słodką, to gdy "piaskowiec" ów posiada jakieś 
zanieczyszczenia zmieniające jego przekrój czynny absorpcji (dla 
neutronów termicznych) na 16.7 c.u. (przy niezmienionych 
pozostałych parametrach formacji), to wska-.ania sondy w takiej 
formacji o porowatości 20. f> И będą ot czytywane z krzywej 
kalibracji jako 20 V. Ca więc błą<i interp etacji będzie raczej 
niewielki). Natomiast jeśli ta sama fornacja będzie nasycona 
solanką o zawartości 20 У. aCl, to wówczas formacja taka o 
porowatości około 12 >. będz. э dawała sygnał sondy neutronowej, 
który będzie odczytany jał;< porowatość 20 V. — a więc błąd 
interpretacji będzie tu j iż bardzo duży. W rzeczywistości 
sytuacja jest jeszcze bai 1-.iej skomplikowana gdyż rozumowanie 
powyższe jest Cchyba> całkowicie poprawne dla sond 
dwudetektorowych, natomias posiada pewne braki w odniesieniu do 
sond jednodetektorowych wyposażonych w liczniki neutronów 
termicznych. Zagadnienie to jest dyskutowane w następnym 
Rozdziale 16. 
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Fi*. 15.3. Wpływ przekroju czynnego absorpcji szkieletu ornz 
zasolenia na pozorną długość migracji w otworze 7 -7 /8 
cala. Litologia: SiO2 + H20 + (NaCI). Dla SiO2 przyjęto 
4.55 c.u. oraz 16.77 c.u. Program M-IT0M2-Z.BAS. 



16. ZAGADNIENIE ABSORPCJI NEUTRONÓW TERMICZNYCH 
Przedstawiony w Rozdziale IS sposób kalibracji 

półempirycznej dla neutronów termicznych jest niewątpliwie 
słuszny dla sond dwudetektorowych. Wynika to najprościej z 
równania C8.2.8>: jeśli zaniedbamy wpływ odwiertu, to stosunek 
strumieni Ф^Сг.г) zmierzonych na dwu różnych odległościach d i 
d_ od źródła będzie dany jako 

Ф-,Cd_> d. e - e 
S * ( 1 6 . 1 ) r W d2 ."^ - Z'1 '2 

a więc wyrażeniem zależnym tylko od L ~-L i L2=Ld ' С2У*А o d 

długości migracji Cd. i d^ są bowiem stałymi dla danej sondy 
neutronowej), a więc w przypadku wzięcia pod uwagę istnienie 
odwiertu, tylko od wartości pozornej długości migracji. 

Dla sondy jednodetektorowej wyrażenie (8.2.8) może być 
przepisane w postaci 

-d/L -d/L. 
1 1 e s - e d 

(16. 

gdzie wykorzystano zależność pomiędzy parametrami ośrodka dla 
neutronów termicznych 

2 D 
Ld^ »= . (lć.3) 

Równanie C16.2) można przedstawić w ogólnej postaci jako 
FCd,L L > 

- —Ł_ (16.4) 

gdzie FCd.L >L.) jest jakąś funkcją zależną, jak widać, od 
długości sondy (tzn. odległości źródło-detektor) d oraz od 
długości migracji neutronów w ośrodku otaczającym sondę, zaś w 
mianowniku znajduje się przekrój czvnny absorpcji tego ośrodka. 
Sytuacja ta przedstawiona jest poglądowo na Fig. 16.1, gdzie dla 
przykładu podano zależność strumienia neutronów termicznych 
(czyli wskazań sondy jednodetektorowej) od odległości 
żródło-detektor dla czterech różnych ośrodków (linie a, b, с i 
d>. Ośrodek "c" charakteryzuje się porowatością 0. i przekrojem 
czynnym absorpcji Z . , ośrodek "b" posiada większą porowatość 
0„ niż ośrodek "a" lecz taki sam przekrój czynny absorpcji. 
Ośrodek "c" posiada jeszcze większą porowatość 0O niż ośrodki 
poprzednie przy takiej samej wartości przekroju czynnego 
absorpcji, zaś ośrodek "d" posiada porowatość ośrodka "b" ale 
za to większy przekrój czynny absorpcji. Nachylenie każdej z tych 
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F ig . 1 6 . 1 . Schematyczne przedstawienie wptywu przekroju 
czynnego absorpcji neutronów termicznych oraz porowa -
tości formacji geologicznej na rejestrowane pole neutronów 
termicznych. 
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czterech krzywych dane jest pozornymi długościami migracji, które 
są schematycznie zaznaczone na Fig. 16. 1 jako L . , L _ i L _ i 

_ jak widzimy krzywe "c" i "d" posiadają jednakowe wartości L 
mimo, że posiadają różne porowatości. Jest to wynikiem wpływu 
zwiększonego przekroju czynnego absorpcji na wartość długości 
spowalniania Club pozornej długości spowalniania) w ośrodku "d". 
Dla konkretnej długości sondy Ct,zn. odległości źrodło-detektor) 
r. sonda owa będzie pokazywać wskazania А, В, С i D tak jak to 
pokazane jest na rysunku. Pomimo tej samej porowatości 0_ dla 
wskazań В i D będzie B>D na skutek różnych wartości 
przekroju czynnego absorpcji 2 >Z ., zgodnie ze wzorem C16.4). 
Jednakże, jak to wynika z tego wzoru, iloczyn X Ф_<г =d> 
powinien być już "czystą" funkcją długości migracji neutronów w 
ośrodku otaczającym sondę gdy d=const. V przypadku istnienia 
odwiertu, w którym się sonda znajduje, można domniemywać, że 
iloczyn wskazań sondy jednoder.ektorowej i przekroju czynnego 
absorpcji otaczającego ją ośrodka będzie się jednoznacznie 
korelować z pozorną długością migracji. Problem polega tylko na 
tym, Jak obliczyć ten wypadkowy przekrój czynny absorpcji 
neutronów termicznych dla ośrodka otaczającego sondę, który 
składa się z części odwiertu oraz z badanej formacji 
geologicznej. 

Zagadnieniem "wypadkowych" przekrojów czynnych dla sytuacji 
odwiert-warstwa zajmowali się między innymi Morstin i Krc-ft 
C1984). Stosując ich podejście metodyczne można napisać, że 
interesujący nas przekrój czynny Z we wzorze С16.4) będzie 

a 
dany jako 

gdzie Z . i Z są odpowiednio przekrojem czynnym absorpcji 
neutronów termicznych w odwiercie oraz w formacji geologicznej 
Cprzyjwujemy tu przekroje czynne uśrednione po widmie neutronów), 
zaś P. jest prawdopodobieństwem, że neutron wyemitowany w 
odwiercie będzie się w tym odwiercie rozpraszał nim zostanie 
"uśredniony" Club "zhomogenizowany", jak to określają Autorzy) w 
całej formacji odwiert-warstwa. To prawdopodobieństwo, po 
odpowiednich przekształceniach oryginalnych wzorów Horstina i 
Krefta, może być przedstawione jako 

gdzie 

Ci6.6> 

1 
к • \ + <16.7> 
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2R 
p. • <16.8> 

3 D b «• 2R 
przy czym D. i Z . są odpowiednio współczynnikiem dyfuzji 
neutronów termicznych i przekrojem czynnym absorpcji dla 
odwiertu, zaś R jest promieniem odwiertu. W naszym przypadku 
jako R należy brać odległość od zewnętrznej ściany sondy do 
ściany odwiertu jeśli sonda jest "pusta", a w przypadku sondy 
"wypełnionej wodą" należy wziąć po prostu promień odxiertu. Przy 
ekscentrycznym położeniu sondy na ścianie odwiertu należy 
oczywiście zastosować procedurę uśredniania taką samą, jaką 
używaliśmy już poprzednio Сpatrz Rozdział 12). 

Jeżeli formacja geologiczna zachowuje się "porządnie", tzn. 
jej przekrój czynny absorpcji dla neutronów termicznych jest 
monotonicznie skorelowany ze zmianą porowatości, to «ówczas nie 
zachodzi potrzeba specjalnego uwzględniania tej absorpcji gdyż 
jest ona niejako genetycznie uwzglęniona już w wartości pozornej 
długości migracji. Jeśli jednak zmiany absorpcji spowodowane są 
np. zmianą zasolenia wód złożowych lub zmianą matrycy skalnej, to 
należy przystąpić do obliczania wartości Z wg. wzoru C16.5) i 

a 
całej procedury podanej w niniejszym rozdziale i półempiryczna 
krzywa cechowania będzie dana jako korelacja iloczynu SN.Z z 

a 
L . Drugą ewentualnością, jaką zawsze należy spróbować, jest 
ID cip korelacja bezpośrednio wskazań sondy SN z ilorazem L /2. . Ta 

map a 
możliwość wynika z obserwowanego empirycznie faktu, że sygnał 
neutronowy sondy jest prawie prostoliniowo skorelowany z 
długością migracji, a więc mnożenie jednej osi przez Z jest 
równoważne dzieleniu drugiej osi zmiennych przez *-ę wielkość. 
Tć.ka procedura byłby oczywiście całkiem słuszna, gdyby prosta 
korelacji przechodziła dokładnie przez początek układu 
współrzędnych, co nie zawsze jednak zachodzi. Możemy jedynie z 
pewnym przybliżeniem przyjąć, że w wyrażeniu 

zachodzi silna nierówność 

V Lmap C 1 6 1 0 > 

która pozwala nam na dokonanie takiej korelacji. 
Obliczanie Z ze wzoru C16.S) można dokonać "przy 

okazji" poprzez pewną nieznaczną modyfikację programu 
M4T0M2-2.BAS, która została dokonana i ten zmodyfikowany program 
został nazwany LMSIG42.BAS. Jak już wspomnieli*mu w poprzednim 
Rozdziale, będzie on opublikowany w postaci osobnego Raportu IFJ. 
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17. SEKWENCJA PRAC И TRAKCIE KALIBRACJI SOND NEUTRONOWYCH 
W poprzednich rozdziałach przedstawiona została cała 

filozofia kalibracji sond neutronowych metodą półempiryczną. 
Tutaj postaramy się natomiast usystematyzować kolejność prac 
wymaganych przy takim sposobie kalibracji. 
1. _Dane_we.iściowe. _których_zna.iomość_riest_niezbedna: 

a. Dokładne dane o modelach kalibrujących: ich skład chemiczny 
ze szczególnie dokładnie znaną zawartością wody związanej Cw 
dowolnej formie) wchodzącej w budowę szkieletu skały Ctzn. tej 
wody, lub wodoru, która nie jest uważana za ciecz wypełniającą 
przestrzeń porową skały) oraz ciężar mineralogiczny szkieletu 
skały, porowatość modelu, jego wodonasycenie (ewentualnie skład 
chemiczny cieczy nasycającej, jeśli to nie jest czysta woda, a 
także jej gęstość). Jeśli przewidywana jest kalibracja sond 
neutronowych pracujących na detektorach neutronów termicznych, 
należy znać również zawartość w szkielecie skały pierwiastków 
silnie absorbujących neutrony termiczne. Ponieważ są to zawsze 
zawartości śladowe takich pierwiastków - najlepiej jest zmierzyć 
na próbkach wziętych z modelu przekrój czynny absorpcji neutronów 
termicznych. 

b. Dane techniczne sondy, a zwłaszcza informację co do typu 
detektora Club detektorów) neutronów, oraz średnicę sondy. 
Typ użytego źródła neutronowego musi być również znany. Ponadto 
należy znać średnice otworów w poszczególnych modelach 
kalibrujących oraz rodzaj cieczy Сjej skład chemiczny oraz 
gęstość) wypełniającej "otwór wiertniczy" w modelu. 

с Wskazania sondy neutronowej w każdym z modeli. Wskazania te 
muszą być odpowiednio standaryzowane - najlepiej przy pomocy 
odpowiedniego standaryzatora przypisanego do danego typu sondy. V 
trakcie wykonywania pomiarów w modelach należy zwracać szczególną 
uwagę na stabilną pracę sondy, poziom szumów statystycznych 
związanych z charakterem pomiaru radiometrycznego oraz na 
dokładne położenie sondy w pozycji stycznej do ściany otworu. 
Celem uniknięcia wpływu możliwych niejednorodności modelu na 
wskazania sondy należy każdy model "przeprofiłować" wykonując 
pomiary w odstępach np. co 5 cm wzdłuż otworu. Jako wynik wskazań 
sondy w danym modelu należy brać średnią w.irtość jej wskazań na 
"plateau" wewnątrz modelu. 
2. Obliczenia: 

a. Programem SL0VN2.BAS obliczamy długość spowalniania L 
Ш 

oraz współczynnik dyfuzji procesu spowalniania D dla każdego z 
modeli wykorzystując w tym relu wiadomości z punktu l.a. Jeśli 
wyniki obliczeń tym progr->em zapisane są tylko na dysku, to 
Można je wydrukować przy p nocy programu REPR02.BAS. 

b. Programem MEXOTH BAS obliczamy parametry neutronów 
termicznych CLd, D, Z^> d.a każdego z modeli wykorzystując w tym 

celu wiadomości z puru ч.и l.a. Jeśli wyniki obliczeń ty» 
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piogramem zapisane są tylko na dysku, to można je wydrukować przy 
pomocy programu REPROTH.BAS. 

с Wykorzystując wyniki otrzymane z przebiegu programu 
SL0WN2.BAS oraz dane z punktu l.b. obliczamy programem 
M4TOM2-1.BAS pozorne dł-Jgości spowalniania dla każdego z modeli, 
w którym były wykonane pomiary daną sondą. Jeśli, wyniki otrzymane 
z przebiegu tego programu zostały zapisane tylko na dysku, to 
możemy je później wydrukować przy pomocy programu REPF1421.BAS . 

d. Jeśli sonda pracuje na detekcji neutronów termicznych, 
wówczas obliczamy dla każdego modelu pozorne długości migracji 
progamem M4T0M2-2. BAS lub LMSIG42.BAS. W tym celu przygotowujemy 
najpierw dane wejściowe do tego programu używając programu 
REPRNT.BAS oraz dane o sondzie i odwiertach w modelach znane z 
punktu l.b. Danymi wejściowymi dla programu REPRNT.BAS są 
wyniki programów SL0HN2.BAS oraz NEROTH.BAS otrzymane dla 
każdego z modeli. Jeśli wyniki programu M4T0M2-2. BAS Club 
LMSIG42. BAS> zostały zanotowane tylko na dysku, to można je 
później wydrukować używając programu REPM422.BAS Club 
REPL42.BAS). 

3. Kreowanie krzvwe.1kallbrac.il: 
a. Korelujemy wskazania sondy w każdym z modeli znane z punktu 

I.e. z wartościami pozornej długości spowalniania obliczonymi w 
punkcie 2.C. oraz z wartościami pozornej długości migracji 
otrzymanymi w punkcie 2.d. С jeśli sonda pracuje na neutronach 
termicznych, pamiętając przy tym o uwagach przedstawionych w 
Rozdziale 16 na temat wpływu absorpcji neutronów termicznych). 
Wykreślamy "na oko" lub przy pomocy metody najmniejszych 
kwadratów Сw tym jednak celu musimy najpierw założyć jakiś prosty 
kształt funkcji dla otrzymanej korelacji, np. zależność 
kwadratową lub trzeciego stopnia od wartości zmiennych Lub ich 
iogarytmów). Otrzymujemy w ten spobób ogólną krzywą kalibracji 
podobną do tej, jaka jest pokazana na Fig. 14.6 lub 14.7. Na tym 
w zasadzie kończy się proces właściwej kalibracji sondy. Dalszy 
tok postępowania zależy od inwencji osoby ustalającej tok 
interpretacji. Hoże to być, na przykład, sposób podany w 
następnym punkcie: 

b. Ustala się jakąś standardową litologię, np. czysty wapień 
Club nawet CaCO„) o zadanej gęstości mineralogicznej oraz 

o 
standardową średnicę odwiertu. Uogólnioną krzywą kalibracji typu 
przedstawionego na Fig. 14.6 lub 14.7 przelicza się "do tyłu" na 
zależność wskazań danej sondy od porowatości obliczając 
programami SLOWN2.BAS, NEROTM.BAS, M4T0M2-1. BAS, 
M4T0N2-2. BAS Club LMSIG42.BAS), dla danej litologii i średnicy 
odwiertu odpowiednie parametry neutronowe. Dla dowolnej średnicy 
odwieru oblicza się krzywe poprawkowe tak, jak to pokazano na 
Fig. 14.4 i 14.5. D3a standardowej średnicy odwiertu oblicza się 
następnie tymi samymi programami pozorne długości spowalniania 
oraz migracji dla innych litologii otrzymując w rezultacie 
poprawki na pozorną porowatość ze względu na wpływ litologii tak, 
jak to zostało pokazane na Fig. 14.3. 
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18. PODSTAWOWE DANE DLA MODELI ¥ BGłf ZIELONA GÓRA 
Do końca maja 1988 autor niniejszego Raportu otrzymał od 

kierownika Bazy Geofizyki Viertniczej w Zielonej Górze, dr. 
T.Massalskiego, cały szereg wyników badań przeprowadzonych na 
próbkach pobranych z modeli skał. Badania te były wykonywane w 
różnych laboratoriach na zlecenie BGW Zielona Góra. Ponadto w 
trakcie nasycania bloków skalnych dr. Massalski otrzymał dalsze 
informacje o własnościach tych bloków. Z tych "surowych" wyników 
autor niniejszego Raportu obliczył pewne reprezentatywne dane 
-odnośnie bloków kalibracyjnych, które zostały przedstawione w 
kolejnych Tabelach tego Rozdziału. Zaznaczamy od razu, że nie są 
to wyniki ostateczne - zadanie ostatecznego opracowania wszystkich 
wyników badań na blokach kalibrujących zostało powierzone dr. 
rfassa 1 sk i emu i nie ma potrzeby dublowania w niniejszym Raporcie 
jego pracy. Tabele przedstawione w tym Rozdziale będą nam 
potrzebne tylko do ilustracji niektórych rozważań przedstawionych 
w poprzednich Rozdziałach. 

V Tabeli 18.1. podano średni skład chemiczny bloków 
piaskowcowych. Został on obliczony z n analiz (liczba analiz n 
podana jest w Tabeli pod nazwą każdej litologii) przy czym przed 
przystąpieniem do uśredniania znormalizowano każdą z 
poszczególnych analiz do 100 >.. Początkowo podano tylko "straty 
prażenia" bez wnikania, co się na nie składa. Autor Raportu 
założył, że na te straty prażenia składa się CO, oraz H_0 
związane chemicznie w szkielecie skały. Zakładając, że CO_ 
związane jest w szkielecie skały tylko z CaO oraz NgO obliczyć 
można było korespondujące z tymi wielkościami ilości CO.. Te 
ilości były zawsze mniejsze, niż straty prażenia, ale powstało 
podejrzenie, że są one jeszcze mniejsze kosztem większej 
zawartości wody związanej w szkielecie skały. Na zlecenie BGV 
zostały więc wykonane dodatkowe analizy próbek piaskowców na 
zawartość wody związanej - ilości tych analiz Cn) podane są pod 
zawartością H_0 dla każdego rodzaju piaskowca. Te zawartości 
wody dla każdej poszczególnej próbki nie były już normalizowane do 
100 У. wewnątrz danej próbki Cno bo były to już fizycznie inne 
próbki!>. Zawartość CO- podana w Tabeli 18.1 powstała z 
odjęcia od strat prażenia zawartości wody. Błędy podane przy 
każdej zawartości zostały obliczone z rozrzutu znormalizowanych 
zawartości danego tlenku dla n wykonanych araliz, tzn. jako 

n f -V E lx - xl 
i-ll L C1B.1) 

n - i 

gdzie x jest wartość ą średnia a x. Jest wynikiem 
poszczególnej analizy O- zrealizowanej do 100 У.>. Так więc 
zaanonsowane odchylenia s andardowe obliczone dla małej ilości 
analiz mają znaczenie ode lyleń z próby i w przypadku odnoszenia 
tych wyników do całej t jpulacji (a więc do wszystkich bloków 
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TABELA 1B.1. 
Średni skład chemiczny bloków piaskowcowych w BGV Zielona Góra 

Składnik 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

sxo2 

A12°3 Z+3Ti0 
Fe 
CFeO) 
Nn 
CMnO) 
McO 

CaO 

Na2° 
K2° 
Straty 
prażenia 
cco2> 
«2° 

. Rb 

Suma 

jedn. 

У. 

У. 

2 
У. 

У. 

ppm 

У. 

У. 

У. 

У. 

У. 

У. 

У. 

У. 

ppm 

X 

Mucharz 
Cn*ll) 

60.94 
±1.73 

10.49 
±0.87 
1.21 

±0.09 
С1.56> 

410 
±45 

<0.053) 

3.84 
±0.20 

8.69 
±0. 68 

1.86 
±0.13 

1.62 
±0.13 

11.25 
±1.11 

С4.73±1.46) 
6.52+0.95 

Cn=7) 
81 
±10 

C100.3111) 

Brerina 
Cn=12) 

77.05 
±1.66 

8.97 
±0.58 
1.81 

±0.48 
C2.33> 

185 
±41 

(0.024) 

1.02 
±0. 16 

2.79 
±1 29 

2.40 
±0.64 

2.66 
±0.30 

3.30 
±0.91 

C0.90±l.13) 
2.40±0.67 
Cn*8) 
109 
±14 

C100.5549) 

Radków 
Cn=9) 

90.75 
±0.81 

4.20 
±0.28 

0.26 
±0.035 
CO.33) 

40 
±21 

<0.0052) 

0. 18 
±0.02 

0.34 
±0.08 

0.14 
±0.02 

2.10 
±0.18 

2.0 
±0.91 

<0.25±?) 

1.75±? 
Cn*2) 

52 
±3 

C100.0504) 

Zerkowice 
<n=4) 

96.65 
±0.63 

1.36 
±0.33 

0.21 
±0.05 
CO.27) 

: 

0.02 
±0.01 

0.35 
±0.15 

CO.0380) 
С±0.0007) 
CO.034) 

C+0.015) 
1.35 
±0.22 

C0.193±0.360) 
1.155±0.2B0 

Cn-4) 
— 

C100.072) 

Do obliczeń odrzucono analizę bloku Nil , której wyniki w 
sposób widoczny odbiegały od wartości średnich. 

Do obliczeń w wynikach analizy dla bloku BVIII przyjęto 
zawartość Fe jako 2.07 У. zaniast 9.07 У. podanej przez 
laboratorium. Zawartość Nn w bloku B-29,5 przyjęto jako 195 
ррм. 
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kal ibrujacv.:h dla danej lit.njogii), należy obJiczyc właściwą 
wart.osć odchylenia standardowego posługując się przedziałem 
ufności obliczonym wg. rozkładu Studenta. 

Koncent.i-.iLje poszczególnych tlenków podane w Tabeli 18.1 w 
nawiasach Łostały obliczone z pierwotnych wyników analiz, które 
były w takich przypadkach podawane nie w postaci tlenkowej lecz 
pierwiastkowej, co jest zresztą również podane w Tabeli. Suma 
wszystkich zawartości, jeśli jest podana w nawiasie oznacza, że 
sumowanie odbywało się po danych "w nawiasach". 

W podobny sposób jak dla piaskowców, zostały podane składy 
chemiczne bloków węglanowych w Tabeli 18.2. 

Z poszczególnych bloków kalibrujących zostałv pobrane próbki, 
które zostały poddane różnym analizom na własności fizyczne w 
różnych laboratoriach. Wyniki poszczególnych pomiarów zostały nam 
przekazane przez dr. Massalskiego. Średnie w.łrt.osci otrzymane w 
tych pomiarach zostały obliczone i przean<'i 11 zowanc przez autora 
niniejszego Raportu i są przedstawione к Tabelach od 1B.3 do 
18.9 Porow.it. ości średnie podan<? к tych Tabol^ch były mierzone 
przez nasycanie próbek pod próżnią, zaś porowatości ogólne były 
otrzymane przoz ważenie na wadze hydrostatycznej oraz 
sproszkowanie próbki i pomiary w p i kilometrze Nasycanie próbek pod 
próżnią w PPN odbywało się przy pomocy ropy, z.is w Vi?I przy pomocy 
wody. Z nasycania całych bloków skalnych pod próżnią była 
jednocześnie znana całkowita i lose wody, jaka weszła do danego 
bloku, co przy znajomości objętości tego bloku pozwoliło obliczyć 
wielkość, która została nazwana "porowatością nasyconą" O. S i 

** 3 jest podana w Tabelach w procentach objętości Ctzn. У. 1 cm 
przestrzeni zajęta przez wodę nasycającą blok skalny). 

W całym niniejszym Opracowaniu stosowana jest następujący 
system oznaczeń definiujących parametry fizyczne skały: 3 Ciężar objętościowy całej skały p. tg/cm 3 

3 
Ciężar objętościowy suchego szkieletu skały p Cg/em J 

3 Ciężar właściwy szkieletu skały p [g/cm I 
3 Ciężar właściwy medium nasycającego Csolanki) p tg^cm ] 

3 Ciężar właściwy węglowodorów p. tg/'em 3 
Porowatość szkieletu skały 0 CO < 0 < 1.0 ) 
Wodonasycenie S CO < S £1.0), 
które to parametry związane są oczywistymi zależnościami: 

p s - Cl - 0> р г С18.2) 

p b - Cl - O) pr + 0 Sw P|f + 0 Cl - Sw> p h c C18.3) 
przy czym jeśli w skale nie ma węglowodorów, a jest powietrze, to 
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TABELA 18.Z 
Średni skład chemiczny bloków węglanowych w BGW Zielon.i Góra 

Składnik 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

10. 

11. 

sio2 

CaO 

MgO 

C 02 
Fe 
CFeO) 

Na 
CNa2O: 

К 
CK?O) 

Rb 
Sr 
Mn 
CMnO) 

Cd 

Suma 
(Suma) 

jedn. 

У. 

У. 

У. 

У. 

У. 

y. 

ppm 
> У. 

ppm 
У. 

ppm 
ppm 
ppm 

У. 

ppm 

У. 

V. 

Biała 
Marianna 
Cn=4) 
2.79 
±1.70 
52.71 
±0.75 
1.40 

±1.05 
42.88 
±1.00 
0.074 
±0.037 
CO.095) 
C+0.048) 
106+13 
CO.0143) 
C+0.0017) 
5141480 
CO.0620) 

С±0.0580) 
13.75+2.5 
136+16 
214+107 
CO.0276) 

C±0.0138) 
15±0 

99.954 
C100.038) 

Józefów 

Cn=10) 

1.81 
+0. 49 

53.85 
±0.74 

0.76 
+0.53 

43.16 
±0.25 

0.111 
±0.060 
CO.143) 
C±0.076) 

321+60 
CO.0420) 

C+0.0000) 

CO.0114) 
С±0.0031) 

10.5+1.6 
330+21 
338+27 
CO.0436) 
C±0.0035) 

11+2 

99.800 
C99.925) 

Pińczów 

Cn=4) 

1.14 
+0.33 

54.38 
±0.71 

0.70 
+0. 57 

43.43 
±0. 16 

0.080 
±0.020 
CO.103) 

CiO.026) 

280-.50 
CO.0377) 

С 10.0067) 
202191 

CO.0243) 
С0.0М0) 
1112.5 
32111 1 
115+14 
CO.0148) 

C±0.0018) 
15+0 

99.124 
C99.164) 

Dolomit 
Libiąz 
Cn=4) 
0.57 
±0.50 
30. 66 
+ 0.42 
21.24 
+0.54 
47.11 
±0.44 
0. 122 
10.017 
CO.157) 

С 10.022) 
286174 
CO.0380) 

С 10.0100) 
ftf> 157 

<0.0104) 
( «0.0070) 
10.711.9 

-
169+49 

CO.0218) 
С±0.0063) 

10+0 

99.758 
C99.843) 

Uwaga: Podane odchylenia standardowe obliczone były z rozrzutów 
wyników dla poszczególnych analiz o liczebności n. Wyniki każdej 
analizy normalizowano do 100 У. przed przystąpieniem do obliczeń 
wartości średnich oraz odchyleń standardowych. 
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TABELA 18.3 
Parametry fizyczne bloków piaskowca Mucharz 

Blok N 81 Blok M XIX 

Porowatość 
średnia C5c) 
CPPN Ziel.G) 
Porowatość 
średnia СИ) 
CVSI Ziel.G) 
Porowatość 
opólna Cfc) 
CVSI Ziel.G) 
Ciężar 
objętościowy 
CVSI Ziel.G) 
Ciężar 
właściwy 
CVSI Ziel.G) 

X 
s 
n 
X 
s 
n 
X 
s 
n 
X 
s 
n 

Э
 

U)
 

X 

Porowatość x 
średnia CśO s 
CPPN Vołomin)n 
Porowatość 
nasycona 0.S 
Vodonasycenie 
S C>s) 
w Średnica 

otworu Сmm) 

1.69 
0.37 
11 

2.49 
0.30 
11 

C4.4) 

2.626 
0.028 
11 

2.722 

2.34 
0.24 
4 

1.84 

41.82 

141 

2. 
0. 

2. 
0. 

C3. 

2. 
0. 

2. 

2. 
0. 

1. 

45. 

303 
462 
9 
717 
244 
9 
67) 

653 
013 
9 

726 

545 
123 
4 
66 

23 

141 

x - wartość średnia, s - odchylenie standardowe z próby dla 
pojedynczego pomiaru, n - liczebność próby. 
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TABELA 18.4 
Parametry fizyczne bloków piaskowca Brenna 

Blok: 

Porowatość x 
średnia CżO s 
CPPN Ziel.G) n 
Porowatość x 
średnia CźO s 
СWSI Ziel.G> n 
Porowatość x 
ogólna (żO s 
С WSI Ziel.G) n 
Ciężar x 
objętościowy s 
CWSI Ziel.G) n 
Ciężar x 
właściwy s 
CWSI 2iel.G) n 
Porowatość x 
średnia C5O s 
CPPN WołominJn 
Porowatość 
nasycona 0. S 
Wodonasycen i e 
S CJO 
Średnica 
otworu Сmm) 

B-29.8 

6. 
0. 

7. 
0. 

8. 
0. 

2. 
0. 

2. 

7.82, 

4. 

457 
356 
8 
621 
337 
7 
767 
621 
7 
540 
016 
7 
704 

7.44 

5 

30.67 

141 

B-42 

6.456 
0.382 
7 

7.346 
0.380 
7 

C9.74> 

2.514 
0.019 

7 
2.704 

— 

4.5 

46.20 

141 

B-41 

6.889 
0.632 
7 

7.543 
0.380 
7 

8.539 
0.732 

7 
2.541 
0.008 
7 

2.685 

4.5 

55.08 

141 

B-40 

7.380 
0.346 
6 

8.133 
0.276 

7 
9.05 
0.36 
7 

2.533 
0.010 

7 
2.692 

— 

4.5 

50.39 

141 

x - wartość średnia, s - odchylenie standardowe z próby dla 
pojedynczego pomiaru, n - liczebność próby. 
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TABELA 18.5 
Parametry fizyczne bloków piaskowca 

Bloki: R I R II 

Porowatość 
średnia CJi) 
CPPN Ziel.O 
Porowatość 
średnia СИ) 
CWSI Ziel.O 
Porowatość 
ogólna СУ.У 
CWSI Ziel.O 
Ciężar 
objętościowy 
CWSI Ziel.O 
Ciężar 
właściwy 
CWSI Ziel.O 
Porowatość 
średnia 
CPPN Wołomin) 
Porowatość 
nasycona O. S 
Wodonasycenie 
S CJO 
w 

Średnica 
otworu (mm) 

X 
s 
n 
X 
s 
n 
X 
s 
n 
X 
s» 
n 
X 
s 
n 
X 
s 
n 
X 

11.689 
0. 700 
12 

12.145 
0.677 
23 

13.755 
0.614 
11 

2.421 
0.013 
26 

2.665 

14.22, 13.81 
2 

14.33 

100.0 

141 

11.262 
0.924 
15 

13.773 
0.596 
15 

15.459 
0.515 
15 

2.403 
0.010 
15 

2.680 

11.84, 
2 

14.78 

95.54 

141 

x - wartość średnia, s - odchylenie standardowe z próby dla 
pojedynczego pomiaru, n - liczebność próby. 
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TABELA IB. 6. 
Parametry fizyczne bloków piaskowca Eerkowice 

Bloki: Z-VI g.i d. 

Porowatość średnia С żś) 
CPPN Ziel.G) 
Porowatość 
średnia C*) 
CWSI Ziel.G) 
Porowatość 
ogólna C*) 
CWSI Ziel.G> 
Ciężar 
objętościowy 
CWSI Ziel.G) 
Ciężar 
właściwy 
CWSI Ziel.G) 
Porowatość 
średnia C5O 
CPPN Wołomin) 
Porowatość 
nasycona 0. S 
Wodonasycenie 
S СИ) 
Średnica 
otworu Сmm) 

X 
s 
n 
X 
s 
n 
•c 

n 
X 
s 
n 
X 
s 
n 
X 
s 
n 
X 

22.39 1.42 
11 

23.69 
1.14 
11 

C25.92) 

2.240 
0.024 
16 

2.704 

_ 

24.73 

95.49 

138 

x - wartość średnia, s - odchylenie standardowe z próby dla 
pojedynczego pomiaru, n - liczebność próby. 
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TABELA 18.7. 
Parametry fizyczne blokó* marmuru Biała Marianna 

Bloki: 

Porowatość 
średnia СХУ 

Porowatość 
średnia CX> 

Porowatość 
ogólna C5j> 

Ciężar 
objętościowy 

Ciężar 
właściwy 

Porowatość 
nasycona 0. S 
Wodonasycenie 
S СУ.У 

Średnica 
otworu (mm) 

X 
s 
n 
X 
s 
n 
X 
s 
n 
X 
s 
n 
X 
s 
n 
X 

0.5 

2.745* 
0.034 
3 
0.0 

0.0 

141 

x - wartość średnia, s — odchylenie standardowe z próby dla 
pojedynczego pomiaru, n - liczebność próby. 

Dane dostarczone 20 lipca 1988 - nie zostały wykorzystane do 
dalszych obliczeń. 
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TABELA 18.8. 
Parametry fizyczne bloków wapienia Józefów 

Bloki: . J-I J-IV 

Porowatość 
średnia C5O 
CPPN Ziel.G) 
Porowatość 
średnia СЯУ 
CWSI Ziel.G) 
Porowatość 
ogólna <У.У 

Ciężar 
objętościowy 
CWSI Ziel.G) 
Ciężar 
właściwy 

Porowatość 
średnia 
CPPN Wołomin) 
Porowatość 
nasycona O.S 
Wodonasycenie 

Średnica 
otworu Сmm) 

X 
s 
n 
X 
s 
n 
X 
s 
n 
X 
s 
n 
X 
s 
n 
X 
s 
n 

11.56 
1.89 
14 

14.2 
2.4 
10 

2.68; 2.67* 

11.44 
3.53 

6 

16.7 

141 

11.20 
1.55 
12 

11.09 
2.96 
14 
— 

2.37 
0. 12 
12 

11.35 
2. 13 

6 

16.3 

141 

x - wartość średnia, s - odchylenie standardowe z próby di a 
pojedynczego pomiaru, n - liczebność próby. 

Dane dostarczone 20 lipca 1988 - nie zostały wykorzystano • 
dalszych obliczeniach 
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ТЛПП.Л 18. P. 
Parametry fizyczne hlokó* wapienia Pińczu* 

Bloki: А В 

Porowatość 
średnia CźO 
<PPN Ziel.G) 
Porowatość 
średnia (.У.У 
С WSI Ziel.G) 
Porowatość 
ogólna (X) 

Ciężar 
objętościowy 
CVSI Ziel.G> 
Ciężar 
właściwy 
CWSI Ziel.G) 
Porowatość 
średnia <5O 
CPPN Wołomin) 
Porowatość 
nasycona G.S 
Wodonasycenie 

Średnica 
oworu (mm) 

X 
s 
n 
X 
s 
n 
X 
s 
n 
X 
s 
n 
X 
s 
n 
X 
s 
n 
X 

33.48 
3.41 
10 

34.81 
3.41 
9 

C35.94) 

2.118 
0.064 
10 

2.763 

34.37, 34.89 
2 

36.8 

100 

141 

35.97 
1.14 
11 

37.08 
1.31 
10 

C38.57> 

2.068 
0.030 
10 
2.763 

36.81, 38.33 
2 

35.5 

92.04 

141 

x - wartość średnia, s - odchylenie standardowe z próby dla 
pojedynczego pomiaru, n - liczebność próby. 
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TAI 11.A 18.10 
Parametry fizyczno bloków dolomit.u Libj.i>: 

Bloki: 

Porowatość x 
średnia C5O s 

n 
Porowatość x 
średnia СХУ s 

n 
Porowatość x 
ogólna (У.У s 

n 
Ciężar x 
objętościowy s 

n 
Ciężar x 2.880; 2.876* 
właściwy s 

n 
Porowatość x 
nasycona O. S 
Wodonasycen Łe 
Sw C ; O 

Średnica 141 
otworu Cmm) 

x - wartość średnia, s - odchylenie standardowe z próby dla 
pojedynczego pomiaru, n - liczebność próby. 
* Dane dostarczone 20 lipca 1988 - nie zostały wykorzystane do 
dalszych obliczeń. 
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przyjmuje się. ze p. =0. V odniesieniu do powyższych oznaczeń w 
Tabelach 18.3-18.9 "porowatość średnia" bednie zawsz^ mniejsza lub 
równa porowatości O gdyż jest to objętość por drożnych w 
stosunku do objętości całej skały i vieiilu» naszvch oznaczeń możemy 
uważać, że jest to wartość O. S" dla d.mej próbki w momencie jej 
pomiaru w laboratorium (nie należy mylić z wartością O.S dla 
całego nasyconego bloku, która jest. podawana w Tabeli). "Ciężar 
objętościowy" oznacza p. (znowu w momencie pomiaru próbki w 
laboratorium), "porowatość ogólna" jest porowatością 0, "ciężar 
właściwy" oznacza p . Jeśli znany był ciężar właściwy oraz ciężar 
objętościowy i porowatość średnia (mierzone w tym samym 
laboratorium), to ze wzoru (18.2) można było obliczyć porowatość 
ogólną С - w przypadku gdy nie otrzymaliśmy tej danej z BGV -
została ona umieszczona w Tabelach w nawiasie. Znając porowatość 
ogólną O bloku oraz iloczyn 0. S (porowatość nasyconą) można 
było określić stopień nasycenia bloku wodą. czyli wodonasycenie 
S podane w Tabelach. V przypadku kiedy porowatość nasycona byJa 
większa niż zmierzona porowatość ogólna (jak to miało miejsce пр. 
dla bloku Radków RI - Tabela 18.5), wówczas przyjmowano 
wodonasycenie "tylko" 100 v.. 

Przedstawiony powyżej sposób dyskusji wyników pomiarów 
laboratoryjnych powinien zostać przeprowadzony dla każdej 
zmierzonej próbki, bo wtedy wyniki będą Ca przynajmniej powinny 
być, jeśli tylko nie zaistniał błąd gruby pomiaru) między sobą 
konsystentne. Jeśli natomiast operuje się na wartościach średnich 
przedstawionych w Tabelach 18.3 - 18.9 . to wyniki będą się między 
sobą różniły w zależności od sposobu liczenia. 

Przedstawione w Tabelach 18.1 do 18.9 własności chemiczne i 
fizyczne bloków kalibrujących opierają się na stosunkowo 
niewielkiej ilości analiz i oznaczeń laboratoryjnych. Podane w 
tych Tabelach odchylenia standardowe odnoszą się z jednej strony 
do rozrzutu statystycznego rozpatrywanego parametru wewnątrz 
objętości danych bloków skalnych, z drugiej strony zawierają w 
sobie rozrzut wynikający z powtarzalności danej metody pomiarowej. 
Musimy jednak pamiętać, że jeśli jakaś metoda pomiarowa czy też 
metoda analityczna zawiera w sobie pewien (nieznany) błąd 
systematyczny, to nie będzie on wykazany w przedstawionych 
wynikach (należałoby wykonać odpowiednią ilość analiz i oznaczeń 
tego samego typu w różnych laboratoriach celem wykrycia istnienia 
ewentualnego błędu systematycznego). Rzeczą szczególnie istotną 
dla kalibracji półempirycznej jest znajomość zawartości wody (lub 
ogólniej wodoru) związanej w suchym szkielecie skały, ciężaru 
właściwego suchego szkieletu, porowatości i wodonasycenie. 
Wymienione tu parametry bloku skalnego służącego do kalibracji 
określają po prostu ilość jąder wodoru w jednym centymetrze 
sześciennym przestrzeni geometrycznej zajętej przez blok skalny. 
Ta ilość wodoru ma bowiem największy wpływ na kształt krzywej 
kalibracji. Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do 
zawartości wodoru Сwody) w bloku kalibrującym - spowoduje to 
niepewność w określeniu właściwej krzywej kalibracji sondy 
neutronowej. 
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19. PARAMETRY BLOKOM KALIBRUJĄCYCH BGM ZMIERZONE 
И LABORATORIACH FIZYKI JĄDROWEJ 

Dla bloków piaskowcowych zostały zmierzone w Instytucie 
Fizyki Jądrowej w Krakowie <Pracownia Neutronowych Parametrów 
Materiałów - dr.inż. U.Woznicka oraz Pracownia Jądrowych Metod 
Poszukiwawczych — prof.dr.h.inż. J.Loskiewicz) oraz w 
Międzyresortowym Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej AGH Cgrupa 
doc.dr.h.inż. A.Krefta w Zakładzie Geofizyki Jądrowej) następujące 
parametry: 

przekrój czynny absorpcji neutronów termicznych w suchym 
szkielecie skały CU.Wożnicka, A. Kref O , 

przekrój czynny spowalniania dla neutronów epitermicznych 
< A. Kref O , 

naturalna radioaktywność <J.Loskiewicz>. 
Pomiary były wykonywane dla piaskowców "Mucharz", "Brenna", 
"Radków" oraz "Eerkowice" - -po jednej próbce z każdego piaskowca, 
przy czym próbki dostarczone do IFJ i AGH były to fizycznie różne 
materiały (tzn. laboratoria w tych instytutach nie wykonywały 
pomiarów na identycznie tym samym materiale geologicznym - ze 
względów technicznych nie było to bow tom możliwe do 
przeprowadzenia). Otrzymane wyniki przedstawione są w sposób 
zbiorczy w Tabeli 19.1. 

Wyniki pomiarów jądrowych przedstawione w Tabeli 19.1 są 
niesłychanie interesujące ze względów metodycznych: 

Po pierwsze, uderza duża zgodność wyników otrzymanych w obu 
laboratoriach dla masowego przekroju czynnego absorpcji neutronów 
termicznych. Nie jest rzeczą do końca wyjaśnioną snr̂ -wa wielkości 
odchyleń standardowych podawanych przez oba laboratoria - w (FJ 
odchylenia te są systematycznie wyższe Cśrednio biorąc dwukrotnie) 
niż w MIFiTJ AGH, choć z drugiej strony biorąc pod uwagę rozrzut 
wyników pomiędzy laboratoriami otrzymany dla danej sk.ity 
<piaskowiec "Zerkowice" był mierzony w IFJ na dwu próbkach), 
odnosi się wrażenie, że błędy statystyczne oznaczeń są 
porównywalne. Oczywiste jest też, że rozrzut ten może być 
spowodowany zmiennością geologiczną samej skały. Jest na razie za 
mało wyników doświadczalnych by tę sprawę można było ostatecznie 
przesądzić. 

Po drugie, "radiometryczne" zawartości potasu są w zasadzie 
zgodne z "chemicznymi" zawartościami potasu podanymi w Tabeli 18.1 
z wyjątkiem może piaskowca "Radków", gdzie różnica jest dwukrotna 
Cdla piaskowca "Zerkowice", gdzie różnica jest co prawda aż 
trzykrotna, zawartość potasu jest jednak na tak niskim poziomie 
absolutnym, że nie należy się nią przejmować, bo nie wpłynie ona 
na ostateczny rezultat kalibracji). 

Po trzecie, uderza bardzo duża niezgodność wyników 
"jądrowych" z wynikami "chemicznymi" w odniesieniu do zawartości 
wody związanej. V piaskowcu "Nucharz" ta różnica jest prawie 4-ro 
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TABELA 19.1 
Parametry fizyczne bloków piaskowcowych B6V zmierzone tr IFJ oraz 
MIFiTJ AGH. Wyniki odnoszą się do suchego szkieletu skały. 
Parametr jedn. Mucharz Brenna Radkov 2erkoviice 

IFJ: 3 с u./g/cm 
±0.30 ±0.28 ±0.31 ±0.24 

Z /p с u. /e/cm3 6.33 4.69 2.84 2.23, 2.16 
di 

MIFiTJ AGH 

±0.18 ±0.18 ±0.12 ±0.12 
Z /p -"- 5.69 5.24 2.48 2.07 
3 

K%syP 
a 

a 

IFJ К 
a 

C K 2 0 > * 
Co> 
U 
0 

Th 
a 

—"— 
-"-

'/. wag. 
-"-

И wag 

-"-
-"-

ppm 
ppm 
ppm 
ppm 

Oznaczenia: 
Z /p - masowy 

v -2200 o 

34.0 
±1 

1.71 
±0.07 

1.48 
±0.02 
1.78 

±0.02 
1.99 

±0.10 
5.04 

±0.24 

przekrój czynny 
m/s. 

27 
±1 

1 
±0 

2 
±0 
2 
±0 
1 

±0 
5 

±0 

.0 

.20 

.07 

.32 

.03 

.79 

.04 

.57 

.10 

.25 

.23 

absorpcji 

21.0 
±1 

0.77 
±0.07 

1.07 
±0.02 
1.29 
±0.02 
0.33 
±0.07 
1.50 
±0.16 

neutronów 

18.0 
±1 

0.55 
±0.07 

0.01 
±0.01 
0.01 
±0.01 
0.32 
±0.06 
0.87 
±0.14 

termicznych dl. 

CZ /p — masowy przekrój czynny na spowolnienie neutronów 
epitermicznych, 

o - odchylenie standardowe 
wagowa zawartość wody związanej została określona na podstawie 

krzywej kalibracji: masow przekrój czynny na spowolnienie 
neutronów epitermicznych <̂ » wagowa zawartość wody dla mieszaniny 
SiOg+HgO. Błąd systematyczny, związany z inną niż SiO2 matryca 
skalną, nie przekracza 0.'. V. wag. wody С podane wyniki mogą być 
zawyżone o taką wielkość) 

Zawartość K_0 został;* obliczona ze zmierzonej zawartości К 
odpowiednio do zależności stechiometrycznej. 
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krotna, dla pozostałych skał jest. ona systematycznie dwukrotna. 
Wydaje się, że należałoby w tym przypadku bardziej wierzyć wynikom 
"jądrowym" niż chemicznym. Ostatecznym rozstrzygnięciem będzie tu 
porównanie doświadczalnie otrzymanych wskazań sond neutronowych 
skorelowanych ze zmiennością parametrów neutronowych dla 
poszczególnych bloków kalibrujących. 
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20. PARAMETRY NEUTRONOWE BLOKOM KALIBRUJĄCYCH BGłf 
OBLICZONE TEORETYCZNIE 

Programami Si.0HN2.BAS oraz NER0TH.8AS obliczono parametry 
neutronowe dla tych bloków kalibrujących, dla których istniała 
wystarczająca informacja. Obliczenia zostały wykonane dla 
porowatości zero Ctzn. dla samego szkieletu skały>, oraz dla 
porowatości i nasycenia określonych dla każdego bloku i podanych w 
Tabelach 18.3 do 18.9. Składy chemiczne bloków były brane według 
informacji zawartej w Tabelach 18.1 i 18.2. przy czym jcjśli chodzi 
o zawartość wody, to przeprowadzono obliczenia dla dwu wariantów: 
dla zawartości wody według danych "chemicznych" Ctzn. wg. Tabel 
18.1 i 18.2) oraz wg. metody Krefta Cpatrz Tabela 19.1). W tym 
ostatnim przypadku zawartość C0_ brano jako różnicę pomiędzy 
stratami prażenia a zawartością wody według krefta. Vyniki 
obliczeń przedstawione są w Tabelach 20.1 do 20.в. Parametry 
bloków dla neutronów termicznych podawane są w dwu wersjach: dla 
energii termicznej (v«2200 m/s) oraz uśrednione po widmie 
neutronów termicznych. Do kalibracji półempirycznej należy brać 
parametry uśrednione po widmie i obliczone dla realnych 
porowatości danych bloków. Wyniki odnoszące się do porowatości 
zero podane zostały tylko dla celów porównawczych, celem 
łatwiejszego "wyłapania" efektów Litologicznych. 

Specyficzna sytuacja zaistniała dla piaskowca RADKÓW dla 
bloku R I. Otóż jak widać z danych w Tabeli 18.5. porowatość 
ogólna w tym bloku C13.755 ŚO jest mniejsza od porowatości 
rzeczywiście nasyconej (14.33 X). Dlatego też obliczenia 
parametrów neutronowych, których wyniki podaje Tabelo 20.6, 
zostały przeprowadzone dla obu tych porowatości i wodonasycenia 
zawsze równego 100 V.. Nie. tu jest miejsce na dyskusję tego dosyć 
dziwnego faktu. Może on być wynikiem albo zmienności geologicznej 
samej porowatości wewnątrz bloków skalnych wykonanych z piaskowca 
RADKoW, lub też jest to efekt szczelinowatości tego bloku. Sprawa 
ta powinna zostać w przyszłości bliżej zbadana. 

Przekroje czynne absorpcji neutronów termicznych dla 
piaskowców były mierzone niezależnie w dwu laboratoriach Cpatrz 
Tabela 19.1). Do obliczeń wzięto więc wartości średnie z obu 
laboratoriów. Dla wapienia PIŃCZÓW nie były znane wartości 
eksperymentalne tego przekroju czynnego, vobec czego wyniki w 
Tabeli 20.8 odnoszą się do przekroju czynnego absorpcji 
wyliczonego ze składu chemicznego wg. Tabeli 18.2. Zaistniała 
również pewna trudność z przekrojem czynn-m absorpcji neutronów 
termicznych dla piaskowca RADKÓW. Wynik 2.'1 c.u./g/ccm otrzymany 
w IFJ (patrz Tabela 19.1) został otrzymany gdy próbka była 
nasycana roztworem kwasu bor tego (jest to szczegół związany ze 
specyfiką metody pomiarowej stosowanej w IPJ) nie pod próżnią, 
gdyż próbka "gazowała". Pr by uwzględnienia teco efektu przy 
powtórnym pomiarze (na nowej próbce) dały wynik pomiaru 3.70+0.23 
c.u./t/сся. V rezultacie należy uznać, że przekrój czynny 
absorpcji neutronów termi< :nych dla szkieletu piaskowca RADK0V 
mierzonv metod* IFJ jest. jeszcze sprawą dyskusyjną. Do naszych 
obliczeń wzięto tylko wyni1. umieszczony w Tabeli 19.1. 
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TABELA 20.1. 
Parametry neutronowe bloków kalibrujących BGV Zielona Góra 

Piaskowiec NUCHARZ. Porowatość 0. 
(Parametry fizyczne bloków w». Tabeli lg.3) 

Parametr Blok H 81 Blok M XIX 

Neutrony prędkie 
. f . CchenO 11.39 11.38 

s CKrert? 17.20 17.17 
Cchem) 16.07 16.05 
(KrefO 20.04 20.91 

P r l . . n CcheaO 0.9142 0.9142 
Prawdop 

v_ • 2200 m/s 
_ Cchem) 16.36 16.38 
*•* K C U 1 ctreft> 16.36 16.38 

Cchern) 0.432 0.432 
<Kr*ft> 0.841 0.840 

. f . Cchern) 5.144 5.137 
bd c (Kreft) 7.170 7.161 
. , . Cchem> 12.50 12.48 

m (Kreft) 18.63 18.60 
O^rednione po widmie termiczny* 

_ r <chem> 13.67 13.68 
*a KC'n-> CKrefO 12.40 12.41 
n . Cchemi 0.526 0.525 
» lc"-» CILreft> 0.936 0.934 

Cchem> • 6.202 6.193 
Ld ^C"'' С tref O 8.678 8.675 

Cchem) 12.97 12.95 
**• *"C"J (KrefO 19.26 19.24 

Wynik oznaczony <che») został obliczony *c- składu 
cbaaiczneco podaneco w Tabeli 1в-1-. zas wynik oznaczony CKreft) 
zoetał otrzymany dla zawartomci «ody w£- Tabeli 19.1. 



TABELA 20.2. 
Parametry neutronowe bloków kalibrujących BGV Zielona Góra 

Piaskowiec MUCHARZ. Porowatość wg. Tabeli 16.3. 

Parametr Blok N 81 Blok H XIX 

CKreft) 

Neutrony prędkie 
11.40 
16.28 
16.27 
20.45 

•££, 
'0 

Cc.u.) 

D Ccm> 

Ccm> 

< 2200 m/s 
Cchem) 
CKreft) 
Cchem) 
CKreft) 
Cchem) 
CK^eft) 
Cchem) 
CKxeft) 

0.9177 
0.8719 

16.05 
16.05 

0.421 
0.767 
5.122 
6.914 
12.50 
17.69 

11.35 
16.29 
16.18 
20.40 
0.9173 
0.8705 

16.15 
16.15 
0.420 
0.771 
5.102 
6.909 
12.44 
17.69 

Uśrednione po widmie termicznym 
Cc.u.) Cchem) ClCreft> 

13.46 
12.51 

D Cen) 

L. С cm) d 

L С cm) 

Cchem) 
CKreft) 
Cchem) 
CKreft) 
Cchem) 
CKreft) 

0.514 
0.872 
6.183 
8.347 
12.97 
18.30 

13.54 
12.56 
0.513 
0.874 
6.158 
8.343 
12.91 
18.30 

Uwaga: 
Wynik oznaczony Cchem) został obliczony wg. składu 

chemicznego podanego w Tabeli 18-1., zas wynik oznaczony CKreft) 
został otrzymany dla zawartości wody wg. Tabeli 19.1. 
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TABELA 20.3. 
Parametry neutronowe bloków kalibrujących BGV Zielona Góra 

Piaskowiec BRENNA. Porowatość 0. 
С Parametry fizyczne bloków wc. Tabeli 18.4.> 

Parametr B-29.8 B-42 B-41 B-40 

L (cm) 

Ccm> 

Cchem) 
CICreft) 
Cchem) 
CICreft) 

_, . Cchem) Prawdop.CKpeft> 

Neutrony prędkie 
16.23 
19.40 
20.40 
22.91 
0.8815 
0.8447 

v„ - 2200 
Cc.u.) 

D С cm) 

L. С cm) d 

Lm Ccm) 

Cchem) 
CKreft) 
Cchem) 
CICreft) 
Cchem) 
CICreft) 
Cchem) 
CICreft) 

13 .42 
13 .42 
0.767 
0.974 
7.359 
8.519 
17.90 
21.19 

Z Cc.u.) 

Uśrednione po widmie termicznym 
Cchem) 10.67 

D 

L d 

Lm 

Ccm) 

Ccm) 

Ccm) 

CICreft) 
Cchem) 
CICreft) 
Cchem) 
CSCreft) 
Cchem) 
CICreft) 

10.08 
0.869 
1.060 
9.025 

10.256 
18.57 
21.94 

16.23 
19.40 
20.40 
22.91 
0.8815 
0.8447 

13.42 
13.42 
0.767 
0.974 
7. 559 
8.519 
17.90 
21.19 

cznym 
10.67 
10.08 
0.869 
1.060 
9.025 

10.256 
18.57 
21.94 

16.34 
19.54 
20.54 
23.07 
0.8815 
0.8447 

i3.33 
13.33 
0.772 
0.981 
7.612 
8.578 
18.03 
21.34 

10.60 
10.01 
0.875 
1.067 
9.087 

10.327 
18.70 
22.10 

16.30 
19.49 
20. 49 
23.01 
0.8815 
0.8447 

13.37 
13.37 
0.770 
0.978 
7.590 
8.554 
17.98 
21.28 

10.63 
10.04 
0.873 
1.064 
9.062 

10.298 
18.65 
22.04 

Uwaga: 
Wynik oznaczony Cchem) został obliczony wg. składu 

chemicznego podanego w Tabeli 18.1., zaś wynik oznaczony CICreft) 
został otrzymany dla zawartości wody wg. Tabeli 19.1. 
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TABELA 20.4. 
Parametry neutronowe bloków kalibrujących BGV Zielona Góra 

Piaskowiec BRENNA. Porowatość wg. Tabeli 18.1. 

Parametr B-29.8 B-42 B-41 B-40 

Ccm) 

С cm) 

Cchem) 
CKreft) 
Сchem) 
CKrefO 

Neutrony prędkie 
14.68 14.79 
16.32 16.42 
19.63 19.79 
20.98 21.14 
0.9059 0.9063 
0.8910 0.8916 

v„ « 2200 m/s 
2 Cc.u.) 

D Ccrn) 

Ccm> 

L Ccm> ni 

Cchem) 
CK-rert) 
Cchem) 
CKreft) 
Сchem) 
CKreft) 
Cchem> 
CKreft) 

13.23 
13.23 
0.628 
0.746 
6.889 
7.511 
16.21 
17.96 

13.11 
13.11 
0.631 
0.749 
6.936 
7.558 
16.33 
17.04 

Uśrednione po widmie termicznym 
2 Cc.u.) 

D С cm) 

L . Ccm) 

L Ccm) m 

Cchem) 
CKreft) 
Cchem) 
CKreft) 
Cchem) 
CKreft) 
Cchem) 
CKreft) 

10.86 
10.63 
0.738 
0.858 
8.244 
8.986 
16.84 
18.63 

10.77 
10.54 

0.742 
0.862 
8.301 
9.043 
16.96 
18.74 

14.60 
16.19 
19.58 
20.90 
0.9070 
0.8926 

13.24 
13.21 
0.621 
0.736 
6.848 
7.455 
16.13 
17.82 

10.88 
10.66 
0.731 
0.848 
8.197 
8.920 
16.74 
18.48 

14.72 
16.34 
19.70 
21.04 
0.9065 
0.8919 

13.17 
13.17 
0.627 
0.744 
6.900 
7.517 
16.26 
17.99 

10.82 
10.59 
0.733 
0.857 
8.259 
8.994 
16.88 
18.65 

Uwaga: 
Wynik oznaczony Cchem) został obliczony wg. składu 

chemicznego podanego w Tabeli 18.1., zaś wynik oznaczony CKreft) 
został otrzymany dla zawartości wody wg. Tabeli 19.1. 
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TABELA 20.5. 
Parametry neutronowe bloków kalibrujących BGW Zielona Góra 

Piaskoviec RADKÓW. Porowatość 0. 
(Parametry fizyczne bloków wg. Tabeli 18.5.> 

Parametr Blok R I Blok R II 

<chem) 
CKreft) 

•>. «-> 

Neutrony prędkie 
18.06 
21.75 
22.16 
25.15 
0.8874 
0.8514 

v,. - 2200 m's 
Z Cc. u.) 
a 

D Ccm) 

L, Ccm) 
L С cm) 

1Я 

Cchem) 
ClCreft> 
Cchem) 
CKreft> 
Cchem) 
CJCreft) 
Cchem) 
CICreft) 

7.09 
7.09 
0.87P 
1.095 

11.135 
12.427 
21.22 
25.05 

£ Cc.u.) 

D (cm) 

Uśrednione po widmie termicznym 
Cchem) 5.83 
CKreft) 5.58 

L. С cm) d 

L Cf.m) m 

Cchem) 
CKreft) 
Cchem) 
CICreft) 
Cchem) 
CKreft) 

0.961 
1.152 

12.842 
14.370 
22.16 
26.07 

17.96 
21.63 
22.03 
25.01 
0.8874 
0.8514 

7.13 
7.13 
0.974 
1.089 
11.073 
12.358 
21.10 
14.91 

5.86 
5.61 
0.956 
1.143 

12.771 
14.289 
22.04 
25.92 

Uwaga: 
Wynik oznaczony Cchem) został obliczony wg. składu 

chemicznego podanego w Tabeli 18.1., zaś wynik oznaczony CICreft) 
zosta! otrzymany dla zawartości wody wg. Tabeli 19.1. 
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TABELA 20.6. 
Parametry neutronowe bloków kalibrujących BGV Zielona Góra 

Piaskowiec RADK0V. Porowatość wg. Tabeli 18.5. 

Parametr Blok R la 
0«13.753 >. 

Blok R Ib 
.33 У. 

Blok R II 
0=15.459 X 

Neutrony prędkie 

Pi 

Ld 

z 

D 

L d 

L m 

С cm) 

С cm) 
> 
-awdop 

Cc. u 
i 

Ccm) 

. Ccm) 

Ccm) 

Cchem) 
CKreft) , 

c£re?O 

сЙе?О 
V0 " 

Cchem) 
CKreft) 
Cchem) 
CKreft) 
Cchem) 

Cchem) 

Uśrednione po 

Cc.u. 

Ccm) 

Ccm) 

Ccm) 

- Cchem) 
* CKreft) 

Cchem) 
CKreft) 
Cchem) 
CKreft) 
Cchem) 
CKreft) 

12.27 
12.90 
17.68 
18.28 
0.9355 
0.9313 
2200 m/s 
9.17 
9.17 
C.449 
0.491 
6.994 
7.319 
14.12 
14.83 

12.15 
12.75 
17.58 
18.16 
0.9364 
0.9324 

9.26 
9.26 
0.440 
0.480 
6.891 
7.202 
13.97 
14.64 

widmie termicznym 
7.86 
7.82 
0.543 
0.589 
8.310 
8.673 
14.82 
15.54 

7.94 
7.90 
0.533 
0.577 
8.196 
8.544 
14.65 
15.35 

12.08 
12.67 
17.54 
18.10 
0.9371 
0.9332 

9.31 
9.31 
0.434 
0.473 
6.823 
7.124 
13.87 
14.54 

7.98 
7.95 
0.527 
0.569 
8.121 
8.459 
14.56 
15.23 

Uwaga: 
Wynik oznaczony Cchem) zosta_ obliczony wg. składu 

chemicznego podanego w Tabeli 18.1., zaś vynik oznaczony CKreft) 
został otrzymany dla zawartości wody wg. Tabeli 19.1. 
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TABELA 20.7. 
Parametry neutronowe bloków kalibrujących BGW Zielona Góra 

Piaskowiec 2ER»C0VICE. Blok Z VI j. i d. 
CParametry fizyczne bloków wg. Tabeli 18.6> 

Parametr Porowatość 0 У. Porowatość 23.69 У. 

L Ccm) 

D Ccm) 

Prawdop. 

Neutrony prędkie 
Cchem) 19.66 
CKreft) 22.67 
Cchem) 23.32 
CKreft) 25.82 
Cchem) 0.8869 
CKreft) 0.8603 

2200 
Za Cc.u. 

0 С cm) 

L. Ccm) a 
L Ccm) m 

Z Cc.u. а 
D Ccm) 

L . Ccm) a 
L Ccm) m 

Cchem) 
CKreft) 
Cchem) 
CKreft) 
Cchem) 
CKreft) 
Cchem) 
CKreft) 

5.77 
5.77 
0.978 
1.134 
13.021 
14.020 
23.58 
26.65 

uśrednione po widmie termicznym 
- Cchem) 
CKreft) 
Cchem) 
CKreft) 
Cchem) 
CKreft) 
Cchem) 
CKreft) 

4.72 
4.57 
1.042 
1.175 

14.850 
16.037 
24.64 
27.77 

10.71 
10.92 
16.33 
16.56 
0.9506 
0.9494 

9.78 
9.78 
0.333 
0.345 
5.836 
5.940 
12.20 
12.43 

8.45 
8.44 
0.416 
0.430 
7. 7. 014 133 
12.80 
13.04 

Uwaga: 
Wynik oznaczony Cchem) został obliczony wc. składu 

chemicznego podanego w Tabeli 18.1., zaś wynik oznaczony CKreft) 
został otrzymany dla zawartości wody wg. Tabeli 19.1. 
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TABELA 20.8. 
Parametry neutronowe bloków kalibrujących BGV Zielona Góra 

Wapien PINCZOV. 
Parametr 

Ls < с и > 

D s <c«O 
Prawdop. 

Sa Cc.u.> 
D Сся> 
Ld Cc«> 

Porowatość 0 У. Porowatości 
Blok: A i В 

Neutrony prędkie 
25.39 
26.84 
0.6670 

v0 • 2200 u/m 
7.79 
1.103 
11.897 
26.42 

A 

9.37 
14.53 
0.8935 

12.94 
0.260 
4.485 
10.39 

U*r*dnlone po widal* termicznym 
Ea <c.u.> 
0 <cm> 
L. <cm> 
Lm <cm> 

S.T2 
1.103 
13.883 
27.37 

11.19 
0.330 
5.432 
10.83 

*C- Tabeli 18.9. 
В 

9.61 
14.94 
0.8950 

12.64 
0.265 
4.577 
10.64 

10.93 
0.336 
5.542 
11.09 

Uwara: 
Wyniki w Tabeli 20.8. aoctaiy obl.iczone mg. składu 

chmaicznefo podanego « Tabeli 18.2. oraz parametrów fizycznych 
podanych w Tabeli 18.9. 
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W otrzymanych wynikach uderza duża różnica w długościach 
spowalniania, dyfuzji i migracji neutrono» spowodowana różnymi 
zawarlościami wody w szkielecie skał piaskowcowych podanymi »«;. 
danych chemicznych oraz jądrowych. Różnice te naj*ir>ksze są dla 
piaskowca MUCHARZ - sięgają bowiem a-z 6 centymetrów, co je^t 
wielkością olbrzymią dla tego parametru neutronowego. Dla 
pozostałych bloków różnice te dochodzą do 1.5 centymetra, co 
również jest wielkością wychodząca, poza dopuszczalne granice 
tolerancji. Z zestawienia teco widać, że /.agadnienie zawartości 
wody związanej znajdującej się rzeczywiście w blokach 
kalibrujących musi zostać w przyszłości bardzo szczegółowo 
rozpracowane jeśli chcemy ich używać do kalibracji sond 
neutronowych. 

V wynikach obliczeń neutronowych podanych w Tabelach 20.1 do 
20.8 uderza też duża zgodność wyników otrzymanych dla różnych 
bloków tej samej litologii mimo dosyć dużego rozrzutu parametrów 
fizycznych pomiędzy poszczególnymi blokami. Wynika to z Taktu, że 
po pierwsze, dla danej litologii posługujemy się w obliczeniach 
tym samym składem chemicznym szkieletu, a po drugie, ilość wody 
zawartej w przestrzeni porowej skały jest taka sama dla wszystkich 
bloków danej litologi., które były razem nasycane Ctzn. porowatość 
nasycona wg. Tabel 18.3 do 18.9 jest dla nich taka samn). 

Ola marmuru BIA>.<\ MARIANNA oraz wapienia J07.EF0V brak jest 
wszystkich niezbędnych danych do obliczenie ich parametrów 
neutronowych. Tytułem próby obliczono te paramatry zakładając 
następujące parametry fizyczne: 

Biała Marianna 
Józefów 

Pr [g/cm 
2.?2 
2.70 

1 0 
0. 

16. 

tfc] 
5 
3 

S 
0 

100 
w 
.0 
.0 

co w wyniku dało nastepuja.ee (przypominamy, że są to dane 
hipotetyczne) parametry neutronowe 

L tem) D (cm] L, Icm) 0 (cm) s s d 
Biała Marianna 24.05 27.35 14.157 1.120 
Józefów 12.30 16.91 7.967 0.534 

Tok dalszego postępowania zależy teraz od wyników 
eksperymentalnych otrzymanych konkretnymi sondami w danych blokach 
с konkretnych średnicach odwiertu. Posiadając te informacje, przy 
pomocy programów M4T0M2-1.BAS i M4TOM2-2. BAS należy obliczyć 
pozorne długości spowalniania i migracji i postępować dalej 
zgodnie z instrukcjami zawartymi w Rozdziale 17. Problem, który z 
zestawu parametrów neutronowych bloków: tych oznaczonych CchenO 
czy też CKreft> należy użyć do obliczeń, może być rozstrzygnięty 
na razie tylko na drodze eksperymentalnej. Należy po prostu 
przeprowadzić obliczenia dla obu tych zestawów i zobaczyć, który z 
nich daje lepsze wyniki. 
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21. PRZYKŁAD KRZYWEJ KALIBRACJI OTRZYMANEJ NA BLOKACH BGN 
ZIELONA GÓRA 

W dniu 1 czerwca 1988 otrzymano od Dr. Massalskiego z BGW 
Zielona Góra wyniki pomiarów sondą dwudetektorową PKNN-3^1 
wyposażoną * liczniki helowe o ciśnieniu 4 atmosfer. Długości 
czynne tych liczników były w granicach 25 do 30 cm i stosowane w 
sondzie rozstawy były 35 i 60 cm Ctzn. odległości od środka źródła 
Am-Be do środka długości czynnej liczników). Średnica sondy 
wynosiła 86 mm. Pomiary były wykonywane w modelach skał 
piaskowcowych i węglanowych posiadających średnice otworów 141 i 
?.){> mm. Wyniki tych pomiarów są zestawione w Tabeli 21.1. Pomiary 
były wykonywane ze statystyką zliczeń conajmniej 1 >. w odstępach 
10 cm. Na każdej głębokości sonda była dociskana do ściany otworu 
w czterech punktach odpowiadających mniej więcej czterem stronom 
świata.. Jako wartości "średnie" podane w Tabeli 21.1 wzięto te 
wyniki. które eksperymentator uznał za najbardziej 
reprezentatywne, zaś wartości maksymalne i minimalne podają 
rozrzut, wyników zaobserwowanych wewnątrz każdego z modeli. Rozrzut 
ten, jak widać, znacznie przekracza możliwy do zaobserwowania 
rozrzut wynikający jedynie ze statystyki zliczeń. Swiadc2y to o 
niejednorodności modeli lub o niedokładnym dociśnięciu sondy do 
ścian;1 otworu Cnp. z powodu występowania pewnych nier«?gu3arnosci 
ścian otworu). Wśród wyników podanych w Tabeli 21.1 znajdują się 
również dane otrzymane w modelu dolomitu LIBIĄH, ca do którego nie 
posiadamy, jak na razie, żadnych danych. 

Jako dane wejściowe do obliczeń programem M4T0M2-2.BAS 
wzięto niektóre tylko wyniki podane w Tabelach 20.1 do 20 8, przy 
czym przyj-?t.o zawartości wody związanej w szkielecie modeli według 
Krefta. Przyjęty zestaw danych zestawiono w Tabeli 21.2, gdzie 
umieszczono również hipotetyczne dane dla modeli wapieni Biiła 
Marianna i Józefów. 

Wyniki obliczeń pozornej długości migracji programem 
M4T0M2-2.BAS dla konfiguracji modeli i sondy PKNN-3/1 podano w 
Tabeli 21.3. Korelacja danych pomiarowych z Tabeli 21.1 oraz 
pozornych długości migracji wg. Tabeli 21.3 przedstawiona jest na 
Fig. 21.1. Korelacja ta przedstawia się najlepiej w skalach 
logarytmicznych na obu osiach. Te same dane zostały również 
wykreślone na skali 1iniowo-1ogarytmicznej CFig. 21.2) oraz 
liniowej (Fig. 21.3). Jak widać z tych rysunków, na skali 
dwulogarytmicznej otrzymana korelacja jest najbardziej liniowa. 
Dlatego też na Fig. 21.1 wykreślono "na oko" linię prostą 
przedstawiającą uogólnioną krzywą kalibracji danej sondy 
neutronowej. 

Wykreślanie krzywej kalibracji "na oko" było w tym przypadku 
dopuszczalne, gdzyż otrzymane punkty są znane z bardzo grubym 
błędem. Po pierwsze, ze względu na kiepską znajomość zawartości 
wody związanej w szkielecie modeli kalibrujących, wartości 
pozornych długości migracji są znane z dosyć dużym błędem. Dotyczy 
to zwłaszcza bloków piaskowców MUCHARZ, BRENNA i RADKÓW. Po 
drucie, wskazania sondy w poszczególnych blokach, ze względu na 
ich niejednorodnośći, są również obarczone dużymi błędami. Obie te 
kwestie musza w przyszłości zostać pozytywnie rozwiązane i w 
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TABELA 21.1. 
Wyniki pomiarów dwudetektorową sonda PK.N.N-3̂ 1 w modelach 

BGW Zielona Góra Cwg. dr. .lassalskiego) 
Średnice otworów: 
Wskazania sondy: 

Modele: 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Mucharz 

Brenna 

Radków 

Zerkowice 

Pińczów 

Woda 

Biała Marianna 

Józefów 

Libiąż 

141 mm 
średnie m a x 

min 

2.845 3;7J 

3.265 4;js 

3 052 3 1 5 3 0 5 2 3.00 
3 88 4 0 5 3 8 8 3.83 
4 525 4'70 
*'**J 4.48 

1 7 3 1 B 6 l r j 1.68 
3 247 3 3 8 3 Z * r 3.09 
3 427 3 6 6 3 > 4 2' 3.38 

216 mm . . . max średnie min 

•? 

7 

i.875 Ul 
•> 

>•*> 1:S5 

Wskazania sondy podane w Tabeli odnoszą się do stosunku 
zliczeń sondą "krótką" do sondy "długiej". Stosunek ten mierzony 
był w pozycji sondy "przy ścianie otworu" na różnych 
głębokościach w modelu oraz w czterech Cna ocół> pozycjach 
przesuniętych względem siebie o 90 stopni: E, W, S, N na każdej 
głębokości. 
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TABELA ZI.Z. 
Dane wejściowe do programu M4T0N2-2.BAS dla Modeli BGV 

Zielona Góra 

1. 
2. 
3. 
i 
5. 
6. 
7. 
8. 

Model 

Nucharz 
Brenna 
Radków 
Zerkowice 
Pińczów 
Woda 
Bała Na-^ 
Józefów 

Woda 
v. objętość. 

6.40 
7.73 
17.15 
26.24 
36.15 

100.00 
0.00 
16.30 

(cm) 

16.28 
16.32 
12.56 
10.92 
9.49 
6.96 

24.05 
12.30 

Ds 
Cen) 

20.42 
21.01 
18.18 
16.56 
14.73 
12.37 
27.35 
16.91 

Ld 
(cm) 

8.345 
8.986 
8.559 
7.133 
5.487 
2.78 
14.157 
7.967 

D 
(cm) 

0.873 
0.856 
0.578 
0.430 
0.333 
0.149 
1.120 
0.534 

Uwaga; 
Parametry dla neutronów prędkich zostały obliczone dla 

źródła Am-Be. Zawartości wody w modelach zostały wzięte wg. 
Ij-erta. 
Dane hipotetyczne 

TABELA 21.3. 
Pozorne długości migracji obliczone programem M4T0M2-2.BAS 

dla danych przedstawionych w Tabeli 21.1. Wypełnienie sondy: 
woda, średnica sondy: 86 mm. 

Pozorne długości migracji Cen) 
Średnica odwiertu: 141 mu 216 HM 

1. Mucharz 14.400 13.286 
2. Brenna 14.457 13.344 
3. Radków 11.294 10.586 
4. Zerkowice 10.048 9.526 
5. Pińczów 9.048 8.700 
6. Woda 7.495 7.495 
7. Biała Marianna* 21.77 20.25 
8. Józefów* 11.11 10.43 
Dane hipotetyczne 
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ZCM00EL2.CRF 

D 

tsi 

D от 
g 

5.0 

3 40 

3.0 

2.0 

Ł Sonda 0 86 mm 
wypem. wodą 

o • Piaskowce 
o • Wapienie 
n o 141 mm 
• • 216 mm 

j j I l i 

8 9 10 11 12 13 14 15 , 16 17 18 19 20 
POZORNA DŁUGOŚĆ MIGRACJI (cm) 

21.2. Uogólniona krzywa kalibracji sondy dwudetektorowej. 
Sonda PKNN-3/1, rozstaw 35/60 cm, źródło Am-Be. 
Programy: SL0WN2.BAS, NEROTH.BAS. M4T0M2-2.BAS. 

21 2K 



6ST 

STOSUNEK ZLICZEŃ: KRÓTKA/DŁUGA 



przypadku otrzymania "dobrych" punktów doświadczalnych ich 
korelację taką, jak na Fig. 21.1 należy wyrównać metodą 
najmniejszych kwadratów. 

Zgodnie z procedurą kalibracji przedstawioną w Rozdziale 17 
korelacja na Fig. 21.1 jest wynikiem końcowym, który jednak nie 
może jeszcze być wykorzystany do bezpośredniej interpretacji 
porowatości. Należy bowiem "przetłumaczyć" teraz otrzymane ze 
wskazań sondy pozorne długości migracji na odpowiadające im 
porowatości. Przypominamy zgodnie z Rozdziałem 17, że ¥ tym celu 
należy wiedzieć, w jakiej litologii pomiar był lub będzie wykonany 
Cco sprowadza się do znajomości typu litologicznego, przekroju 
czynnego absorpcji neutronów termicznych w szkielecie skały, 
ciężaru właściwego tego szkieletu, oraz rodzaju medium 
nasycającego ten szkielet .co z kolei równoważne jest znajomości 
zasolenia wód złożowych, oraz ewentualnie współczynnika 
woaonasycenia w przypadku występowania węglowodorów). Ponadto 
należy znać średnicę otworu С prawdziwą a nie tylko nominalną!>, w 
którym pomiar był wykonany oraz średnicę sondy. Tytułem przykładu 
programami SL0WM2.BAS , NEROTM.BAS i M4T0K2-2.BAS obliczono 
dla hipotetycznych litologii: 

Skład 
CaCO3 

SiO2 

CaC03. 

chemiczny 

MgCO 

Ciężar 
2.72 
2.65 
2.85 

właściwy 
6/-СИ3 

C/c.3 

(/cia 

pozorne długości migracji dla sondy o średnicy 86 mm w otworach o 
średnicy 143 i 216 mm. Przekrój czynny absorpcji neutronów 
termicznych wzięto taki, jaki wynikał z powyższego składu 
chemicznego. Założono dalej 100 procentowe nasycenie poro»? wodą 
słodką oraz zmienną porowatość od zera do 50 procent. Wynik tych 
obliczeń pokazany jest na Fig. 21.4 i 21.5 dla tej samej 
logarytmicznej skali pozornej długości migracji С identycznej 
zresztą ze skalą na Pig. 21.1) oraz dla dwu skal porowatości -
logarytmicznej celem wyartykułowania niskich porowatości, oraz 
liniowej celemm łatwiejszego odczytu porowatości wysokich. Dopiero 
odpowiednia kombinacja wykresów na Fig. 21.1 z Fig. 21.4 lub 21.5 
pozwala na właściwe odczytanie porowatości skały, tak jak to było 
schematycznie pokazane na Fig. 6.7. 

Przedstawiony powyżej yposób interpretacji, mimo swej 
całkowitej poprawności fizycr.nej, nie byłby zbyt wygodny w 
pomiarach rutynowych. Dla interpretacji takich pomiarów powinno 
się ustalić jedną standarMi wą średnicę odwiertu oraz jedną 
standardową litologię, dla l:L >rych powinno się z wykresów na Fig. 
21.1 i 21.4 Club im podobnych) ustalić bezpośrednią zależność 
pomiędzy wskazaniami sond* a porowatością, którą będzie się 
umownie nazywać porowato сią pozorną. Następnie wszystkie 
odchylenia od warunków sta Jardowych powinno się wyrażać poprzez 
poprawki Сw jednostkach porowatości> sprowadzające porowatość 
pozorną do porowatości prawdziwej. Te wszystkie poprawki można już 
obliczać z wykresów analogicznych do tych pokazanych na Fig. 21.4 
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i 21.5 a obliczonych dla właściwych warunków pomiarowych, tak jak 
to było pokazane w Rozdziale 14. 

W odniesieniu do modeli BGV Zielona Góra. niezależnie od 
konieczności lepszego określenia w nich zawartości wody związanej 
oraz opracowania właściwej metodyki pomiaru Ct.j., jak określać 
reprezentatywne wskazania sondy w modelu jeśli jest on 
niejednorodny), należałoby pomyśleć o dodatkowych modelach, które 
wypełniłyby "dziurę" w zakresie pozornych długości migracji 
pomiędzy 11 a 20 cm Cpatrz Fig. 21.1). Odpowiada to modelom o 
niskiej całkowitej zawartości wody Ctzn. wody związanej w 
szkielecie i tej istniejącej w przestrzeni porowej). 
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ZZ. WNIOSKI KOŃCOWE I REKOMENDACJE 
Celem niniejszego Raportu hyło przedstawienie zasad 

fizycznych takiej_ metody kalibracji sond neutronowych. która 
mogłaby być użyta w warunkach mod«=li BGW Zielona Góra. Taka 
koncepcja została przedstawiona wraz z wszelkimi niezbędnymi 
algorytmami obliczeniowymi. Należy ją traktować jako propozycję, 
której słuszność musi zostać sprawdzona doświadczalnie na 
modelach w BGW Zielona. Jest to jednak w obecnej sytuacji jedyna 
rozsądna droga rozwiązania zagadnienia kalibracji sond 
neutronowych przy pomocy stosunkowo ubogiej bazy modeli 
kalibrujących oraz stosunkowo prostym aparatem matematycznym. Na 
pewno w trakcie stosowania tej metody okaże się, że jest jeszcze 
cały szereg zagadnienień wymagających lepszego poznania, 
dokładniejszego podejścia teoretycznego itp. Koncepcja 
przedstawionej metody kalibracji opiera się o zasadę momentów 
obliczanych wzdłuż osi otworu wiertniczego dla strumienia 
neutronów epitermicznych lub termicznych opisujących rozkład 
neutronów w realnym układzie geometrycznymn odwiert-warstwa. Dla 
konkretnych modeli oraz konkretnych wyników pomiarowych 
przedstawiono w Raporcie przykład takiej kalibracji, 'do wzglądu 
na brak kompletnej informacji o modelach kalibrujących, j.ik 
również niewystarczającego opracowania metodyki pomiarowej n.1» 
samych modelach, przykład ten należy traktować jako wstępny 
informację, a nie jako już całkowicie gotową krzywą kalibracji. 
Ostateczna krzywa kalibracji powinna powstać w wyniku dalszej 
współpracy pomiędzy BGV Zielona Góra a autorem niniejszego 
Raportu С tak zresztą, jak to było od samego początku powstawania 
ośrodka kalibrującego w BGW Zielona Góra). 

Przedstawiona w Raporcie koncepcja pozornych długości 
migracji Cspowalniania) jest koncepcją całkowicie nową i bę.izie 
na pewno wymagała w przyszłości dalszych "usprawnień". V 
szczególności dotyczyć to będzie zagadnienia krotności grup 
energetycznych w procesie spowalniania neutronów. Wydaje się, ze 
np. wyniki przedstawione na Fig. 21.1 byłyby jeszcze lepsze (w 
sensie "gładszego" dopasowania punktów doświadczalnych 
otrzymanych w różnych średnicach odwiertu). gdyby zastosować 
dwugrupowy model spowalniania. Opracowanie takiego modelu wymaga 
jednak czasu. Wyniki otrzymane w niniejszym Raporcie są 
podsumowaniem dotychczasowej pracy autora w tej dziedzinie do 
połowy roku 1988. Pozostały czas roku 1988 został wykorzystany do 
porządnego usystematyzowania wyników teoretycznych otrzymanych 
wcześniej i do ich zastosowania do konkretnych modeli skał i 
wyników pomiarowych. 

2 programów obliczeniowych « Języku BASIC, które tu 
omówiliśmy, tylko dwa zosta3у opublikowane w postaci Raportów 
IfJ.. tj. program SL0WN2.BAr i NEROTH.BAS Cwraz z programami 
pomocniczymi). Inne potrzebna do obliczeń programy będą dopiero 
opublikowane jako Raporty astytutu Fizyki Jądrowej. V chwili 
obecnej nie są one jednak jeszcze w stu procentach całkowicie 
przetestowane na wszt- • iego rodzaju kombinacje danych 
wejściowych, należy się więc zawsze liczyć z możliwością 
"utknięcia" któregoś z t rch programów dla Jakiejś nietypowej 
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sytuacji. 
Program М4ТСМ2.ВАГ < ewentualnie? jego rozwiniecie w 

postaci programu L!*?IG42.BAS) może być również stosowany do 
obliczania pozornych długości spowalniania neutronów w 
dwugrupowym przybliżeniu procesu spo»a]njania. V tym jednak celu 
należy najpierw opracować właściwy sposób obliczania dwugrupowych 
parametrów neutronowych ośrodków skalnych. Wymaga to odpowiednego 
zmodyfikowania programu SL0WN2.BAS. Prace w tyra zakresie będą 
prowadzone w przyszłości. 

Dalszej intensyfikacji powinny podlegać badania własności 
fizycznych i chemicznych próbek pobranych z modeli kalibrujących. 
Dotyczy to zwłaszcza problemu zawartości wody związanej w 
szkielecie skał. Niezależnie od tej działalności powinno się 
dążyć do wykonania modeli "czystych" w sensie np. bardzo czystego 
wapienia lub piaskowca posiadających dużą jednorodność 
przestrzenną - jak bowiem widać z wyników otrzymanych na już 
istniejących modelach - nie jesteśmy zbyt pewni ich składu 
pierwiastkowego ani własności fizycznych. 

Niepewność znajomości własności chemicznych i fizycznych 
modeli prowadzi do konieczności opracowania w przyszłości metody 
obliczeń parametrów neutronowych modelj, któr.j uwzglęniałaby tę 
niepewność. Chodzi po prostu o to, aby na korelacji 
odpowiadającej tej pokazanej na Fig. 22.1 móc nanieść odchylenia 
standardowe dla pozornych długości migracji. Rozwiązanie tego 
zagadnienia będzie się wiązało z odpowiednim rozbudowaniem 
programów SL0KN2.BA? i NLROTH.BAS. 

Problem "bezpośredniego" wpływu przekroju czynnego absorpcji 
formacji geologicznej dla neutronów termicznych na kształt 
krzywej kalibracji, który w Raporcie został tylko 
zasygnalizowany, powinien być przedmiotem dalszych badań, zarówno 
teoretycznych, jak i eksperymentalnych. 

Przedstawiany Raport powinno być traktowany jako początek 
prac nad zagadnieniem kalibracji sond neutronowych. Niezależnie 
od problemów poruszanych Ci rozwiązanych) w tym opracowaniu, 
należy mieć na uwadze dalsze rozwinięcie tej problematyki na: 
badanie wpływu zarurowania, obecności cementu oraz osadu ilastego 
na kształt krzywych kalibracji. Nie wydaje się aby odpowiedz na 
te problemy mogła być znaleziona poprzez proste zwiększanie 
różnomateriałowych stref koncentrycznych wokół sondy przy 
stosowaniu modelu dyfuzyjnego dla transportu neutronów. 
Przybliżenie dyfuzyjne nie nadaje sic bowiem do badania 
finezyjnych zagadnień związanych z cienkimi strefami 
materiałowymi. Do rozwiązania tych zagadnień będzie należało 
<przypuszczałnie) użyć albo rachunku zaburzeń, albo zmodyfikować 
warunki graniczne na granicach stref materiałowych w rozwiązaniu 
dyfuzyjnym. 

Zagadnienie sondy przybliżanej pustym kanałem powietrznym w 
procesie transportu neutronów zostało w przedstawianym Raporcie 
rozwiązane w sposób, powiedziałbym, pragmatyczny, co nie oznacza 
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iż jest ono całkowicie poprawne. Przedstawienie strumienia 
neutronów w przypadku pustego otworu Csondy) czeka jeszcze na swe 
rozwiązanie teoretyczne. Problem poleca tu na tym, by owo 
rozwiązanie było możliwie proste i nie wymacało stosowania bardzo 
skomplikowana, cli kodów transportowych. Przypuszczalnie należy, po 
prostu, sformułować w odpowiedni sposób warunki brzegowe na 
ścianę pustego otworu. Nie Jest to Jednak sprawa taka całkiem 
prosta, bo np. Denisik i in. C1969) zaproponowali na tej granicy 
warunek zerowania się gradientu osiowego strumienia neutronów. 
O-.nacza to jednak fizycznie, że prąd neutronów poprzez tę 
p •wierzchnią jest zerem, co przecież nie jest prawdą. Wożniak 
Cl972) natomiast formułuje ten warunek zupełnie inaczej - w jego 
rozwiązaniu sygnał sondy jest właśnie proporcjonalny do tego 
gradientu Cktóry w takim razie nie może posiadać wartości 
zerowej). Już te dwa tylko przykłady pokazują złożoność 
zagadnienia fizycznego, które trzeba będzie rozwiązać. 

Rozwijając dalej kierunek prac wspomnianych powyżej, 
należałoby do dwugrupowego spowalniania neutronów dołączyć 
trzecią grupę dyfuzyjną, opisującą dyfuzję neutronów termicznych. 
Jest to oczywiści całkowicie możliwe w ramach przedstawianej tu 
teorii, jednakże wzory końcowe na strumień neutronów termicznych 
będą znacznie bardziej skomplikowane. Noże to doprowadzić do 
sytuacji, w której obliczanie czwartej pochodnej okaże się 
numerycznie zbyt mało dokładne ze względu na ilość cyfr 
znaczących, jakie minikomputer PC/XT lub nawet AT Jest w stanie 
uwzględnić. Celem ominięcia tej trudności należy opracować nowe 
podejście do obliczania momentów strumieni neutronów wzdłuż osi 
odwiertu. Wymagać to będzie znowu nowego wysiłku w kierunku 
rozwijania teorii profilowań neutronowych. 

Niezależnie od dalszego rozwijania półempirycznej metody 
kalibracji sond neutronowych autor uważa, że prace nad 
bezpośrednią kalibracją teoretyczną powinny być w Polsce 
nadal kontynuowane, podobnie jak to ma miejsce na całym świecie. 
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