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1. WSTĘP PL0100796

Poszukiwania ropy naftowej i innych surowców mineralnych wymagają wier-
cenia w skałach pionowych otworów (odwiertów) do głębokości sięgających zwy-
kle kilku kilometrów. Z takich odwiertów można pobierać próbki skał w postaci tak
zwanych rdzeni wiertniczych. Tego rodzaju wiercenia rdzeniowe są jednak długo-
trwałe i niezwykle kosztowne. Ponadto uzyskiwanie kompletnych rdzeni wiertni-
czych nie zawsze jest możliwe. Dotyczy to zwłaszcza skał kruchych, łatwo wypłu-
kiwanych przez wodę lub płuczkę wiertniczą. Stąd, obecnie wykonuje się wierce-
nia bezrdzeniowe, znacznie szybsze i tańsze. Do tak wykonanego odwiertu
wprowadza się różne sondy pomiarowe połączone kablem z aparaturą naziemną.
Przeprowadzone w ten sposób badania skał wzdłuż osi odwiertu określa skróto-
wo się jako profilowanie odwiertu.

Pierwsze metody profilowań odwiertów opracowano w latach dwudziestych w
USA (firma Schlumberger). Metody te polegały na oznaczeniu różnych parame-
trów elektrycznych skał. Takie profilowania elektryczne są jednak możliwe tylko w
odwiertach bez stalowych rur okładzinowych, zabezpieczających odwiert przed
zawałem. Ogromny postęp w profilowaniu odwiertów nastąpił dopiero po wpro-
wadzeniu metod jądrowych. Dzięki dużej przenikliwości neutronów i fotonów
gamma w materii, rury okładzinowe w odwiercie nie stanowią istotnej przeszkody
w przeprowadzaniu profilowań radiometrycznych.

2. PROFILOWANIE GAMMA (PG)

Pierwsze profilowania jądrowe (radiometryczne) odwiertów polegały na bada-
niu naturalnego promieniowania gamma skał. Badania takie rozpoczęto w USA z
końcem lat trzydziestych. Szybki rozwój tych metod nastąpił po II wojnie świato-
wej, dzięki postępom w dziedzinie elektroniki i techniki jądrowej. W Polsce pierw-
sze profilowanie gamma odwiertu przeprowadzono w 1949 r. w okolicy Krosna,
pod kierunkiem prof. Mariana Mięsowicza z Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH)
w Krakowie. Możliwość identyfikacji poszczególnych skał na podstawie ich pro-
mieniotwórczości wynika z faktu, że różne skały charakteryzują się odmienną
zawartością uranu, toru i potasu, w których skład z kolei wchodzi promieniotwór-
czy izotop 40K. Jednym z głównych celów profilowań gamma jest wykrywanie
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porowatych warstw piaskowców i wapieni, które mogą być kolektorami ropy lub
gazu. Szczególnym przykładem wykorzystania naturalnej promieniotwórczości
formacji geologicznych były profilowania kierunkowych otworów wiertniczych w
wysadzie solnym w kopalni „Kłodawa", prowadzone w latach 1955-1956 przez
zespół pracowników z Katedry Fizyki AGH przy współpracy z Instytutem Geolo-
gicznym w Warszawie. Celem tych prac była lokalizacja w wysadzie solnym
przewarstwień soli potasowych.

3. SPEKTROMETRYCZNE PROFILOWANIE GAMMA (sPG)

Odmianą profilowania gamma, umożliwiającą uzyskiwanie większej ilości in-
formacji o badanych warstwach skalnych, jest metoda polegająca na analizie
widm energii fotonów gamma w odwiercie. W praktyce stosuje się dwa warianty
takich pomiarów, a mianowicie:
• pomiary „punktowe" całego widma za pomocą sondy nieruchomej znajdującej

się na określonej głębokości w odwiercie
• pomiary ciągłe w kilku wybranych kanałach analizatora amplitudy impulsów za

pomocą sondy poruszającej się wzdłuż osi odwiertu.
W ten sposób można rejestrować oddzielnie fotony gamma różnych izotopów, np.
potasu 40K (1,46 MeV), radu 226Ra (0,68 MeV) lub toru 232Th (0,98 MeV). Taka
metoda umożliwia, między innymi, oznaczanie zawartości minerałów ilastych
wyróżniających się stosunkowo znacznymi domieszkami pierwiastków promie-
niotwórczych.

4. PROFILOWANIE GAMMA-GAMMA (PGG)

Zasada tego profilowania odwiertów polega na pomiarach w skałach natężenia
rozproszonego promieniowania gamma, pochodzącego ze źródła umieszczonego
w sondzie pomiarowej w pewnej odległości od detektora (licznika). Między źró-
dłem i licznikiem znajduje się warstwa ołowiu ekranująca licznik przed promie-
niowaniem padającym wprost ze źródła. W praktyce wykorzystuje się trzy wa-
rianty takiej metody, a mianowicie profilowanie gęstościowe, selektywne i spek-
trometryczne.

4.1. Profilowanie gamma-gamma gęstościowe (PGGg)

Profilowanie takie, stosowane do badania skał, polega na pomiarach gęstości
strumienia (natężenia) rozproszonych fotonów gamma o energii pierwotnej około
1 MeV. Najczęściej wykorzystywanymi źródłami takich fotonów są izotopy 60Co
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lub 137Cs. Zasięg penetracji rozpraszanych fotonów ze wspomnianych źródeł, w
skałach o gęstości około 2600 kg/m3, jest rzędu kilkunastu centymetrów. Gęsto-
ściowe profilowanie gamma stosuje się do poszukiwań złóż surowców mineral-
nych wyróżniających się spośród innych skał gęstością. Za pomocą tej metody
można na przykład wykrywać złoża węgli kamiennych i brunatnych, a także soli i
niektórych rud. Metoda ta znalazła też zastosowanie w poszukiwaniu ropy i gazu
występujących w skałach silnie porowatych, a więc o stosunkowo małej gęstości
objętościowej.

4.2. Profilowanie gamma-gamma selektywne (PGGs)

W tej metodzie profilowania odwiertów, opracowanej w latach pięćdziesiątych
głównie w byłym ZSRR, wykorzystuje się silną zależność przekroju czynnego na
absorpcję niskoenergetycznych fotonów gamma od efektywnej liczby atomowej
skał. Przez fotony niskoenergetyczne rozumie się tutaj fotony o energiach mniej-
szych od około 0,35 MeV. Źródłami takich fotonów są na przykład izotopy 75Se,
113Sn lub 2 0 3Hg. Równocześnie stosowane detektory muszą się charakteryzować
możliwie dużą wydajnością detekcji fotonów w takim właśnie zakresie energii.
Aby zapobiec silnej absorpcji niskoenergetycznego promieniowania gamma w
obudowie sondy, wykonuje się ją z tworzyw sztucznych złożonych z pierwiastków
lekkich. Fotony emitowane przez źródło izotopowe ulegają w skale wielokrotnym
rozproszeniom komptonowskim, podobnie jak przy profilowaniu gęstościowym. W
tym jednak przypadku, wskutek małych energii rozproszonych fotonów, gęstość
ich strumienia docierającego do detektora zależy nie tylko od gęstości skały, lecz
głównie od zawartości w niej pierwiastków ciężkich, takich jak ołów, rtęć, cyna itp.
Metoda ta nadaje się więc szczególnie do wykrywania stref okruszcowania skał w
pierwiastki ciężkie.

4.3. Spektrometryczne profilowanie gamma-gamma (sPGG)

W poprzednim opisanym profilowaniu gęstościowym i selektywnym mierzone
natężenie rozproszonego promieniowania gamma nie stanowi jednoznacznej
funkcji określonego parametru skały. Na przykład wyniki pomiarów w profilowaniu
gęstościowym mogą zależeć od składu chemicznego warstw skalnych. Z drugiej
strony, przy oznaczaniu zawartości określonego pierwiastka ciężkiego za pomocą
profilowania selektywnego, trzeba się liczyć z zakłóceniami związanymi zarówno
z obecnością innych pierwiastków ciężkich, jak i różną gęstością objętościową
badanych skał. Na wyniki profilowań radiometrycznych mogą też mieć znaczny
wpływ inne czynniki, takie jak: średnica odwiertu, grubość rur okładzinowych,
rodzaj medium wypełniającego odwiert (powietrze, woda, płuczka) itp. W celu
zredukowania wpływu tych różnych czynników na wyniki profilowania gamma-
gamma opracowano jego warianty spektrometryczne. Ogólnie mówiąc, metody
spektrometryczne polegają na badaniu widm energii rozproszonych fotonów. Z
analizy takiego widma można uzyskać więcej informacji dotyczących poszczegól-
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nych parametrów skał. Stosowanymi w tym przypadku detektorami są zwykle
liczniki scyntylacyjne w połączeniu z analizatorami amplitudy impulsów.

Najprostsza wersja tego rodzaju profilowania gamma-gamma polega na wy-
znaczeniu tak zwanego parametru spektrometrycznego. Parametr ten definiuje
się jako stosunek natężeń rozproszonego promieniowania gamma, mierzonych w
dwóch różnych przedziałach energii. Wartość takiego parametru może być sto-
sunkowo silnie skorelowana z efektywną liczbą atomową ośrodka rozpraszające-
go (zależną od składu chemicznego), w porównaniu z natężeniem tego promie-
niowania w całym zakresie widma.

Kolejnym krokiem w rozwoju profilowań spektrometrycznych było opracowanie
uogólnionej metody gamma-gamma. Idea tej metody powstała w wyniku stwier-
dzenia faktu, że kształt widma energii i rozproszonych fotonów zależy od różnych
parametrów ośrodka rozpraszającego. Stąd, analiza takiego widma powinna do-
starczać informacji dotyczących różnych parametrów skał. W praktyce takie pro-
filowanie sprowadza się do pomiarów natężeń rozproszonego promieniowania w
kilku różnych przedziałach energii fotonów. Odpowiedni algorytm komputerowej
analizy tego rodzaju danych umożliwia uzyskanie pełniejszej informacji o bada-
nych skałach. Zasadniczy problem polega na optymalnym wyborze wspomnia-
nych przedziałów energii, przy których odpowiednie parametry spektrometryczne
wykazują możliwie silną, selektywną zależność od interesujących nas parame-
trów skały.

Innym wariantem profilowania spektrometrycznego jest metoda energii kry-
tycznej (critical energy method). Polega ona na pomiarach natężenia rozproszo-
nego promieniowania gamma tylko w jednym, wąskim przedziale energii w mak-
simum widma. Położenie tego maksimum na osi energii trzeba wcześniej znaleźć
wyznaczając całe widmo. Położenie to zależy od efektywnej liczby atomowej
ośrodka rozpraszającego, a tym samym od zawartości występujących w nim
pierwiastków ciężkich. Zaletą tej metody jest stosunkowa silna zależność mierzo-
nego sygnału od zawartości takich pierwiastków w skale.

5. PROFILOWANIE GAMMA-NEUTRON (PGN)

Metoda ta, określona jako profilowanie fotoneutronowe, polega na detekcji
neutronów wyzwalanych z jąder niektórych składników skał w wyniku reakcji (y,n).
Tego typu endoenergetyczne reakcje fotojądrowe charakteryzują się wysokimi
progami energetycznymi w granicach około 8-20 MeV, z wyjątkiem jąder berylu
9Be (1,67 MeV) i deuteru 2H (2,22 MeV). Z tego względu metoda ta, z wykorzy-
staniem izotopowych źródeł fotonów, może być użyteczna do oznaczania tylko
wspomnianych dwóch izotopów. Do wykrywania minerałów berylu wykorzystuje
się zwykle źródło antymonowe 124Sb, emitujące fotony gamma o energiach 1,69 i
2,09 MeV. Do oznaczania deuteru można korzystać z izotopu sodu 24Na, emitują-
cego fotony o energii 2,75 MeV. Oznaczenie tą metodą śladowych ilości deuteru
w wodzie stanowi jedną z metod rozróżniania wody od ropy wypełniającej pory
skał.
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6. PROFILOWANIE ODWIERTÓW Z WYKORZYSTANIEM

ŹRÓDEŁ NEUTRONÓW

Drugą grupę jądrowych profilowań odwiertów stanowią metody oparte na wy-
korzystaniu źródeł neutronów. Stosuje się przy tym zarówno izotopowe źródła
neutronów, takie jak Pu-Be lub 252Cf, jak i źródła akceleratorowe w postaci spe-
cjalnych odwiertowych generatorów lampowych.

Neutrony o energii początkowej na przykład 14 MeV z reakcji 3H(d, n)4He ule-
gają w skałach spowolnieniu wskutek zderzeń z różnymi jądrami. Zderzenia nie-
sprężyste polegają na wzbudzaniu jąder kosztem energii kinetycznej neutronów.
Towarzyszy temu natychmiastowa reemisja energii wzbudzenia jądra w postaci
fotonów gamma o energii charakterystycznej dla danego jądra. Dopiero po
zmniejszeniu energii neutronów do wartości 0,5 MeV ich dalsze spowalnianie
następuje już wyłącznie przez zderzenia sprężyste, głównie z jądrami wodoru
(protonami). Ostatnim etapem procesu spowalniania neutronów jest ich termali-
zacja, w wyniku której średnia energia neutronów staje się porównywalną ze
średnią energią kinetyczną chaotycznych ruchów termicznych atomów i cząste-
czek danego ośrodka. W temperaturze pokojowej (20°C) energia ta wynosi około
0.025 eV. Dalszy ruch neutronów termicznych w danym ośrodku ma już charakter
dyfuzyjny, podobnie jak ruch cząsteczek gazu w warunkach równowagi termody-
namicznej. Dyfuzja poszczególnych neutronów kończy się ich absorpcją przez
jądra. Absorpcja taka zachodzi głównie w wyniku wychwytów radiacyjnych, tzn.
reakcji (n,y).

Możliwości wykorzystania neutronów do badania skał wynikają ze znacznego
zróżnicowania przekrojów czynnych zarówno na absorpcję, jak i na rozpraszanie
neutronów przez różne jądra. Okolicznością ułatwiającą takie badania jest fakt, że
procesom spowalniania, termalizacji i dyfuzji neutronów w materii towarzyszy
emisja fotonów gamma. Mogą to być zarówno fotony natychmiastowe, jak i opóź-
nione. W początkowym stadium spowalniania neutronów źródłem fotonów na-
tychmiastowych są jądra różnych pierwiastków i ich izotopów, wzbudzane wsku-
tek zderzeń niesprężystych z neutronami prędkimi. Później, takie fotony są emi-
towane w wyniku wychwytów radiacyjnych neutronów spowolnionych, a zwłasz-
cza termicznych.

Drugą składową promieniowania gamma, towarzyszącego oddziaływaniu
neutronów z jądrami atomowymi, są fotony opóźnione. Ich źródłem są izotopy
promieniotwórcze tworzące się w wyniku aktywacji neutronowej, inicjowanej za-
równo przez neutrony prędkie, jak i termiczne. Opisane wyżej zjawiska oddziały-
wania neutronów z materią przedstawiono poglądowo na rysunku.
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Rys. Promieniowanie gamma towarzyszące migracji neutronów w skale [2].

6.1. Profilowanie neutron-neutron (PNN)

Ogólna zasada profilowania neutron-neutron polega na detekcji neutronów
emitowanych przez źródło umieszczone w sondzie pomiarowej. Część z tych
neutronów, rozpraszanych w skale, dociera do ich detektora. Jeśli rejestrujemy
neutrony epitermiczne, to częstość zliczeń impulsów z detektora zależy głównie
od właściwości spowalniających skały. Metoda taka nadaje się więc szczególnie
do oznaczania zawartości wodoru. W przypadku skał osadowych pierwiastek ten
występuje głównie jako składnik wody wypełniającej ich pory. Dlatego metoda ta
jest wykorzystywana do oznaczania porowatości skał. Aby uniknąć równoczesnej
detekcji neutronów termicznych detektor osłania się blachą kadmową absorbują-
cą takie neutrony. Zauważmy jednak, że jednoznaczna zależność między sygna-
łem detektora neutronów epitermicznych i oznaczoną porowatością skał zachodzi
tylko wtedy, kiedy spełnione są następujące warunki:
• wszystkie pory skały są całkowicie wypełnione wodą lub ropą,
• zawartość wodoru w samej skale, na przykład w postaci wody krystalicznej,

jest stała.
Chodzi o to, że spowalnianie neutronów na jądrach wodoru zachodzi niezależnie
od tego w skład jakich związków chemicznych wchodzi ten pierwiastek. Z tego też
powodu metoda oparta na detekcji neutronów epitermicznych, o energiach w
granicach około 0,5-1000 eV, nie daje możliwości rozróżniania wody od ropy.
Staje się to możliwe w przypadku detekcji neutronów termicznych, dla których
przekroje czynne na absorpcję przez różne jądra wykazują znaczne zróżnicowa-
nie. Najsilniejszymi absorbentami neutronów termicznych są takie pierwiastki, jak
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bor, kadm, chlor, lit, magnez, gadolin i samar. Dzięki temu detekcja neutronów
termicznych, migrujących w skale do detektora, może być źródłem informacji o
występowaniu w danej skale tych właśnie pierwiastków. Woda wypełniająca pory
skał zawiera zwykle rozpuszczony w niej chlorek sodu (NaCI), w odróżnieniu od
ropy. Dzięki temu profilowanie neutron-neutron, oparte na detekcji neutronów
termicznych, umożliwia odróżnianie ropy od wody, w której takie neutrony są
silnie absorbowane przez jądra chloru.

Istotnym parametrem sond odwiertowych jest długość sondy. Definiuje się ją
jako odległość między źródłem neutronów i środkiem objętości czynnej detektora.
Przy stosowaniu sondy krótkiej (do około 15 cm) wraz ze wzrostem zawartości
wodoru w skale zwiększa się strumień neutronów termicznych i fotonów gamma z
wychwytów radiacyjnych, docierających do detektora. W przypadku sondy długiej
(powyżej 30 cm) zależność ta jest odwrotna, ponieważ wskutek absorpcji neutro-
nów termicznych w różnych jądrach nie docierają one już na tak dużą odległość
od źródła. Przy określonej pośredniej długości sondy jej sygnał staje się niezależ-
ny od zawartości wodoru w otaczającym ośrodku. Jest to tak zwana sonda zero-
wa.
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