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O ^ (n,p)N^®-reaksjonen og enten eller 
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Cl (n,a)P -reaksjonen måles i intensitet og energi 

med detektorer i en sone nede i hullet. Fra garama-

strålemålingene kan saltholdigheten for vann som 

strømmer enten i eller bak borehullets foringsrør 

bestemmes. Aktiverlngsspektrum for saltholdie: vann 
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Oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte for bestem-

melse av saltholdigheten for vann som strømmer i eller uten-

for et foringsrør i et brønnborehull slik at kilden for slikt 

vann kan bestemmes. Et brønnverktøy med en kilde av høy-

5 energinøytroner og en gammastråledetektor som er avstands-

plassert i lengeretning fra nøytronkilden, plasseres ved et 

sted i brønnborehullet hvor borehullets omgivelser bestråles 

med høyenerginøytroner fra kilden, idet detektering av gamma-

stråler bevirket av den høyenergetiske nøytronbestråling av 

IQ de nevnte omgivelser genererer signaler representative for 

de detekterte gammastråler, og hvor det oppnås fra nevnte 

signaler en indikasjon på saltinnholdet i vannet. 

I U.S.-patentene nr. 4.032.778, nr. 4.032.779 og 

nr. 4.032.780 er det beskrevet forskjellige teknikker for 

15 måling av vannstrømmen i eller bak foringsrør i brønnbor-

inger. Det strømmende vann blir bestrålt med 14 MeV nøy-

troner dannet i en akselerator i en sonde nede i hullet. 

Den radioaktive isotop nitrogen 16 induseres i vann gjennom 

16 16 

0 (n,p)N -reaksjon og måles i energi og intensitet med to 

20 detektorer i sonden slik at retningen, den lineære strøm-

ningshastighet, volumstrømningshastighet og radiell stilling 

for sentrum av vannstrømmen kan måles. 

Når vannet går i kanaler bak foringsrøret i nær-

heten av brønnborehullet, er det av interesse å definere 

25 såvel sonen eller sonene fra hvilke vannet strømmer og sonen 

eller de soner i hvilke vannet strømmer. Hvor avstanden 

fra sentrum av strømningskanalen er mindre enn den maksi-

male dybde for undersøkelser fra sonden, vanligvis i 

størrelsesorden 20 cm, kan strømningskildesonen lokaliseres 

30 og strømmen kan vanligvis følges. Det er imidlertid også 

situasjoner hvor inngangs- eller utgangspunktet for det 

kanaliserte vann ligger utenfor den maksimale undersøkelses-

dybde. Identifikasjon av kilden for kanalføringen av vann 

er av interesse for fagmannen. 

35 Generelt sagt vedrører oppfinnelsen en ny og for-

bedret fremgangsmåte av den innledningsvis nevnte art, hvor 

sonden er utformet slik at vannet strømmer først forbi høy-

energi-nøytronkilden og deretter forbi gammastråledetektoren 
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eller detektorene (se US-patent nr. 4.032.778, nr. 4.032.779, 

nr. 4.032.780). Fremgangsmåten, ifølge oppfinnelsen kjenne-

tegnes ved at detekterings- og signalgenereringstrinnet inn-

befatter å detektere og generere signaler representative for 

5 gammastråler bevirket ved reduksjon av de ustabile isotoper 

nitrogen-16 og i det minste en av fluor-20 og fosfor-34 skapt 

i respons av nevnte høyenergetiske nøytronbestråling ved de 

respektive nukleære reaksjoner O1 ® (nrp)N
16 ; Na2"^ (n,a)F20 og 

37 34 

Cl (n,a)P , og at de nevnte signaler som gir en indikasjon 

10 på saltinnholdet i vannet, også innbefatter å oppnå fra disse 

signaler et mål på den relative tilstedeværelse av oksygen i 

forhold til minst ett av elementene natrium og klor i vann i 

nærheten av detektoren. 

Fig. 1 og 2 er skjematiske riss av målingssystemet 

15 for vannets saltholdighet i brønnboringer i henhold til fore-

liggende oppfinnelse, hvorved bare én gammastråledetektor er 

vist, 

fig. 3 er diagram av typiske gammastråletellinger 

som funksjon av energinivået som oppnås, i henhold til fore-

2ø liggende oppfinnelse, og 

fig. 4 og 5 er diagrammer som viser kalibrerings-

konstanter som empirisk bestemmes for bruk ved gjennomføring 

av oppfinnelsen. 

På tegningene (fig. 1) er vann med en saltholdig-

25 het W A illustrert skjematisk som strømmende fra en formasjon 

eller sone A opp et forkastningsplan 10. I nærheten av et 

foringsrør 12 som omgir et brønnborehull 14 kanaliseres det 

strømmende vann oppover bak foringsrøret 12 og sementen 16 

og går inn i sonen C som antydet med piler. Sone A, kilden 

3q for strømmen, såvel som sone B som har vann med en salthol-

dighet ligger utenfor den maksimale undersøkelsesdybde, 

som er antydet med en stiplet linje 18, ved bruk av strøm-

ningsmålingsteknikk av tidligere kjent type. Det er således 

ingen måte å benytte den kjente teknikk på for identifikasjon 

3 5 om sone A eller sone B er kilden for kanalisering av vann. 

Som det tidligere er omtalt er det situasjoner hvor denne 

informasjon er av interesse for fagmannen. 

Et annet eksempel er den situasjon som opptrer som 



3 
1 5 3 9 4 3 

vist på fig. 2. Et borehull 20 som er omgitt av en foring 

22 og en sement 24 blir sterkt utvasket over sonene A' og B'. 

Som antydet med piler strømmer vann fra sone A' til C'. Igjen 

er imidlertid punktet for inngang av vann fra zone A' utenfor 

5 den maksimale undersøkelsesdybde, slik at de tidligere kjente 

strømningsmålingsteknikker som er omtalt ovenfor ikke kan 

identifisere sone A' som vannkilde. 

Det vises nå til fig. 1 og 2 som skjematisk viser 

et saltholdighets-målesystem for vann som strømmer inn i 

10 eller bak foringsrøret 12 (fig. 1) eller 22 (fig. 2) i sam-

svar med foreliggende oppfinnelse. En sonde 26 nede i hullet 

er vist opphengt i en brønnmålekabel 28 i brønnborehullet 14 

eller 2 0 som er fylt med borehullsfluidum og omgitt av jord-

formasjoner som innbefatter enten vannstrømningssonene A, B, 

15 C på fig. 1 eller strømningssonene A 1, B' og C1 på fig. 2. 

Brønnmålekabelen 28 passerer over et skivehjul 30 

som er mekanisk eller elektrisk koblet, som antydet med stip-

lede linj er 32, til en registreringsinnretning 34 slik at 

målingene som oppnås fra et signal oppfanget via kabelen 28 

20 fra sonden 26 nede i hullet kan registreres som en funksjon 

av dybde i brønnborehullet 14 eller 20. Det mottatte signal 

er dannet i sonden 26 på en måte som skal forklares og pas-

serer gjennom en vanlig bufferforsterker 36 og en forsterk-

ningsstabilisator 38 til en pulshøydeanalysator 40. Puls-

25 høydeanalysatoren kan være enten en flerkanalanalysator eller 

et antall enkeltkanalanalysatorer som er egnet sammensatt for 

opptak og telling av pulser som opptas i visse på forhånd valg-

te energivinduer, slik det forklares nedenfor. 

Pulstellingene fra analysatoren 40 blir ført til 

30 en digital datamaskin 42, såsom en "PDP-ll-datamaskin", som 

opptar målingene av den relative tilstedeværelsen av visse 

kjemiske elementer i nærheten av sonden 26 og derfrå et mål 

eller en indikasjon på saltholdigheten til vann som strømmer 

bak foringsrøret 12 eller 20, slik at den formasjon som er 

35 kilden til slikt strømmende vann kan bestemmes. 

I sonden 26 nede i hullet er det anbragt en nøy-

tronkilde 44 som kan være en kontinuerlig kjemisk nøytron-

kilde eller en nøytronkilde av akseleratortypen som danner 
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høyenerginøytroner med et energinivå på noen, og minst 10 

MeV eller mere. For de beste resultater bør nøytronkilden 

44 være en pulsformet av akseleratortypen som tilveiebringer 

vesentlig monoenergetiske 14 MeV nøytroner (se de tidligere 

5 kjente patenter som er omtalt ovenfor). 

I egnet avstand fra nøytronkilden 44 er det anord-

net en gammastrålescintillasjonsdetektor 46. Detektoren om-

fatter et natriumjodid-(thalliumaktivert) krystall eller et 

cesiumjodid-(thalliumaktivert) krystall med egnet størrelse 

10 og form. Scintillasjonskrystallet til detektoren 46 er 

optisk koblet over et fotomultiplikatorrør 48 som virker for 

telling av scintillasjoner eller lysglimt som opptrer i kry-

stallet fra anslag mot dette av gammastråler med høy energi 

fra radioaktivt materiale i nærheten av sonden 26. 

15 Som det er kjent er de spenningspulser som tilveie-

bringes av fotomultiplikatoren 48 proporsjonale i høyde til 

energien på gammastrålene som treffer på krystallet til de-

tektoren 46. Således danner detektoren 48 en følge av pul-

ser som er proporsjonale i høyde til energien for de tref-

20 fende gammastråler som så er koblet over egnede vanlige for-

sterkere og egnet elektroniske midler 50 til flatepulshøyde-

analysatoren 40 via en leder i brønnmålekabelen 28. Egnede 

kraftkilder (ikke vist) er anbragt ved overflaten og for-

bundet med elektronikkutstyret nede i borehullet via andre 

25 ledere i kabelen 28 for å tilveiebringe den nødvendige driv-

kraft. 

Seiv om det ikke er vesentlig, blir de beste resul-

tater oppnådd ved pulsering av nøytronkilden 44 og portåpning 

av detektoren 4 6 tilnærmet 3 millisekunder etter slutten av 

3 0 nøytronpulsen. Denne pulsforsinkelses-deteksjonsfølge til-

later en interferering mellom termisk innfanging av gamma-

stråling og reduksjon til et neglisjerbart nivå før de ønske-

de gammastrålinger med lang levetid fra aktiveringsreaksjon-

ene blir målt (se tidligere kjente patenter som omtalt oven-

35 F O R> • 

Rommet mellom nøytronkilden 44 og detektoren 46 i 

sonden 18 nede i hullet er avskjermet av et avskjermings-

materiale 52 av egnet type for å forhindre direkte bestrål-
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ing av detektorkrystallet 46 med nøytroner fra nøytronkilden 

44. Avskjermingsmaterialene med høyt hydrogeninnhold såsom 

paraffin eller andre poly-molekylære hydrokarbonstrukturer 

kan bli benyttet til dette formål. Videre kan sterke termis-

5 ke nøytronabsorberende stoffer såsom kadmium bli plassert i 

lag i det hydrogenerte avskjermingsmaterialet for å bygge 

opp avskjermingsdelen 52. 

Ved måleoperasjonene blir sonden 26 beveget gjen-

nom borehullet og plassert i den sone i hvilken fluidum 

10 strømmer.direkte bak eller i borehullets foringsrør. Som en 

illustrasjon kan det antas at saltholdig vann strømmer opp-

over bak foringsrøret. For oppoverrettet strømning blir son-

den utformet slik at nøytronkilden 44 er under gammastråle-

detektoren 46 som er omtalt i tidligere kjente patenter. 

15 Etterhvert som den saltholdige vannstrøm passerer 

nøytronkilden 44 blir de radioaktive isotoper N 1 6 , F 2 0 og 

34 

P indusert i vannet av de hurtige nøytronaktiveringsreak-

sjoner 0 1 6(n,p)N 1 6 , Na 2 3(n,a)F 2 0 og Cl 3 7(n,a)P 3 4, respektivt. 

N16^ p20 p34 (3-j_sintegreres eller reduseres ved utsendel-

2Q sen av gammastråling med karakteristisk energi med halver-

ingstid på 7,36 sekunder, 10,7 sekunder og 12,4 sekunder, 

respektivt. Hvis ikke strømmen er ekstremt langsom, er det 

målbare nivåer for N ^ , F2<^ og P 3^ som forblir i vannet når 

det beveges fra nærheten av kilden 44 til nærheten av detek-

25 toren 46. 

Detektoren 46 måler indusert aktiveringsstråling 

av den forannevnte type og fotomultiplikatorrøret 48 danner 

elektriske pulssignaler i samsvar med målingen av gammastrål-

ing. Signaler fra fotomultiplikatoren 48 nede i hullet blir 

30 overført til overflaten via en målekabel 2 0 og er utstyrt 

med pulshøydeanalysatoren 40. I pulshøydeanalysatoren 40 er 

vinduet 52 (fig. 3) satt fra ca. 4,9 - ca. 6,5 MeV. Hvis 

strømningsmålinger i samsvar med de tidligere omtalte paten-

ter er ønsket, blir vinduene 54 og 56 også satt for reak-

35 sjon av detektoren 46 og vinduet 56 er satt for reaksjon av 

en andre gammastråledetektor (ikke vist) i samsvar med disse 

patenter. 

I tillegg settes et egnet energivindu for reaksjon 
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for detektoren 46 til å måle enten gammastråling fra aktiver-

ingen av natrium eller klor. F.eks, settes et egnet energi-
20 

vindu 58 fra 1,45 - 1,80 MeV for å måle F -spissen ved ca. 

1,63 MeV. Alternativt kan et vindu 60 settes fra 1,80 MeV 
34 

5 til 2,2 MeV slik at P -spissen ved ca. 2,13 MeV kan telles 

i pulshøydeanalysatoren 4 0 av grunner som skal omtales neden-

for. 

Datamaskinen 42 opptar tellingshastighetssignalene 

fra pulshøydeanalysatoren 40 og behandler disse signaler på 

10 en måte som skal forklares for å bestemme saltholdigheten for 

det strømmende vann slik at sonen eller formasjonen som er 

kilden for dette vann kan identifiseres. 

Korreksjon av tellehastigheten for bakgrunnen i 

høyenergivinduene 52, 54 og 56 utføres som i de tidligere om-

15 talte U.S. patenter. Generelt blir bakgrunnstellehastigheten 

eller tellemengden målt i vinduene med enten sonden 26 orien-

tert slik at vannet først strømmer forbi detektoren- 46 og så 

kilden 44 eller alternativt i en formasjon tilsvarende den 

sone som er av interesse som ikke har noen-strøm bak forings-

20 røret. 

Korreksjon av tellehastigheten i det lave "natrium"-

vinduet 58 skal diskuteres i det følgende. 

Bestemmelse av vannets saltholdighet 

C1 C 2 e r ^ef;i-nert soni tellehastigheter som regi-

25 streres i detektoren 46 i energivinduet 52, fra 4,9 - 6,5 MeV 

og energis/induet 58 fra 1,45 - 1,80 MeV, respektivt. Etter 

bakgrunnskorreksjon kan C^ og C2 uttrykkes som: 

C 1 = f
1
VI<0(H)4.sinh (A1a/2v) . sinh (\1b/2v) e~

Al S / V (1) 

C_ = f nVK (R)4.sinh (Ana/2v).sinh ( A 0 b / 2 v ) e " X 2 S / v (2) 
30 2 2 Na 2 ' 2 ' 

hvor indeksene 1 og 2 viser til respektivt (n,p)N^- og 
„ 23, , _20 , • 
Na (n,a)F -reaks]onene, og 

3 

V = volumstrømhastigheten for vann (16,4 cm /sekund) 

A^ = desintegrasjonskonstanten for aktiveringsprodukt nr. i 

35 (sek.-1) 

a = effektiv bestrålingslengde for vannstrømmen (2,54 cm) 

b = effektiv målelengde for vannstrømmen (2,54 cm) 
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v = lineær hastighet på vannstrømmen (2,54 cm/sek.) 

S = kildenær detektor avstand (2,54 cm) 

K q ( R ) , K N q ( R) = konstanter avhengig av avstanden R fra sen-

trum av sonden til sentrum av strømmen og gammastråle-

5 energien som frembringes av O 1 6 (n,p)N^-og Na 2^ (n,a)F2^-

reaksjonene, respektivt 

fl = N
0P°ia

(f)
nG1/MA1b (3) 

f2 = NQpo2ac!>nG2W/1000 M'X 2b (4) 

rø hvor 

Nq = Avogadro's tall 

P = tettheten for vann 

M = molekylvekten for vann 

N' = molekylvekten for NaCl 

15 <l> = kildens nøytronutgang (nøytroner/cm /sek.) 

G^ = en geometrisk og effektivitetskortstant for detektoren 

for stråling fra aktiveringsprodukt nr. i 

W = saltholdigheten for vann i deler pr. tusen NaCl 

20 

Uttrykkene K (R) og K (R) kan uttrykkes som: 
O IN cl 

Ko(R) = K 1(R)K q 2(R) (5) 

K N a(R) = ^ ( R I K ^ ^ ^ R ) (6) 

hvor 

K1(R) = en funks jon avhengig av R (se U.S. patent nr. 4 .032.480), 

25 hvor avstanden fra kilden til elementet av vann blir 

aktivert 

K, K- (R) = konstanter avhengig av avstanden R fra 
i . , O Z , IMa 

det aktiverte vannelement til detektoren og energien 

for gammastråling tilveiebragt av 0 (n,p)-og Na (n,a)-

30 reaksjonene, respektivt. 

Deling av ligning (2) med ligning (1), substitu-

ering in ligning (3) med (6) og løsning av ligningene med 

hensyn til saltholdigheten W gir: 

35 W = 1000 sinh(Aia/2v)sinh(ALb/2v) _ G^ K2>Q(R) ^ e'AlS/v
 (?) 

sinh(A2a/2v)sinh(A2b/2v) G2 K2 Na(R)C2 e~
X2S/v ^ M 
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Uttrykkene i parenteser på høyre side av ligningen (7) er 

kjent. Uttrykkene S, a og b er enten kjent eller bestemt 

ved kalibrering. R og v måles som beskrevet i U.S. patent-

ene nr. 4.032.778 og nr. 4.032.780. og C 2 måles med puls-

5 høydeanalysatoren 40. Ligningen (7) kan derfor løses i 

datamaskinen 42 med hensyn til W, vannets saltholdighet, når 

G,/G~ og K_. (R)/K_ ,T (R) er beregnet eller målt ved hjelp L Z Z,O A,Na 

av en kalibreringsprosedyre. 

Fysikalsk er G ^ A ^ forholdet mellom effektiviteten 

10 for gammastråledetektoren for 6,13 MeV-stråling i sammenlig-

ning med 1,6 3 MeV-stråling. Effektivitetskurvene for gamme-

strålescintillasjonsdetektorer er tilgjengelig i litteratur-

en såsom i "Calculated Efficiencies of Cylindrical Radiation 

Detectors", S.H. Vegors, L.L. Marsden og R.L. Heath, 1. sep-

15 tember 1958, O.T.S., U.S. Department of Commerce, Washington, 

D.C. (DIO 16370) . 

Forholdet K_ (R)/K_ .. (R) er en funksjon av den 
z fo z,wa 

relative svekning av 6,13 MeV til 1,63 MeV gammastråling når 

strålingen går fra det bestrålte vann igjennom det mellomlig-

20 gende materiale, (formasjon, sementringrom, brønnborings-

foringsrør, brønnboringsfluidum og sondehus) med gjennom-

snittlig massetetthet p^ til detektoren. Forholdet har den 

generelle form: 

25 

30 

35 

K 2 , o ( R ) / K 2 , N a ( R ) = e" 2' 5 4 R pb ( l Jl v2 ] (8) 

hvor y . og y_ er de kjente svekningskoeffisienter for 6,13 
2 3 

og 1,63 MeV-straling, respektivt, i cm /g, p^ er i g/cm og 

R er i 2,54 cm. Fig. 4 viser et diagram av forholdet som 

3 3 
en funksjon av R med y^ = 0,0270 g/cm og u 2 - 0,0508 g/cm 

for p^ = 2,6, 2,7, 2,8. Seiv om p^ vanligvis ikke er nøy-

aktig kjent, vil den sammensatte verdi for de fleste forma-

sjoner og borehullsbetingelser variere mellom 2,6 og 2,8 

3 + 3 
g/cm . Det fremgår at usikkerheter i p^ på - 0,1 g/cm ikke 

innfører noen vesentlig feil i forholdet, særlig hvis R er 

mindre enn 15 cm. I og med at R måles, er y^ og y 2 kjent og 

p^ kan vurderes eller oppnås fra kjente brønnboringsbeting-

elser og en formasjonstetthetsmåling, slik at en egnet verdi 
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for K2 o (R) / ^ * a n °PP nås fra ligning (8). Produktet av 

forholdene ( G ^ G ^ [K2 (R)/K2 N (R) ] som en funksjon av R 

kan også måles ved bruk av kalibreringsutstyr av den type 

hvor sonden 26 opphenges i en tank med friskt vann. Vann 

5 av kjent saltholdighet pumpes gjennom et rør hvis sentrum er 

plassert R x 2,54 cm fra sentrum av sonden. Materiale med 

kjent tetthet p plasseres mellom røret og detektoren 46. Den 

lineære strømningshastighet v gjennom røret er kjent og kon-

trollerbar. Tellehastighetene C^ og C., blir så målt. Lig-

10 ning (7) kan så løses for ( G ^ G ^ [K2 Q(R)/K 2 Na(R)l da alle 

andre mengder er enten målt eller er kjent. Deretter vari-

eres R og/eller p og prosessen gjentas. Denne prosess fort-

settes til det er tilveiebragt et empirisk sett av kurver 

som vist på fig. 5. 

15 Som kjent tidligere må tellehastigheten som regi-

streres i lavenergi-"natrium"-vinduet 60 bli korrigert for 

bakgrunnen B. Bakgrunnen B består av summen av bakgrunns-

komponenter B^, B 2 og B^. 

B, består av bakgrunnen fra naturlig opptredende 
o 16 

20 radioaktive elementer i formasjonen og fra små deler av N 

som resulterer fra aktivering av oksygen i formasjonsmatrik-

sen. Bakgrunnskorresksjonsteknikken i de tidligere nevnte 

U.S. patenter er egnet for måling av størrelsen for B^. 

B„ består av degradert 6,13 MeV- og 7,12 MeV-gam-
16 

25 mastråling fra N indusert i det strømmende vann av den 

hurtige nøytronaktiveringsreaksjonen 0 (n, kan 

uttrykkes som: 
B 2 = Z(R).C1 (9) 

hvor C^ er tellehastigheten korrigert for bakgrunn, regi-

strert i 4,9 - 6,5 MeV-vinduet og Z(R) er en funksjon av 

formen av N"^-spekteret som på sin side er en funksjon av R, 

avstanden fra sentrum av sonden til sentrum av strømmen. 

Z(R) er målt under sondekalibrering ved å la friskt vann strøm-

me i kalibreringsanordningen hvor sonden 26 er plassert i en 

tank av vann avstandsplassert fra et materiale med kjent tyk-

kelse og tetthet fra et rør som inneholder vann med kjent 
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strømningshastighet. I og med at C^ er målt av pulshøyde-

analysatoren 40, er Z(R) en målt kalibreringsfunksjon, og R 

er målt i samsvar med U.S. patent nr. 4.032.778, slik at B 2 

kan bestemmes ved bruk av ligning (9). 

5 B^ består av degradert 2,13 MeV-gammastråling fra 

Cl (n, a) P34 hurtig nøytronaktiveringsreaksjon. Det meste 

klor i jordformasjoner inneholdes i formasjonsvann som NaCl. 
37 34 

Bakgrunnen B^ fra Cl (n,a)P varierer med saltholdigheten 

til det strømmende vann. B^ kan derfor bli betraktet som et 

10 "signal" istedenfor bakgrunn og behøver ikke å fjernes fra 

tellehastigheten C^ som registreres i "natrium"-vinduet 60. 

Den primære 2,13 MeV-klorstråling kan således i prinsippet 

benyttes istedenfor 1,63 MeV-strålingen fra natriumaktiver-

ingen som måles i vinduet 58 for bestemmelse av vannets salt-

15 holdighet på den måten som er angitt ovenfor med egnet inn-

stilling for forskjellige kalibreringskonstanter som kreves 

på grunn av de forskjellige tellevinduer som benyttes. In-

tensiteten for 2,13 MeV-stråling er imidlertid mindre enn den 

for 1,63 MeV-stråling (se fig. 3). 

20 Sammenfattet blir den lineære strømningshastighet 

v og den radielle stilling R for sentrum av vannstrålen målt 

og bestemt i samsvar med den teknikk som er be skrevet i U.S. 

patentene nr. 4.032.778 og 4.032.780. Kalibreringskonstant-

ene for forholdet mellom effektiviteten på gammastråledetek-

25 toren 46 og 6,13 MeV-gammastråling til 1,63 MeV-gammastrål-

ing og kalibreringskonstanten for den relative svekning av 

6,13 MeV-gammastråling til 1,63 MeV-gammastråling i ligning 

(7) kan bestemmes enten av detektoreffektivitetstabeller, 

gammastråle-svekningskoeffisienter, kjent eller vurdert forma-

30 sjonsmassetetthet, og ligning (8) eller empirisk bruk av 

kalibreringskurver av den type som er vist på fig. 5. 

Datamaskinen 42 løser så ligning (7) for W, og opp-

når saltholdigheten for vann som strømmer i eller bak brønn-

boringens foringsrør 12 (eller 20) basert på de målte meng-

35 der C-̂  og C2. Da saltholdigheten på vannet fra de forskjel-

lige formasjoner er kjent eller kan bestemmes i andre kilder 

ved produksjon av brønner, kan formasjonen eller sonene som 
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tjener som kilde for slik strøm av saltholdig vann bli iden-

tifisert . 

Ovenstående beskrivelse av oppfinnelsen er kun 

ment som en illustrasjon og forklaring og forskjellige for-

andringer i størrelse, form og materialer såvel som i de-

taljer for den foretrukne utførelse kan gjennomføres innen-

for oppfinnelsens ramme. 
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P a t e n t k r a v 

1. Fremgangsmåte for bestemmelse av saltholdigheten 

for vann som strømmer i eller utenfor et foringsrør i et 

5 brønnborehull slik at kilden for slikt vann kan bestemmes, 

innbefattende følgende trinn: 

a) at et brønnverktøy med en kilde av høyenerginøy-

troner og en gammastråledetektor som er avstandsplassert i 

lengderetning fra nøytronkilden plasseres ved et sted i 

JO brønnborehullet, 

b) at borehullets omgivelser bestråles med høyenergi-

nøytroner fra kilden, 

c) detektering av gammastråler bevirket av den høy-

energetiske nøytronbestråling av de nevnte omgivelser og å 

15 generere signaler representative for de detekterte gamma-

stråler, og 

d) at det oppnås fra nevnte signaler en indikasjon på 

saltinnholdet i vannet, k a r a k t e r i s e r t v e d at: 

e) detekterings- og signalgenereringstrinnet (c) inn-

20 befatter å detektere og generere signaler representative for 

gammastråler bevirket ved reduksjonen av de ustabile isotoper 

nitrogen-16 og i det minste en av fluor-20 og fosfor-34 skapt 

i respons av nevnte høyenergetiske nøytronbestråling ved de 
16 16 2 3 20 

respektive nukleære reaksjoner 0 (n,p)N ; Na (n,a)F og 

25 Cl (n,a) P , og 

f) nevnte oppnåelsestrinn (d) innbefatter å oppnå fra 

disse signaler et mål på den relative tilstedeværelse av 

oksygen i forhold til minst ett av elementene natrium og klor 

i vann i nærheten av detektoren. 

30 2. Fremgangsmåte ifølge krav 1, k a r a k t e r i -

s e r t v e d at detekterings- og signalgenererings-

trinnet innbefatter å detektere gammastråler i energiområdet 

fra i hovedsak 4,90 MeV til ca. 6,50 MeV, i gammastråle-

energispekteret samsvarende med reduksjonen av nitrogen-16. 

35 3. Fremgangsmåte ifølge krav 1 eller krav 2, k a r -

a k t e r i s e r t v e d at detekterings- og signal-

genereringstrinnet innbefatter å detektere gammastråler i 

energiområdet fra i hovedsak 1,45 MeV til ca. 1,80 MeV i 
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gammastråleenergispekteret, samsvarende med reduksjonen av 

fluor-20. 

4. Fremgangsmåte ifølge et eller flere av kravene 1-3, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at detekterings- og 

signalgenereringstrinnet innbefatter detektering av gamma-

stråler i energiområdet fra i hovedsak 1,8 MeV til omkring 

2,5 MeV, i gammastråleenergispekteret, samsvarende med red-

uksjonen av fosfor-34. 
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