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Az A120 3 tartalom mennyiségi meghatározása 
bauxitos fúrólyukban neutronaktivációs karotázzsaT

B A L O G H  I  V Á  N * ** -  H O R V Á T H  J ÓZ S E  F**

Jelen publikációban ismertetjük a neutronaktivációs karotázs alapegyenleténck komplex megoldását, 
mely egyaránt figyelembe veszi a lyukátmérő és a mérési környezet nukleáris jellemzőinek, valamint a 
folyamatos szelvényezés paramétereinek hatását. Az elméleti számításokat kísérleti mérésekkel ellenőriz
tük. Az elméleti és a kísérleti munkák eredményeképpen kvantitatív alumíniumtartalom értékelési eljárást 
dolgoztunk ki. Az üzemi próbák során a laboratóriumi adatoktól való eltérés átlagosan 3,5 Al2Os%  volt 
egy méteres szakaszra vonatkoztatva.

В настоящем докладе представлено комплексное решение основного уравнения нейтрон- 
активационного каротажа. Это решение принимает во внимание диаметр скважины, 
ядерные параметры окружающей среды и технические параметры непрерывного каротажа. 
Теоретические расчеты были проверены экспериментальными измерениями. В результате 
теоретических и экспериментальных работ была создана количественная интерпретацион
ная система для определения содержания алюминия. При испытании интерпретационной 
системы отклонение от лабораторных данных составляло в среднем3,5 A l ß z% на 1 метровом 
интервале.

In this paper we present a complex solution for basic equation of the neutron activation logging. 
This solution considers the effects of the hole diameter, the nuclear parameters of the measuring environ
ment, and the technical parameters of the continuous logging, simultaneously. We have controlled the 
theoretical calculations by experimental mesaurement. As a result of theoretical and experimental works 
we have elaborated a quantitative aluminium content interpretation system. In its practical use we have 
found that the average deviation from the laboratory data was 3,5 Al20 z0/o referring to an 1 meter interval.

A neutronaktivációs karotázs szerepe a bauxitkutatásban

A bauxit minőségi paramétereinek, nevezetesen az alumínium és szilícium 
tartalomnak a meghatározására három módszer is kínálkozik a bauxitkutatás 
folyamatában:

— a magminták laboratóriumi nedves elemzése,
— a magminták laboratóriumi neutronaktivációs analízise és
— a neutronaktivációs karotázs.
A nedves elemzést kezdettől fogva alkalmazzák, a laboratóriumi neutron

aktivációs analízist néhány év óta, a neutronaktivációs karotázst pedig a 60-as 
évek közepe óta végzik rutinszerűen. A neutronaktivációs karotázs gyorsan és 
megbízhatóan, a fúrómagtól függetlenül szolgáltatja a bauxit vastagsági és mély
ségi adatait, de a minőségi paraméterek közül eredetileg csak az alumíniumtar
talom félkvantitatív meghatározására volt alkalmas.

A neutronaktivációs karotázs kvantitatív értékelésének elméleti alapjai

A fentiekből kiindulva első célunkul a neutronaktivációs karotázs alumínium 
tartalomra történő egzakt hitelesítésének megvalósítását tűztük ki. Az aktivá
ciós mérés körülményei fúrólyukban lényegesen bonyolultabbak, mint labora-
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tóriumban. Az 1. ábrán látható a mérés sematikus elrendezése. Az összetett, s 
ráadásul fúrólyukanként, sőt gyakran fúrólyukon belül is változó mérési körül
ményekből adódik, hogy a hitelesítéshez nem elegendő alapméréseket végezni 
ismert fúrólyukban, hanem ismerni kell a mérési körülmények változásainak 
hatását is. A mérési körülmények alatt a következő paramétereket értjük (lásd 
az 1. ábrát is):

1. ábra. A neutronaktivációs karotázs sematikus elrendezése

Puc. 1. Схематическая установка нейтронактивационного каротажа 
4 Fig. 1. The schematic arrangement o f the neutron activation well logging

— technikai paraméterek: szondahossz, vontatási sebesség, a mérési csatorna 
érzékenysége,

— fúrási paraméterek: lyukátmérő, csövezés, fúrólyukat kitöltő anyag (iszap 
v. levegő),

— nukleáris paraméterek: termikus neutronfluxus, a gamma sugárzás abszorp
ciója.
A felsorolt paraméterek hatásának elméleti vizsgálatához az aktivációs mé

rések általánosan érvényes alapegyenletéből kell kiindulni ( Kiss— Quittner, 
1971):

dri*-------- 1-Xn =  апф  ( 1 )
dt v ;

n* — az aktív Al28 atomok száma az egységnyi térfogatban 
n — az Al27 atomok száma az egységnyi térfogatban 
Я — az Al28 bomlási állandója 
t — idő
a — aktiválási hatáskeresztmetszet 
Ф — a termikus neutronfluxus
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Az egyenletnek karotázs viszonyokra több megoldása is ismeretes. Bula- 
sevics és Suljatyev (1960) folyamatos szelvényezésre keresett megoldást, miköz
ben a peremfeltételeket a lehető legegyszerűbben választotta: a felaktiválandó 
Al27 atomokat a fúrólyuk tengelye mentén ,,helyezte el” . Az egyszerű perem- 
feltételek ellenére a megoldás a folyamatos szelvényezés paramétereinek (szonda
hossz és vontatási sebesség) hatását jól írja le, erről ellenőrző mérésekkel meg is 
győződtünk. Alekszejev et al. (1959) a lyukátmérő és a nukleáris paraméterek 
hatását is vizsgálta, az ő megoldása viszont csak pontmérésekre jó, folyamatos 
szelvényezés esetén nem érvényes. Muzjukin (1976) a pontmérésekre érvényes 
megoldást exponenciális időfüggvénnyel való szorzás segítségével adaptálta a 
folyamatos szelvényezésre, ez azonban csak becslésnek tekinthető s nem egzakt 
megoldásnak.

A folyamatos neutronaktivációs karotázs kvantitatív értékelésének elméleti megoldása

Szükséges volt tehát egy olyan új megoldást keresni, mely érvényes a folya
matos szelvényezésre, és egyúttal figyelembe veszi a lyukátmérő és a nukleáris 
paraméterek hatását is. Első lépésként tisztázni kellett az (1) differenciál egyen
let jobb oldalán szereplő termikus neutronfluxus természetét. A szóba jöhető 
eloszlások az ún. Fermi-féle, a diffúziós (Kiss és Quittner, 1971) és a magas 
hidrogén-tartalmú közegekre érvényes ( Barsukov, 1958) termikus neutron
eloszlások. Balogh (1980) előzetes vizsgálatok céljára a Fermi-féle eloszlással 
oldotta meg az (1 ) egyenletet. Az így kapott eredmények azonban nem állták az 
összehasonlítást a mérési adatokkal. A neutroneloszlást közvetlenül is vizsgáltuk 
bauxitokban. Méréseink szerint a legjobb közelítést a magas hidrogéntartalmú 
eloszlásképlet adta (2 . ábra), melyet az alábbi képlettel írhatunk le ( Barsukov, 
1958):

Q — a neutronforrás hozama
Ld — a neutronok diffúziós úthossza
w — a neutronok sebessége
Lf — a neutronok fékezési úthossza
D — diffúziós állandó
r — a neutronforrástól való távolság

Az (1 ) megoldása érdekében a fenti formulát a sugárforrás közelében (3-ь20 
cm) exponenciális képlettel közelítettük:

(2)

(3)

* o -  a neutronforrás helyére számolt termikus neutronfluxus 
L — exponenciális neutroneloszlási paraméter
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2. ábra. A neutroneloszlás vizsgálata bauxitban 

Puc. 2. Исследование распределения нейтронов в боксите 
Fig. 2. Imvestigation of the neutron distribution in bauxit

Az (1 ) differenciál egyenlet megoldása után a neutronaktivációs szelvénye
zés során mérhető gamma sugárzást térfogati integrállal számítottuk ki:

/  — a neutronaktivációs gamma sugárzás a detektornál 
v — a szonda sebessége 
l — a szonda hossza
d — a fúrólyuk átmérője ^
fi — a gamma sugárzás abszorpciós tényezője

Látható, hogy ez a megoldás a folyamatos szelvényezés paraméterei, azaz 
a szondahossz és a vontatási sebesség mellett a fúrólyuk átmérőjét és a nukleáris 
paramétereket is figyelembe veszi. Az integrált különböző paraméter-kombiná
ciókra számítottuk ki. Az eredmények közül a 3. ábrán a neutronaktivációs 
sugárzás és a nukleáris paraméterek, valamint a lyukátmérő kapcsolatát mutat
juk be. A 4. ábrán a neutronaktivációs sugárzás és a vontatási sebesség, valamint 
a szondahossz kapcsolata látható. Ugyanezen az ábrán szaggatott vonallal fel
tüntettük a megfelelő Bulasevics és Suljatyev (1960) féle megoldást is. A görbék 
gyakorlatilag egybeesnek. Tekintve, hogy korábban a fenti megoldást mérésekkel 
ellenőriztük, a görbék egybeesése a folyamatos szelvényezési paraméterek vo
natkozásában a (4) helyességét is tükrözi. Kiszámítottuk a mérések behatolására 
jellemző integrális geometriai faktort is. (Lásd 5. ábrát.) Az átlagos behatolás a 
számítások szerint ~  20 cm. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a karotázs információ 
a fúrómagnál kb. 1 0 0 -szot  nagyobb térfogatból származik.

A fenti eredmények ismeretében már megtervezhető a kvantitatív értékelés 
kétlépcsős menete. Az ismeretlen fúrólyukban kapott mérési eredményeket

(4)
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3. ábra. A nukleáris paraméterek és a 
lyukátmórő hatása a neutronaktivációs 

karotázsra

Puc. 3. Влияние ядерных параметров 
и диаметра скважины на нейтро- 

нактивационный каротаж
Fig. 3. Effect of the nuclear parame
ters and hole diameter on the neutron 

activation log

4. ábra. A vontatási sebesség és a 
szondahossz hatása a neutronakti- 

vácíós karotázsra

Puc. 4. Влияние скорости погру
жения и длины зонда на нейт- 

ронактив анионный каротаж

Fig. 4. Effect of the probe speed 
and probe length on the neutron 

activation log

5. ábra. A neutronaktivációs 
karotázs integrális geometriai 

faktora (Behatolás)

Puc. 5. Интегральный геомет
рический фактор нейтронак- 

тивационного каротажа 
(Глубина проникновения)

Fig. 5. The integral geometrical 
factor of the neutron activation 
log (The depth of the investiga

tion)
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hitelesítő fúrólyukban végzett mérésekhez kell hasonlítani. Az összehasonlítás 
előtt az új mérési eredményeket a hitelesítő fúrólyuk mérési körülményeire kell 
viszonyítani, ill. standardizálni, a fent ismertetett számítások alapján. Ezután 
következhet a hitelesítő fúrólyuk adatainak felhasználásával az alumínium tar
talomra való értékelés.

A kvantitatív értékelési rendszer gyakorlati kidolgozása, első üzemi eredmények

Az elméleti eredményeket a lyukátmérő és a neutron-eloszlási paraméter 
vonatkozásában kísérleti mérésekkel ellenőriztük. A 6. ábrán az elméleti és a 
mérési adatok összehasonlítása látható. Egy-egy mérési,, adat vektort” a tengely
metszeteken levő normált neutronaktivációs sugárintenzitás és lyukátmérő 
értékek, valamint az adott pontban megjelenített neutroneloszlási paraméter 
érték jellemeznek. A középső görbe az átlagos neutroneloszlási paraméternek 
felel meg, itt nagyon jó egyezést találunk a vastag vonallal rajzolt elméleti gör
bével. A szélső görbék esetében viszont a mérési adatok szórása miatt nagyobb 
eltérés tapasztalható. így bár a mérések igazolták az elméleti számításokat, a 
jelenlegi méréstechnikával a neutron paraméter még nem vonható be a kialakí
tandó értékelési rendszerbe. Ugyanakkor a 6. ábrán a középső görbék egyezése 
biztató, s indokolja a neutron paraméter számára a jelenleginél pontosabb mérési 
eljárás kifejlesztését.

A kísérleti méréseknek további három célja is volt: a csövezés és a fúró
lyukat kitöltő anyag hatásának vizsgálata, továbbá a standardizált mérési ada
tok alumínium tartalomra való hitelesítése. Öt etalon fúrásból nyert adathalmaz 
feldolgozása után a 7. ábrán látható értékelési rendszerhez jutottunk. Ez a rend
szer a fenti fúrások egy méteres szakaszain 3,0 A120 3% pontossággal tudta vissza
állítani a laboratóriumi adatokat.

6, ábra. Az elméleti és a kísérleti eredmények összehasonlítása (Vastag vonal: elméleti görbék)

Puc. 6. Сравнение теоретических и экспериментальных результатов (Жирная линия: теоре
тические кривые)

Fig. 6. The comparison of the theoretical and the experimental results (Thick line: theoretical
curves)
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Az értékelési rendszert üzemi mérések újraértékelése során is kipróbáltuk. 
Az 1. táblázat laza, maghiányos bauxitokban végzett mérések eredményeit mu
tatja. A 2. táblázatban nagyobb vastagságú, jó magkihozatalú fúrásokban vég
zett mérések eredményei láthatók. Itt kiszámítottuk a geofizikai és laboratóriumi 
adatok egy méteres szakaszra vonatkoztatott eltérését is. A geofizikai és vegy- 
elemzési átlagos alumínium tartalmak egyezése esetén a nagyobb eltérések a mag-

Geoő3/5-7

7. ábra. Az új, kvantitatív értékelési rendszer blokkdiagrammja 

Puc. 7. Диаграмма новой квантитативной интерпретационной системы 
Fig. 7. Flow — chart of the new quantitative interpretation system

kezelés hiányosságának róhatok fel. A két csillaggal megjelölt fúrás esetén viszont 
máshol kell keresnünk a hibát. Lapozzunk vissza az 5. ábrához. Az ábrát szemlélve 
nyilvánvaló, hogy az eredetileg eltérő térfogatra vonatkozó geofizikai adatok 
standardizálás után egységes térfogatra vonatkoznak. Pontosan ez okozza az 
előbbi eltéréseket. Ugyanis a laboratóriumi adatokat egységes tömegre számítják, 
s ha a bauxit térfogati tömege nem egyezik a hitelesítő fúrások bauxitjának tér
fogati tömegével, pl. nagyobb annál, természetes, hogy a geofizika az egységnyi 
térfogatban több alumíniumot fog ,,látni” . Az értékelésnél tehát figyelembe kell 
venni a bauxit térfogati tömegét, ha tömegszázalékban akarjuk megadni az ada
tokat. Sőt, mivel a laboratóriumi elemzési adatokat szárított mintákból nyerik, 
a bauxit víztartalmát is számításba kell venni:

(5)
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I . Terelt magfúrási—vegyelemzési adatok 
II . Geofizikai adatok

Üzemi mérések újraértékelésének eredményei maghiányos, terelt fúrásokban.

A csillaggal jelölt fúrások fentiek alapján javított értékei a 2 . táblázat alsó 
részében láthatók. A korrekció után nemcsak az átlagos alumíniumtartalmak 
egyeznek jól, hanem az egy méteres szakaszra vonatkozó abszolút eltérések érté
kei is alacsonyak.
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