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Streszczenie 

Rozwiązano zagadnienia fizyczne związane z zasięgiem 
głębokościowym pomiaru naturalnej promieniotwórczości gamma 
skał* Rozważano promieniowanie pierwotne oraz rozproszone od 
potasu oraz od linii gamma serii uranu i toru. Promieniowanie 
rozproszone było rozpatrywane przy użyciu przybliżenia build¬ 
-up factora* Obliczano rozmiary dla cylindrycznych modeli skał. 

Podane zostały pewae zalecenia do realizacji takich mode¬ 
li z użyciem mieszanek betonowych. 

Abstract 

She physical problems connected with the depth of in¬ 
vestigation in the natural gamma-ray log measurements in the 
rocks are solved* She primary and the scattered radiation 
from gamma-ray lines of potassium, uranium and thorium series 
have been considered* 

She scattered radiation has been taken into account 
using the build-up factor approximation* The dimensions of 
rock models are calculated assuming the cylindrical form* 
Some recommendations for the realization of such models using 
the concrete mixtures are given. / i) \ 

^ ) 
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Резюме 
Решено проблемы связанные с глубиной исследования для 

гамма каротажа пород. Рассматривав первичное и рассеянное 
излучение для калия и для гамма излучения рядов урана и тория. 
Рассеянное излучение рассматривало с использованием фактора 
накопления. Вычислено размеры для цилиндрических моделей 
пород. Предложено некоторые рекомендации для реализации этих 
моделей с использованием бетонных смесей. 



Wprowadzenie 

Przedstawione opracowanie dotyczące założeń do projektu 
bazy modelowej dla sond radiometrycznych jest praktycznym za¬ 
stosowaniem wyników prac badawczych prowadzonych od szeregu lat 
w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie oraz w Międzyresortowym 
Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej AGH* Prace te dotyczą 
(w odniesieniu do niniejszej pracy) przede wszystkim zagadnień 
przechodzenia promieniowania gamma przez materię) parametrów 
jądrowych skał, teorii profilowania gamma, a także teorii kali¬ 
bracji sond radiometrycznych. Prace przedstawione w tych zagad¬ 
nieniach prowadzone są w obu wyżej wymienionych Instytutach 
głównie w temacie No 10 : "Opracowanie metod jądrowych dla po¬ 
szukiwań i identyfikacji złóż surowców", problemu węzłowego 
04.3 : "Badania procesów jądrowych i wykorzystanie techniki 
jądrowej w społeczno-gospodarczym rozwoju kraju". 

Prace badawcze prowadzone w tych zadaniach dotyczą zagad¬ 
nień podstawowych w gałęzi nauk stosowanych jaką jest geofizyka 
jądrowa* Praktyczna korzyść z tych badań podstawowych może być 
oczywiście otrzymana w gospodarce narodowej jedynie w wypadku 
wykorzystania ich wyników. Przedstawione poniżej opracowanie 
należy właśnie traktować jako pierwszy etap tego wykorzystania 
- jest to po prostu pewien sposób przekazywania wyników prac 
naukowych do jednostek gospodarczych* 

Zagadnienia fizyczne, podstawowe, dotyczą rozmiarów geo¬ 
metrycznych modeli skał* Rozmiary te zostały obliczone na pod¬ 
stawie niepublikowanych jeszcze prac prowadzonych w problemie 
węzłowym 04.3.10. Obliczenia te stanowiły główny wysiłek 
autorów w niniejszym opracowaniu i są rzeczą absolutnie nową 

* Przekazanie to zostało organizacyjnie zrealizowane jako za¬ 
mówienie Zakładu Badań Geofizycznych "PPG" w Warszawie do 
Komisji Rzeczoznawców SITPNaft w Krakowie, która s kolei 
zleciła zespołowi rzeczoznawców s obu Instytutów opracowanie 
tego zagadnienia* 
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w literaturze tego zagadnienia. 
Cześć "praktyczna" opracowania poświęcona jest technicz¬ 

nej realizacji modeli skał. Została ona napisana na podstawie 
literatury oraz osobistych wiadomości autorów, zebranych z róż¬ 
nych ośrodków kalibrujących sondy radiometryczne na całym świe¬ 
cie* Jest to wiec również w pewnym sensie przekazanie naszego 
doświadczenia jednostkom gospodarczym w kraju. 

Frof.'b&r hab. J.A. Czubek 

Kraków, maj 1973 r. 
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O. Wstęp 
Celem opracowania Jest przedstawienie założeń do projektu stanowiska modelowego dla sond radiometry cznych do profilowań odwiertów metodami gamma (PG). Modele te powinny służyć dwoja¬ kiemu celowi: 1. ustaleniu jednostek pomiarowych, 2. ustaleniu krzywych kalibracji* Ustalenie jednostek pomiarowych może nastąpić jedynie po¬ prze* przyjęcie wskazań sondy w danym modelu, lub też kombina¬ cji wskazań z paru modeli [Czu 75 J jako standardu wyrażającego jednostkę. Zagadnienie sposobu ustalania jednostek nie jest przedmiotem niniejszej pracy* zatem z punktu widzenia jednostek modele muszą jedynie spełniać warunek utrzymania swoich para¬ metrów niezmiennych w czasie* Warunek ten. narzuca od razu spo¬ sób ich wykonywania - muszą to być modele lite a nie nasypowe t przygotowane tak by nie atoaaiaŁa się w nich zawartość wody lub wiLgoci. 
Ustalenie krzywych kalibracji powinno zapewnić dla profi¬ lowania gamma: 1* możliwość oznaczenia koncentracji pierwiastków radioaktywnych w skale, 2. możliwość wyznaczenia wszystkich poprawek na średnicę otworu, gęstości płuczki, litologię itp* potrzebnych do interpretacji* 

1. Rozmiary modeli do profilowania gamma 
1.0 

Cechowanie sond PG powinno być przeprowadzane na modelach 
stałych* Sposób ich przygotowania będzie omówiony w rozdziale 2* 
Ha razie zajmiemy się zagadnieniem minimalnych rozmiarów modelu 
przyjmując) że jest on wykonany z betonu* Do rozważań przyjmu¬ 
jemy, że model posiada kształt cylindra o promieniu R i wyso¬ 
kości H. Powstaje problem jakie powinny być rozmiary modelu, 
aby można go było uznać z zadaną dokładnością - za ośrodek nie¬ 
skończony. Oczywistym kryterium w takim przypadku będzie war¬ 
tość strumienia kwantów gamma w środku modelu - tzn. praktycz¬ 
nie w połowie wysokości cylindrycznego otworu, wyciętego wzdłuż 
osi walca. Jeżeli natężenie strumienia na osi modelu, w połowie 
wysokości będzie wynosiło GrSH = 90 (95» 98 lub 99) procent 
wartości natężenia strumienia w ośrodku nieskończonym to możemy 
mówić o 90-cio (95i 98 lub 99) procentowym modelu ośrodka nie-



skończonego. Dodajmy tu t a j , że obecność otworu (imitacji od¬ 
wiertu) w ośrodku nie wpływa praktycznie na wartość strumienia 
kwantów gamma na jego os i , tzn. że wartość strumienia kwantów 
gamma wewnątrz pustego odwiertu, otoczonego przez ośrodek prak¬ 
tycznie nieskończony jes t taka sama jak w każdym punkcie ośrod¬ 
ka nieskończonego [Pea 49]. 

Ze względu na zupełnie już konkretne możliwości stosowania 
w Polsce sond spektrometrycznych do oznaczania oddzielnie za¬ 
wartości potasu, uranu i toru w skale, rozważania dotyczące 
rozmiarów modeli muszą być przeprowadzone dla każdego z tych 
emiterów promieniowania gamma oddzielnie. 

Poniżej podane zostaną wyniki obliczeń, mających na celu 
określenie minimalnych rozmiarów modeli (promienia - R i wyso¬ 
kości - H) cylindrycznych, zapewniające 90-, 95-» 98-, i 99-cto 
procentowe wartości (w odniesieniu do ośrodka nieskończonego) 
strumienia kwantów gamma w centrum modelu* Obliczenia zostały 
przeprowadzone dla trzech energii kwantów gamma: 1.46 MeV, 
2.45 MeV i 2.62 Me?, odpowiadających maksymalnym energiom kwan¬ 
tów trze ch emiterów odpowiedzialnych za naturalną promienio¬ 
twórczość skał: potasu ( JK), szeregu uranowo-aktynowego 
( ^U + ~^nJ) oraz szeregu'torowego ( J Th). Użyte do obli¬ 
czeń współczynniki absorpcji promieniowania gamma [Hub 69] od¬ 
powiadają betonowi o składzie chemicznym: H - 0.56JS, 0 - 4-9.83% 
Ha - 1.71%, Mg - 0.24^, Al - 4.56>S, Si - J1.5Ą6, S - 0.12%, Z -
- 1.92%, Ca - 8.26% i Pe - 1.22% (Tzvr. "McGinnies composition" 
[ŁCcC- 59])• Obliczenia p^zostają słuszne dla betonów o nieco in¬ 
nym składzie che.miczn.ym, takim jednak aby jego ekwiwalentna 
1;. :.--ca atomowa [CBU 75 J pozostawała *» 15. Aby uniezależnić się 
cc r-yływu. gęstości betonu wyniki obliczeń przedstawionych 
7; 2a';elacłi 1.1a i 1.1b podano w jednostkach pR [g/cm^] i pH 
[g/cm^]. Ti Tabelach podano również wartości R i H [cm], a tak-
że minimalne objętości modeli 7 = tdS^E [m^] przy założeniu ty -
powej wartości p = 2 55 g/cm''. 



Tabela 1.1a Rozmiary modeli , zapewniających 90%- i 95^-owy strumień kwantów gamma 
w stosunku do strumienia w ośrodku nieskończonym 
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pR 
g/cra 

40.23 
66.98 
57.58 
58.16 

52.33 
83,43 
71.09 
72.85 

53.91 
86.36 
72.85 
75.20 
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106.46 
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54 
69 
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.95 

97.41 
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.95 
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24 . 
24. 
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35. 
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31 

22 
36 
31 

W 

1 

12 
50 
50 
75 

.27 

.50 
•25 
.00 

.94 

.75 

.00 
32.00 

II* 
cm 

30.94 
50.65 
45.30 
47.00 

40.23 
65.40 
56.10 
57.00 

41.45 
65.30 
57.00 
57.40 

0. 
0, 
0, 
0, 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

V* 
^ 

0285 
.1292 
.0854 
.0904 

.0627 

.2589 

.1613 

.1721 

.0685 

.2771 

.1721 

.1847 

pE 
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52. 
8 1 . 
74. 
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68. 
103. 

91. 
93-

70 

38 
08 
03 
61 

13 
.40 
,06 
,41 

.19 
106.93 

92 
95 

.83 
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95 % 
pH 

g/cm2 

96.04 
153.53 
132.31 
153.60 

124,90 
189.88 
165.44 
166.15 

^28.69 
192.00 
170.61 
172.49 

R* 
cm 

22.29 
3<W5O 
31.50 
31.75 

28.99 
44.00 
38.75 
39.75 

29.87 
45.50 
39.50 
40.50 

om 

40.87 
65-33 
56.30 
57.70 

53.15 
80.80 
70.40 
70.70 

54.76 
81.70 
72.60 
73.^0 

V 
m* 

0.0638 
0.2442 
0.1755 
0.1827 

0.1403 
O.4914 
0.3321 
0.3509 

0.1535 
0.5314 
0.3556 
0.3782 

• - przy założeniu p = 2.35 g/cnr 
1) - uwzględniono tylko promieniowanie pierwotne (nierozproszone) 



Tabela 1.1b Rozmiary modeli, zapewniających 98JS- 1 99/S-owy strumień kwantów gamma 
w stosunku do strumienia w ośrodku nieskończonym 

•P «j O 

D 
CO Tł J J3vr 

9 *v. 

1 ) 

1 % 

Bp 

D 
% 

g/cm 

68.71 
101.05 
94.59 
94.00 

89.37 
129-84 
115.74 
118.68 

92.07 
137-48 
118.09 
121.05 

g/cm2 

125.28 
190.82 
168.97 
169-44 

162.93 
235-55 
212.91 
212.44 

167.86 
230.54 
219.02 
219.35 

. 98 5 
R* 
cm 

29.24 
45.00 
40.25 
40.00 

58.03 
55-25 
49.25 
50.50 

39.18 
58.50 
50.25 
51.50 

S 

. cm 

53.51 
81.20 
71.90 
72.10 

69.53 
100.15 
90.60 
90.40 

71.43 
98.10 
93.20 
93.55 

V* 
m3 

0.1432 
0.4717 
0.3619 
0.3624 

0.3150 
0.9604 
0.6904 
0.7243 

0,3445 
1.0547 
0.7395 
0.7777 

pR 
g/cm 

81.24 
116.55 
108.10 
104.28 

105.66 
149.81 
155.15 
156.50 

108.64 
156.28 
136.89 
138.65 

pfl 
g/cm2 

148.24 
217.85 
199.99 
200.46 

192.79 
264.61 
246.28 
251.45 

198.62 
267.20 
256.15 
260.15 

99% 
R* 
cm 

34.57 
49.50 
46.00 
46.50 

44.96 
63.75 
57.50 
58.00 

46.23 
66.50 
58.25 
59.00 

H* 
cm 

63.O8 
92.70 
85.10 
85.50 

82.04 
112.60 
104.80 
107.00 

84.52 
115,70 
109.00 
110.70 

V* 
m5 

0.2368 
0.7136 
0.5657 
0.5794 

0.5210 
1.4376 
1.0825 
1.1308 

0.5675 
1.5706 
1.1619 
1.2106 

• — przy założeniu p « 2.35 g/cm 
1) - uwzględniono tylko promieniowanie pierwotne (nlerozproszone) 



1.1 Obliczenia uwsglećnia.iace .-jedynie promieniowanie pierwotne 

Jeżeliby przy obliczeniach brać pod uwagę jedynie kwanty 
pierwotne (nierozproszone), to jak wykazał Czubek [Czu 60] sto¬ 
sunek natężenia nierozproszonych kwantów gamma o energii E 
w centrum modelu cylindrycznego I0(E) do natężenia nierozpro¬ 
szonych kwantów gamma w ośrodku nieskończonym I* (E) dane jest 
wzorem: 

gdzie: R i H są promieniem i wysokością modelu, a u jest 
współczynnikiem absorpcji kwantów gamma, u = u(E). Funkcja 
G(a,b), wprowadzona do problemów transportu promieniowania 
przez Bockwełla [Hoc 56], nie da się wyrazić poprzez funkcje 
elementarne i może być wyliczana ze wzoru: 

_ 9 -b.secfr G(a,b) = 1 - B2(a) + | B2(x) - J e cosG .dd 
(1.1.2) 

gdzie: x r Y a 2 + b , ^ = arctg ^ , 

a funkcją E 2 jest całkową funtccją wykładniczą drugiego rzędu. 
W pracy [Czu 78] podane są bardziej szczegółowe informacje do¬ 
tyczące funkcji G, algorytmy i programy obliczeniowe służące 
do jej obliczania oraz tabele G(a,b) [a = 0.1 - 5.0 (0.1), b = 
= 0.05 - 5*00 (0.05)]. Określenie minimalnych rozmiarów modelu, 
przy uwzględnieniu jedynie udziału kwantów pierwotnych, spro¬ 
wadzało się więc do znalezienia zbiorów wartości uH i \xR , 
dla których G(^,|xR) r 0.9, O.95» 0.98 i 0.99 i mogło być 
przeprowadzone przy użyciu tabel i programów obliczeniowych 
zamieszczonych w pracy Czubka i Lendy [Czu 78]. Na Fig. 1.1 
podane są wykresy funkcji |£I = UH(JJR) dla czterech wartości 
funkcji G - a w odpowiednich wier zach Tabel 1.1a i 1.1b poda-
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Fig. 1.1 Minimalne rozmiary modeli. 
Uwzględniono tylko kwanty pierwotne 



ne są wartości pR i pH (oraz B i E , przy założenia p = 2.35 
g/cnr ) dla odpowiednich modeli. Na wszystkich czterech krzy¬ 
wych Pig. 1.1 naniesiono punkty odpowiadające minimalne .i obję¬ 
tości modelu, natomiast wartości tych objętości można znaleźć 
w Tabelach 1.1a i 1.1b, obliczone przy założeniu p = 2.35 g/cm?* 
Tak na przykład model zapewniający 99-cio procentowy strumień 
kwantów nierozproszonych dla emitera potasu powinien mieć op¬ 
tymalne rozmiary: R 3 35 cm, H 3 63 cm i V 3 0.24 nr, natomiast 
analogiczne modele dla uranu i toru będą już znacznie większe: 
R 3 46 cm, H Z 85 cm i 7 3 0.55 m5. 

1.2 Obliczenia uwzględniające wpływ rozproszonych kwantów 
gamma 
Wyniki obliczeń przedstawione w punkcie 1.1 można trakto¬ 

wać jedynie jako pierwsze przybliżenie. W rzeczywistości, ża¬ 
den detektor umieszczony w centrum modelu ośrodka promienio¬ 
twórczego nie mierzy wyłącznie nierozproszonych kwantów o ok¬ 
reślonej energii E Q, lecz całe widmo energetyczne kwantów 
w przedziale energii (E ,EQ) , gdzie E można przyjąć w gra¬ 
nicznym przypadku za równe 0. (W przypadku gdy do pomiaru uży¬ 
jemy detektora scyntylacyjnego z dyskryminacją oddolną kwantów 
na poziomie E^, B = E^). Piątego też, z praktycznego punktu 
widzenia bardziej poprawnym kryterium dla dobrania minimalnych 
rozmiarów modeli będzie warunek zapewniający określoną wartość 
stosunku całkowego strumienia kwantów gamma ł R H ^ O ^ W <^ a n7 m 

modelu (rozmiary R i H ) , do całkowego strumienia kwantów dla 
ośrodka nieskończonego ftwC&0): 

(1.2.1) 

W powyższych wzorach I R g(E) oznacza natężenie strumienia 
kwantów gamma p energii E w modelu o rozmiarach (R,H) nato-



miast I (E) - analogiczną wielkość dla ośrodka nieskończonego. 
Uwzględnienie w obliczeniach udziału rozproszonych kwantów 

gamma może zostać uzyskane poprzez wprowadzenie pojęcia .współ¬ 
czynnika nagromadzenia kwantów gamma B(B0> ( por* np, [Gol 54]) 

. Bo 
/ ICB)dB 

B(B0) = 2j (1.2.2) 
/ICB)dE 

o u 

gdzie I Q C S ) określa natężenie kwantów pierwotnych o energii B, 
natomiast I(B) - natężenie wszystkich kwantów o energii S. 
Współczynnik nagromadzenia B(E0) oprócz oczywistej zależności 
od energii E Q zależy także od geometrii w jakiej rozpatrujemy 
transport promieniowania (w naszym przypadkus ule skończony 
zbiór punktowych izotropowych źródeł, rozmieszczonych równomier¬ 
nie w objętości ośrodka, w różnych odległościach r od punktu 
detekcji). Ścisłe analityczne przedstawienie funkcji B(EQ r) 
wymagałoby rozwiązania odpowiedniego równania transportu, dla¬ 
tego też dla celów praktycznych wygodniej jest posługiwać się 
przybliżonym wzorem na B(E0), zaproponowanym przez Taylora 
[lay 5*3» który wykazał, że przedstawienie B(E0) w postaci sumy 
funkcji wykładniczych sprowadza zagadnienie obejmujące wpływ 
promieniowania rozproszonego do obliczania analogicznych całek 
jak w przypadku obliczeń dla promieniowania pierwotnego: 

(1*2.5) 
W powyższym wzorze ^ = łiCB0) jest współczynnikiem absorp¬ 

cji, r - odległość źródło-punkt detekcji, natomiast A^,&| i o, 
są to pewne stałe, zapewniające najlepsze dopasowanie funkcji 
B(B,)^?) dla całego rozpatrywanego przedziału r. Dysponując 
numerycznymi wartościami B C B ^ r ) [Gol 54, Czu 65] i przepro¬ 
wadzając minimalizację funkcji 1.2.5 ze względu na stałe ̂  , 
Oj i a^ • sprowadzamy zagadnienie oceny minimalnych rozmiarów 
naszych modeli do obliczeń pewnych kombinacji funkcji G(a,b), 
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Zauważany bowiem, że przyczynek do intensywności promieniowania 
nierozprossonego I0(E0) od punktowego źródła izotropowego umie¬ 
szczonego w odległości r od punktu detekcji ma postać: 

4w.r (1.2.4) 

( q - wydatek źródła). 
Dla całkowego strumienia kwantów rozproszonych o energiach 
O S E £ E o f zgodnie ze wzorem 1.2.3 otrzymamyt 

r 
+ o-

« •••"•».• [A^a + (1-A^e ] (1.2.5) 

ł Ł j S ^ + oc, , Vz s ^ * °z (1.2.5a) 

Jeżeli więc funkcja G(a,t>) określająca natężenie kwantów pier¬ 
wotnych .w centrum modelu (jako ułamek natężenia strumienia 
kwantów w ośrodku nieskończonym) jest całką z wyrażenia 1.2.4 
po objętości modelu , to analogicznie stosunek strumienia cał¬ 
kowego kwantów o energiach w przedziale (0,E0)f do aruilogicz-
nego strumienia w ośrodku nieskończonym, wyrazi się jako pewna 
kombinacja funkcji G-(a,b), a konkretnie: 

(1.2.6) 
Obliczenia według wzoru (1.2.6) przeprowadzono przy użyciu 
trzech typów współczynnika nagromadzenia B(EQ)s 
a/ - numerycznego, % G & 0 ) określonego wzorem 1.2.2 



b/ - energetycznego, Bg(E0) : 

BB(B0) , j2 1 (1.2.7) 
/ I.(B).B.n(E).dB 

o 
gdzie |Ł(B) jest współczynnikiem absorpcji dla kwantów gamma da 
nego ośrodka, 
c/ - dozowego, 

(1.2.8) 

gdzie MpCS) jest współczynnikiem absorpcji kwantów gamma dla 
powietrza* 
Dla wszystkich, trzech przypadków wyjściowy materiał numeryczny 
stanowiły wartości B(E,|jc) dla pewnego zbioru wartości E (0.5, 
1.0, 2.0, 5.0 MeV) oraz pr (1, 2, 4, 7, 1Q, 15 i 20). Dla 
punktów b/ i c/ wartości 6 wzięto z pracy,[Gol 54], natomiast 
dla punktu a/ wartości Bg uzyskał Czuoek [Czu 65] drogą całko¬ 
wania numerycznego danych z pracy [Gol 54-]. We wszystkich tych 
przypadkach dane numeryczne odnosiły się do B(E,fir) dla alumi¬ 
nium (Zs13)» lak więc, jak zaznaczono na wstępie, obliczenia 
pozostają słuszne dla betonu o ekwiwalentnej liczbie atomowej 
zbliżonej do 1J. 

Jedynie dla punktu o/ wartości współczynników dopasowania 
se wzoru 1.2.5 nożna było znaleźć w literaturze [Jae 68]. 
Dla pozostałych, dwóch przypadków współczynniki te obliczono do¬ 
pasowując funkcję 1.2.3 do posiadanych wartości BCB,ur), po 
przeprowadzeniu poprzednio odpowiedniej interpolacji po ener¬ 
giach. Minimalizacja, przeprowadzono przy użyciu programu 
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KDJUITS, z biblioteki programów obliczeniowych CESS LIBRAKI. 
Wyniki obliczeń zebrane są w Tabelach. 1.1a i 1,Tb, oraz 

na rysunkach Fig. 1.2 - Pig. 1.5. Fig. 1.2 jest analogicznym 
(w stosunku do Fig. 1.1) wykresem uH a |iH(uB)i dla przypadku 
modelu uranowego, przy użyciu do obliczeń dozowego współczyn¬ 
nika nagromadzenia Bp. Pozostałe 3 rysunki (Fig. 1.3, 1.4 
Ł 1.5) stanowią graficzną Ilustrację wyników zamieszczonych 
w Tabelach 1.1a i 1.1b Ô aizx i \ i n * zależnoóci od modelu, 
stosunku strumienia w modelu do strumienia w ośrodku nieskoń¬ 
czonym ozaz typu współczynnika nagromadzenia). Jak widać, roz¬ 
miary minimalne modeli obliczone przy użyciu różnych, współ¬ 
czynników nagromadzenia różnią się między sobą. I tak R^^ 
i Hg^g obliczone przy użyciu numerycznego współczynnika na¬ 
gromadzenia B» są wyraźnie większe od analogicznych parametrów 
modeli, obliczonych przy zastosowaniu dozowego i energetyczne¬ 
go współczynnika nagromadzenia, Bp i Bg, przy czym te ostatnie 
prowadzą do otrzymania praktycznie identycznych wartości R m i a 
i H„,1r. Mamy więc t 

(1.2.9) 
> B m i n C B D ) " " ^ ^ ^ 

Nie ma w tym jednak żadnej sprzeczności. Ralezy zdać sobie 
sprawę z faktu, ze używając do obliczeń wartości B^ operujemy 
fizycznym strumieniem całkowym kwnatów gamma o energiach Bo« 
Z punktu widzenia detekcji kwantów gamma bardziej interesujące 
będą jednak wyniki uzyskane przy użyciu dozowego (i energety¬ 
cznego) współczynnika nagromadzenia, Bp i B^. Użycie do obli¬ 
czeń współczynnika Bp pozwala nam określić dozę promieniowania 
gamma, zmierzoną przy użyciu idealnej komory jonizacyjnej 
(ilość energii kwantów, pochłoniętą przez jednostkę objętości 
suchego powietrza w warunkach normalnych)* Tak więc obliczenia 
przy użyciu współczynników Bp są jak najbardziej miarodajne dla 
przypadku cechowania sond wyposażonych w licŁiiiki Geigera-MOl-
lexa. Dodajmy tutaj od razu, że generalnie rozmiary modelu za¬ 

li 
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Fig. 1.2 Minimalne rozmiary modelu U. 
Udziat kwantów rozproszonych uwzględniono 
poprzez BQ-
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pewniającego określony zasięg metody przy cechowaniu sond z li¬ 
cznikami scyntylscyónymi będą zawsze mniejsze od rozmiarów ana¬ 
logicznych modeli użytych do cechowania sond z licznikami G-M, 
ze względu na zależność wydajności kryształu scyntylacyjnsgo od 
energii (wydajność kryształu maleje wraz z energią kwantów). 

Wprowadzając do obliczeń energetyczny współczynnik nagro¬ 
madzenia BJJ obliczamy energię kwantów gamma, pochłoniętą przez 
jednostkę objętości naszego ośrodka promieniowania. Obrazowo 
możnaby stwierdzić, że sytuacja jest analogiczna jak w przypad¬ 
ku obliczeń wykorzystujących wartości współczynników B^, z tą 
jedyną różnicą, że teraz nasza koaora jonizacyjna jest wypełnio¬ 
na nie powietrzem, lecz ośrodkiem skalnym. Nic więc dziwnego, 
że wyniki uzyskane przy użyciu współczynników nagromadzenia Bp 
i Eg są praktycznie identyczne - minimalnie większe wartości 
âiin Ł ^ W n <31a 0Dliczen z % obrazują po prostu wpływ zaburze¬ 
nia, jakie w jednorodnym ośrodku stanowi umieszczenie powietrz¬ 
nej komory jonizacyjnej. 

1«3» Wioski i rekomendacje 
Autorzy niniejszego opracowania uważają, na podstawie 

uzyskanych wyników, że przy konstrukcji modeli do cechowania 
sond FG należy jako ich rozmiary minimalne przyjąć wielkości 
pR i pH obliczone przy użyciu numerycznego współczynnika na¬ 
gromadzenia BJJ i zapewniające 99^-owy zasięg metody (por. Tab. 
1.1b). Zapewnia to z jednej strony fizyczną poprawność procedu¬ 
ry cechowania, a jednocześnie stanowi pewien "margines bezpie¬ 
czeństwa" w stosunku do bardziej "praktycznie" słusznych pR 
i pH , obliczonych przy użyciu współczynników Bp i B^. Oblicze¬ 
nia powyższe zostały przeprowadzone dla modeli cylindrycznych, 
bez uwzględnienia obecności otworu (imitacji odwiertu). 

Jeżeli promień odwiertu jest RQ cm, to rzeczywisty promień 
modelu ft będzie dany jako: 

R" = R + Ro 0.3.1) 
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gdzie R odczytywane jest z Tabeli 1.1.a lub 1.1b dla wartości 
GRH = 99£ . 

Rzeczywista wysokości modelu 9 dana jest wzorem: 

I a E + L + d (1.3.2) 

gdzie H jes t minimalną wysokością modelu (w cm) odczytaną 
dla GRH = 99% z Tabeli 1.1b, Ł jes t długością detektora kwan¬ 
tów gamma w sondzie FG, zaś d jes t minimalną długością "pla¬ 
teau" w maksimum anomalii radiometrycznej. Chodzi tu po pros¬ 
tu o to , by dana sonda FG wskazywała w modelu wartość maksymal¬ 
ną intensywności przynajmniej na odcinku d cm. Autorzy sugeru-
J3» t>7 przyjmować d = 50 cm. Tak więc w przypadku sondy SP-62, 
dla której 1 = 72 cm (2 grupy liczników G-M) i dla średnicy 
otworu 2 R . = 200 mm otrzymuje się ze wzorów 1*5.1 i 1.5.2 oraz 
z Tabeli 1*1b rozmiary modeli: 
dla Tn: 

R = 66.50 + 10 = 76.5 cm 
5 s 115.70 + 72 + 50 = 216 cm 

dla U: 
ff = 65.75 + 10 = 74 cm 
S s 112.60 + 72 + 50 s- 215 cm 

dla E: 
ff = 49.5 + 10 = 59.5 cm 
3 = 92.70 + 72 + 50 = 195 cm 
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2. Realizacja modeli PG 

2.0 Wprowadzenie 

Wskazania sond PG (po odjęcia t ł a własnego sondy) są 
wprost proporcjonalne do zawartości wagowej materiału radio¬ 
aktywnego n in situ"* W odniesieniu do sond spektrometrycznych 
stwierdzenie to nadal pozostaje słuszne, z pewnymi jednak 
ograniczeniami* Jeżel i bowiem pomiar przeprowadzony jes t 
w trzech, kanałach energetycznych o pewnej szerokości AS (za¬ 
zwyczaj AB = 0*1 MeV) usytuowanych wokół l i n i i najbardziej 
charakterystycznych dla potasu, uranu i toru, t zn . : 
dla potasu: 

- E s 1.460 Me7 
dla uranu ( l in ia od Bi-214): 

E = 1.764 MeV 
dla toru ( l inia od £1-208): 

E = 2.615 MeT 
wówczas wskazania sondy Ig, 1^, 1 ^ w powyższych trzech kana¬ 
łach, po odjęciu t>\ Bg, Bg-, B ^ w każdym z nich będą liniową 
kombinacją "czysty ;hn wskazań od potasu (Rg) uranu (R^) i to¬ 
ru (Rjk) danych jako: 

j ••• ^ ^ Rfjjn (2 .0.1) 

XTh " B!Th = a j 1 ^ + a j2 % + a 3 

Z definicj i (jako, że RK y T h są wyrażone w tych samych 
jednostkach, co Ig c T ł l) wynika, że 

a53 s 1 (2.0.2) 

zaś przy właściwie dobranych szerokościach kanałów otrzymujemy 
a,,j s 0 zaś a , 2 * 0 oraz 0 < a^^ « 1* Ponadto, z sensu 
fizycznego równcl (2.0.1) wynika, że pozostałe współczynniki 
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są również dodatnie. I lośc i zliczeń % u Th s ^ w P r o s ' t Pro¬ 
porcjonalne do zawartości wagowych % ^ Th w mo<ie l ac l l> tzn . : 

(2.0.2) 

co w rezultacie daje układ równań : 

% " • % = % • % + a i 2 * % * qU 

(2.0.3) 
Postać równań (2.0.5) sugeruje, że do wyznaczenia współczynni¬ 
ków: Eg-, Kg, Ejk* a^g.Eg, a.jj.Kj^, a^EJKł a25*ETh* a32* T̂J 
oraz wartości Bg, Bg i B ^ należy posiadać przynajmniej trzy 
modele o różnej zawartości £, U, Th oraz jeden model płony do 
wyznaczania wartości Bg, B^ i B ^ (może nim być czysta woda). 
Celem jednak osiągnięcia przy minimalnej i lośc i modeli maksy¬ 
malnej dokładności wyznaczeń współczynników w równaniu (2.0.3) 
należy posiadać 8 modeli: 
dwa modele "potasowe" o różnej zawartości q^ nt>, 2 i 6 % (przy 
małej wartości q^ i 9^ )1 trzy modele "uranowe" o różnej zawar¬ 
tości q^j, np. 5» 50 i 500 ppm U (przy małych wartościach qE 
i q ^ ) oraz trzy modele "torowe" o różnej zawartości q ^ np. 
10, 100 i 1000 ppm Th (przy małych wartościach qK i q^). 
Rodzina promieniotwórcza uranu powinna być oczywiście we wszyst¬ 
kich tych modelach w stanie równowagi promieniotwórczej* Nie¬ 
zależnie od powyższych 8 modeli (plus woda) powinny być jeszcze 
dwa dodatkowe modele : 
jeden o stosunkowo wysokiej zawartości wszystkich pierwiastków 
radioaktywnych CL, U, Th) w stosunku do średniej ich zawartoś¬ 
c i w skałach osadowych, oraz drugi o niskiej ich zawartości. 
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W rezultacie w Tabeli 2.1 podano zestawienie modeli, gdzie za¬ 
znaczono również wariant minimalny (Z) oraz uwagi odnoszące się 
do materiału* z którego modele mogą być zbudowane. 

Zawartości K, U, Th dla różnych modeli w Tabeli 2.1 podane 
są w sposób orientacyjny* W szczególności tam, gdzie zaznaczono 
zerowe zawartości należy rozumieć jako zawartości K, U, lub Th 
w materiale naturalnym (cement + kruszywo) bez żadnych domierzę 
szek radioaktywnych* Modele skał dla sond nie-spektrometrycz-
nych będą identyczne z modelami w Tabeli 2.1 a w szczególności 
modele takie pozwolą na ustalenie ekwiwalentnych sobie koncen¬ 
tracji E, U, i Th [Czu 73]. 

2.1 Forma geometrio z^a modeli JPG 
Współczynniki a ^ oraz % u Th w równaniach (2.0*3) zależą 

od typu sondy FG, natomiast nie zależą od promienia odwiertu, 
o ile odwiert jest pusty* Z uwagi jednak z jednej strony na 
własności betonu, a 2 drugiej strony ze względu na uniknięcie 
ewentualnych ucie-czek radonu z modeli, modele te muszą być za¬ 
nurzone, czyli że w otworze zawsze będzie woda. Woda obecna 
w otworze będzie absorbować promieniowanie, a więc dla każdego 
kanału energetycznego (a więc dla każdego równania (2.0.3)) po¬ 
jawi się pewien współczynnik, mniejszy od jedności* Celem zna¬ 
lezienia tego współczynnika należy posiadać modele o różnej 
średnicy otworu, przy czym można się ograniczyć do trzech śred¬ 
nic, np. 100, 150 i 200 mm. 

Otwory te mogą być wykonane w tym samym modelu, podobnie 
^ak to jest zrobione na stanowisku modelowym GSC w Ottawie 
[Kil 78]* Ha Fig* 2*1 pokazany jest przekrój poziomy przez 
model* Otwory w modelu znajdują się w wierzchołkach trójkąta 
równobocznego o boku 

2 Ro + 0.6 R (2.1.1) 
gdzi* RQ jest promieniem największego otworu, zaś R jest 99% 
zasięgiem radialnym wziętym z Tabeli X1b. ów trójkąt równobocz-
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Tabela 2.1 
Zalecany zestaw modeli kalibrujących sondy spektrometryczne PG 
9 kolumnie 5 znakiem X zaznaczono wariant minimalny 

No Typ modelu 

1 2 
1 Potasowy 
2 Potasowy 
3 Uranowy 
4 Uranowy 
5 Uranowy 
6 Torowy 
7 Torowy 
8 Torowy 
9 Wodny 
10 Płony 
11 Mieszany 

' 3 
X 

X 

X 

X 
X 
X 

Zawartośoi. wagowa 

..IS. ,.. 
2 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 

U [pp»] 
5 
0 
0 
5 
50 

500 
0 
0 
0 
0 
0 
5 

Th [ppa] 
6 
0 
0 

0 
0 
0 
10 

100 
1000 

0 
0 
10 

Materiał 
nodelu 

7 
beton 
beton 
beton 
beton 
beton 
beton 
beton 
beton. 
woda 
beton 
granit 



4,308 R,* 2,908 R 

V15MR.+ R) 

Rg. 2.1. PRZEKRÓJ POZIOMY PRZEZ MODEL 0 0 KALIBRACJI 
SONO PG 
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ay usytuo?/any jes t w środku sześciokąta symetrycznego o równych 
wszystkich kątach (120°) i na przemian równych bokach o długoś¬ 
ciach: 
bok naprzeciwko wierzchołka trójkąta wewnętrznego: 

2a = 1.154 (Ro + R) (2.1.2) 

bok równoległy do boku trójkąta wewnętrznego: 

L s 3.154 • Ro + 1.754 R (2.1.5) 
Taka konfiguracja zapewnia, że odległość osi każdego otworu 
od dwu najbliższych boków jest zawsze równa RQ + R. 

Ostatecznie więc model dla sond FG powinien być heksago¬ 
nalnym prostopadłościanem o podstawie pokazanej na Pig. 2.1 
i o wysokości H danej wzorem (1.3.2). Model wykonany z materia¬ 
łu naturalnego (model No 11 w Tabeli 2.1) z uwagi na trudności 
w znalezieniu oraz manipulowaniu tak dużymi blokami będzie mu¬ 
siał posiadać tylko jedną średnicę otworu (np.~15 cm) i jego 
rozaiary należy obliczyć wprost ze wzorów (1.5.1) i (1.J.2). 

2.2 Wykonywanie modeli betonosrych 

Skuteczność większości poniższych zaleceń odnoszących się 
do budowy modeli dla sond PG została sprawdzona w praktyce, 
głównie na stanowiskach modelowych US ERDA oraz GSC [IAEA 76, 
Kil 78, Eva 78]. 

Celem otrzymania niezarurowanego otworu oraz innych stan¬ 
dardowych warunków gęstości, wilgotności 2 [Czu 66, Czu 72], 
typowych dla realnych odwiertów strefy "rudne" i płonę powinny 
być zrobione z betonu, najlepiej zamkniętego w metalowych zbior¬ 
nikach, które służą z jednej strony jako pojemniki na modele, 
a z drugiej utrzymują wodę potrzebną do nasycania syntetycznej 
skały. Jest to zwłaszcza Istotne dla betonu, który chłonie wil¬ 
goć aż do około 24 f» objętościowo (woda gelowa ) a ponadto 
chłonie jeszcze wodę w porach kapilarnych (nawet do 2Q?» wagowo) 
[lTev 77]» Z tych więc powodów, chcąc mieć stałą wartość qK ^ ^ 
w modelu betonowym, należy go stale trzymać pod wodą. Do .formo-
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wania otworów w modelu (patrz Fig. 2.1) należy używać odpowied¬ 
nich rur, które następnie wyciągane są po zrobieniu każdej 
strefy modelu. 

W przedłużeniu otworów modelu powinny być w dnie metalowe¬ 
go zbiornika zamocowane rury o długości do 2 metrów celem za¬ 
bezpieczenia dodatkowej długości otworu by zmieściły się w nich 
odpowiednio długie sondy (np. sondy mierzące dwie krzywe: PG 
i PN posiadają pod detektorami PG część elektroniki oraz całą 
sondę PN wraz ze źródłem neutronowym) oraz celem dostosowania 
prędkości przesuwu sondy do właściwej wartości przy kalibracji 
dynamicznej. Pojemnik metalowy na model powinien być ze spawany 
z blachy stalowej o grubości przynajmniej 5 mm. Strefa aktywna 
powinna być otoczona od góry strefą płoną o grubości ~1 m naś 
od dołu o grubości ~1.2 m. celem odcięcia wszelkich wpływów 
zewnętrznych na wskazania sondy. Ogólny widok przekroju piono¬ 
wego przez taki model podany jest na Fig. 2.2. 

Rura użyta do formowania otworu powinna mieć grubą ścianę, 
powinna być na zewnątrz gładka i okrągła. Celem ułatwienia wy¬ 
ciągnięcia rury pó ułożeniu betonu, powinna ona być natłuszczo¬ 
na i owinięta podwójną warstwą mocnego papieru, również silnie 
natłuszczonego. W górnym końcu rura powinna mieć przewiercone 
4 otwory tak, by można przez nie przesunąć stalowe pręty, które 
ułatwią później obracanie i wyciąganie rury. Szczelina pomiędzy 
tą rurą a dolną partią otworu już wykonanego powinna być usz¬ 
czelniona celem zapobieżenia ucieczki wody z nakładanej mieszan¬ 
ki betonowej w dolne, już gotowe partie modelu, co może za sobą 
pociągnąć ewentualnie kontaminację tej partii. Po około 2 dniach 
od położenia betonu w każdej strefie rurę formującą wyciąga się, 
natłuszcza i ta. na nowo i ustawia się do sformowania następnej 
strefy. 

Kruszywo użyte do betonu powinno być drobnoziarniste, 
o granulacji do około 3 do 5 mm celem otrzymania bardziej jed¬ 
norodnej mieszaniny. Oczywiście aktywności gamma kruszywa oraz 
cementu powinny być niskie. Zazwyczaj stosunek 3:1 kruszywa do 
cementu jest zadowalający. Skały radioaktywne (potasu, uranu 
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i toru) powinny posiadać również granulację nie większą niż 
3 am. Ostateczne proporcje wagowe cementu, kruszywa, wypełnia¬ 
cza radioaktywnego oraz wody muszą być dobrane w eksperymencie 
pilotującym tak, aby ostateczna koncentracja q (w stanie całko¬ 
witego nasycenia betonu wodą) miała żądaną dla danego modelu 
wartość. Beton powinien być -wykonywany zgodnie z normą FH-75/ 
/B-06250 [PN-75] obowiązującą w Polsce od 1 l ipca 1976 z pew¬ 
nymi małymi zmianami, dotyczącymi głównie mieszania, przedsta¬ 
wionymi poniżej* 

Ze względu na wymagania jednorodności beton powinien być 
drobnoziarnisty i jednocześnie wytrzymały, a więc użyty cement 
powinien być niskokaloryczny odpowiednio wysokiej marki. Wyda¬ 
je s ię , że cement portlandzki marki 350 z cementowni Saturn 
ewentualnie Szczakowa lub Wiek będzie do tego celu najodpowied¬ 
niejszy. 

Jako materiału radioaktywnego do modeli można używać róż¬ 
nych materiałów: 
materiał zawierający potas: 

mika, sjenit; nefelinowy, tuf filipowicki. 
materiał zawierający uran: 

siarczan radu zmieszany z piaskiem kwarcowym, drobno zmie¬ 
lona ruda uranowa. 
(Uwaga: siarczan radu, który po stosunkowo krótkim czasie znaj¬ 
duje się w równowadze promieniotwórczej ze swymi gamma-aktyw-
nyai produktami rozpadu, przy czym 10 pg Ra a 27.94 g U, jes t 
dobrym symulatorem aktywności gamma rodziny uranu. Se względu 
jednak na nowoczesne metody bezpośredniego oznaczania uranu 
pray poaocy neutronów z jego rozszczepień, nie zaleca się sto¬ 
sowania siarczanu radu, gdyż ograniczałoby to możliwości wyko-
raystywania modeli również i do kal ibracj i sond do profilowania 
rozszczepień), 
materiał zawierający tor : 

piasek monacytowy. 
W rezultacie pod pojęciem kruszywa w betonie radioaktywnym 

będzie się rozumieć sumę kruszywa normalnego oraz kruszywa 
radioaktywnego, przy czym stosunki wagowe tych dwu kruszyw ber 



dą zależeć od: 
1. aktywności właściwej kruszywa radioaktywnego, 
2. wymagane o końcowej aktywności właściwej modelu, 
3. stosunku wodno-cenentówego oraz cement-kruszywo w betonie. 

Właściwe proporcje wszystkich czterech składników można 
uzyskać jedynie w wyniku badań w eksperymencie pilotującym. Na¬ 
leży przy tym pamiętać, że beton, po zarobieniu musi wiązać 
w warunkach pełnego nasycenia wodą i dla takiego też betonu na¬ 
leży określić koncentrację materiału radioaktywnego q. 

Jak już wspomniano zaleca się stosowanie stosunku wagowego 
kruszywo : cement jak 3:1. Tak na przykład w blokach betonowych 
do ustalenia jednostki gamma API stosunek ten wynosił 5.4J 
Cprzy czym ponad 99*5 % wagowo w kruszywie stanowiła mika jako 
ruda potasu), przy wagowym stosunku cement : woda =0.31 . 
Jeśli do modelu używana jest wysokoaktywna ruda, której w zwią¬ 
zku z tym wystarczy mała stosunkowo masa do wypełnienia modelu, 
wówczas po jej rozdrobnieniu musi być ona wstępnie zmieszana 
z nieradioaktywnym kruszywem, celem jej odpowiedniego "rozcień¬ 
czenia" nim nastąpi właściwe mieszanie z resztą kruszywa. 

Jeżeli to jest tylko technicznie możliwe, należy dążyć, 
by beton dla jedne.j strefy modelu był wykonywany w czasie jed¬ 
nego zarobu betoniarki. Jeśli to nie jest możliwe, należy dążyć 
do tego, aby każdy następny zarób betonu był identyczny z po¬ 
przednim w każdej swojej fazie (zarówno co do składu jak i cza¬ 
su wykonywania). Strefy płonę modelu mogą być wykonywane tak 
jak normalny beton. 

Do wykonyv<ania modeli należy używać betoniarki przeciw¬ 
bieżnej, przy czym beton musi być wykonywany na stanowisku 
modelowym, a nie na bazie budowlanej a później przewożony. Wa¬ 
runek ten jest bardzo ważny z uwagi na możliwość wibracyjnej 
segregacji betonu w czasie transportu* Również z uwagi na możli¬ 
wość takiej segregacji beton w modelu nie powinien być zagęszcza¬ 
ny wibracyjnie. Celem uniknięcia próżni powietrznych w betonie 
powinien on być po umieszczeniu w modelu kłuty odpowiednim 
prętem stalowym. 
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Mieszanie rady radioaktywnej z piaskiem i piasku z csmeri-
tem powinno nastąpić przed dolaniem wody. Mieszanie suchej mie¬ 
szanki kruszywa i cementu powinno byc przeprowadzone w czasie 
co najmniej 1 godziny nim zostanie dodana woda. Powinno się 
używać możliwie minimalne ilości wody celem zapewnienia betono¬ 
wi wysokiej gęstości. Mieszanie z wodą powinno być krótkie ce¬ 
lem uniknięcia wprowadzania do betonu powietrza oraz ewentual¬ 
nej segregacji grawitacyjnej. Beton w każdej ze stref powinien 
wiązać w ciągu kilkunastu dni zanim pozostanie na nim położona 
strefa następna. 

2*3 Opróbowarile i badania laboratoryjne'modeli 

Niezależnie od badań pilotujących przygotowanie mieszanki 
betonowej w trakcie lania betonu muszą być pobierane próbki 
w sposób taki, by dla każdej warstwy około 20 cm dysponoxvac 
oonajmniej 5-cioma próbkami o wadze od 1 do 2 kg każda. Próbki 
powinny zostać pobrane do zasobników zapewniających utrsynanie 
betonu w tych samych warunkach nawodnienia (a więc pod wodą), 
przy czym próbki te powinny być tak samo kłute prętami celem 
usunięcia z nich powietrza, jak to było robione w czasie lania 
modelu. Właściwie oznaczone próbki powinny wiązać w konteine-
rach przez JO dni nim zostaną poddane analizom laboratoryjnym. 
Jeśli przewidywane są jakieś dodatkowe badania - należy również 
pobrać do nich oddzielne próbki. 

Prsed przystąpieniem do prac należy ustalić właściwy pian 
badań laboratoryjnych próbek, tak by na jednej próbce można by¬ 
ło wykonać parę analiz. Analizami tymi powinny być: 
1. radicmetryczriy pomiar całkowitej aktywności oraz pomiary 

spektarometryczne na zawartość Z., U, Th. 
2. analiza chemiczna na K, U, Th , 
pt analiza chemiczna na podstawowe składniki chemiczne betonu , 
4. pomiar gęstości w stanie naturalnym (mokrym), 
5. pomiar gęstości w stanie suchym, 
6. pomiar porowatości , 
7. pomiar ciężaru właściwego aiaren betonu, 
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3. pomiar całkowitej ilości wody, 
9. pomiar przekroju czynnego absorpcji neutronów termicznych. 

Ketody radiornetryczne powinny brać pod uwagę możliwość 
ucieczki radonu z próbki. 

3łąd względny przy określaniu K, U, Th nie powinien prze¬ 
kraczać + 5 %• 

2.4 Uwagi końcowe dla modeli dla sond PG 
Metodyka konstruowania modeli dla sond PG opisana w ni¬ 

niejszym rozdziale zapewnia otrzymanie adekwatnych wzorców do 
kalibracji sond. Sam sposób kalibracji powinien być przedmio¬ 
tem osobnego opracowania, jak również sposób wzynaczania wszel¬ 
kich poprawek wymaganych do interpretacji. 

Po uzyskaniu wyników analiz określonych w punkcie 2.3 mo¬ 
dele te bfdą mogły być również , chociaż częściowo, użyte jako 
modele pomocnicze do kalibracji sond gęstościowych gaama-gamma 
oraz sond neutronowych do określania porowatości. 
Modele powinny być wyposażone w urządzenie do wprowadzania son¬ 
dy do otworu (w postaci np. bloku zawieszonego na odpowiednio 
wysokim maszcie). Otoczenie modelu powinno zapewnić utrzymanie 
w nim wody w stanie niezamarzniętym. 
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