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Караш Же%
О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В РАЗВЕДКЕ НА УГОЛЬ

Так называемые классические электрические методы промысловой гео
физики не всегда сказываются эффективными в области разведки на уголь* 
Для обеспечения возможности однозначного выделения угольных залежей, 
все более широкое применение получают радиоактивные методы исследова
ния скважин, при помощи которых изучаются свойства углей в отношении 
естественного гамма-излучания, гамма-гамма и нейтронного гамма-излуча-
НИЯ*

- В докладе рассматриваются результаты промыслово-геофизических ра
бот, выполненных радиоактивными методами на месторождениях черных ка
менных углей в районе г.г. Печ-Комло, бурых каменных углей в восточной 
части Боршода и лигнитов в районе Дьёндьёш-Вишонта*

S. Karas

DIE ANWENDBARKEIT RADIOAKTIVER METHODEN IN DER 
KOHLENSCHÜRFUNG

Die sogenannten klassischen elektrischen Methoden der Bohrloch- 
Geophysik führen in der Kohlenschürfung nicht immer zum Ziel* Im In
teresse der eindeutigen Indizierbarkeit der Kohlenflöze kommen immer 
mehr radioaktive Bohrlochuntersuchungsmethoden zur Anwendung, bei wel
chen die Eigenschaften der Kohlenarten mit Bezug auf natürliche Gamma
strahlung, Gamma-Gamma-Strahlung und Neutron-Gamma-Strahlung untersucht werden.

Im Vortrag werden die Resultate von radioaktiven Profilierungen- 
ausgeführt im Steinkohlenflöz Pécs-Komló, im Braunkohlenflöz von Ost- 
Borsod und im LignitVorkommen Gyöngyös-Visonta - mitgeteilt und diskutiert .

rádióaktív módszerek alkalmazhatósága a szénkutató
FÚRÁSOKBAN 

Karas Gyuláné

A ezénkutató fúrásokban végzett geoelektromos vizsgálati mód
szerek mellett egyre nagyobb szerepet kapnak'a rádíóaktiv mérési el-
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járások: a szén természetes gamma, gamma-gamma és neutron-gamma tu
lajdonságainak vizsgálatai.

A különböző szénterületeken végzett mérések eredményeinek ösz- 
szefoglalása előtt röviden áttekintjük a kőszénnek azon jellegzetes 
paramétereit, amelyek a rádióaktiv kutatási módszerek alkalmazását in
dokolttá teszik.

A természetes gamma sugárzás a kőszén tulajdonságait legkevésbé 
jellemző paraméter. A szén agyagosságára nézve ugyan ad felvilágosí
tást, hiszen az agyagtartalom növekedésével a természetes gamma inten
zitás is növekszik, de a kőszén inaktivitása vagy gyenge aktivitása 
kizárólag a képződés helyének és körülményeinek függvénye.

A szén legjellemzőbb tulajdonsága, amely alapján az ágyazó kő
zetektől élesen elkülönül: a sűrűsége. Ez a tény ad módot a telepek 
gamma-gamma módszerrel történő kimutatására. Sugárforrásként Со 60 
izotópot alkalmazunk, a kibocsátott gamma-kvantumok energiája 1,5 5íeV; 
a forrás erőssége 30-50 mC. Ismeretes, hogy a közepes energiájú gamma 
sugarak és az anyag közötti kölcsönhatáskor fellépő szórt sugárzás zö
mét a Compton-szóródás adja. A sugárzásnak az anyagban való gyengülé
sére jellemző koeficiens Z a következő összefüggéssel fejezhető ki:

ahol f az anyag sűrűsége, a AQ az Avogadró féle szám, Z és A az ele
mek rendszáma és atomsulya, C  a Compton effektus hatáskeresztmetsze
te. Gamma-gamma szelvényezésnél a kisérő kőzeteknél kisebb sűrűségű 
szén maximum értéket ad. A gamma szelvényezés behatolási mélysége 
csekély, néhány cm, mint ezt modellmérésekkel Holin is igazolta. A fú
rólyuk kavarodásaiban a furóiszap által szétszórt gamma sugárzás nö
vekszik.Ezért a kavernák szintén maximummal jelentkeznek a szelvényen. 
A gamma szelvényezéssel egyidejűleg ezért célszerű lyukbőség-diagram 
felvétele.

A harmadik alkalmazott rádióaktiv mérési eljárás a neutrongamma 
szelvényezés. A módszer alkalmazhatóságának alapját az a tény adja, 
hogy a kőszén jelentős nedvességtartalommal, hézagközi vizzel rendel
kezik, kőszénalkotó elegyrészeknek pedig ismerten nagy hidrogéntartal
ma van. Az agyagok átlagosan 40 #-os nedvességtartalmához viszonyítva 
a szenek között hidrogéntartalma + nedvessége jóval nagyobb szintet 
ad. Neutron-gamma szelvényezésnél a sugárforrásból kilépő neutronok az 
agyag atomjaival való ütközésük folytán energiát veszítenek, lelassul
nak, majd az anyag atommagjaiba befogódnak. Az igy gerjesztett álla
potba került mag gamma fotont bocsát ki, tehát neutron-gamma magreak
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ció jön létre. A neutronok lefékeződéséhez szükséges uthossz az ala
csonyabb rendszámú elemekkel való ütközéskor a legrövidebb. A legjobb 
fékező közeg tahát a hidrogén és a hidrogéndus anyagok. Hidrogéndus 
anyagban termikus neutron sűrűség a preparátum közelében a legnagyobb 
a befogási gamma sugárzás intenzitása a GM csőnél tehát minimális. A 
szenek mint hidrogénben legdusabb anyagok az agyagszinthez képest ne
gativ neutron-gamma anomáliát mutathatnak.

Makarov barnakőszén területen neutron szelvényezéshez 3 C erős
ségű forrást ajánl, szondahosszra optimális méretként 40 cm-t. Kísér
leteink azt bizonyitják, hogy a hazai barnakőszén és lignit előfordu
lásoknál legmegfelelőbb szondahossz 55 cm, amely közel áll a Plewa ál
tal javasolt 60 cm-es 'mérethez. Ilyen szondaméret mellett a telepek 
maximális an máliát adnak és a rétegsor többi tagja is jól elkülönít
hető. A vontatási sebesség méréseinknél 3 m/min., az időállandó értéke 
12 sec, amely Makarov által javasoltakkal egyezésben van. A neutron
gamma módszernél a kutatás sugara a gamma-gamma szelvényezéshez vi
szonyítva nagyobb, Barszukov adatai alapján 30-35 cm, az átmérő vál
tozásra a neutron-gamma módszer a GGM-hez viszonyítva kevéssé érzé
keny. Folyamatban lévő kísérleteink azt mutatják, hogy 10 cm-es átmérő 
növekedés esetén a beérkező impulzusok száma megközelítően 35 
változást szenved.

Eddigi méréseinkkel csapán a telepek helyét és vastagságát ha
tároztuk meg. A szén Ъ1nőségi paraméterei, mint pl. hamutartalom, ned
vességtartalom, stb. és a* rádióaktiv szelvények közti összefüggés 
vizsgálata kísérleti stádiumban vannak.

A következőkben ismertetünk néhányat kőszénelőfordulásokon vég
zett kutatásainkból.

A Péce-komlói feketekőszén terület tektonikailag erősen zavart 
felépítésű, az alsó liász kőszenet az alsó kréta vulkánosság sokhelyen 
elroncsolta. A szén minősége változó. A telepek kisérő kőzetei agyag
palák, homokos agyagpalák és palás homokkövek. A természetes gamma 
szelvényen a szén nem ad jellegzetes indikációt. A gamma-gamma szelvé
nyezést 300 mC Co60-nal végeztük, szondahossz 81 cm, időállandó 12 sec, 
vontatás 3 m/min. A kisérő kőzetek térfogatsúlya ezen a területen a 
magminták elemzési adatai alapján 2-2,5 gr/cm'*, ezzel szemben a szén 
térfogatsúlya 1,3-1,5 gr/cm^ nagyságú. A gamma-gamma szelvényen a sze
nek a kisérő kőzetek szintjéhez viszonyitva maximum értéket adnak. 
Ugyancsak maximummal jelentkeznek a kavemák is. Az üresedés adta ano
máliák kiszűrhetők, mivel általában a lazább kismennyiségü rétegek 
jajlamosak a kavernásodásra, az ellenállás szelvényeken ezek alacsony 
értékkel jelentkeznek. A lyukbőség diagram és az ellenállás szelvény



segítségével a kavernákból eredé maximumok kijelölhetők.Vannak esetek 
amikor a szén maga is kavernáeodik. Ez megnehezíti ugyan a kiértéke 
lést, de az összes többi mérési adat: ellenállás mérések esetleg ol 
dalfal mintavétel segítségével a probléma megoldható. Neutron-gamm 
szelvényezést ezen a területen még kis számban végeztünk. A bemutatót 
görbéket 2,2 C Po-Be neutron forrással készítettük, a szondahossz 
időállandó, vontatási sebesség gamma-gamma szelvényezésnél alkalma
zottakkal megegyezik. Az agyagpalák szintjénél a szenek alacsonyabb 
értékkel jelentkeznek.

A rádióaktiv mérési eljárások legeredményesebbnek a lignit ét 
barnakőszén kutatásokban bizonyultak. A kapott indikációk a lignit ét 
barnakőszénkutató fúrásokban hasonlóak, ezért a következőkben együtte
sen tárgyaljuk. A lignitkutató fúrásokban a telepeket kizárólag rádió
aktiv szelvényezések adatai alapján jelöljük ki. A bemutatott szelvé
nyek a halmajugra-visontai területről származnak. A felső pannon korú 
lignit ágyazó kőzete laza homok és homokos agyag. A szokásos elektro
mos mérésekkel a telepek helye nem jelölhető ki, mivel a lignit ellen
állása az agyagéval közel azonos értékű, azonkívül a vizes homokos 
'pződmények miatt a fúrások nem állékonyak, csövezésre szorulnak, 
gy a méréseket is csövezett fúrásokban kell elvégeznünk.

A természetes gammaszelvényen a lignit erős inaktivitást mutat. 
A gamma-gamma szelvényen a telepek a kisérő kőzetek szintjéből maximum 
értékkel emelkednek ki a sűrűség különbségnek megfelelően. A neutron
gamma görbén a lignit az agyagok szintjéhez viszonyítva erős negativ 
anomáliát mutat. Jól tagolja a szelvény a vizes homokokat is. A görbék 
a telepekben bekövetkező minőségi változásokat is tükrözik. A telep
ből vett minták részletes elemzési adatai nélkül pusztán a geológia 
lignites agyag, agyagos lignit, lignit elkülönítése alapján osztályoz
va a telepeket megfigyelhetjük az anomáliák élességének csökkentését az 
agyagtartalom növekedésével.

összegezve az elmondottakat rádióaktiv mérési eljárások a kő
szénkutat ó fúrásokban eredményesen alkalmazhatók. Az ellenállás méré
sek adatait kiegészítik, önálló felhasználásukkal is pontosan kijelöl
hető a telepek helye és vastagsága. További vizsgálataink a szén mi
nőségi paramétereinek meghatározását szolgálják.


