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Modell a bauxitok alumíniumtartalmának 
neutronaktivációs

karotázs mérések alapján történő meghatározásához
B A L O G H  I V Á N *

A  mélyfúrási geofizikai mérések során a neutronaktivációs sugárzás regisztrált intenzitását a bauxit 
alumíniumtartalmán kívül még más téyiyezők is befolyásolják. Megbízható alumíniumtartalom adatot 
csak úgy kaphatunk, ha a mérési eredményeket a mérést befolycisoló paraméterek ismeretében ,,standard 
viszonyok”-ra vonatkoztatjuk, alkalmas elméleti modell segítségével. A jelenleg ismert összefüggésekkel 
csak a szondahossz és a vontatási sebesség hatása korrigálható. A dolgozat olyan modellt mutat be fúró- 
folyadékkal feltöltött lyukra, mely figyelembe veszi a lyukátmérő és a nukleáris paraméterek hatását is. 
Előzetes becslések szerint a modell alkalmazásával 10%-os relatív pontosság érhető el az alumíniumtarta
lom „in situ” meghatározásában.

Регистрируемая интенсивность излучения активации нейтронов при геофизических 
измерениях глубинного бурения определяется кроме содержания алюминия в бокситах, 
еще и другими факторами. Надежные данные о содержании алюминия могут быть полу
чены только в том случае, если результаты измерения при знании параметров, влияющих на 
них, отнесены к «стандартным условиям» с помощью подходящей теоретической модели. 
С помощью зависимостей, известных в настоящее время, могут быть исправлены только 
влияние длины зонда и скорости продвижения. В работе приводится такая модель для 
заполненной бурильным раствором скважины, в которой учитывается влияние диаметра 
скважины и ядерных параметров. По пред дарительным оценкам применение модели дает 
относительную точность 10% при определении содержания алюминия в условиях „in situ” .

With geophysical well loggings the registered intensity of neutron-activity-radiation is influenced
— besides the alumina content of the bauxite — by other factors too. A reliable alumina-content data can 
be obtained only, if the measuring results — when knowing the parameters influencing the measurements
— are reduced to ,,standard conditions” using a suitable theoretical model. The connections known as 
yet enable only the correction for the effect of sonde length and traction speed. The paper presents a model 
for a well filled with drilling fluid, which takes into account the effect of the hole diameter and that of 
nuclear paramters too. According to preliminary estimates the application of the model enables to reach 
a 10% relative accuracy with „in situ” determination of alumina content.

A bauxitkutató fúrásokban végzett neutronaktivációs szelvényezés célja a 
bauxitos összlet elkülönítése, s az alumíniumtartalom közelítő, gyors meghatáro
zása az Al27 (n, y ) A12S reakció aktív végtermékének gamma sugárzása alapján. 
A neutronaktivációs sugárzás regisztrált intenzitását (a továbbiakban: sugárin
tenzitás) a bauxit alumíniumtartalmán kívül más tényezők is befolyásolják.

Hatásukat tekintve a legjelentősebbek:
a )  a mérési csatorna érzékenysége,
b )  szelvényezési paraméterek (szondahossz és vontatási sebesség),
c )  lyukátmérő,
d )  a neutronforrás, a fúróiszap és a bauxit nukleáris paraméterei.
A sugárintenzitás és az alumíniumtartalom közötti kapcsolatot úgy lehetne 

,,egyszerűen” szorosabbá tenni, hogy a mérés. ill. mérések során biztosítjuk a
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fenti paraméterek állandóságát. Ez természetesen nem lehetséges a c) és d) 
pont miatt. A másik — reálisabb — lehetőség, hogV a mérési eredményeket előre 
választott, állandó paramétercsoporttal jellemzett standard viszonyokra vonat
koztatjuk. A standardizál ás végrehajtásához azonban ismerni kell a fenti para
méterek mérési eredményekre gyakorolt befolyását, ehhez pedig az összefüggések 
elméleti felállítása, és kísérleti mérésekkel történő igazolása, ill. pontosítása szük
séges.

Vegyük sorra a mérést befolyásoló tényezőket.
A mérési csatorna, ill. csatornák érzékenységével (a) itt nem foglalkozunk, 

ezek ellenőrzése egyszerű (de munkaigényes) technológiai feladat.
A szelvényezési paraméterek (b), azaz a v vontatási sebesség és az l 

szondahossz hatása szakirodalom [4] alapján kellőképpen ismertnek tekinthető, 
tisztázásra vár ellenben a d fúrólyukátmérő (c) és a nukleáris paraméterek (d): 
a cp termikus neutronfluxus, az L fékezési hossz és a gammasugárzás /л lineáris 
abszorpciós együtthatójának (továbbiakban: gammaabszorpciós együttható) befolyása 
a regisztrált sugárzásra. A dolgozat e két utóbbi paramétercsoport hatásának ta
nulmányozására mutat be elméleti modellt, a nukleáris adatok gyakorlati meg
határozásának áttekintése után.

Egy elemi térfogatban — adott alumíniumtartalom mellett — az időegység 
alatt végbemenő A l27 (n, у) Al28 reakciók száma egyenesen arányos a termikus 
neutronfluxussal. Emlékeztetőül felidézzük, hogy a fluxus a neutronsűrűség és 
sebesség szorzata [6]:

Ф(и) =  nn(u) • и (1)
ahol

Ф fluxus
nn neutronsűrűség
и neutronsebesség;

a termikus neutronfluxus térbeli eloszlása az L fékezési hosszal jellemezhető. 
AFermi-féle korelmélet szerint ugyanis az éppen termalizálódó epitermikus neut
ronok nne (fékezési) sűrűsége és a fékezési hossz között exponenciális kapcsolat 
van kis hidrogéntartalmú közegben [2]:

(2 )
rn a neutronforrástól mért távolság

A víz atomjainak 67%-a hidrogén, a bauxitok hidrogéntartalma pedig [1] 
adataiból kiindulva 5 —15%-ra becsülhető bányanedves állapotban, így a fenti 
összefüggést érvényesnek tekinthetjük.

Ha a termikus neutronok Ld diffúziós hossza kicsi, s a lelassult neutronok 
hamar elnyelődnek, a 2. epitermikus neutronsűrűség jól közelíti a termikus neut
ronsűrűséget. Bauxitokra teljesül a feltétel: az átlagos elemi összetételből kiin
dulva [1] adatai alapján Ld =  Зч-4 cm adódik. Az (1) és (2) felhasználásával 
tehát a termikus neutronfluxus térbeli eloszlását a következő képlettel közelít
hetjük:

)2
Ф = Ф0е 2i (3)

Ф0 a termikus neutronfluxus a forrás helyére vonatkoztatva
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Mivel a fúrólyuk iszappal van feltöltve, és a neutrondetektor — neutronforrás 
távolság a fékezési hossz (L =  11^-17 cm) többszöröse, a detektornál már gya
korlatilag csak termikus neutronok vannak, következésképpen a neutronszel
vényről elolvasható kitérés arányos а Ф termikus fluxussal. Ezt figyelembe véve 
a (3) formulában szereplő L fékezési hossz effektiv értéke két, különböző szonda
hosszal végzett neutronszelvényezésből határozható meg:

(ГП1)2 + (ГПг)2 ^

m * ±

гП[, rn2 neutron szondahosszak

A mérési tapasztalatok szerint ugyanahhoz az effektiv fékezési hosszhoz kü
lönböző Ф2, Фх értékpárok is tartozhatnak, ezért a standardizáláshoz a rövid 
(rn2) szondahosszal felvett, feltételes neutron egységre hitelesített neutronszel
vényről leolvasható Ф2 adatokat is fel kell használni.

Az aktivációs gammasugárzás (detektorig megtett úton való) gyengülését 
jellemző fi gammaabszorpciós tényező effektiv értékét Со —60 forrással vég
zett gamma-gamma szelvényezés segítségével lehet megbecsülni. (А Со —60 
sugárzásának energia szintje elfogadhatóan közelíti az aktív Al28 sugárzásának 
energiatartományát, s felezési ideje is elég nagy.) [3] szerint a regisztrált gamma
gamma kitérés — állandó szondahossz mellett — a következő kapcsolatban van 
az abszorpciós tényezővel, ha egyszeres szóródást feltételezünk:

gg %

fi' a gammasugárzás tömegabszorpciós együtthatója I —
I /

gg gamma-gamma szelvényről leolvasott kitérés
Igg gamma-gamma szondahossz

Az egyszer szórt gammasugárzás mérése energiaszelektív műszerrel közelí
tően megvalósítható, (fi' kiesik, mivel értéke a vizsgált energiatartományban, 
ill. kőzetekben — bauxit, agyag, víz — jó közelítéssel állandó). A fenti össze
függés alapján, vízértékre hitelesített- szondát használva, implicit egyenlet 
állítható fel, melyből fi meghatározható:

— JL e-igg(M-Mo) (6)
99о 9o

дд0 gamma-gamma vízért-ék
fi0 a víz gammaabszorpciós tényezője az adott energiaintervallumban.

A neutronaktivációs sugárinterzitást befolyásoló paraméterek vizsgálatára 
felállítandó modellnél a következő feltevésekkel éltem:

a) A fúrófolyadék és a bauxit nukleáris paraméterei azonosak, és megegyez
nek a mért effektiv értékekkel. A fúrófolyadék alumíniumtartalma zérus.

b)  Az álló forrás körüli neutroneloszlás a (3) kifejezéssel írható le.

(5)
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c) Az elemi térfogat neutron aktivációs gammasugárzásának gyengülése a 
detektorig megtett úton az

(j—vr g
I  =  I0-------- képlettel jellemezhető, (5)

4nrí
ahol

/ 0 az elemi térfogat neutronaktivációs gammasugárzásának intenzitása 
I  a legyengült sugárzás intenzitása a detektornál 
rg az elemi térfogat és a detektor távolsága

d) A szondatest hatása elhanyagolható, lévén hogy ezt a vegyelemzések fel- 
használásával számított hitelesítő egyenes ,,automatikusan” figyelembe 
veszi.

A modellhez vezető első lépésként határozzuk meg a felaktivált Al28 atomok 
térbeli eloszlását. Ehhez kiindulásul a következő differenciálegyenlet szolgál [4]

:v

az elemi térfogatban található aktív A12S izotÓ23ok száma 
az elemi térfogatban található Al27 atomok száma (arányos az 
,,alumíniumtartalom” mérőszámával) 
elemi térfogat
az aktiválás kezdetétől eltelt idő
az aktív Al28 izotóp bomlási állandója
az Al27 izotóp aktiválási hatás keresztmetszete

Figyelembe véve a szonda mozgását, a (3) egyenletet, valamint azt, hogy a 
neutronforrástól szondahossznyi távolságra a neutronfluxus zérusnak tekint
hető, a (neutronaktivációs) gamma detektor környezetében az alábbi megoldásra 
jutunk

(8)

a felaktivált térfogatelem sugárforrástól számított lyuktengely menti 
távolsága
a felaktivált pont lyuktengelytől számított távolsága

Az aktív Al28 atomok elemi térfogatra vonatkoztatott sugárintenzitása a 
(neutronaktivációs) gamma detektornál számolva:

(9)
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A teljes sugárintenzitást a (9) képletnek egy detektorközép]}ontú gömb
térfogat szerinti integrálásával (rgmax%0,5 m) kaphatjuk meg. Mivel n a de
tektor környezetében |-vel már közel lineáris kapcsolatban van, gyakorlati
lag nem követünk el hibát, ha n*(g, |) helyett n*(g, /)-el számolunk, azaz 
az egész térfogaton belül a detektorral szemben számított aktív Al28 eloszlást 
vesszük figyelembe. (Az ebből származó relatív hiba kisebb mint 0,05%). Ily- 
módon célszerű az integrálást először a gömbön belüli g =  konst hengerfelülete
ken elvégezni:

1. ábra. A neutronaktivációs karotázsszelvényezés 
mérési elrendezése; a mérést befolyásoló tényezők

7. Рис. Схема расположения измерений при 
нейтронактивационном каротажном профили
ровании; факторы, влияющие на измерения.

Fig. 1. Measuring array of neutron activation 
well logging; factors influencing the measurements

A teljes térfogatból érkező sugárintenzitást végül az

rg max
i =  fd ( í i )

Q =  Q0 f

g0 =  —  a fúrólyuk sugara 
2

kifejezés adja. A (8), (10) és (11) integrálokat sorfejtéssel illetve numerikus mód
szerekkel számoltam ki számítógéj) segítségével.

A programot hatszor futtattam az alábbi paraméterekkel:
l =  171 cm 
v =  1 m/perc
L = 1 1 ;  12; 14; 17 cm( / í  = 0,09 c m '1)
/li =  0,08; 0,09; 0,10 cm -1 (L =  12 cm)
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A számítások eredményeit a 2. és 3. ábrákon mutatom be, a standard para
méterekkel rendelkező modell alaj)ján számolt sugárintenzitáshoz viszonyítva 
(A standard paraméterek választott értékei: / =  171 cm, v =  1 m/perc, Ф — 1 
FNE [feltételes neutronegység] L =  12 cm és =  0,09.cm -1, d =  75 mm).

A görbékről leolvasható, hogy a d lyukátmérő és a ^ gammaabszorpci
ós együttható növekedésével, valamint a fékezési hossz csökkenésével milyen 
mértékben csökken a sugárintenzitás. A fékezési hossz csökkenésével vagy a 
gammaabszorpciós együttható növekedésével szemmel láthatóan gyengül a 
lyukátmérő hatása is, ugyanis ekkor a felaktivált atomok zöme a lyukfalhoz kö
zelebb koncentrálódik, illetve a távolabb eső atomok sugárzása jobban elnyelődik.

A 4. és 5. ábrán megszerkesztettem az integrális geometriai tényező görbéit 
is, a lyuktengelytől mért távolság függvényében. Az előzőekkel összhangban ki
sebb fékezési hossznál, ill. nagyobb abszorpciós tényezőnél a görbe gyorsabban 
konvergál felső határértékéhez, az 1-hez.

2. ábra. A sugárintenzitás függése a fúrási átmérő
től és a neutronok fékezési hosszától

2. Рис. Зависимость интенсивности излучения 
от диаметра скважины и длины торможения 

нейтронов

Fig. 2. Dependence of beam intensity on well

3. ábra. A sugárintenzitás függése a fúrási átmérő
től és a gamma-abszorpciós tényezőtől

3. Рис. Зависимость интенсивности излучения 
от диаметра скважины и фактора гаммапог- 

лощения

Fig. 3. Dependence of beam intentsity on well 
diameter and on the gamma-absorption coefficient

A neutronaktivációs mérések behatolása — ha a behatolást az integrális 
geometriai tényező 0,9-es értékéhez kötjük — az ábrák alapján 15.-Í-20 cm-nek 
adódik.

A szondahossz és a vontatási sebesség hatásának leírására jelenleg az alábbi 
képlet használatos [4]:

( 12 )

I 0 pontmérés során álló szondával mérhető maximális sugárzás
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4. ábra. A sugárintenzitás integrális geo
metriaitényezője különböző fékezési hosz- 

szak mellett

4. Рис. Интегральный геометрический 
фактор интенсивности излучения при 

различных длинах замедления

Fig. 4. Integral geometric factor of beam 
intensity for various drag lengths

5. ábra. A sugárintenzitás integrális geo
metriai tényezője különböző gammaab

szorpciós tényezők mellett

5. Рис. Интегральный геометрический 
фактор интенсивности излучения при 
различных факторах гамма-поглощения

Fig. 5. Integral geometric factor of beam 
intensity for vaious gamma-absorption 

factors

Ez a formula a felaktivált atomokat csak egy vonal, a fúrólyuk tengelye (!) mentén 
,,képzeli el” . Erősen közelítő jellege ellenére a tapasztalatok szerint a vontatási 
sebességnek és a szondahossznak a mérésekre gyakorolt befolyását helyesen tük
rözi. A 6. ábrán a (12) képlet alapján számolt sugárintenzitások láthatók a vonta
tási sebesség és a szondahossz függvényében v =  1 m/perc illetve Z =  171 cm 
paraméterekre vonatkoztatva. Az előzőekben bemutatott modellt felhasználva 
ugyancsak ezekhez a görbékhez jutunk. Az új, lyukátmérőt, térbeli neutronel
oszlást, gammaabszorpciót is figyelembe vevő ,,nagyobb teljesítményű” modell 
tehát jól illeszkedik a már ismert (12) összefüggéshez.

6. ábra. A sugárintenzitás függése a szondahossztól 
és a szonda sebességtől

6. Рас. Зависимость интенсивности излучения 
от длины зонда и его скорости

Fig. 5. Dependence of beam intensity on sonde- 
length and on trastion speed

A modell felhasználása az alumíniumtartalom meghatározásánál; 
várható pontosság

A^R/h-ra hitelesített neutronaktivációs karotázs adatokat jelenleg forrás
erősséggel, szondahosszal és vontatási sebességgel korrigáljuk a (12) képlet alap
ján. Az értékeléshez hitelesítő egyenest használunk, melyet bázisfúrások vegy- 
elemzéseiből és neutronaktivációs karotázs adataiból számolunk. A hitelesítő
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egyenes megbízhatóságát a felhasznált adatpárok számának növelésével bizonyos 
határig javítani lehet, a hiányos korrekció rendszer azonban így is megbosszul
hatja magát: a lvukátmérő és a nukleáris paraméterek figyelmen kívül hagyása 
miatt az ismeretlen fúrólyukban történő alumíniumtartalom meghatározás hibá
ja esetenként kellemetlenül nagy lehet. Az előzőekben bemutatott modell alapján 
történő standardizálás a hitelesítő egyenes és az alumíniumtartalom meghatáro
zás hibáját egyaránt csökkenti. Kellő számú bázis adatpárt és megbízható hite
lesítő egyenest feltételezve vizsgáljuk meg, mekkora pontosság érhető el az is
meretlen fúrólyukban történő alumíniumtartalom meghatározásban a modell 
alkalmazásával.

A standardizálás a következő módon történik:

*. =  * y  (13)

is standard viszonyokra vonatkoztatott sugárintenzitás
i mért sugárintenzitás
Is standard paraméterekkel rendelkező modell alapján számolt sugár- 

intenzitás
I  tényleges, mért paraméterekkel rendelkező modell alapján számolt 

sugárintenzitás

A lehetséges hibákat az alábbiak szerint osztályozhatjuk:
a) A  modell numerikus és közelítő számításaiból adódó hiba.
b) A tényleges paraméterek mérésekor elkövetett hiba.
c) A modell közelítő jellegéből származó hiba.

A modell numerikus és közelítő számításainak hibája (<  2,7%) nem befolyá
solja számottevően az értékelés pontosságát, ugyanis a (13) jobb oldalán levő 
tört számlálójába és nevezőjébe egyforma módon számított, hasonló relatív 
hibájú értékek kerülnek:

(14)

A második csoportba tartozó hibák tulajdonképpen statisztikus mérési hibák, 
ъ

s az — hányadosban jelentkeznek. A hányados számlálójában és nevezőjében is

összetett mennyiség szerepel: az /  sugárintenzitás a mért d, l, v, L és [i paramé
terek függvénye, az i sugárintenzitás pedig a neutronaktivációs és természetes 
gamma, valamint a rövid neutron-neutron adatokból tevődik össze. Többváltozós 
függvény hibáját az egyes változók hibáiból a következő formulával számít
hatjuk [5]:

< % ) = ] / 2 [  ~ ^ ~ a{Xi)\(15)

У y =  y(xv x2 > • • -x i) többváltozós függvény 
a standard hiba v. szórás )
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A o(xt) hibákat a nukleáris szelvények statisztikus ingadozásából, illetve a 
kiegészítő technikai jellegű mérések műszerkönyv — és tapasztalataink — sze
rinti szórásából lehet meghatározni; a parciális deriváltak 7-nél a 2., 3. és 6. 
ábrából, г-nél pedig közvetlenül az aritmetikából számolhatók ki. Ilyen módon
a hányados relatív hibájára kb. ~ 10% '°t kapunk. Ha a modell közelítő jel

legéből származó hiba nem túl nagy, kb. ekkora az összhiba is. így például egy 
50 súlyszázalékos alumíniumoxid tartalom in situ helyzetben, azaz karotázzsal 
±  5 súly százalék standard hibával lenne meghatározható.

Ez már megközelíti a magvétel — mintakezelés — vegyelemzés műveletsor 
pontosságát, érdemes tehát a modell alkalmazhatóságát mérésekkel is megvizs
gálni.
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