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Radioaktivt borehull-loggesystem med en pulset 

neutronkilde, en neutronteller, et filter omkring 

telleren for å absorbere termiske neutroner og en 

moderator mellom telleren og filteret, for å opti-

malisere hendøingen av epitermiske neutroner. 

Systemet kan også omfatte et annet filter mellom 

telleren og moderatoren, for å absorbere neutroner 

som har nådd termisk likevekt. 
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Denne oppfinnelse angår et system og en fremgangsmåte for 

måling av levetiden av epitermiske neutroner ved tidsavhengig 

radioaktivitets-borehullslogging. 

Ved neutron/neutron-logging brukes en kilde for primær 

stråling til å bestråle de formasjoner som omgir et borehull, 

med neutroner. Den resulterende sekundære stråling blir målt 

med detektorer i aksiell avstand fra kilden i borehullet. Denne 

sekundære stråling omfatter epitermiske neutroner, termiske 

neutroner og gammastråler som skyldes innfangede termiske 

neutroner (thermal neutron capture gamma rays). U.S.-patent 

4.005.290 beskriver et borehull-loggeapparat, en neutronkilde 

og detektorer for epitermiske og termiske neutroner. Begge 

former for detektorer er av proporsjonal-tellertypen som 

beskrevet i U.S.-patent 3.102.198 og er fylt med helium-3-gass 

ved et trykk høyere enn atmosfæretrykket, fortrinnsvis omkring 

2 til 20 bar. De epitermiske neutrondetektorer er omgitt av en 

kadmium-skjerm for å hindre at termiske neutroner kommer inn i 

det aktive volum i tellerne. I det minste to elektroder i 

elektrisk ledende kontakt med helium-3-gassen er forbundet med 

en spenningskilde for å etablere et elektrostatisk felt for 

oppsamlingen av ioniserte gasspartikler som frembringes i sonen 

med helium-3-gass etter inntrengning av epitermiske neutroner 

fra de omgivende formasjoner. U.S.-patent 4.241.253 beskriver 

et neutronmoderator-materiale plassert mellom den helium-3-

fylte neutronteller og en skjerm for termiske neutroner. 

Moderatoren retarderer epitermiske neutroner som trenger 

gjennom den termiske neutronskjerm for å muliggjøre telling av 

disse i neutrontelleren. 

Ifølge foreliggende oppfinnelse er det tilveiebragt et 

borehull-loggesystem for måling av epitermisk hendøing eller 

fall (die-away) for de formasjoner som omgir borehullet, 

omfattende: 

en pulset neutronkilde, 

en neutronteller, 

et filtermateriale som omgir neutrontelleren for å absorbere 

termiske neutroner slik at disse hindres i å trenge inn i 

neutrontelleren, og 

et moderatormateriale plassert mellom neutrontelleren og 
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filtermaterialet for å optimalisere målingen av hendøing 

av epitermiske neutroner ved å utvide hendøingshastigheten 

for epitermiske neutroner mens enhver virkning av termisk 

neutronlikevekt på hendøingsmålingen av epitermiske neu-

troner som skyldes den utvidede hendøingshastighet, redu-

seres til et minimum, og systemet er kjennetegnet ved at 

det også omfatter et annet filtermateriale plassert mellom 

telleren og moderatormaterialet for å absorbere mulige 

neutroner som måtte ha nådd termisk likevekt, for derved 

bare å tillate at epitermiske neutroner treffer telleren. 

Oppfinnelsen innebærer måling av levetidkarakteristikken 

for epitermiske neutroner i en undergrunnsformasjon som omgir 

et borehull. Borehull-loggesystemet (eller loggeapparatet) 

omfatter en pulset neutronkilde for å bestråle undergrunnsfor-

mas jonen med gjentatte utbrudd av hurtige neutroner. Den 

neutronstråling som returnerer til borehullet, blir filtrert 

for å fjerne termiske neutroner og den resterende ufiltrerte 

andel av den returnerende stråling blir moderert for å forlenge 

levetiden av epitermiske neutroner. Den modererte stråling blir 

så filtrert for å fjerne mulige termiske neutroner fremkommet 

under modereringen av den returnerende stråling. 

Neutrondetektorsystemet omfatter et ytre filtermateriale 

som omgir neutrontelleren for å absorbere termiske neutroner og 

hindre at disse trenger inn i neutrontelleren. Et moderator-

materiale er plassert mellom neutrontelleren og det ytre 

filtermateriale for å optimalisere den epitermiske hendøings-

måling ved å utvide den epitermiske hendøingshastighet mens 

virkningen av termiske neutroner på den epitermiske hendøings-

måling som skyldes den utvidede hendøingshastighet, blir 

redusert til et minimum. Fortrinnsvis blir et indre filter-

materiale plassert mellom neutrontelleren og moderatormaterialet 

for å absorbere neutroner som måtte ha nådd termisk likevekt 

under modereringen. Dermed tillates bare epitermiske neutroner 

å treffe neutrontelleren. Moderatoren kan også i betydelig 

grad forbedre tellehastigheten for epitermiske neutroner og 

derved øke den statistiske nøyaktighet av de målte levetider 

for epitermiske neutroner. 
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Oppfinnelsen skal i det følgende beskrives mer i detalj i 

form av et eksempel under henvisning til tegningene, hvor: 

Figur 1 viser en epitermisk neutrondetektor ifølge oppfin-

nelsen, og 

figur 2 viser den observerte neutronlevetid som funksjon av 

moderatortykkelse for den epitermiske neutrondetektor 

på figur 1. 

På figur 1 er det vist en neutronfølsom teller 10, 

fortrinnsvis en proporsjonalteller fylt med helium-3-gass. 

Denne er omgitt av et ytre termisk neutronfilter 11, fortrinnsvis 

et tynt skikt av kadmium eller gadolinium. Dette filter 

hindrer at termiske neutroner som er i termisk likevekt med 

sine omgivelser, trer inn i neutrondetektoren. Den energi som 

svarer til den mest sannsynlige hastighet for termiske neutroner 

i likevekt ved en temperatur på 20 °C er 0,025 elektronvolt. 

Epitermiske neutroner er slike neutroner som har energier i 

området fra umiddelbart over det termiske likevektsområdet til 

en energi på omkring 100 elektronvolt. Seiv om grensen mellom 

termiske og epitermiske neutroner nødvendigvis er noe vilkårlig, 

blir denne normalt satt til området fra 0,1 til 1,0 elektron-

volt. Følgelig vil det ytre neutronfilter 11 bare tillate at 

epitermiske neutroner over omkring 0,1 til 1,0 elektronvolt 

trer inn i mellomrommet mellom neutrontelleren 10 og filteret 

11. Neutrontelleren 10 måler desintegrasjons-hastigheten (rate 

og decay) for epitermiske neutronpopulasjoner som passerer 

gjennom filteret 11, som en kvalitativ indikasjon på den mengde 

hydrogenaktig materiale som er tilstede i den formasjon som 

omgir et borehull, som i sin tur kan utgjøre en indikasjon på 

porøsiteten av formasjonen. 

Ved borehulls-loggeoperasjoner som innebærer stabil eller 

stasjonær produksjon av neutroner, er det vanligvis mulig å øke 

effektiviteten av denne epitermiske neutronmåling ved å innføre 

en passende mengde av et neutronmodererende materiale 12 mellom 

neutrontelleren 10 og dennes termiske neutronfilter 11. Seiv 

om slik bruk av neutronmoderatormaterialet virker godt ved 

anvendelser med stabile tilstander under borehullslogging, som 

vist i U.S.-patent 4.241.253, oppstår det alvorlige problemer 

når man skal forsøke å måle levetiden av epitermiske neutroner 
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i anvendelser med tidsavhengighet eller -variasjon, hvor det 

inngår pulsede neutronkilder. Når det brukes nok moderator-

materiale 12 til å avstedkomme en betydelig gevinst i neutron-

telle-effektivitet, eller til å forlenge den observerte levetid 

av epitermiske neutroner til verdier som lettere kan måles, 

blir den observerte tellehastighet nesten fullstendig dominert 

av termiske neutroner som er blitt moderert til likevektshastig-

heter av moderatormaterialet i detektoren. Slike tellehastig-

heter blir i stor utstrekning kontrollert av størrelsen og 

sammensetningen av moderatormaterialet, og ikke av de fysikalske 

egenskaper ved formasjonen. Dette er illustrert på tegningenes 

figur 2 hvor to trendkurver for neutronlevetider er inntegnet 

for en helium-3-teller med diameter 6,35 mm og moderert med et 

akrylplastmateriale innenfor en termisk neutronskjerm av 0,33 mm 

kadmium. Den heltrukne kurve viser levetiden av termiske 

neutroner som er funnet innenfor akrylmoderatoren. Den 

strekede kurve viser trenden med hensyn til levetidene av 

epitermiske neutroner. Når tykkelsen av moderatoren 12 er lik 

null, er levetiden av epitermiske neutroner strengt tatt en 

funksjon av de modererende egenskaper for det formasjonsmedium 

som omgir neutrontelleren. I ett aspekt av oppfinnelsen blir 

epitermisk levetid betydelig øket ved å omgi telleren med bare 

noe få millimeter av moderator, f.eks. et akrylplastmateriale. 

Det er imidlertid ikke mulig å avstedkomme store økninger i den 

epitermiske levetid på denne måte fordi ved tykkelser som 

overskrider omkring 3 mm, begynner den termiske neutrontetthet 

i det termiske neutronfilter å fullstendig dominere den 

observerte tellehastighet. Dette skyldes det faktum at ved 

tidsavhengige målinger vil en moderatortykkelse som overskrider 

omkring 3 mm, etablere en betydelig likevektsfordeling av 

termiske neutroner i moderatoren og den epitermiske neutron-

levetid går over i den termiske neutronlevetid. Derfor er det 

anordnet et ytterligere eller indre neutronfilter 13 mellom 

neutrontelleren 10 og moderatoren 12, som virker til å hindre 

at de termiske likevektsneutroner dominerer i den observerte 

levetidmåling, ved å utelukke de fleste av disse fra neutron-

telleren 10. Dette indre neutronfilter 13 bør fortrinnsvis 
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inneholde en 1/v-absorbator, så som lithium-6 eller bor-10, men 

det kan også inneholde en ikke-l/v-absorbator, så som gadolinium. 

Den ovenfor beskrevne detektor muliggjør forbedret 

deteksjon av epitermiske neutroner i radioaktive borehulls-

loggesystemer som anvender pulsede neutronkilder, hvilket ikke 

er oppnåelig med stabile, eller kontinuerlige neutronkilder. 

Det kan med hell anvendes andre moderator- og filtermaterialer 

enn dem som er beskrevet ovenfor, og dessuten et ubegrenset 

utvalg av materialkombinasjoner. 

P A T E N T K R A V : 

1. Borehull-loggesystem for måling av epitermisk hendøing 

eller fall for grunnformasjoner som omgir et borehull, omfattende 

en pulset neutronkilde, en neutronteller (10), et filtermateriale 

(11) som omgir neutrontelleren for å absorbere termiske 

neutroner slik at disse hindres i å trenge inn i neutrontelleren, 

og et moderatormateriale (12) plassert mellom neutrontelleren 

(10) og filtermaterialet (11) for å optimalisere målingen av 

hendøing av epitermiske neutroner ved å utvide hendøings-

hastigheten for epitermiske neutroner mens enhver virkning av 

termisk neutronlikevekt på hendøingsmålingen av epitermiske 

neutroner som skyldes den utvidede hendøingshastighet, reduseres 

til et minimum, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at systemet også omfatter et 

annet filtermateriale (13) plassert mellom telleren (10) og 

moderatormaterialet (12) for å absorbere mulige neutroner som 

måtte ha nådd termisk likevekt, for derved bare å tillate at 

epitermiske neutroner treffer telleren. 

2. System ifølge krav 1, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at moderatormaterialet (12) 

har en tykkelse som ikke tillater etablering av termisk 

neutronlikevekt i moderatormaterialet. 

3. System ifølge krav 1 eller 2, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at moderatormaterialet (12) 

har en hydrogenatomtetthet som ikke er større enn hydrogen-

atomtettheten for vann. 
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4. System ifølge et av kravene 1 til 3, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at moderatormaterialet (12) 

har en tykkelse som ikke overskrider 3 mm. 

5. System ifølge et av kravene 1 til 4, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at moderatormaterialet (12) 

er polyethylen. 

6. System ifølge et av kravene 1 til 5, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at filtermaterialet (12) er 

kadmium eller gadolinium. 

7. System ifølge et av kravene 1 til 6, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at det annet filtermateriale 

(13) er lithium , bor eller gadolinium. 
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