
2.5 MÉLYFÚRÁSI GEOFIZIKAI MÓDSZER- ÉS MÜSZERKUTATÁS

2 .5 ,1  Radioaktív szelvényezés 

L is z t  Ferenc

Kétparaméteres ra d io a ktív  szonda

•Vv...

A közepes és nagymélységU nyersanyagkutató fúrások v iz s g á 

latában a rad io aktív  paramétereknek egyre növekvő jelentőségük 

van, mert a rad io aktív  utón mérhető paraméterek kisebb mértékben 

függnek a növekvő hőmérséklet okozta v á lto z á s o k tó l ,  mint az egyéb 

módszerekkel mérhető paraméterek p l ,  az e l l e n á l l á s ,  stb.

1966-ban 160 C° üzemi hőmérsékleten hűtés nélkü l működő,

t e l je s e n  t r a n z is z t o r iz á l t  adaptert dolgoztunk k i  KLGI- KFKI- GOM 

kooperációban. Ezzel a szondával lehetőség n y í l ik  két ra d ió a k tiv  

paraméter egyidejű szelvényezésére a következő párosításban:

természetes gamma - gamma-gamma

természetes gamma - neutron-gamma

természetes gamma - re la t ív- lyu k b ő sé g

gamma-gamma - r e l a t í v  lyukbőség

A szonda legfontosabb műszaki adatai 

szondaátmérők: 60 mm 85 mm 100 mm

szondatokok hossza /kb./: 2,5  m 2,5 m 3 m
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Neutron-neutron szelvényezés

A két en erg iaszin tü  neutron-neutron szelvényezésre  alkalmas 

szondaelektronika k í s é r l e t i  példányét az 1966. év folyamán labo

ratóriumi körülmények között  v izs g á ltu k .  1  k í s é r l e t i  neutron- 

-neutron szonda várhatóan 1967 folyamán mélyfúrásban is  k ipróbál

ható lesz* a neutron szonda lehetővé t e s z i

a/  neutron-neutron impulzusüzemben a neutron é lettartam  mé

résével a k ő o la j- v iz  határ egyértelmű kim utatását;
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b/ nagy befogási hatáskeresztmetszetü hasznos ásványok /pl. 
bór, kadmium, stb./ kimutatását.

A szonda legfontosabb műszaki adatai:

A fúrólyukakban szükséges műszaki munkák /cementezés, csö
vezés/ ellenőrzésénél - különösen nagy mélységben, tehát magas 
hőmérsékleten - növekszik a radiológiai mérések jelentősége. Eb
ből a szempontból lényeges haladást jelent a négy radioaktív pa
raméter egyidejű mérésére alkalmas berendezés. A négy paraméter 
egyidejű mérése a nagy rezsiköltségü furóberendezések állásidejét 
csökkenti.

Kutatásaink igazolták, hogy héterü acélpáncél karottázská- 
belen lehetséges a következő négy radioaktív paraméter egyidejű 
szelvényezése:

2. csatorna: gamma-gamma

3. csatorna: közepes energiájú neutron

4. csatorna: termikus neutron

1966-ban laboratóriumi kísérleteket végeztünk; a négypara
méteres kísérleti szonda elkészítése 1967-ben várható.
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á bánya- és középkarottázsrendszer radioaktív egysége

A bánya- és középkarottázsrendszer radioaktív panelegységé
nek kialakítását az év folyamán kezdtük el üLGI-MÉV kooperáció
ban. A program célja szubminiatür, teljesen tranzisztorizált, 
rackrendszerü radioaktív mérőrendszerek kidolgozása.

Az év folyamán befejeztük az univerzális tápegység, a li
neáris ratemeter, a 45 nm-es és a 60 mm-esüM csöves szondaelek
tronika kidolgozását. Folyamatosan foglalkozunk az analizátor- 
-egység és a spektrumszabályozó automatika kidolgozásával. Ezek 
végleges kidolgozása 1967-re várható.

Az elkészült egységek specifikációja:

1. univerzális tápegység: /10 cm-es rack fiókban/
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2.5.2 Bzcintillációs radioaktív szonda 
Salamon Batur

1966-ban sikeres lépéseket tettünk a hazai szcintiblokk ki
alakítása és a szondaelektronika felépítése terén. A nukleáris 
szakterületen egyedülálló hómérsékletszabályozás-problémában túl
jutottunk az alapozó munkán.

A müszerkonstrukció legfontosabb része a hőstabil szcinti
blokk. Az MI 9607B csővel végzett kísérletek után sikerült a vá
rakozást megközelítő hőstabil szcintiblokkot /SB-GOM-ОЗ/ készíte
ni. Méréseink szerint a jelamplitudó 25-150 C° tartományban 1:0,2

137arányban változik, a Cs -felbontóképesség egyidejűleg lb$-ról 
30#-ra csökken /romlik/.

A szondaelektronika szerkesztésénél tisztáztuk a két főegy
ség /a nagyfeszültségű egység és az erősitőegység/ konstrukciós 
problémáit.

A nagyfeszültségű tápegységeknél alkalmazott tranzisztorok
kal sikerült közel 2,5 W terhelhetőséget biztosítani 150 C° kör
nyezeti hőmérsékleten ise A rögzített két kapcsolás: а/ a két- 
tranzisztoros csöves /5642/ és b/ a nagyobb teljesítményű négy
tranzisztoros sziliciumdiódás /BAí/ 26/ egyenirányitásu rendszer.

kz erősítő áramkör kialakításánál 25-150 C° tartományban az 
egyenfeszültségű stabilitás érdekében bevezettük az un. "utánhu- 
zós szuparemittérkővétő" áramkört, biztosítva a megfelelő frek
venciaátvitelt és terhelhetőséget, a kb. 5 km páncélkábelre. Az 
áramkörben 3 sziliciumtranzisztort alkalmaztunk. Az erősítő tet
szőlegesen kialakítható bemeneti ellenállása és igen kis bemeneti 
kapacitása következtében általában alkalmas a nukleáris detekto
rok jeleinek felvételére.

A szcintillációs szondát működtető, felszíni rendszerben a 
kimenő és bemenő jeleket illetően összehangoltuk az egyes mérő- 
áramköröket és tápegységeket. A felszini műszerrel kapcsolatos
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legfontosabb feladat az autosatikaérasakörök beillesztése. A be
avatkozás csak a lineáris ég kis- vagy nagyszintű helyén lehetsé
ges. Szabályozó elemként fűtött Siemens termisztort használtunk, 
amelyet az erősitőlánc közepén helyeztünk el. Ilyen elrendezésnél 
az automatikus kör az erősítés mértékét 0,1-1,0 arányban változ
tatja.

Elkészítettük a szabályozó áramkör alkatrészeinek specifi
kációját, az áramköri szerelési rajzokat és megépítettük a végle
ges áramkört. A laboratóriumi vizsgálatok eredményei szerint 

137/Cs fotocsucsára vonatkozóan/ a rendkívül kisvolumenü elektro
nika kb. 75Д-оз c8uceelmozdulás visszaállításéra alkalmas.

2.5.3 Spektrumfrekvenciée elektronikus ellenállás- 

szelvényező berendezés 
Mérföld! Gábor

Az E0-170 az. "Hégyszögjelü spektrumfrekvenciás többcsator
nás ellenállásszelvényez6 eljárás és berendezés" c. találmány 
alapján kidolgoztuk a 3+1 csatornás ellenállásszelvényezS rend- 
szer alapáramköreit.

A mérőrendszer a többcsatornás üzemmódot egyetlen áramgene
rátor alkalmazásával biztosítja. Az áramgenerátor 14 Hz periódu- 
su, 0,1-200 aá /állítható/ intenzitású, négyezöghullámu stabili- 
zált kimenő áramot szolgáltat. A három raérőerősitő csatorna 14, 
42 és 70 Hz-re hangoltan működik. A reaktiv zajok ellen a fázis- 
szelektiv diezkriminétorfokozatok nyújtanak védelmet. A mérőerő- 
sitő bemenő érzékenysége 100 mikrovolt, a mérési dinamika nagyobb 
40 dB-nél. Az ellenállásmérés teljes dinamikatartománya meghalad
ja a 60 dB-t. *

A kidolgozott alaprendszer héteres kábel alkalmazásával há
rom ellenállás- és egy PS csatorna egyidejű üzemét biztosítja, A
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felszíni f rekvenciaszétválasztó-egység laboratóriumi szinten iga
zolta az egyes kábelerek többszörös kihasználási lehetőségét.

A frekvenciaszétválasztófokozat lyukmliszerként alkalmazha
tó. Az alaprendszer ezáltal a 3+1 csatornás üzemmódot négyeres 
kábellel is biztosítja. Az igy felszabaduló három kábelérrel más 
karottázsműveletek /pl. radiológiai, indukciós, laterolog tipusu 
mérések/ végezhetők.

Az alaprendszert 2+1 csatornás üzemmódban fúrólyukban vizs
gáltuk. A rendszer előnyeit /mérési karakter, pontosság, zajmen
tesség, megnövelt mérési dinamika/ a hagyományos karottázsrend
szerekhez viszonyítva igazoltuk#

Д berendezés alapegységének gyártását a FOK-GYEM megkezdte. 
A műszer teljesen tranzisztorizált,hordozható kivitelű,rack-rend
szerű. A 8 galvanométere8 korszerű fotoregisztrálómü négy (csator
na egyidejű regisztrálását biztosítja.

A spektrumfrekvenciás műszercsalád további tagjai 100, 300 
és várhatóan 1500 m szelvényezési mélységre készülnek.

2.5.4 Indukciós vezetöképességszelvényező 
eljárás és berendezés 

Márföldi Gábor

1966-ban laboratóriumi szinten kidolgoztuk az indukciós ve- 
zetőképességszelvényező berendezés alaprendszerét. A kidolgozás 
elvi és áramköri felépítésének helyességét terepi mérések igazol
ták. A rendszer legfontosabb jellemzője az, hogy a működési frek
venciatartomány 10 kHz alatt választható meg. Az alaprendszer, 
amely 3 tekercses /2 elempáros/ rendszerként védelmet biztosit az 
iszaphatés ellen, 3,4 kfíz-ѳп működik és a kívánt mérési érzékeny
séget is biztosítja. A laboratóriumi mérések szerint, a mérési 
érzékenység 100 ohm felett van. Ez az érték meghaladja az ismert
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/USA, SzU/ indukciós rendszerek mérési tartományát. Kidolgozott 
rendszerünknek további lényeges előnye, hogy a választott üzemi 
frekvenciánál a dielektromos állandó és a mágneses permeabilitás 
értékváltozásai mérési zavarokat nem okoznak, a skin-effektus 
torzító hatása még nem jelentkezik, a rendszer érzékelési karak
terét kizárólag a vezetŐKépesség adatai határozzák meg,

A terepi kísérleti mérésekre alkalmas alaprendszert egy te
kercspór egészíti majd ki, amely a terv szerint 5,4 kfíz-ѳп működ
tetett második frekvencia-csatornában a szélhatásokat is kiküszö
böli. A teljes rendszer - megfelelő nyomás és hőálló kivitelben - 
a kőolajfurások indukciós karottázsigényeit is kielégíti, A cél 
érdekében az OKGT és az ELGI kooperációs kutatási szerződést kö
tött.

2#5.5 Kétcsatornás laterolog berendezés 

Márföldi Gábor

Az év folyamán tovább fejlesztettük és terepi kisérletsoro- 
zattal bemértük a  laterolog berendezésnek az 1965, évi jelentésben 
ismertetett típusát. Az időszétválasztó egység és a második mérő- 
csatorna terve is ejkészült.

Az alapberendezés /mint irányított terű szelvényező rend
szer/ hordozható volta, kis teljesítményigénye és akkumulátoros 
üzemmódja következtében a szilárd ásványkutatás fontos eszköze 
lesz, A FOK-GYEM gyórtmányfejlesztési szinten megkezdte a spek
trumfrekvenciás karottózscsalád rack-rendszerébe szerelt laterolog 
alaprack épitéséta

Az irányított áramterü rendszerek fejlesztésére fordított 
munkának lényeges eredménye volt a négyeres kábelen működő, kons
tans potenciálterü, fókuszált vezetőképességszelvényező rendszer 
elvi és kísérleti kidolgozása /találmányként is bejelentettük/.
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A rendszer fókuszáló áram segítségével, a mérőpotenciál 
stabilitásával, négyeres kábelen, tranzisztorizált és hordozható, 
automatikusan szabályozó mérőegységgel méri a rétegek szelektív 
vezetőképességét. Az elvi vizsgálatokat és a laboratóriumi kísér
leteket befejeztük, az áramköri kísérleti egységgel előzetes te
repi kísérleti méréseket végeztünk, A rendszer - alacsony ellen
állási, tagolt, kontrasztos rétegsorokban - a laterolog tipusu 
rendszerekhez viszonyítva lényeges információtöbbletet ad; ezál
tal az indukciós vezetőképességszelvényezést kitünően kiegészít
heti.

2.5*6 Gammaszóródás és neutrtmeloszlás 
vizsgálata furólyukmodellben

Andrássy László

1966-ban a furólyukmodellben hagyományos gamma-gamma és kol-
f iO  "I Qi7

Ilmáit gamma-gamma méréseket végeztünk Со ^ 5 , 5  mC és Cs ^*8
60mC izotópokkal az eljárások összehasonlítására. А Со ^  5,5 mC 

izotóp nem volt alkalmas kollimált gamma-gamma mérések elvégzésé
re; valószínűleg azért, mert a rövid szondába beépített ólomár
nyékolás vastagsága nem elég a közvetlen sugárzás lefékezésére, 
tehát nem biztosit megfelelő kollimációt. A Co®^-at a további 
vizsgálatoknál már nem használtukéért a szondaméreteken nem volt 
módunk változtatni.

137A Cs -tel szimmetrikus és aszimmetrikus kollimációs el
rendezés mellett méréseket végeztünk az alkalmas rendszer megvá
lasztására és az optimális Ѳ kollimációs szög meghatározására. 
Szimmetrikus elrendezésben, 0  =» 20°, 40°, 80°, 120°-nál, a szórt 
sugárzás intenzitásnövekedésével arányos. Aszimmetrikus elrende- 
iíéeben, f t - ?.0° -o0 . 60°, 80°, 100° mellett ez a változás ko
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rántsem egyenletes. A változás jellegét mutató differencia-görbe 
meredek és Ѳ * 60°-nál éles maximumot mutat. Ez a szög egyben az 
optimális kollimációs szög.

A további kísérleteknél ^ 8  mC és S e ^  ̂ 2 0  mC lágy
primér energiájú izotópokkal végzett, kollimált gamma-gamma méré
seket hasonlítottunk össze.Az optimális kollimációs szög Ѳ *  60°. 
A kísérleti eredmények /a szelvények összehasonlítása/ azt tükrö
zik, hogy a kollimáció hatásfoka a lágy sugárzási tartományban 
jobb.

Lágy sugárforrásokkal végzett gamma-gamma mérések térfogat
súly hitelesítése nem végezhető el, mivel ebben az energiatarto
mányban a sUrüségfüggőség helyébe rendszémfüggőség lép.

Igazoltuk, hogy a szórt sugárzás spektrumának különböző ré
szei nem egyenrangúak és a harántolt kőzetek fizikai tulajdonsá
gaira vonatkozó információkat rejtenek magukban.

A méréseket NK-180-as tipusu energiahitelesitett energia- 
szelektiv számlálóval és ehhez kapcsolt szcintillációs mérőfejjel 
végeztük. Az alacsony energiák detektálását a szondaház PVC anya
ga nem akadályozta.

A kísérletek alkalmával különböző kőzetekben felvett diffe
renciális spektrumok különböző részeinek nehézelem-érzékenységét 
vizsgáltuk. Mesterséges rétegsort állítottunk össze homokból, 
bauaitból, mangánércből, vasércből és barnakőszénből.

Az alacsony energiájú tartományban felvett differenciális 
spektrumokból levonható következtetések:

a/ a spektrum maximuma 100 KeV körül van,
Ъ/ az elemek offoktiv rendszámának növekedése a csúcsot

jobbra tolja.
о/ a fúrólyukban lévő közeg /pl. viz, iszap/ minősége a 

spektrum jellegét nem változtatja meg, csak az impulzusszintet
befolyásolja,
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d/ a spektrum felbontóképessége a felhasznált izotóp primér 
energiájától függ.

A felbontóképesség - pl, a homok elválasztása a mangántól - 
növekszik, ha az izotóp energiája csökken. A jelenség magyaráza
ta: a rendszám növekedésével és a besugárzó energia csökkenésével 
előtérbe kerül a fotoabszorpció jelensége. A magasabb energiákra 
kiterjesztett spektrumokból világosan látható, hogy létezik egy 
határenergia, amely alatt elsősorban a kőzetek kémiai összetétele 
és fölötte a térfogatsúly dominál.

Azt alátámasztották a mesterségesen összeállított rétegsor
ban felvett karottázsszelvények. Az alacsony energiájú szelvények 
felvételénél a 110 KeV energiájú szórt gammakvantumokat regiszt

ráltuk, és Se^-ös izotópok mellett. A Se^-ös szelvény fel-
6Öbontóképe83égé lényegesen nagyobb, mint а Со -é. A "hagyományos" 

gamma-gamma szelvénynél, a 600 KeV-nél nagyobb energiájú szórt 
60gammakvantumok Co -as izotóp mellett, csökkent felbontóképessé

get mutattak.
Az elvégzett kísérletek közelebb vezettek a nehézfémek ku

tatásánál kívánatos optimális körülmények meghatározásához.

2.5.7 Újabb eredmények az aktiválásos analízisben 
Tatár János

Kőzetek természetes gammaspektrumai

A műszaki fejlődés lehetővé teszi, hogy a mélyfúrási geofi
zikában az eddigi csöves /integráló/ mérési eljárásról áttérjünk 
a szcintillációs /energiaszelektiv/ detektálásra. Ez azért elő
nyös, mert a természetes gammasugárzás energiaszelektiv detektá
lása lehetőséget nyújt a természetes radioaktív izotópok mennyi
ségi elkülönítésérej ijgy mind a rétegazonositás,mind pedig a geo
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kémiai következtetések nagyobb biztonsággal hajthatók végre, A 
várható előnyök megítélésére felvettük különböző hazai kőzetmin
ták gammaspektrumát, majd fúrási modelleken a lehetséges abszorp
ciós hatásokat tanulmányoztuk,

A gammaspektrum-vizsgálatok 10 magmás és 6 üledékes kőzetre 
terjedtek ki, 41 spektrum készült 3 МѳѴ-ig és további 23 spektrum 
1 МѳѴ-ig terjedő energiatartományban. A 100 percig tartó ész
leléseket 128 csatornás amplitudóanalizátorral és 55 mm átmérő
jű NaJ/Tl/-krÍ8tállyal ellátott szcintillációs detektorral haj
tottuk végre. A detektort 3 cm vastag ólomárnyékolás vette körül. 
Az ismert súlyú kőzetminták 2 mm-re helyezkedtek el a detektor 
felett. A mérőberendezés stabilitásának ellenőrzésére és energia- 

144 137 60hitelesítésére Ce , Cs és Со sugárforrásokat alkalmaztunk, 
á kiértékelésnél a háttérspektrum értékét levontuk, á spektrumok 
értelmezését segítették elő a rádiumot, tóriumot és káliumot tar
talmazó etalonkészitmények vizsgálatai, A rádiumkészitmény spek
trumán RaB és RaC, a tóriumén ThB, RdTh, ThC, ThC" és MsThg, a 

40káliumén a K izotóp gammaenergiája volt észlelhető.
Jellemző energiaérték a rádiumra: 1,12 MeV, a tóriumra 0,97 

MeV, a káliumra: 1,45 MeV.
A magmás kőzetminták: riolit, andezit, diabáz, gránitpegma- 

tit, apiit, wehrlit, kétféle kálitrachit és telér, négy különböző 
lelőhelyről származó bazalt és öt gránitminta. A legbázisosabb 
kőzetek /diabáz és wehrlit/ mérési eredménye a háttértől alig 
tért el. A Velencei-hegység meleghegyi kvarotelére hússzor, a be- 
rillium tartalmú telér pedig kétszer magasabb aktivitási szintet 
mutatott, mint a többi kőzet. A magasabb aktivitást a RaB és RaC 
okozza. A vizsgált öt velencei gránittipus gammaspektrumában jel
legzetes eltérés nem volt. A két balatonfelvidéki és a két nógrá
di bazalt spektrumán egyaránt észleltük a 0,13 MeV-es MsThg, a 
0,23 МѳѴ-es ThB energiacsucsokat. A ThC^OjSe MeV-es fotocsucsa a
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somosköujfalui bazaltmintán hasonló volt a másik három bazalté
hoz.

Az üledékes kőzetek vizsgálatánál az átlagosnál százszor 
aktivabb pécsi vörös homokkő és az ötvenezer aktivabb pécsi szür
ke homokkő jellegzetes fotócsucsa a RaB és a RaC energiájával 
volt azonosítható. Ezeknél a káliumcsucs nem jelentkezett. A kao
linminta spektruma alig értelmezhető. A tiz különféle bauxit spek
trumán számos kisebb csúcs jelentkezett, de csak a 0,6 MeV-nél 
jelentkező volt értelmezhető /0,58 MeV *> ThC" és 0,61 MeV = RaC/.
A barnakőszénminták és a szenes pala spektrumaiból megállapítha
tó, hogy a 0,58, 1,12 és 1,45 MeV-es fotocsucsok amplitúdója a 
szénültség fokával, ill. a C tartalommal csökken. Az 5000 kcal 
fütőértékü szén a hátterével azonos spektrumot ad.

A mélyfúrási körülmények tanulmányozására 60 cm átmérőjű, 
100 cm magas, hengeralaku bauxitminta tengelyébe helyeztük a de
tektort és 50 perces észlelésekkel vettünk fel spektrumokat az 
említett analizátoron. Az árnyékolatlan detektorral észlelt in
tegrális impulzusszámhoz viszonyítva, 28$ veszteséget okozott a 
szondátok és 44$ veszteséget idézett elő az abszorbens béléscsö
vet imitáló vascső a detektorok körül. A 0,6 MeV-es energiájú 
csúcs /három csatornát összegezve/ ugyanilyen viszonyok között 
21$, ill. 34$ csökkenést mutatott.A laboratóriumi spektrumon meg
figyelhető 0,6 MeV-nél alacsonyabb energiacsucsok a fúrási mo
dellben felvett spektrumokon nem tanulmányozhatók /1. ábra/.

Spektrumot vettünk fel agyagmárgába mélyített sekélyfurás-

ban is. A K40 izotópra jellemző, 1,45 MeV-es fotocsucs a bélés
cső hatására amplitúdójából 50$-ot vészit. GM csöves impulzus
számban a veszteség 35$.

A kísérleti méréssorozatból a következő megállapításokat 
tehetjük:

Csövezett mélyfúrásokban 0,5 MeV-nél kisebb energiákra - az 
abszorpció miatt - nem számíthatunk. A sokcsatornás spektrométer
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Bauxitmodell gammas р elet гита
1 csövezés nélküli mérés
2 mérés szondátokká!
3 mérés szondátokkal és béléscsővel
4 laboratóriumi mérés

G-amma spectrum of a bauxite model
1 measurement without casing
2 measurement with sound case
3 measurement with sound case and casing
4 laboratory measurement

Гатш-спектр бокситовой модели
1 нвмерения в необсаженной скважина
2 мзмеренке с корпуеннм аондом
3 нзыерение с корпуеннм ѳондом в обсаженной 

скважшне
4 лабораторные иемерѳния
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helyett, hasznosabb olyan mérőrendszer, amely egyidejűleg három, 
esetleg négy differenciál-diszkriminált felvételt biztosit. Ter
mészetes gammasugárzók energiaszelektiv szelvényezésénél ponton
ként 30-40 perces felvételre kell felkészülni. Kőzettípusok iden
tifikálásához még nagyobb észlelési időkkel kell számolnunk. An
nak megítélésére, hogy a mélyfúrásban felvett természetes gamma- 
sugár- spektrumok alkalmasak-ѳ ásványtani összetétel, vagy geoké
miai törvényszerűségek meghatározására, további modellkísérletek
re van szükség. A részletes mérési eredmények tanulmányozását az 
energiaszelektiv mélyfúrási műszerek szerkesztőinek figyelmébe 
ajánljuk.

Oxigéntartalom közvetlen mennyiségi meghatározása 
roncsolásmentes aktiválásos analízissel

Az oxigénanalizis izotóphigitásos,fluorozó, vagy egyéb kor
szerű indirekt módszerei, egyszerűségük ellenére sem terjedtek 
el, A gyakorlat gyors és roncsolásmentes közvetlen eljárást igé
nyel, Ennek az igénynek megfelel a gyorsítóban előállított 14 
MeV-es neutronokkal végzett aktiválásos analízis. A T/d, n/He 
reakcióban keletkező 14 MeV-es neutronnal bombázva a vizsgálati 

Ifi Ifianyagot, a 0XD/n, p/NA reakcióból keletkező aktiv termék jól de-
1 fitektálható. Az N felezési ideje 7,3 sec, gammaenergiája 6,13 és 

7,10 MeV; az oxigéntartalom aktiválásos analízissel gyorsan és
környezetétől függetlenül meghatározható - több komponensü rend
szerben is. 1962-ben közzétett eljárásunknál a módszer pontossága 
l£ oxigéntartalomnál + 17# volt. Az 1964-ben ismertetett módsze
reknél a relatív hibát BjS-ban határoztuk meg, 1966-ban a kőzet
tani vizsgálatokhoz szükséges + 1% /abszolút hiba/ elérését biz
tosítottnak láttuk a rendelkezésünkre álló KFKI tipusu neutronge
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nerátor helyes alkalmazásával /technikai kiegészités és mérés- 
technikai eljárások/*

A kiegészítő technikai felszerelés számos újszerű /iroda
lomban eddig nem ismertetett/ megoldást tartalmaz* Kettős csőpos- 
tarendszor készült a minta és a monitor egyidejű aktiválására, 
szállítására és egymástól független detektálására. A rezgésmentes 
aktiváló végállomás a reprodukálóképességet jelentősen fokozta, 
á két-két szembefordított szointillációs mérőfejjel működő detek
táló végállomás, a mérőfejek spektrális egybehangolása után csak
nem 4 n térszögű észlelést tett lehetővé és kiküszöbölte a minta- 
forgatással együttjáró - irodalomból ismert - geometriai bizony
talanságot. Rendszerünknél az aktivitás mérésének idejét, a moni
tor aktivitását számláló scaler előre beállított értéke szabja 
meg, ez kiküszöböli a neutronhozam ingadozás korrigálásával 
együttjáró bizonytalanságokat. Áz aktív minta integrál- vagy dif- 
ferenciál-diszkriminátoros intenzitásmérésével egyidejűleg mérjük 
a 128 csatornás analizátoron a teljes spektrumot, a müszerstabi- 
litás igy vizuálisan könnyen ellenőrizhető. A neutrongenerátort 
szakaszosan üzemeltethetjük, ezért a target élettartama hosszú, a 
fluxusváltozás csekéi.y. Az aktiválást, a mintaszállitást, a mé
rést megelőző hűtést, a méréseket, a mérési eredmények kinyomta
tását és a reprodukáló mérés előtti lebomlási várakozást, a köz
ponti időszabályozó rendszer teljesen automatikusan hajtja vég
re. A minta aktivációs analízise tehát mindaddig ismétlődik, amíg 
az észlelő a nyert adatok gyakorisága eloszlását kielégítőnek nem 
találj a*

A berendezés stabilitását 50-50 észlelésből álló reproduk
ciós sorozattal ellenőriztük, különféle mérési paraméterek mel
lett. Kedvezőnek találtuk a 20 sec-os aktiválással, a 2 sec min
taszállitást is magában foglaló 6 sec-os hűtéssel végzett észle
lést. Ennél a scaler 7000 impulzusra volt beállítva, a mintamérés 
a neutronfluxustól függően, 10-12 sec-ot vett igénybe. Д mintát
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1 perc várakozás után automatikusan újra aktiváltuk. Ezzel biz
tosítottuk az el5z6 aktiválás teljes megszűnését. Á rendszert, 
szennyezetlen kvarckristályzuzalékkal hitelesítettük. 8 g súlyú 
mintánál 1? oxigéntartalomváltozásnak 243 impulzus felelt meg. Az 
5 észlelésből álló mérések középértékeinek szórása kisebb volt, 
mint + 1$ abszolút oxigéntartalom.

A szóbanforgó vizsgálatokat kísérletképpen 50 kőzetmintán 
hajtottuk végre. Az üledékes kőzetek oxigéntartalma 48-54? között 
változott, csaknem normális gyakorisággal. A gránit és mikrográ- 
nit 44-50?, a riolit 50-52?, a kálitrachit 54? oxigéntartalommal 
jelentkezett. A diabázminták oxigéntartalma 46-50?, a dacitmintá- 
ké 52-54? volt. Legélénkebb változást az andezitminták mutattak. 
Az andezit 44-46?-os /az alkáli andezit 38?-оз/ oxigéntartalma 
mellett, az andezittufáé 52?, a bontott andezité 60?. Megjegyzen
dő, hogy a kaolinminta oxigéntartalma szintén 60? volt. A kvarcos 
teléranyag koncentrációja 38-50? között változott. A felsorolt 
adatok kizárólag a tájékoztatást szolgálják, mert ellenőrző elem
zéseket nem végeztünk. Mindössze két bauiitmintát elemeztünk, de 
- a minták nedvességtartalmát nem ismerve - ezeket az adatokat 
nem tekintjük döntőnek. Egy alsónyirádi bauxit kémiailag meghatá
rozott oxigéntartalma 47,2?, aktiválásos analízissel meghatáro
zott oxigéntartalma 48,9? volt. A malomvölgyi bauxitnál ez a vi
szony 55,1?, ill. 51,6?.

Ezek a tájékozódó vizsgálatok arra mutatnak, hogy a kőzetek 
oxigéntartalmának ronosolásmentes meghatározása + 1? abszolút hi
bával végrehajtható. Az eljárás ellenőrzésére szükséges, hogy 
nemzetközi kőzetetalonokon hajtsunk végre elemzéseket. Az Így hi
telesített rendszert mind a kőzetgenetikai, mind pedig a kőzetát
alakulási kérdésekkel foglalkozó geokémikusok figyelmébe ajánl
juk.
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Az aktiválásos analízis gyakorlati alkalmazása

Az előző évek kutatásaira támaszkodva, 1966-ban megterem
tettük néhány kőzetalkotó elem roncsolásmentes /aktiválásos/ meg
határozásának műszaki lehetőségét.

Az Ajkai Timföldgyár és Aluminiumkohóban üzemi használatba 
vették automatikus bauxitelemző /АІ/Si/ berendezésünket. Ezzel a 
berendezéssel 3889 észlelést végeztünk, részben külső szervek 
/HÁFI, Bauxitipar, OFKFV, MTAGKL, KGM/ felkérésére, részben a be
rendezés kritikai vizsgálata végett.' Az utóbbi eredményeként meg
állapítható, hogy az automata 5 perces észleléssel 250 elemzést 
AlgOg^-ra + 0,6 és SiOg^-ra + 0,3 abszolút sulyszázalék-szórással 
hajtott végre.

Berillium meghatározásra olyan laboratóriumi berendezést szer
kesztettünk, amely a gamma-neutron reakció elvén működik. Ezzel a 
berendezéssel a MÍFI által rendelkezésünkre bocsátott Velencei- 
é8 Gerecse-hegységi, továbbá a Kisbattyán l/а fúrásból származó 
mintákat /összesen 880 db-ot/ vizsgáltuk. Emlitésreméltó beril- 
liumfeldusulást nem észleltünk.

A kőzetek bértartalmának vizsgálatára ideiglenes kisérleti 
ösezeállitással mértük a neutron-abszorpciót. A vizsgálati anya
got az OFKFV bocsátotta rendelkezésünkre. Az elvégzett 60 észle
lés egyértelműen igazolta, hogy az eljárás bőrtar tíilomfeldusulás 
gyors kimutatására alkalmas.

2.5.8 Karottázsjelek digitális rögzítése mágnesszalagon

Sebestyén Károly

E témakörben világszerte intenzív kutatás folyik. Az ELGI 
1966-ban kezdett e témával foglalkozni. A feladat kettős: egy
részt ki kell dolgozni a karottázsszelvények automatikus, gépi
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kiértékelésének módszerét^, másrészt műszert kell építeni, részben 
a már meglévő karottázsszelvényok utólagos digitális átalakításá
ra, részben a terepi mérések digitális jelrögzitésének biztosítá
sára.

1966-ban - első lépésként « a PS görbe és a /rövid poten
ciál szondával felvett/ látszólagos fajlagos ollenállásgörbe "ho
mok-agyag* értelmezésére dolgoztunk ki programot, egyelőre - JD 
konverter hiányában - a karottázsgörbék diszkrét pontjaiban kiol
vasott értékekre alapozva,

á program összeállításánál - irodalmi közlésekre támaszkod
va - azt a logikai tevékenységet vettük figyelembe, amelyet ha
sonló feladat megoldásánál a kiértékelő is véges*

AD konverter szerkesztésével 1967-ben foglalkozunk; a mód
szertani vizsgálatokat pedig kőszenes rétegsorokra is kiterjeszt
jük.
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