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STRBSZCZSUl

W raporcie przedstawiono rezultaty laboratoryjnych badań
modelowych nad zastosowani ев techniki pomiaru parametru P tie-
todzie gamma-gamma, do oznaczania koncentracji żelaza w rudzie.
Technika ta została przetestowana w wersji odwiertowej 4*Н . Zba-
dano zależność wskazań sondy od parametrów fizyczno—technicznych
zarówno sondy jak i układu ©tw6r-»arst*a. Podano optymalną kon-
strukcje sondy odwiertowej.

The results of laboratory tests fix utilization of para-
meter P-technique in gamma-gamma method for the purpose of de-
termination of iron content 1ь an or* have been presented.
Measurements ware performed in the 47Г geometry* The various
dependences of the tool response on physical-technical para-
meters of the tool and the borehole-stratum system have been
examined. Optimum construction of the borehole tool has been
recommended. f ^/...r-j

РЕЗЮМЕ

6 работе представлены результаты лабораторных исследо-
ваний метода измерения параметра Р для определения- содержа-
ния железа в руде, принимая геометрия 47Г . Была установлена
зависимость сигнала от физическо-технических параметров зонде
и системы буровая скважина-пласт. Оптимальная конструкция
зонда была представлена.



I.

Użycie tej wersji metody gamma-gaama /którą w dalszym cią-
gu będziemy nazywać "pomiarem parametru P"/ zostało zaproponowane
przez BLUMBITSBVA et al /~1_7 w roku 1964, a podstawy fizyczne
zostały rozwinięte i zweryfikowane przez CZUBKA /~2_7 w roku
1966. W raporcie tym ograniczymy się jedynie do przypomnienia,
że parametr P zdefiniowany jako :

intensywność rozproszonego promieniowania gamma zmierzonego
w wysokoenergetycznej części widma

intensywność rozproszonego promieniowania gamma zmierzonego
w niskoenergetycznej części widma

teoretycznie jest niezależny od gęstości medium, co daje szansę
pomiaru koncentracji pierwiastków ciężkich nieskażonego wpływem
zmiennej gęstości rady. Pomiar parametru P odbywa się przez
pomiar intensywności rozproszonego promieniowania gamma w dwóch
kanałach energetycznych,mających najczęściej wspólną granicę - 5.
Istotcy wpływ na czułość metody aa właściwe dobranie energii pro-
gowej - В .

Pomimo ze warunki zastosowania tej metody zostały jasuo
sprecyzowane a dane dotyczące czułości i dokładności wyglądają
..zachęcająco, to w literaturze nie spotyka się informacji o ruty-
nowym zastosowaniu tej metody. Jedyne dane Ilościowe z pomiarów
można spotkać vr cytorsnej wyżej pracy BLOifENXSEVA. Po raz
pierwszy na większą skalę metoda posiaru parametru P została uży-
ta przez Zespół Mineral Physics Division CSISO /Australia/ w ro-
ku 1970 do profilowania rud niklu oraz w 1972 roku do profilowa-
nia rud żelaza* Opisywane w tym raporcie badania przeprowadzone
zostały w laboratorium CSIRO w Melbourne w 1973 roku, pod kątem
profilowania hematytowego złoża żelaza w Фот Price. Wiążą się '
z tym pewne warunki wyjściowe modelowania, jak średnica odwier-
tu - 5" czy też wysoka zawartość żelaza w modelach /praktycznie,
interesujący zakres koncentracji zaczynał się powyżej 50 % Pe/.

II. OPIS MODELI, APARAOTBI I WTKOHAHTCH POMIARÓW

Pomiary przeprowadzane były na aodelach, których cechy ze-
stawione są w tabeli I.



TABELA I.

Model

Łupek

Ruda 1-B
Ruda LG-1
Ruda 2-B
Ruda B.I.
Zmielona ruda

Zmielona ruda
II

Zmielona ruda
III

Beton
Beton z hema-
tytea BCI

% Fe

4,6
52,9
62,8
66,3
68,7

61,5

5*,0

62,9

—

53

Gęstość
g/cm*

2.54
3,41

3.91
4,34
4,40

zmienna

n

n

2,4

2,88

Rodzaj modelu

skała zwięzła
n

tl

tr

n
'•

nasypowy l

n

it

sztuczny
fl

Długości otworów w modelach znacznie przewyższały stosowa-
ne długości sond, możliwe było więc wykonywanie pomiarów w kilku-
nastu punktach pomiarowych w każdym modelu. Pozwoliło to na wy-
eliminowanie wpływu ewentualnych nlejednorodności koncentracji
wzdłuż osi otworów. Pomiary wykonywane były przy użyciu wielo-
kanałowego analizatora impulsów Nuclear Data* Wykorzystywano
500 kanałów. Kalibracja analizatora - 3 kaV/kanai» Posługiwa-
no się stabilizatorem widma, stabilizowany był fatopik Cs.
Jako detektor służył licznik scyntylacyjny z kryształem HaJ/Tl/

0 wymiarach 2"x2". Wszystkie pomiary wykonywane były w czasie
"żywym". Czas pomiaru dobierany był tak by średnie, względne
odchylenie kwadratowe mierzonej intensywności było mniejsze niż
0.5 %. Wszystkie pomiary cechowały się wysoką stabilnością
1 powtarzalnością.



III. ANALIZA PARAUSTRÓJf SQKDX OKAZ PIZTCZMO-TECHHICZKTCH
PARAMETRÓW UKŁADU WARSTWA-ODWIERT

ff celu wyboru możliwie optymalnej wersji sondy /wraz
z określeni ей reżimu energetycznego/ oraz ilościowego ustalenia
wielkości wpływa czynników zakłócających pomiar wykonano pomia-
ry modelując następujące parametry:

1. parametry sondy :
a/ zmienna energia promieniowania - K r ,
b/ zmienna energia progowa - K,
c/ zmienna długość sondy - R,
d/ użycie kollmacji źródła i detektora i

2. parametry układu warstwa-odwiert t
a/ zmienna średnica odwiertu,
b/ zmienny stopień nierówności ścianek odwiertu,
c/ zsienne w stosunku do osi otworu położenie sondy

w odwiercie,
d/ zmiana wartości parametru P wzdłuż osi otworu,
e/ zmienna gęstość rudy*

Analizując wszystkie wyżej wymieniono czynniki wykonano
pomiary w ponad ośmiuset punktach pomiarowych, niemniej nie
zwiększyło to ilości modeli do konstrukcji krzywej cechowania*
Osiem modeli nie stanowi dostatecznej ilości do uzyskania jedno-
znacznej krzywej cechowania i wykonane pomiary powinny być zwe-
ryfikowane przez pomiary terenowe»

Wpływ energii początkowej kwantów gamma
60Wykonano pomiary stosując źródła Co /3j ж 1,33 i

1,17 MeV/ oraz 1 5 7Ce /ST * 0,661 MeT/. Bezultaty pomiarów
przedstawione są na rysunkach 1 1 3 . Sondę użyta do pomiarów -
miała długość В = 23,2 cm.

Analizując wykresy można zauważyć, i* w interesującym
przemysłowo zakresie koncentracji /50 - 67 % *e/ sonda se źró-
dłem Co cechuje ele lepszą czułością, a w całym zakresie kon-
centracji lepszą liniowością krzywej cechowania nic sonda
ze źródłem i 5 7Ce.



Wpływ energii progowej X

tykonano pomiary zmieniając energie, progową 3 od ICO keT/
do 500 lc6V. Uzyskano w ten вроабЪ następujące wartości para-
metru P t

= -*7' pi-
Symbolem л^ oznaczone są Intensywności rozproszonego promienio-
wania gamma zmierzone powyżej energii progowej 1^ , natomiast
symbolem B Ł odpowiednie Intensywności poniżej energii progowej

"i -

ч -
Bo -
Ł, -
«2 «

«3 '

*40 keT-1

V»
100 keT
150 keT
200 keT
300 keT

Wpływ zmiennej energii progowej Ж mote bye prześledzony na
przedstawionych wyiej rysunkach 1 1 2 . t takie * tabeli II po-
równane są czułości sond ze źródłami Cs i Co przy zalanie
energii progowej X ze 150 do 200 keT* Czułość na zmianę koncen-
tracji Je została' zdefiniowana jako t względna zmiana sygnału
przypadająca na Л % zmiany koncentracji ?e w obszarze 50 - 70 JE.
TABBU II

Źródło Geometria sondy
Czułość S

60,Co

В « 33t5
bes kollaacjl

0,62 0,46

z kolimacjĄ 0,98 0,83

137Ca z koilaacją 0,65 0,50



Wykresy i dane z tabeli II potwierdzają słuszność teoretycznych
danych CZUBKA. /~2_7, iź wraz ze zmniejszaniem się energii progo-
wej S poprawia się czułość metody. Halezy jednakże pamiętać,
że nie można zbytnio obniżyć energii progowej z tego względu,ze
rośnie wtedy wpływ zmiennej gęstości rudy*

Wpływ długości sondy - В

Rezultaty pomiarów dla trzech różnych długości aond
25,2 cm, 29,5 ca oraz 33,5 ев przedstawione są na rysunku 3*
Analizując wyJeresy dochodzi się do pozornie sprzecznego s teorią
wniosku? że wraz z odległością zródło-detektor maleje czułość
metody* Haleźy jednak pamiętać, te pomiary przeprowadzane były
w ośrodkach o bardzo wysokiej gęstości /średnia gęstość w Inte-
resującym przemysłowo zakresie koncentracji żelaza wynosi około
4,0 g/cm/. Gdy wi§c wyżej analizowane długości sond przedsta-
wić w jednostkach 9*B to wyniosą one odpowiednio: 92,8 g/cm»
118,0 g/cm2 i 133,2 g/cm2. Spadek czułości metody profilowania
parametru ? objawiający się wysycaniem krzywych P » Г Aoncen-
traćji Pe/ można tłumaczyć faktem, te w tak dużych odległościach
od źródła udział niakoenergetycznych kwantów dla rud powyżej
50 % Pe jest bardzo mały, a absorpcja fotoelektryczna spowodowa-
na wysoką zawartością żelaza tak гпдетя, te intensywność w ni-
skoenergetycznej części widma praktycznie staje się słabszą
funkcją koncentracji żelaza.

Wpływ kolimacjl

Głównie w celu zmniejszenia wpływu zmiennej średnicy od-
wiertu wprewadsono w sondzie koliaację źródła i detektora* Prze-
bieg parametru P w funkcji koncentracji zelssa przedstawiony na
rysunkach 1 1 2 liniami przerywanymi dotyczy sondy o* długości
В = 23,2 cm, przedstawionej na rysunku 4b. natomiast linie cią-
głe na rysunku 1 dotyczą pomiarów wykonanych sondą о Я ж 33,3 em
pokazaną na rysunku 4a.

Eolimator detektora był tak skonstruowany, ze mógł być
usuwany ". sondy*

8



Wpływ użyte;} kolimacji źródła i detektora cb̂ au-i-i.
poprzez zmianę wielkości wpływu innych szynnikóff, ;^?r:z.^~
zmiennej średnicy odwiertu i zostanie pizeayskzzcwazrj ;:^^_- ,

Wpływ zaiannej średnicy odwiertu

Poprawna ilościowa znajomość *ego wpływu за iswsie zza-
czenie przy profilowaniu odwiertów. Otwory wiercone roznyni = =
todani /np. rdzeniowo lub udarowo/ oają przy takiej sanaż 2cai-
nalnej średnicy różne średnice rzeczywiste. Ponadto wyssępcws-
nle w pewnych partiach odwiertu kawern powoduje «zrost rseczyw:
atej średnicy otworu. Praktyczna dla otworów 5" rzeczywiste
średnica wahała się w granicach 5" - 6" ale takie w sporadycz-
nych wypadkach gdy otwór przecina •lekkie porowate raratwy -
średnica noże przekraczać 8"»

W tabeli III zestawiono wyniki obrazujące wpływ zsienne;
średnicy odwiertu na wielkość parametru P^. Pomiary wykonano
w modelu betonowym z sondą o długości 23,2 ca ze źródłem Cc.

TABELI III

Geometria
sondy

Wartości P^ /w procentach/ dla poszczególnych
średnie otworów w odniesieniu do otworu 5"

5.0" 5.5" 6,0* 6,?" 7.0"

Be»
kolimacji
Koliaacja
źródła
Eolimacja
źródła y

i detektora

O 5,5 6,«i 8,6 10,2

0 0,25 1,2 2,1 ?,-.

0 0,4 0,8 1,2 147

Jak widać z przedstawionych wyników wprowadzenie kolimacji
w sondzie pozwala na znaczne obniżenie wielkości wpływu
średnicy odwiertu. W najbardziej typowym zakresie zaian śred-
nicy 5" - 6" wartość parametru P zmienia się o około 1 - 1,5 %•>
co jest dużym postępem w porównaniu z sześcioprocentową aaisną
w przypadku zastosowania nieakolimowanej wiązki prozaieniovacla.
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TABLICA IV

źródło Geometria

R»23,£ во
kolimaoda
źródła i
detektora'

Я*33»3 om
koliiaaoja
eródła

R-29,5
kolimacjja
źródła

R B 2 3 , 2 cm
kolimaoja
tródla i
detektora

Wartości

Otwór rdzeniowy
Po P1 h

1,856

4,567 1,419

4,680 1,465

5,214 1,517

0,862

0,663

0,689

0,659

parametru

4

4

5

P

Otwór

-

,575

,701

,250

1.

1

1

udarowy

877

,424

i472

1,525

0,871

0,665

0,692

0,663

a • ]

До

-

0,17

0,44

0,69

^rda

1,1

0,35

0,47

0,52

[*J

1,0

0,25

0,49

0,57



Wpływ nierówności ścianek odwiertu

W celu oceny tego wpływu wykonano pomiary в dwóch modelach
1-B i LG-1 posiadających po dwa otwory 5" wiercone techniką
rdzeniową /gładkie ścianki/ i udarową /nierówne ścianki z mikro-
kawernami/. wyslki uzyskane z pomiarów u modelu LG-1 przed-
stawione są w tabeli IV*

Jak widać z danych zawartych w tabeli niezależr.!* od geo-
metrii wpływ ten jest niewielki i praktycznie do pomioięsia
w porównaniu z innymi czynnikami.

Wpływ położenia sondy w otworze

Wskazania gęstoeciowych sond gaBaa-gamma silnie zależą od
położenia sondy względem osi otworu. W związku z tym zaistniała
konieczność zbadania tego wpływu w stosunku do pomiaru parame-
tru P. Pomiary wykonano w modelach betonowym i BCI /zasadnicza
różnica koncentracji Fe/ modelując różny stopień niecentryczne-
go położenia sondy w otworze. Uzyskane rezultaty zestawione są
w tabeli V. Pomiary wykonano sondą o długości 29,5 cm, źródło
Co, kolimacja zródł*. Łatwo zauważyć, że i ten wpływ aoze być

pominięty podczas profilowania parametru P.

Zmiana wartości parametru P wzdłuż osi otworu

Jeżeli otwór ma jednolitą średnicę, to zmiany parametru P
podczas wykonywania szeregu pomiarów mogą być wynikiea:
- mikrozmian składu chemicznego,
- zmian porowatości modelu,
- niestabilnej pracy aparatury spektrometrycznej.
W przypadbi omawianych pomiarów z użyciea wysoce stabilnej apa-
ratury i wysokiej statystycznej dokładności pomiarów wpływ tego
trzeciego czynnika jest praktycznie równy zeru.

Skład chemiczny modeli analizowany był bardzo dokładnie
/ 5_7 jednakże próby brane z różnych punktów modeli różniły się
nieznacznie tak zawartością żelaza jak i innych pierwiastków.

Zestawmy przykładowo wartości parametru P zmierzone
w trzech modelach :



TiBBLA V

Model

Łupek

BOI

Połołenie aondy
w otwori*

a
Ъ
ó

b
0

Wartośol paraaetru

P 9

2,13*
2,124
2,121

4,479
4,440

P 1

0,799
0,796
0,796

1,407
1,416
1,412

P

*2

0,415
0,414
0,413

0,668
0,673
0,672

Ao

0,46
0,60

0,62
0,24

A«-£L
*1

0,28
0,32

0,63
0,35

• w

0,28
0,50

0,70
O»53

Połoktnl* sondy a - w oai otworu
b - «kośne
o - równoległe do oel otworu, prty ioianoe odwiertu



a/ skale płonej - łupek ilasty,

Ъ/ ludzie o bardzo jednolitym składzie chemieaaym - B.I.,
c/ rudzie o mniej jednolita składzie chemicznym i zmiesnej po-

rowatości wzdłuż osi otworu - LG-1.
Ograniczmy się dla jasności obrazu do podania jedynie zaian war-
toścl parametru P̂ « Punkty pomiarowe w poszczególnych modelach
były odległe od siebie o 5 cm.

IjffiEŁi VI

Wartości

Łupek

0,885
0,887
0,872

0,879
0,875
0,878
0,881
0,877

бр«
0,0051

parametru

^Co
B.I.

1,906.
1,921
1,981
1,901
1,919
1,925
1,924
1,920

0,015

0,414% Pe

P^ zmierzone w różnych

LG-1

1,913
1,920

1,891
1,893
1,845
1,854
1,865
1,834
1,877

0,030

analiz et

3,55* *«

Łupek

0,740
0,742

0,7*3
0,740
0,742
0,743
0,747
0,742
0,739

0,0022

Lemicznych/ »

punktach

B.I.

1,527
1,527
1,516
1.522
1,518
1,537
1,524

0,007

«odelu

LG-1

1,477
V»94
1,524
1,484
1,508

1,523
1,517
1,485
1,530
1,535

0,021

Jak wynika to z przytoczonych danych w modelach o bardzo jedno-
litym składzie chemicznym jak łupek czy B.I. względne średnie
odchylenie parametru P jest rzędu 0,5 - 1.0 J6. Hatosiast w mo-
delach o mniej jednorodnym składzie chemicznym przekracza
1,5*.



TABLICA VII

Źródło
1 geometria

^Co
№23,2 om
kolimaoja

№23,2 o»
kollaaoja

^ C O
R«33»3 om

bee
kollmacji

Model

Zaielona ruda
II

Zmielona ruda
III

Zmielona ruda
II

Zmielona ruda
III

Zmielona ruda
II

Wartośoi partaetru P

przed ubioiem rudy po ubloiu rudy
P o P 1 P 2 P o P 1 *2

5,406 1,610 0,737 5.488 1,639 0,755

5,315 1.633 0,752 5.39* 1,673 0,777

4.560 1,378 0,606 4,735 1.411 0,617

4,690 1,407 0,616 4,805 1.433 0,628

- 1,137 0,526 - 1,090 0,489

Ло
 Л 1 Л 2

1,49 1,76 2,46

1,46 2,39 3.22

3,69 2,33 1,78

2,39 1,81 1,90

- 4,31 7,54



Wpływ zmienna;) gęstości rudy

Zgodnie z teorią parametr P powinien być niezależny od gę-
stości mediUB. Jednakże wielokrotnie powtarzane, bardzo dokła-
dne pomiary wykazały niewielką lecz ukierunkowa&ą zależność pa-
rametru P od gęstości rudy. Mianowicie wraz ze wzrostem gęsto-
ści parametr P zwiększa! swą wartość. Wzrost ten można zaobser-
wować dla obydwu modeli, obydwu źródeł oraz wszystkich trzech
parametrów PQ, P-j i P2»

Wprowadzone zmiany w reżimie spektroeetrycznym oraz kon-
strukcji sondy pozwoliły na zredukowanie tego wpływu o czynnik
2 - 3 ale nie do uzyskania było całkowite wyeliminowanie wpływu
zmiennej gęstości. Należy tu zaznaczyć w jaki sposób wykonywane
było modelowanie zmiennej gęstości. Zmieloną rudę wsypywano do
beczek i następnie wykonywano pomiar* Po pomiarze przy pomocy
wibratora ubijano rudę, zmieniając jej gęstość o około 12 %.
Zachodzi przypuszczenie, że w ten sposób zmieniane również Kon-
centrację żelaza wzdłuż osi otworu,gdyż cięższe ziarna hematytu
mogły przemieszczać się w dół. Czyli sposób ten oprócz zmian
gęstości mógł powodować również wzrost koncentracji w dolnej
części beczki, a co za tym idzie, wzrost parametru P. Jednakże
pomiary wykonywane w beczkach o wysokości 90 cm aż do odległości
kryształu od brzegu modelu równej 12 cm nie wykazały ukierunko-
wanych zmian parametru P /zmniejszania się/ podczas przesuwania
sondy w górę otworu. Jedynym możliwym wyjaśnieniem wzrostu pa-
ranetru P w modelu o zwiększonej gęstości jest jego słaba, lecz
istniejąca, zależność od gęstości medium.

Fakt ten poważnie obniża przydatność metody w warunkach
zmiennej gęstości skał i żądanej wysokiej dokładności oznaczeń
pierwiastka ciężkiego. Pomimo ukierunkowanej zależności para-
metru P od gęstości nie można rozwiązać problemu przez wprowa-
dzenie prostej poprawki bazującej na pomiarze gęstości. Bowiem
mając przykładowo zrlerzony w jednym punkcie otworu parametr P'
i gęstość o' a w drugim punkcie parametr P" mniejszy o około 2 %
i gęstość 9" również niższą o 10 - 15 % od 9' ,to nie jest to
sytuacja jednoznaczna, umożliwiająca wprowadzenie poprawki.
Gdyż w tym drugim punkcie możemy mieć do czynienia z :



a/ tą samą pod względem zawartości ?e rudą, lecz o większej
porowatości lab

b/ podobną porowatością rudy lecz mniejszą koncentracją żelaza*

Jednakże wykorzystując fakt, że względne zalany parametru P są
silsą funkcją koncentracji żelaza а słabą gęstości, a ponadto
gęstość rudy znacznie silniej rośnie ze wzrostem koncentracji
Fe niż aaleje ze wzrostee porowatości, problec można rozwiązać
posługując się analizą multiwariacyjną :

gdzie i - porowatość.

a _ t^L) tUL)

odpowiednie pochodne cząstkowe.
Znając wartości tych pochodnych, a taki* zmierzoną wartość
można określić właściwą koncentracje, żelaza w rudzie»

IT. WRIOSKX

- Na podstawi* analizy uzyskanych rezultatów rekomendowaną
geometrią jest geometria, źródło ̂ Co, kolimacja śzódła
i detektora, R * 23*2 cm.

Hajbardziej celowe jest przyjęcie energii progowej
= 150 keT, gdyż czułość metody przy tej energii progowej .1eet
wyższa niż dla pozostałych energii, a ponadto intensywności
mierzone w nisko- 1 wysokoenergetycznej eseiści widma są tego
samego rzędu, co korzystnie wpływa na wielkość błędu pomiaro-
wego.

- Wprowadzenie kolimacji wyraźnie poprawiło wyniki profilowa-
nia, jednakie jest to tylko jedna % możliwych wersji, wydaje
się, że podjęcie dalszych testów laboratoryjnych nad optymalną
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geometria, kolimacji pozwoliłoby bardziej uniezależnić para-
metr P od aiennej średnicy odwiertu i mian gęstości skały.
- 1 przypadka żądanej wysokiej dokładności oznaczeń koncen-
tracji pierwiastka ciężkiego* zwłaszcza dla wyższych koncentra-
cji, metoda profilowania parametru P musi być stosowana kom-
pleksowo wraz z innymi metodami
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CD Bye. 1* Wykresy solan parametru P w funkcji kouoentraoji żelaza.
Sonda s« sfcródłaa wGo
Łlnl« prserywan* - sonda ж kplimaojją źródła i detektora. R • 23,2 00
Łlnle oiągłe - sonda o«s kolimaojl, R « 33,3 ca
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przebiegu parametru P dla rółnych odle^iośoi tródło-detektor
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Ry«. Sondy używane « poalavaeh laboratoryjnych
a/ sonda bea kolluaoji promieniowania
b/ sonda z kollmacj4 źródła i detektora


