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13740G 

Denne oppfinneise vedrører generelt metoder for under-

søkelse av borehull, og mer spesielt et apparat for undersøkelse 

av porøsiteten i engrunnformasjon, som i korthet kombinerer sig-

naler fra to detekterer i avhengighet av nøytroner som blir emit-

tert fra individuelle respektive kilder o.l. 

Data om en grunnformasjonsporøsitet eller hydrogenkonsen-

trasjon forsyner ofte oljeindustrien med informasjon om den poten-

sielle produksjon av hydrokarboner som kan ventes fra et borehull. 

Disse data kan frembringes ved hjelp av en "sonde" eller et under-

søkelsesapparat som føres gjennom borehullet. En kilde inne i 

apparatet emitterer nøytroner som spres gjennom den tilstøtende 

formasjonen. Disse nøytronene mister energi som følge av gjensi-

dig påvirkning eller kollisjoner mellom nøytronene og kjernene i 

det materiale formasjonen er oppbygget av. Disse energitapene er 

i stor utstrekning en gjenspeiling av den relative porøsitet og 

tilsynélatende overflødighet av hydrogen i den formasjon som under-

søkes. 

Noen av disse nøytronene med lav energi finner etter et 

antall avbøyende kollisjoner veien tilbake til undersøkelsesappa-

ratet og blir registrert i en nøytrondetektor som ligger i en ver-

tikal avstand fra den emitterende kilden. I fråvær av forstyrren-

de påvirkninger frembringer signalet fra detektoren et mål på 

grunnformasjonens porøsitet. Det finnes imidlertid faktorer som 

kan forringe eller forandre den grunnleggende målingen. Væsken 

eller mudderet som ofte brukes til å kontrollere trykket inne i 

borehullet og til å skylle ut borespon har for eksempel ofte 

en sterk innflytelse på nøytronenes opprinnelige romlige forde-

ling. . 

Forklaringen på dette kan være at det hydrostatiske mudder-

trykket i borehullet er litt større enn det naturlige trykket i 

formasjonen. Denne trykkdifferansen forhindrer ikke bare væsker 
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i formasjonen fra å trenge inn i brønnen, men forårsaker også at 

flytende bestanddeler i mudderet siver inn i formasjonen og av-

setter en film eller residuum av fast stoff på veggén i borehullet. 

Denne resten eller mudderkaken påvirker den romlige fordeling av 

nøytronene med lav energi i en slik grad at det ofte skjuler for-

masjonens kjennetegn og således forringer verdien av nøytronappa-

ratet. 

Det er derfor et klart behov for en forbedret korreksjons-

teknikk for mudderkaken. 

Det er allerede fra US-patenter nr. 3.521.062 og 3.532.884 

tidligere kjent at det er nødvendig å foreta en korreksjon av porø-

sitetsmålinger på grunn av borehullseffekter forårsaket av bore-

hullsvæske og mudderkake. Nærmere bestemt viser det sistnevnte 

US-patent et nøytronloggeverktøy med en nøytronkilde og tre de-

tektorer. To av detektorene er følsomme for termiske nøytroner, 

og forholdet mellom tellingshastigheten i disse to detektorer blir 

tatt for å frembringe et signal som representerer hydrogeninnhold. 

Den tredje detektor er av epitermisk type og reagerer på nøytroner 

utsendt fra den samme kilde, for å frembringe et signal som blir 

kombinert med det nevnte forholdssignal for å korrigere dette for 

variasjoner i hullets størrelse. 

US-patent nr. 2.778.950 viser at det er kjent å utnytte 

nærvær av slam eller mudder i et borehull for å detektere små ure-

gelmessigheter i borehullets sidevegg, ved å utsende langsomme 

nøytroner fra et punkt nær veggen og detektere nøytroner som er re-

tardert ytterligere av den gjenværende væske som er tilstede mel-

lom nøytronutsendelsespunktet og sideveggen. To sonder som utsender 

nøytroner på forskjellige energier, kan anvendes til å avstedkomme 

to separate registreringer som angir sideveggstrukturen i to for-

skjellige avstander i sideveis retning. Det eneste dette US-

patent har til felles med foreliggende oppfinnelse, er anvendelse 

av to nøytrondeteksjonsinnretninger. Disse har imidlertid et 

fullstendig annet formål og arbeider på en måte som er vesentlig 

forskjellig fra foreliggende oppfinnelse slik den vil bli angitt 

i det følgende. 

Hva angår US-patent nr. 3.532.884 mangler dette enhver an-

tydning av bruk av bare to epitermiske. nøytrondetektorer som mot-

tar nøytroner av to forskjellige energinivåer for å oppnå indika-

sjoner av porøsitet, hvorunder det blir tatt hensyn til mudderkakens 

nærvær. 
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Nærmere -bestemt tar således.denne oppfinnelse utgangspunkt 

A et apparat ..for undersøkelse av porøsiteten -av grunriformasjoner 

.som rgjennomtrenges av et borehull méd .'fast materiale langs i det 

"minste en :del av borehullets vegg, omfattende kilde :for nøytroner 

. med .relativt høy energi og'med en retardasjonslengde som er.betyde-

lig større enn den typiske tykkélse av det :faste materiale, .en 

-første -strålingsdetektori relativt -stor avstand :fra høyenergi-

kilden :og:som primært.reagerer (gir respons) .på nøytroner som er 

rspredt hovedsakelig rav atomkjerner i "grunnformas jonen, samt en 

kretsanordning-koblet til den nevnte .første detektor for frembrin-

:gelse;av "første signaler med funksjonéll relasjon til,porøsiteten 

*av grunnformasjonen. 

I henhold til oppfinnel-sen .oppriås en ..forbedret korreksjon 

:f or-mudderkaken ved .-.at apparatet ifølge oppfinnel-sen omfatter en 

kilde for.-nøytroner "med :relativt lav ̂energi og som har en retar-

dasjonslengde av samme størrelsesorden som den typiske .tykkelse av 

det'faste"materiale, en annen strålingsdet-ektor i relativt liten 

avstand .fra lavenergikilden qg som primært reagerer på nøytroner 

.som :er'spredt hovedsakelig av atomkjerner i det faste :materiale, 

en kretsanordning koblet til nevnte annen detektor for frembringel-

se av andre signaler :som har funksjonell relasjon til en egen-

skap ..hos det "faste materiale og som gir korreksjon :for .den-forstyr-

rende v.irkning -av :det faste materiale på de nevnte første signaler, 

.en krets for kombinering .av "de første og de andre signaler slik 

at det fremkommer korrigerte indikasjoner på .grunnformasjonens 

porøsitet ved at avstanden mellom den første detektor :og lavenergi-

:kilden er-slik at den gir en forholdsvis lav.respons .hos den .første 

detektor på nøytroner fra lavenergikilden, og avstanden mellom .den 

annen detektor 'og høyenergikilden er slik at den gir forholdsvis 

lav .respons hos den annen detektor på nøytroner fra høyenergikilden. 

Fortrinnsvis er detektorene videre innrettet til å reagere 

selektivt:på nøytroner med energi større enn termisk energi. Den-

ne energibegrensning er av betydning fordi nøytroner .som er i ter-

.misk likevekt blir påvirket av uvedkommende egenskaper i.mudder-

kaken istedenfor av de viktige kjennetegn ved mudderkaken, som for 

eksempel skikttykkelsen og.porøsiteten. 

Kilder for nøytroner"med lav energi passende for bruk i 

denne forbindelse er oppnåelige ved å la litium reagere"med ålfa-

partikler som emitteres naturlig fra plutonium, :og ved -å -la beryl-
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lium reagere med fotoner emittert fra antimon. Disse kombina-

sjoner frembringer nøytroner med en gjennomsnittlig energi på 

heriholdsvis omkring 240 KeV og fotonøytroner på omkring 25 KeV, dvs 

energier så lave at sannsynligheten for interaksjon med materiale 

som er nær inntil borehullets vegg, er svært høy. I motsetning 

til dette har nøytronene som vanligvis blir brukt i primærkilden 

for å undersøke grunnformasjonen, en gjennomsnittlig energi på om-

kring 3 eller 4 MeV. Ved å velge en lavenergikilde og således 

effektivt begrense dybden av nøytronundersøkelsen til mudderkaken 

og dens umiddelbare omgivelser, gjenspeiler det antall epitermiske 

nøytroner fra denne kilden som finner veien tilbake til hjelpede-

tektoren, vanligvis de viktige trekk ved mudderkaken. 

Signalene fra den detektor som er tilknyttet kilden for 

nøytroner med høy energi, er representative for mudderkaken og 

formasjonen, mens signalet fra hjelpedetektoren hovedsakelig ka-

rakteriserer mudderkaken. Regnesystemet stiller signalene fra beg-

ge disse détektorene opp mot hverandre for å eliminere virkningene 

fra mudderkaken og derved frembringe et utgangssignal som ligger 

nærmere den aktuelle formasjons porøsitet enn utgangssignalet fra 

hoveddetektoren alene. 

For å forbedre nøytronkildenes behandlingseffektivitet, 

spesielt ved vanskelige feltbetingelser, kan de to nøytronenergi-

kildene være innkapslet sammen. På denne måte blir dessuten nød-

vendigheten av å behandle to individuelle nøytronkilder i feltet 

eliminert, og muligheten for skader eller ødeleggelser fra bestrå-

ling blir således omtrent halvert. Dette hrrangement tillater 

videre en reduksjon av lengden av sidevegg-glideren, noe som til-

later glideren å følge konturen av borehullveggen bedre. 

For å forstå den foreliggende oppfinnelse blir det vist 

til den etterfølgende beskrivelse i forbindelse med de medføl-

gende tegninger, idet formålet med oppfinnelsen fremgår av de etter 

følgende krav. 

Fig. 1 er et skjematisk diagram av et undersØkelsesapparat 

som anskueliggjør oppfinnelsens prinsipper. 

Fig. 2 er en generalisert responskurve som kjennetegner de 

detektorene som er vist i den illustrerende utførelse av oppfin-

nelsen. 

Fig. 3 er en generalisert kurve over nøytronenes tetthets-

fordeling som en funksjon av avstanden fra kilden i en ytterligere 

utførelse av oppfinnelsen, og 
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Fig-. 4 er. erv. illus.trerendé- utførelse. av innkapslédé nøy-

tronemittere i henhold til.et- trekk ved-oppfinnelsen. 

Fig. 1 viser et. undérsøkelsésapparat ̂ or. en-mer; fullsten-

dig. :for.ståélse av oppfinnelsen.. Apparatet omfatter et væsketett . 

hus-.. 10. som blir. senket ned .i og trukket--oppover gjénnom et'borehull.: 

11...som er: blitt boret: gjennom-en-grunn-formasjon 12,... Borehullet-11.:. 

er.fylt med boremudder 13. Den vertikale .bevegeIse^av huset 10 

kontrolléres. ved hjelp av en;: armert kabel. 14• og en vinsj (ikke vist)., 

på."-.jordens- overflate. Måleutstyr, (hellérrikke vist) i. 'forbindelse 

med.-.vinsjen frembringer. en^indikasjon på- dybden av-huset 10 i bore- "" 

hullet-11. På1: denne., måten blir det. frembrakt en;samling karakteris-

tiske: grunnformasjonsparametre-som\funksjon av borehullets dybde. 

For: f. eks. mer:nøyaktige å"måle porøsiteten :i. grunnformas jo- .. 

nen .12,. blir huset 10. presse-t.*mot: en: film.: eller ret-: lag. avmudder:. eir : 

lérren:mudderkake 15Tpå:<en- side. avrborehullet-Ili, Den'kraft: som• 

presser.huset..10 'mot.mudderkaken- 15; blir tilført-ved-hjelp av en. 

buef tjær-16. Andre: passende.- midl er. for. eksentrering • av huset; f. eks. 

efcf jærbelastet-̂ hydraulisk.,systém:;.. kan: også*;brukes. til. détte. formål.. 

En .,.nøytronkirdé..l.7 "er' anbrakt,!-den-, nedre del av huset. 10. — 

fortrinnsvis:på?den sidé, av huset, som-ligger-mo.t-muddérkaken 15; • -

For:: undersøkelse: av . porøsiteten har: en .mekanisk blandingrav :beryl-

liumrog-en:-.av.'prutoniumisoto.pene. (plutonium 238'-eller plutonium:239; 

f.eks;) i.tilstrekkelig:-mengde- tii: å frembringe 10• nøytroner pr: . 

sekund blitt funnet- passende; 

Fordi! nøytroner; som emitteres fra kilder av denne, type, har.i 

enr.gjénnomsnittlig-energi , på. omkring 4 millioner eléktronvolt (MeV) , 

er dét anbrakt en høyenergi-nøytronreflektor. 20 mellom- kilden 17 og 

de. déler .av. huset 10 som ikke blir presset mot muddérkaken; 15 . . Re-

flektoren 20 er fortrinnsvis, dannet av et materiale som har en stor 

spredningssannsynlighet eller.-tverrsnitt for. nøytroner med høy 

energi. Kopper eller stål:er passende for dette.formål; 

Reflektoren .retter mot formasjonen 12 de nøytroner som -emit--

teres fra kilden 17 i en-retning som tenderer til å ta dem ..vekk fra ,, 

den tilstøtende del. av borehullets végg. Reflektoren 20 forhindrer 

nøytroner fra:å bli' absorbert i.boremudderet 13 og bevarer således-

nøytronene for å: øke den -statistiske.-verdi: av.-detektorsignalet»,: 

som beskrevet i det etterfølgende; 

I henhold til én side ved oppfinnelsen er en. tilleggs- eller 

hjelpenøytronkilde-21'anbrakt inne i huset: 10 og mot-den siden.-av 

huset som blir presset i kontakt medlborehullets vegg; Kilden 21 . . 

ligger dessuten vertikalt på linje med nøytronkilden;17. Nøytronene; 

som emitteres fra kilden 21, har betydelig lavere energi enn de: som,; 
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emitteres fra kilden 17. Som en illustrerende utførelse er de 

240 KeV nøytronene som kjennetegner plutonium-litiumkilden, spe-

sielt passende for den grunne inntrengning som er nødvendig for 

undersøkelse av mudderkakens 15 virkninger. Hjelpenøytronkilden 

21 kan også utstyres med en nøytronreflektor eller spredeskjerm 

(ikke vist) for det samme formål som den som ble beskrevet i 

forbindelse med reflektoren 20. 

En nøytrondetektor 22 er plassert i huset 10. Detektoren 

22 har fortrinnsvis et lite aktivt volum som er fylt med en gass 
3 

som reagerer på nøytroner, f.eks. bortrifluorid eller helium (He ). 

Detektoren 22 reagerer typisk på nøytroner fra hjelpekilden 21 som 

finner veien tilbake mot huset 10 på grunn av spredekollisjoner i 

mudderkaken 15. Ladede partikler blir frembrakt i tellegassen 

gjennom nøytronreaksjoner. Disse reaksjonene frembringer 

ionisasjon som oppretter en elektrisk ladning i en utgangsleder 23. 

For å begrense.følsomheten av detektoren 22 til epi-

termiske nøytroner og derved overvinne virkningen av saltholdig 

vann på den observerte nøytronfordelingen, er detektoren 22 inne-

lukket i en skjerm 24, f.eks. av kadmium. Kadmiumet absorberer 

i det vesentlige alle de innfallende termiske nøytronene og for-

hindre r dem i å trenge inn i det aktive volumet av detektoren 22. 

Responsen fra detektoren 22 representerer således bare de nøytro-

ner som finner veien tilbake til huset 10 med energier større enn 

den termiske. 

Responsen fra detektoren 22 er videre redusert ved hjelp av 

en nøytronskjerm 25 som er innskutt mellom detektoren 24 og de deler 

av huset 10 som. ikke er i kontakt med mudderkaken 15. Nøytronskjer-

men 25, laget f.eks. av borkarbid, absorberer i det vesentlige alle 

de ellers detekterbare nøytroner som nærmer seg detektoren 24 fra 

andre retninger enn den del av mudderkaken 15 eller borehullveggen 

som er i kontakt med huset 10. På denne måten blir virkningen av 

borehullvæsken på nøytronfordelingen som blir registrert i detek-

toren, i høy grad redusert i betydning. 

Signaler fra detektoren 22, sendt gjennom utgangslederen 23, 

blir behandlet i en behandlingskrets 26 nede i hullet for over-

føring til overflaten gjennom en isolert kabel 27 i den armerte 

kabelen 14. Behandlingskretsen 26 nede i hullet omfatter typisk 

en tellekrets for å redusere detektorpulsene med en konstant divi-

sor og lette belastningen av signaloverføringen på kabelen 14. 
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Kretsen omfatter også fortrinnsvis en eller flere pulshøydediskri-

mina.torer for å eliminere støy, og et forsterkersystem for å gjøre 

det mulig å overføre tellerens utgangspulser flere tusen fot gjen-

nom kabelen 14 og ankomme til jordens overflate i gjenkjennelig form. 

En ytterligere detektor 30 ligger vertikalt over kilden 17 

for nøytroner med høy gjennomsnittsenergi i en avstand på omkring 

38 cm. En typisk detektor 30 omfatter et rør fylt He under 

et trykk på omkring 10 atmosfærer målt ved standardbetingelsene. 

Av i det vesentlige de samme grunner som ble fremført i for-

bindelse med detektoren 22, er detektoren 30 anbrakt inne i huset 

10 mot. den side av huset som presses, mot mudderkaken 15. Detekto-

ren 30 er også innelukket i en termisk nøytronabsorberende skjerm 

31 og er delvis omgitt av en nøytronabsorberende skjerm- 32 som er 

anbrakt mellom detektoren 30 og de deler av huset som ikke blir 

presset mot mudderkaken 15. 

Detektoren 30 reagerer på epitermiske nøytroner som- blir 

spredd fra formasjonen 12 ved generering- av ladningspulser for over-

føring til jordens overflate gjennom en isolert leder 34 i den 

armerte kabel 14. 

På jordens: overflate blir signalene fra detektorene 22 og 

30 i henholdsvis lederne 27 og 34 mottatt i en pulsbehandlingskrets 

35 som atskiller de respektive signaler fra elektrisk støy som er 

indusert i kabelen 14 under overføringen, og omdanner disse pulsene 

for videre behandling. 

De omdannede signaler fra detektoren 22 blir sendt fra 

pulsbehandlingskretsen 35, gjennom en leder 36 til en pulsteller 

37. Denne integrerer inngangss-ignalene for å frembringe et 

utgangssignal i en leder 40 som er representativt for middel-

verdien av tidsfordelingen av disse pu-lsene (detektortellinger 

pr. sekund, f.eks.). På lignende måte. blir signaler fra detektoren 

30 sendt fra behandlingskretsen 35 gjennom en leder 41 til en 

pulsteller 42 for détektorpulsene. 

Tellesignalet fra telleren 42 blir sendt gjennom en leder 

43 til en funksjonsformerkrets 44. Funksjonsformerkretsen 44 

kombinerer tellehastigheten fra detektoren 22, hovedsakelig påvir-

ket av mudderkaken, som blir mottatt i form av målesignalet på 

lederen 40, med porøsitets- og mudderkaketelling fra detektoren 

30 på lederen 43 for å identifisere porøsiteten i formasjonen 12. 
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For en spesifikk mineralsammensetning av formasjonen kombi-

nerer f.eks. funksjonsformerkretsen 44 tellehastighetene som karak-

teriserer detektorene 22 og 30 ifølge den generaliserte sammenheng 

som er vist på fig. 2. I denne forbindelse.vil for en kalksten-

sammensetning en tellehastighet A fra detektoren 30 og pulstel-

leren 42, og en tellehastighet B fra detektoren 22 og den tilhø-

rende pulsteller 37 identifisere et punkt 45. Punktet 45 

tilsvarer en formasjonsporøsitet på omkring elleve porøsitetsen-

heter og en mudderkakeparameter eller kvalitetsfaktor litt mindre • 

enn 1. Denne kvalitetsfaktoren er én vilkårlig betegnet verdi som 

er basert på empirisk fremkomne data som f.eks. kombinerer mudder-

kakens tykkelse og mudderkakens porøsitet for å frembringe en kom-

penserende relasjon for spesielle undersøkelsesomgivelser. Disse 

relasjonene av den art som illustrert på fig. 2, kan f.eks. utledes 

gjennom uttømmende prøver utført i formasjoner med kjent porøsitet 

og mineralsammensetning så vel som med kjente karakteristika for 

mudderkaken. Disse data blir så samlet i form av diagrammer eller 

datatabeller som for et gitt mineral vil sammenknytte kombinasjo-

ner av spesifikk porøsitet og mudderkakekvaliteter med spesielle 

tellehastigheter for detektorene. Alternativt eller som et sup-

plement kan disse data oppnås ved hjelp av prøver utført i labora-

torieformasjoner med etablerte karakteristika og med simulerte 

mudderkaker. 

Det vises igjen til fig, 1, der en typisk funksjonsformer-

krets som er i stand til å frembringe egenskapene på kurven på fig. 

2 i elektrisk form, fortrinnsvis omfatter en operasjonsforsterker 

og et diode-motstands-tilbakekoblingsnettverk. Responser for funk-

sjonsformerkretsen 44 som er passende for forskjellige mineralsammen-

setninger av formasjonen, som f.eks. dolomitt og sandsten, kan velges 

ved hjelp av en manuell velgerbryter 46. Bryteren 46 vil f.eks. 

tillate det diode-motstandsnettverket i tilbakekoblingen som er 

passende for den mineralsammensetning som bestråles,å bli koblet 

til operasjonsforsterkeren for å frembringe utgangssignaler som 

er i samsvar med inngangssignalene. Den spesifikke mineralsammen-

setning av den grunnformasjonen som undersøkes i en spesiell situa-

sjon, kan f.eks. bestemmes ved en undersøkelse av det utborede 

materiale. 

Det kan anvendes automatiske teknikker for å erstatte mine-

ralvelgeren 46. F.eks. kan signalene fra detektorene 22 og 30 
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lagres på bånd for etterfolgende behandling i samsvar med oppfinnel-

sens prinsipper, eller dersom det er hensiktsmessig, føres direkte 

til en digital regnemaskin som kombinerer andre forskjellige under-

søkelsessignaler for å frembringe utgangsdata av industriell viktig-

•het. 

Vi fortsetter med fig. 1 der parametersignalet fra mudder-

kaken blir sendt gjennom en leder 47 til et registreringsapparat 

48. Porøsitetssignalet blir også sendt til registreringsapparatet 

48 gjennom en leder 50 for å frembringe en nedtegning av mudder-

kakens parameter og grunnformasj.onens porøsitet som en funksjon 

av borehullets dybde. Denne registrering kan, skjønt den ofte 

blir presentert i form av en kurve eller et diagram, også lagres 

på magnet- eller papirbånd, hullkort o.l. for videre behandling 

som del av det .større analysesystem som beskrevet foran i forbindel-

se med signalene fra detéktorene 22 og 30. 

En .undersøkelse av mudderkakeparameteren og grunnformasjonens 

porøsitet frembrakt i overensstemme!se med oppfinnelsens prinsip-

per, tilveiebringer også en nyttig indikasjon på i hvilken grad 

porene i formasjonen 12 er sammenbundet. Denne informasjonen, 

vanligvis kjent som permeabilitet, er et mål på med hvilken letthet 

væsker kan trekkes ut fra formasjonen. I noen .tilfeller indikerer 

f.eks. en tykk mudderkake en bergstruktur med høy permeabilitet 

fordi mudderfiltratet er i stand til å trenge inn i formasjonen med 

tilsynelatende letthet og avsette et relativt tykt residuum på 

borehullets vegg. Eølgelig kan en tykk mudderkake ved siden av en 

formasjon med høy porøsitet være av industriell viktighet som et 

område for videre undersøkelser for 'potensiell produksjon av hydro-

karboner. 

Den relative stilling av hjelpekilden 21 og den tilhørende 

detektoren 22 med hensyn til stillingen av kilden 17 og detektoren 

30 kan velges i samsvar med spesielle omstendigheter og optimale 

konstruksjonskriterier. Nøytronkilden 21 kan f.eks. være festet 

på et hensiktsmessigssted i huset 12, i en separat glider, eller i 

et separat undersøkelsesapparat for bruk ved en separat undersøkel-

se. Styrken av hjelpekilden-21 kan optimaliseres for spesielle 

undersøkelsesforhold. 

Avstanden mellom hjelpedetektoren 22 og nøytronkilden 17 

bør f.eks. være tilstrekkelig til å redusere tellingen i denne de-

tektoren av nøytroner som stammer fra kilden 17 til en neglisjer-

bar størrelse. På lignende måte bør detektoren 30 være tilstrek-
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kelig langt fra hjelpekilden 21 til at det frembringes et mini-

malt signal som reaksjon på nøytronene som skyldes denne kilden. 

Avstandene mellom kildene og detektorene kan optimaliseres i sam-

svar med spesielle tilstander av mudderkaken og porøsiteten. 

En av kildene kan f.eks. fjernes, og detektorstillingen i sonden kan 

varieres inntil det uønskede nøytronsignal når en tilstrekkelig 

lav verdi. Den fjernede kilden kan settes tilbake på plass, og 

den andre tas ut av apparatet mens stillingen for den andre detek-

toren blir variert for å bestemme den avstand som er passende for 

et tilstrekkelig lite uønsket nøytronsignal. 

I drift blir et nøytron 51 emittert fra kilden 17 og kolli-

derer med en kjerne i grunnformasjonen 12. Som et resultat av kol-

lisjonen overfører nøytronet noe av sin energi til kjernen og blir 

avbøyd i en ny retning. Det blir så avbøyd igjen med energitap. 

Denne prosessen blir. gjentatt mange ganger. Det kan eventuelt inn-

treffe at nøytronet 51 treffer detektoren 30 og blir registrert 

som et individuelt tilfelle. Antallet av slike tilfeller vil f.eks. 

karakterisere hydrogenkonsentrasjonen eller porøsiteten i formasjo-

nen 12. Et annet nøytron 52 som også emitteres fra kilden 17, vil 

eventuelt komme inn i detektorens 30 aktive volum hovedsakelig 

gjennom kollisjoner med mudderkakens.kjerner. Følgelig vil i det 

illustrerte, eksemplet det signal som genereres av detektoren 30, 

kombinere.informasjoner om formasjonen og mudderkaken. 

På,grunn av den lave.emisjonsenergien vil et nøytron 53 fra 

hjelpekilden 21 imidlertid ikke trenge meget dypere enn mudderkaken 

15. Nøytronet 53 blir etter flere avbøyninger brakt tilbake mot 

det aktive volumet i tilleggsdetektoren 22. Det er derfor tydelig 

at. signalet fra detektoren 22 er nesten fullstendig bagrenset til 

informasjoner om mudderkaken. I henhold til oppfinnelsen blir 

disse to.detektorsignalene kombinert for å atskille porøsitets-

fordelingen fra det sammensatte mudderkake- og porøsitetssignalet 

som karakteriserer nøytrondetektoren 30. 

Som vist på fig. 3, kan den nøytronemitterende kilden med 

lav energi, karakterisert ved kurven 60, og den nøytronemitterende 

kilden med høy energi, illustrert ved kurven 61, kombineres i en 

enkelt kapsel. Den epitermiske nøytronfordelingen som en funksjon 

av avstanden fra de kombinerte kildene er skissert på figuren. Man 

bør merke seg at den aktuelle nøytronfordelingen kan variere som en 

funksjon av mange faktorer. For eksempel kan de observerte nøytron-
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energier, borehull og mudderkakekarakteristika alle ha innvirkning 

på nøytron-avstandsfordelingen. 

Ved å kombinere nøytronemittere på denne måten eliminerer 

man behovet for to kildekapsler. Dette reduserer bestrålingsrisi-

koen som personell ville bli utsatt for mens de ladet to nøytron-

kilder for hver undersøkelse. Den mekaniske konstruksjon av under-

søkelsesapparatet blir forenklet idet det bare er nødvendig med en 

kapsel i sonden for å utføre oppfinnelsen. Tap av eller skade på 

sonden ville også medføre "et større bergingsproblem dersom det om-

fatter to kapsler i stedet for en enkelt kapsel med to emittere. 

Dette kombinerte emitterarrangement oppviser dessuten fordeler ved 

at den administrative oppgave som flere kilder medfører i forbindelse 

med ansvar for helse, sikkerhet og regjeringsforskrifter, blir-redu-

sert, og behovet for en ekstra skjermet transportbeholder på under-

søkelseskjøretøyet blir eliminert,. I tillegg tillater det en reduk-

sjon i lengden på sidevegg-glideren, noe som tillater glideren • 

bedre å følge konturen av borehullets vegg. 

Fortrinnsvis omfatter en nøytronemitterkapsel for toener^ 

gier passende i forbindelse med oppfinnelsen en intim blanding av 

plutonium og litium for frembringelse åv nøytroner med lav energi. 

Denne blandingen blir kjemisk, mekanisk eller på en hvilken som 

helst annen hensiktsmessig måte kombinert med en annen blanding av 

plutonium og beryllium som frembringer nøytroner med høy energi. 

Heller enn å blande sammen de to nøytronemitterne kan to 

nøytronkilder 62 og 63, som vist på fig. 4, være åtskilt fra hver-

andre ved en skillevegg 64 eller lignende som er festet inne i en 

kapsel 65 som på passende måte er fastlåst i apparatet ved hjelp 

av et vist gjenget element 66. Den nøytronavstandsfordelingen som 

oppnås med en kilde av dette slaget, skulle ikke skille seg vesent-

lig fra den som er vist på fig. 3. Denne atskillelse av nøytron-

emitterne inne i samme kapsel kan også vise seg effektiv dersom 

en kilde returneres for reparasjon eller kjemisk behandling. 

Detektoravstanden fra kapselen med to nøytronkilder for å 

frembringe den reaksjon på.mudderkaken og mudderkakeformasjonen 

som karakteriserer denne oppfinnelsen, kan bestemmes på en måte som 

likner den som ble beskrevet i forbindelse med de to separate 

nøytronkildekapslene som er vist på fig. 1. F.eks. kan avstanden 

for nøytrondetektoren for mudderkaken fra kilden bli optimalisert 

ved stillingsjustering i avhengighet av målingér som foretas i 
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grunnformasjoner med kjente fysiske egenskaper -og mudderkaker. 

Målingene blir så brukt til å oppnå en avstand som i gjennomsnitt 

gir de beste data for eller definisjon av mudderkaken. . På lignende 

måte kan- stillingen av den langtrekkende nøytrondetektoren for 

mudderkaken og formasjonen bestemmes på denne empiriske, måte for 

å frembringe dé beste gjennomsnittsreaksjoner over et område.av 

kommersielt interessante typer av jordformasjoner. Den samme prose-

dyre kan anvendes for å bestemme de optimale relative styrker på 

høy- og lavenergikildene. Denne fremgangsmåte ombytter ordinatene 

for de to fordelingskurvene som er vist på fig. 3 relativt til 

hverandre og sikrer at tilleggsdetektoren (ved B) fortrinnsvis 

detekterer nøytroner som er emittert fra lavenergikilden, og at 

hOvéddetektoren (ved A) fortrinnsvis detekterer nøytroner emittert 

fra høyene rg ikilden. . 

•Typiske funksjonsformetkretser av den beskrevne type i for-

bindelse med disse utf-ørelsesformer av oppfinnelsen kan finnes i 

standard handbøker. Boken "Analog Computation" av Albert S. 

Jackson, McGraw-Hill Book Company, Inc., New York, 1961, f.eks. 

inneholder en rekke kretskonstruksjoner som er passende for anven-

delse i oppfinnelsen. Man bør imidlertid legge merke til at opp-

finnelsen ikke er begrenset til analoge regneteknikker, men kan 

tilpasses et hvilket som helst databehandlingssystem, f.eks. digi-

tal behandling. 
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en annen strålingsdetektor (22) i relativt liten avstand fra lav-

energikilden og som primært reagerer på nøytroner som er spredt 

hovedsakelig av atomkjerner i det faste materiale, 

en kretsanordning koblet til nevnte annen detektor for frembringelse 

av andre signaler som har funksjonell relasjon til en egenskap hos 

det faste materiale og som gir korreksjon for den forstyrrende 

virkning av det faste materiale på de nevnte første signaler, 

en krets for kombinering av det første og de andre signaler slik 

at det fremkoirmer korrigerte indikasjoner på grunnformasjonens 

porøsitet ved at avstanden mellom den første detektor og lavenergi-

kilden er slik at den gir en forholdsvis lav respons hos den første 

detektor på nøytroner fra lavenergikilden, og 

avstanden mellom den annen detektor og høyenergikilden er slik 

at den gir forholdsvis lav respons hos den annen detektor på 

nøytroner fra høyenergikilden. 

2. Apparat ifølge krav 1, k a r a k t e r i s e r t 

ved at detektorene reagerer selektivt på nøytroner med energi 

større enn termisk energi. 

3. Apparat ifølge krav 1 eller 2, k a r a k t e r i -

s e r t ved at høyenergikilden leverer nøytroner med en gjen-

nomsnittsenergi på omkring 3 eller 4 MeV. 

4. Apparat ifølge et av kravene 1-3, k a r a k t e r i -

s e r t ved at lavenergikilden leverer nøytroner med en gjennom-

snittsenergi innen området 25-240 KeV. 

5. Apparat ifølge et av kravene 1-4, k a r a k t e r i -

s e r t ved at de nevnte kilder er innkapslet sammen, og at 

styrken av lavenergikilden er vesentlig høyere enn styrken av 

høyenergikilden slik at den annen detektor prinsipalt gir re-

spons på nøytroner fra lavenergikilden. 

6. Apparat ifølge krav 5, k a r a k t e r i s e r t ved 

at de kapslede kilder er blandet. 

7. Apparat ifølge krav 5, k a r a k t e r i s e r t ved at 

de kapslede kilder er skilt fra hverandre. 
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FIG.2. 
Kvalitet av mudderkake 
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