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A természetes gamma-szelvényezés szabványosítása
A. LEN D  A

Az előadás a természetes gamma szelvényezésnél alkalmazott szondák helyes hitelesítési eljárásá
nak 'problémájával foglalkozik. Rámutat annak szükségességére, hogy egy új egységet kell létrehozni a 
fúrólyukakban végzett természetes gamma mérések eredményeinek kifejezésére abból a célból, hogy 
egyértelmű összefüggést biztosítsanak a mért gamma-sugár intenzitás és a kőzetben levő radioaktív 
anyagok koncentrációja között. Előállították az U, Th és К  radioaktív elemek által végtelen, homogén 

, közegekben gerjesztett szórt gamma-sugárzás fizikai spektrumait, melyek a szonda átvitelének számí
tására szolgáhiak különböző mérési geometriáik és detektort ípus ok alkalmazása esetén. Alaposan ta- 
nulmányoztcik a regisztrcdt intenzitások függését a kőzet vegyi összetételéről. A kapott kvantitatív kö
vetkeztetések elképzelést adnak az egyértelmű gamma-szelvény egységről, melynek bevezetési eljárására 
javaslatot tesz a szerző.

Доклад занимается проблемой правильных способов градуирования зондов, применяе
мых при ГК. Обращается внимание на необходимость создать новую единицу для выра
жения результатов скважных измерений естественного гамма-излучения с целью обес
печения однозначной зависимости измеренной интенсивности гамма-излучения от содер
жания радиоактивных материалов в породе. Были созданы физические спектры рассеян
ного гамма-излучения, возбужденного радиоактивными элементами И, Th и К в бесконеч
ных однородных средах, которые служат для вычисления переносной характеристики зонда 
при применении различных геометрий измерений и типов детектора. Зависимость заре
гистрированных интенсивностей от химического состава породы подвергнулась деталь
ному исследованию. Полученные количественные выводы дают представление об однозначной 
единице кривой ГК, по внедрению которой автор вносит предложение.

The paper deals with the problem of a proper calibration procedurefor the probes used in natural 
gamma logging. The necessity of a new unit for expressing the results of natural gamma measurements 
in boreholes is pointed out, for the sake of assuring a univocal relationship between measured gamma- 
ray intensity and the concentration of radioactive materials in the rock. The physical spectra of scat
tered gamma radiation generated by the radioactive elements: U , Th and К  in infinite, homogenous 
media were obtained, serving for calculations of probe responses when various measurement geomet
ries and types of detector are assumed. The dependance of the registered intensities on the chemical 
composition of the rock has been thoroughly investigated. The obtained quantitative conclusions allow 
t,o form an idea about the univocal gamma-log unit and a procedure for introducing it has been proposed.

A mérési eredmények megfelelő léptékéül szolgáló egységes és egyértelmű 
egység hiánya a geofizikai kutatás egyik legközönségesebb rutin módszerének, a 
természetes gamma szelvényezésnek egyik legnagyobb hátránya volt és ma isj 
az. A meglevő egységek és hitelesítési eljárások használatainak általában az az 
akadálya, hogy a mért paraméterek (azaz a kőzetben levő radioaktív koncent
ráció) és a közbenső mérési adatok (azaz a minták hatása) között hiányzik az 
egyértelműség. A terepi mérések és a hitelesítés ideális kombinációjának olyan 
helyzethez kellene vezetnie, hogy ugyanazon próba különböző geológiai formá
ciók között alkalmazva, azonos radioaktív anyag-koncentráció tartalom mellett 
azonos eredményeket szolgáltasson. Hasonlóképpen, különböző szelvényezési 
berendezésekkel a fúrólyuk egyugyanazon szakaszára közvetlenül összehasonlít
ható és ekvivalens eredményeket kellene kapnunk.

A természetes gamma szelvényezésben fennálló egyértelműség-hiány oka 
a méréseket kísérő számos kísérő jelenségben keresendő, amelyek a radioaktiv 
elemek koncentrációja és a mintáról történő leolvasások közötti összefüggést 
komoly mértékben zavarják. Olyan hatásokat, mint a vizsgált közeg kémiai 
összetevőinek változása, a regisztrált sugárzás különböző szűrése, az alkalma
zott detektor spektrális hatékonysága, nagyon nehéz — ha egyáltalán lehetsé
ges — kvantitatíve kezelni.
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Jelen előadás rövid összefoglalást kíván adni a szerző ama vizsgálatairól, 
melynek célja a gamma-karottázsra gyakorolt másodlagos hatások gondos, 
kvantitatív elemzése. Az analízisnek az volt a célja, hogy megállapítsa, hogy a 
regisztrált sugárzás-intenzitás-változásokat milyen mértékben okozta a (geo
fizikai kutatás szempontjából) legfontosabb paraméter, vagyis a kőzetek fajla
gos radioaktivitása, és mekkora a másodlagos hatások aránya. A kapott szám
szerű anyagból levonható kvantitatív következtetéseket arra használtuk, hogy 
megfogalmazzunk egy elképzelést a természetes gamma-karottázs léptékéül szol
gáló egységes és egyértelmű egységről.
I. Szórt gamma sugarak f  izikai spektruma homogén végtelen közegben

Az első lépés az volt, hogy megtaláljuk a szórt fotonok spektrumait egy 
olyan homogén végtelen közegben, amelyben a radioaktív források konstans el- 
oszlásúak. A Boltzmann-féle transzport-egyenlet numerikus megoldására alkal
mazott módszerek részletes leírását már egy korábbi tanulmányban megadtuk 
[Czubek és Lenda 69]. Meg kell azonban jegyezni, hogy az idézett tanulmány
ban megadott számításokat modern (CDC 6600) számítógépen újra elvégez
tük, miáltal biztosítottuk az anyag nagy pontosságát és teljességét.

A számításokra az 2. ábrán mutatunk példát, amelynél a szórt gamma 
spektrumot (*°K ) kálium izotóp gerjesztette. A spektrumok nagyon jól illuszt
rálják a természetes gamma-karottázs-mérések kvantitatív összefüggései
nek fő vonásait, nevezetesen a spektrum kisenergiájú részének függését a 
kőzetek kémiai összetételétől, mely utóbbit az ekvivalens atomszám kép
viseli. Mivel a detektor válasza bizonyos módon összefügg az intenzitásgörbe 
alatti területtel, világos, hogy litológiai formációváltozások a minták kiolva
sásánál komoly nehézségekhez vezetnek még akkor is, ha a radioaktív elemek 
koncentrációját konstans értéken tartjuk.

Miután kiválasztottunk a szórt fotonspektrumok számítására néhány el
járást monoenergetikus források esetére, a következő lépés az volt, hogy meg
kapjuk az Urán 238 és Thorium 232 radioaktív családok által kibocsátott gamma- 
sugárzás fizikai energiaspektrumait. Mindkét család különböző energiájú (tized
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KeV- tői 2615 keV-\g terjedő tartományú) és különböző mennyiségű radioaktív 
sugarat bocsát ki. Meg kell említeni, hogy a két paraméter (energia és mennyi
ség) adatai nem teljesen egyértelműek. A számításokhoz Novikov és Kapkov 
Dzhelepov által összeállított adatait használtuk, de ezeket az ,,izotóptáblázat”  
adataival összeegyeztettük. A számításokat az ekvivalens atomszámok széles 
tartományára (Z eq = 7,4+26) végeztük el. A radioaktív elemek koncentráció
ját urán és tórium esetében 10 ~ъ д\д-nek, kálium esetében 0,5-10~2 д/д-nek 
vettük. A nehéz elemek (különösen urán) esetére meg kell említeni, hogy ezen 
nyomkoncentrációinál a kőzetek ekvivalens atomszámának értékét ezen elemek 
jelenléte semmilyen mértékben sem befolyásolja. Uránércek esetére azonban 
(2%  uránig) számítássorczatot végeztünk. Ez a különleges eset csupán urán
ércek kutatásánál bír érdekességgel és jelen tanulmányban nem foglalkozunk 
vele.

Az uráncsalád szórt gammaspektrumát a 2. ábráin láthatjuk. Ismét ki
hangsúlyozódik a kőzetek kémiai összetételétől való függőség az alacsony ener
giájú részen, a kálium esethez hasonlóan (v.ö. 1 ábra). A thorium család energia- 
spektruma nagymértékben hasonlít az urán családéhoz.

II. A fizikai spektrum átalakítása integrál-készülékspektrummá ( mintareakciók)
A szórt gamma-sugarak fizikai spektrumának nem lesz közvetlen gyakor

lati értéke, mielőtt azt át nem alakítjuk integrál-készülékspektrummá, azaz 
fotonfluxus értékekké, amelyeket adott típusú detektorral meghatározott mé
rési viszonyok között mértünk. Ha egy ilyen transzformációt kvantitatíve kell 
elvégezni, akkor legalább közelítőleg meg kell határozni néhány, a detektálás 
folyamatában felépő függvénykapcsolatot. E munkában két fajta detektor
nak szenteltünk figyelmet : GM számláló és szcintillációs számláló. A GM szám
lálóról feltételeztük, hogy hatékonysága lineáris függvénye a regisztrált kvan
tumok energiájának. Ez a feltétel a gyakorlatban használt legtöbb GM-szám
lálónál jól teljesül, ahogy az Bovin adataiból megítélhető, különösen akkor, ha 
azt vékony vasszűrővel árnyékoljuk. A szcintillációs számlálók esetében a 
kristály hatékonyságát a Czubek által javasolt képlettel számítottuk. Azt is 
feltételeztük, hogy a kristály válaszának Dirac-delta függvény alakúnak kell 
lennie, azaz a véletlen fotont energiaveszteség nélkül kell regisztrálni. Ez a fel
tétel kétségtelenül egyszerűsítést jelent, de ahogy Artsybashev és Ivanjukovics 
megállapították, a közelítés következményeként fellépő modifikációk gyakorla
tilag elhanyagolhatók a „lágy” spektrum esetében.

Más készülékhatások tekintetében számítani kell a foton-abszorpció jelen
ségére a minta-árnyékolás vagy a béléscső miatt. A számításokat a Czubek 
által kifejlesztett energetikai transzmisszió koefficiens elmélet alkalmazásával 
végeztük el. Különböző vas- és ólomszűrő esetét vizsgáltuk meg, továbbá a pró
ba körüli hengeres vízréteg esetét is. Az ólomszűrő esete különösen érdekes, 
mivel egy ilyen árnyékolás a 200 — 250 keV-nál kisebb kisenergiájú fotonok 
gyakorlatilag teljes kizárását teszi lehetővé. Az ólom jellemző Büntgen-suga- 
rainak jelenléte az egyszerű ólomárnyékolás használatát lehetetlenné teszi — 
az ólomréteget egy vékony ónréteggel kell árnyékolni, ezt viszont egy vékony 
rézréteggel kell árnyékolni, az egészet néha „sandwich filter” -nek nevezik. '

Összefoglalva a készülék integrálspektrumát kiszámítottuk mindhárom 
gamma emitterre (U, Th és K ) és a következő kísérő paraméterekre:

a) & 8 —26 tartományba eső Zeq értékek számára,
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b) különböző diszkriminációs szintekre (egy szcintillációs minta esetében): 
Ed a 0 — 400 keV tartományban 50 keV lépésekben,

c) 4 különböző méretű szcintillációs kristályra,
cl) lineáris energia-hatékonyság összefüggéssel jellemezhető GM számlá

lóra,
e) különböző vastagságú vas (0,1 — Ifi cm), ólom (0,1 —0,4 era) és víz 

(0,5 —4,0 cm)  árnyékolókra.

Az összegyűjtött anyag túl nagy ahhoz, hogy akár részleteiben is bemutat
ható legyen itt. A numerikus adatok részletesebb vázlatát a szerző doktori érte
kezésében lehet megtalálni, de abba is csak a legfontosabb eredményeket lehe
tett felvenni.

A készülék integrálspektrumára két példát mutat a? 3., ill. 4. ábra, mindkét 
ábra szcintillációs detektor esetét mutatja, az egyik (3. ábra) árnyékolás nélkül 
és (4. ábra) jelentős ólom-árnyékolással. Természetesen a szórt gamma suga
rak fizikai spektrumának közvetlen következményeként az általános kép olyan,

hogy diszkrimináció (elektronikus, vagy ólomárnyékolással megvalósított fi
zikai) esetén a regisztrált számlálási rátának a közeg kémiai összetételétől való 
nemkívánatos függése csökken. Mivel a GM- és a szcintillációs számlálók haté
konysága az energia függvénye, az l ap-nak az ekvivalens atomszámtól való 
függése szembetűnőbb egy szcintillációs minta, mint a GM számláló esetében.

A doktori értekezés számszerű adatait összevetettük néhány kísérleti 
adattal, nevezetesen egy homogén változó Zeq-val rendelkező végtelen közeg 
vízmodelljén végzett laboratóriumi mérési eredményekkel, továbbá Troitski 
eredményeivel, aki mérte a szórt gamma-spektrumot urán- és thorium-ércek gát- 
modelljén és végezetül szerzőnek a Saclay Nuclear Centre (Franciaorsz.)-ben 
urán kőzetmodellen végzett méréseinek eredményével. Az összehasonlításnak 
inkább az volt a célja, hogy az elméleti számításokból adódó általános össze
függéseket és következtetéseket igazolja, semmint, hogy úgy elméleti, mint 
gyakorlati minta-i^eakciókat kapjunk. Ezt a célt sikerült elérni.
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III.  Minták szabványosítása természetes gamma-kar ott ázs számára; az ideális 
egység definíciója

A kapott és bizonyos kísérleti bizonyítékkal alátámasztott elméleti anyag 
lehetővé teszi, hogy a karottázsberendezések megfelelő szabványosítása kér
désében a következő következtetéseket és feltevéseket fogalmazzuk meg.

Nyilvánvaló, hogy a radioaktív elemek koncentrációja és a minta reakciója 
közötti összefüggést többértelműségektől ideális módon a lágy gamma» sugárzás 
diszkriminációja (elektronikusan vagy ólom árnyékolás segítségével) útján 
szabadíthatjuk meg. Ha a hitelesítő és terepi méréseket az összes 250 keV 
alatti energiájú gamma sugarak teljes kizárása mellett valósítottuk volna meg, 
összhangban álló és egyértelmű eredményeket kaptunk volna. Az értelmezés 
során az egyetlen j^roblémát olyan korrekciós tényezők bevezetése jelentette 
volna, amelyek a fúrólyuk és a hitelesítő lyuk abszorpciós paraméterei közötti 
különbségeket számításba veszik.

Ilyen megoldás azonban gyakorlati okokból nem jöhet számításba. A 
spektrum alacsony energiájú részének kizárása GM-szárnlálók esetén a regiszt
rált intenzitások két-háromszoros csökkenését, szcintillációs próbák esetén egy 
nagyságrenddel való csökkenését eredményeznék. Egy használó sem fogadná 
el sohasem a mérési statisztika ilyen drasztikus lerontását. Azonban megvan a 
lehetőség arra, hogy az ideális egység fogalmát bevezessük, ezt indirekt módon 
egy bizonyos diszkriminációs energia fölötti fotonflukszussal lehet összekapcsol
ni.

Legyen a hitelesítő berendezés egy beton lyuk, amely két rétegből áll: 
egyik radioaktív, a másik nem. Ilyen az a lyuk, amelyet az American Petro
leum Institute ( A P I )  használ gamma sugarak szabványosítására. Az ideális, 
de a gyakorlatban nem realizálható egységet úgy lehet definiálni, mint két 
rétegben A{d)Ic'A{ végzett próba leolvasások közötti különbség egy részét:

/\{d)рл\ — jap (̂aktxv réteg); E — I ttp (inaktív réteg; E ^ E d).

A szabványosítási eljárás két mérésből áll: először a diszkriminációtól mentes 
mintával meghatározzuk az
AIe£il =  I ap (aktív réteg; nincs diszkr.) — I ap (inaktív réteg; nincs diszkr.) 
értéket, másodszor a 4 mrn-es ólomárnyékolású mintával bevezetnénk a
dCO/eai _  jap (aj^tív réteg, 4 mm Pb) — I ap '(inaktív réteg; 4 mm Pb) értéket. 
(Az 5. ábrán a mért intenzitásokat az a és b részeken sraffozott területek jelzik; 
z)(d) / cal mennyiség a b részen a 250 keV energiánál merőleges, pontozott vonaltól 
jobbra eső intenzitásgörbe alatti terület. Az utolsó érték — zl(P /cal — szorosan 
kapcsolódik a d (d> /cal mennyiséghez. A K E I) elméleti koefficiens:

I ap (aktív réteg; nincs árnyékolás, Ed =  250 keV)
I ap (aktív réteg; Pb árnyékolás, Ed =  250 keV)

segítségével mindegyik mennyiség átalakítható a másikba, ahol természetesen 
z|(d) / cíU = К FD  • / cal. A hitelesítés során az utolsó lépés abból állna, hogy
bevezessük a KQ paramétert egy adott mintára:

AIcalKQ =  — ----- ,/{ (d)jcal
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geket a c részen a kihúzott és pontozott 
ábrán.) Ezért két koefficienst:

amelyet a terepi szelvényezés ered
ményeinek a kiértékelésénél kellene 
használni. A KQ tényező annak a 
mértéke, hogy a kőzetek változó ké
miai összetételének a minta kiolva
sásra gyakorolt hatását a minta mi
lyen mértékben érzi.

A terepi méréseket a kedvező 
statisztika érdekében árnyékoltan 
mintával kellene végrehajtani. A 
vizsgált rétegek kémiai összetétele 
általában különbözni fog a hitelesítő 
lyukétól és valószínű, hogy a két lyuk 
abszorpciós paraméterei között is lesz 
némi különbség. (Ezeket a különbsé- 

görék közötti terület képviseli az 5.

kell bevezetni, amelyek a mért intenzitást átalakítják korrigált intenzitássá 
(^mért Zkorr) ezt viszont a korábban meghatái ozott АТ'лХ és KQ mennyiségek
kel visszatranszformálhatjuk a mi egységeinkbe.

A szabványosítási eljárásnál tehát a hitelesítő lyukban két mennyiséget 
kell mérni: A I cal és A(L / cal és ugyanerre a próbára és egy adott fúrólyukbeli 
helyzetre három elméleti koefficienst kell meghatározni: KFD,  C ILIT , C l ABS. 
A legtöbb gyakorlati esetre ezeket a számszerű értékeket közvetlenül ki lehet 
venni szerző munkájából. A CILIT  koefficiensek meghatározása természetesen 
még megkívánja, hogy a vizsgált fúrólyuk különböző rétegeire ismerjük az ekvi
valens atomszámot. Ezeket az adatokat a magvizsgálatból vagy más geofizikai 
módszerekkel, mint szelektív gamma-gamma karottázs útján lehet megkapni.
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