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(57) Sammendrag

Typen av hydrogenhoIdige fluider som fyller

porerommene i formasjoner som omgir et brønnhull (12)

bestemmes ved å bestråle formasjonene (14) med

svermer av høyenergetiske nøytroner, og ved å benytte

forholdet mellom tidsavhengige parametere relatert

til desintegrasjon av epitermiske nøytron-popula-

sjoner over to ulike energinivåer til å frembringe

verdier som indikerer hvilken type fluidum som er til

stede, uavhengig av porøsitet. Målingen over det

høyere av disse energi-nivåene, omtrent 0,4 eV,

indikerer at hydrogenholdig fluidum, vann eller

hydrokarboner, er til stede i formasjonene, mens

målingen ved den lavere terskelen, over omtrent

0,15 ev, er en indikator for molekyl-strukturen i

hvilken hydrogenmolekylet er bundet og for porøsiteten.

En pulset nøytron-generator (20) i en sonde (10)

bestråler formasjonene med 14 meV nøytroner, og et

par detektorer (24a, 24b), en skjermet med kadmium,

for å etablere terskel-nivået for energi på 0,4 eV,

og den andre skjermet av gadolinium, for å etablere

terskelnivået for energi på 0,15 ev, frembringer

informasjon om tellerater avhengig av epitermiske

nøytron-populasjoner dannet ved bestråling. Fra

informasjonen om tellerater frembrakt av hver

detektor utledes tidsrelaterte parametere, for

eksempel desintegrasjons-konstantene. Forholdet

mellom de respektive parametrene benyttes til å

identifisere typen av fluidum i formasjonen, uavhengig

av porøsitet. Fremgangsmåten og apparatet kan

bestemme vannmetning, d.v.s. prosentandel vann i

formasjonsfluidet, og kan identifisere spesifikke

typer hydrokarboner ved 100 % hydrokarbon-metning.
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Denne oppfinnelse vedrører en fremgangsmåte og et apparat

for epitermisk nøytron-desintegrasjonslogging.

Denne oppfinnelse vedrører brønnlogging ved hjelp av

nøytroner, og, mer spesielt en fremgangsmåte og et apparat for

å bestemme, uavhengig av porøsitet, egenskapene til hydrogen-

holdige fluider som er til stede i en formasjon, ut fra

egenskapene ved den epitermiske nøytron-populasjonen som

oppstår ved bestråling av formasjoner som omgir en brønn eller

et borehull med høyenergetiske nøytroner.

I hydrogenholdige media avtar nedbremsingstiden for et

høyenergetisk nøytron til epitermisk energi med hydrogentett-

heten, og er først og fremst påvirket av hydrogeninnholdet av

mediet på grunn av det høyere virkningstverrsnittet for

nøytron-spredning fra hydrogen ved epitermiske energier, og på

grunn av det større midlere energitapet i elastisk spredning

fra hydrogen. Således er nedbremsingstiden for nøytroner til

energier større enn omlag 0,5 eV først og fremst følsom

overfor formasjonens porøsitet, siden fluidet som fyller

porerommene, d.v.s. vann og/eller hydrokarboner, er

hydrogenrikt.

Ettersom nøytron-energiene avtar til under omkring 0,5

eV, avhenger imidlertid ytterligere energitap av hvilken type

molekyl hydrogenatomet er bundet i. Ved energi-nivåer mellom

omkring 0,01 eV og 0,5 eV er molekyltypen hydrogenet er bundet

i, den dominerende faktoren ved energitap. Derfor er

nøytroners nedbremsingstid (nedbrytning) ved energier over

omkring 0,5 eV først og fremst følsom overfor formasjonens

porøsitet, mens nedbremsingstiden ved energier mellom omkring

0,01 og 0,5 eV er følsom overfor både porøsitet og strukturen

av molekylet i hvilket hydrogenet er bundet.

Effektene av vekselvirkningen mellom høyenergetiske

nøytroner og kjerner som inneholder hydrogenatomer i grunn-

formasjoner, har vært utnyttet på ulike måter for å oppnå

verdifull informasjon vedrørende eventuelle

hydrokarbonforekomster i formasjonene. Fordi hydrogen sterkt

påvirker nedbremsing av nøytroner, og fordi porer i

bergformasjoner nesten alltid er fylt med hydrogenholdige
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fluider, gir deteksjon av nedbrytningen, eller

desintegrasjonsraten, til den epitermiske nøytron-populasjonen

som følger etter en sverm med høyenergetiske nøytroner, et mål

på formasjonens porøsitet.

I tillegg til å bestemme porøsitet er det viktig å utlede

informasjon som identifiserer typen av fluidum som fyller

formasjonens porer, d.v.s. hydrokarboner, vann, og de relative

mengdene av hver. US patent nr. 3 497 692 til Mills, jr.,

beskriver et system for å bestemme hvor vidt formasjons-

fluidet hovedsakelig er olje eller vann. Forskjellene i

tellerater av epitermiske nøytroner med energier over ulike

terskelverdier måles ved tider etter nøytronsvermen som

tilsvarer plasseringene av toppene for henholdsvis 100 % vann

og 100 % olje i formasjonene. Disse tidene avhenger av

formasjonens porøsitet, og hentes fra kalibrasjonskurver

utledet av målinger i formasjoner med kjent porøsitet.

Forskjellene mellom telleratene ved de respektive topptidene

blir deretter subtrahert for å indikere vannmetningen (Sw)

kvalitativt. Denne prosedyren gir ingen kvantitativ verdi for

Sw, men et formajonsfluid som hovedsakelig består av vann vil

frembringe en større forskjell av plasseringen av vanntoppen

og vice versa.

En variasjon av denne teknikken er beskrevet i Mills

US patent nr. 4 283 624. Fremgangsmåten og apparatet

beskrevet i dette patentet utnytter nedbrytning (eller

desintegrasjon) av epitermiske nøytroner med formålet å skille

mellom fritt hydrogen, som er til stede i olje eller vann, og

hydrogen som er kjemisk bundet til formasjonen. Ifølge

patentbeskrivelsen måles desintegrasjonsratene for epitermiske

nøytroner med to detektorer, en med et energiområde hvis øvre

grense er lavere enn den kjemiske bindingsenergien til bundet

hydrogen i formasjonen, fortrinnsvis i området 0 , 1 - 1 eV, og

den andre med et energiområde med en lavere grense større enn

den lavere grensen til den første detektoren, fortrinnsvis i

området 0,5 - 10 eV. Des-integrasjonskonstanten som måles av

den første detektoren påstås å indikere kun hydrogen i

formasjonsfluidene, mens desintegrasjons-konstanten målt av
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den andre detektoren påstås å indikere totalt hydrogeninnhold

i formasjonen, d.v.s. både i fluidet og bundet i formasjonen.

Differansen i desintegrasjons-konstantene påstås å indikere

den bundne hydrogen-porøsiteten.

US patentet til Allen et al., nr. 4 302 669, beskriver en

fremgangsmåte for å identifisere fluidum-innholdet i en forma-

sjon, i hvilken tellerater for epitermiske nøytron-

populasjoner tas over to ulike terskelenergier (eller med

ulike energiresponser i energiområdet) lavere enn den kjemiske

bindings-energien til hydrogen i hydrogenholdig fluidum. I

tillegg tas tellerater i løpet av tidsvinduer i diffusjons-

perioden ved termisk likevekt, hvilke tellerater benyttes til

å korrigere telleratene bestemt i løpet av termaliserings-

perioden for å oppnå tidskonstanten til termaliserings-

perioden. Denne tidskonstanten benyttes sammen med en

uavhengig måling av porøsitet for å bestemme metningen Sw.

Disse kjente teknikkene, som omfatter målinger på

epitermiske nøytron-populasjoner over forskjellige

terskelverdier for energi, baserer seg på forskjeller mellom

målingene for å tilveiebringe de ønskede resultatene, og de

målte forskjellene blir korrelert med porøsitet når metning

skal bestemmes.

Denne oppfinnelsen har som formål å bestemme typen av

hydrogenholdige fluider i grunnformasjoner som omgir et

brønnhull uavhengig av formasjonens porøsitet, for således å

gjøre korrelasjonen med porøsitet, som er påkrevd i kjente

t e kn i kke r, unødvendig.

I henhold til oppfinnelsen er det tilveiebrakt en

fremgangsmåte for undersøkelse av grunnformasjoner som omgir

et brønnhull, og fremgangsmåten omfatter de trinn å

bestråle formasjonene med svermer av høyenergetiske

nøytroner for å danne populasjoner av epitermiske nøytroner i

formasjonene, og å

utlede parametere relatert til tidsavhengigheten av de

epitermiske nøytron-populasjoner med energier over forhånds-

valgte, ulike første og andre energinivåer, henholdsvis.

Fremgangsmåten kjennetegnes spesielt ved at et karakteristikon
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ved hydrogenhoIdige fluider i formasjonene bestemmes ut fra

forholdene mellom de nevnte parametere, uavhengig av

formasj onsporøsitet.

I et annet aspekt omfatter oppfinnelsen et apparat for å

undersøke grunnformasjoner som omgir et brønnhull, og

apparatet omfatter

en sonde tilpasset for å kunne beveges gjennom brønn-

hullet,

midler båret av sonden for å bestråle formasjonene med

høyenergetiske nøytroner, og

detektormidler båret av sonden for å bestemme parametere

relatert til tidsavhengigheten av populasjoner av nøytroner

som er nedbremset av formasjonene til energier over henholds-

vise forhåndsvalgte første og andre energinivåer.

Apparatet kjennetegnes spesielt ved midler innrettet for å

reagere på forholdet mellom de nevnte parametere ved de

respektive energi-nivåer ved å indikerer et karakteristikon

ved hydrogenholdige fluider i formasjonene uavhengig av

formasjons-porøsitet.

Fordelaktige utførelsesformer av oppfinnelsens aspekter

fremgår av de vedføyde uselvstendige patentkravene.

I henhold til oppfinnelsen oppnås parametere som karak-

teriserer tidsavhengigheten av epitermiske nøytroners

nedbremsing over to ulike energinivå, hvilke epitermiske

nøytroner frembringes ved bestråling av formasjonen med

svermer av høyenergetiske nøytroner. Forholdet mellom disse

karakteriserende parametere benyttes til å tilveiebringe

indikasjoner på vannmetning, d.v.s. prosentandelene av vann og

olje i formasjonen, eller til å karakterisere typen

hydrokarboner som er til stede når vannmetningen er null %. I

begge tilfeller er resultatene uavhengige av formasjonens

porøsitet, og tilveiebringer verdifull informasjon uten at det

er nødvendig å logge porøsiteten, og lage kalibreringskurver

for å korrigere for effekten for porøsitet.

Fremgangsmåten utføres ved hjelp av en sonde, tilpasset

for bevegelse gjennom et brønnhull, hvilken sonde bærer en

kilde for høy-energiske nøytroner, så som en 14 meV D-T
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generator og et par nøytron-detektorer med forskjellige

terskelverdier for energi i det epitermiske området. Begge

detektorene er av 3He type, en skjermet av kadmium for

tilveiebringe en terskel på >0,4 eV og den andre skjermet av

gadolinium for å tilveiebringe en terskel >0,15 eV.

Detektorene er montert i en felles labb, som er tilpasset for

å bli presset mot veggen i borehullet i løpet av målingene, og

skjermet fra nøytroner som kommer fra sonden og borehullet.

Nøytron-generatoren er pulset for å bestråle de omgivende

formasjonene med høyenergetiske nøytroner, og antallene

epitermiske nøytroner over hver av de respektive

terskelenergiene måles. Informasjonen om telleratene sendes

til overflaten og prosesseres av en datamaskin, for å utlede

den epitermiske desintegrasjonstids-konstanten, eller andre

parametere som karakteriserer tidsavhengigheten til hver av

detektor-signalene. Forholdene mellom de karakteriserende

parametrene blir deretter benyttet til å beregne direkte en

indikasjon av vann-metning eller hydrokarbontype i formasjonen

som undersøkes, uten at det er nødvendig med porøsitetsmåling,

og en kalibreringskurve for porøsiteten som oppnås fra denne

målingen.

Den foregående og andre formål, trekk og fordeler ved

oppfinnelsen vil gå klart fram av den følgende detaljerte

beskrivelse, sammen med de vedføyde tegningene, i hvilke:

Fig. 1 er en skjematisk fremstilling av en loggesonde på

plass i et brønnhull, som i blokkform viser

oppfinnelsens apparatur nede i borehullet og på

overflaten,

Fig. 2 er et snitt gjennom sonden på figur 1 tatt langs

linjen 2-2, som viser visse detaljer av nøytron-

detektorene ifølge oppfinnelsen,

Fig. 3 er et plott av antall registreringer versus tid

(korrigert for bakgrunn av termiske nøytroner) som

illustrerer differensieringen mellom vann og

hydrokarboner ved ulike energi-nivå,

Fig. 4 er et plott av nøytronenes desintegrasjonstids-

konstant versus porøsitet som viser porøsitetens
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avhengighet av enkeltstående målinger av

tidskonstant,

Fig. 5 er et plott av forholdet mellom de to målingene av

desintegrasjonstids-konstanten ifølge oppfinnelsen

som viser uavhengighet av porøsitet,

Fig. 6 er en oversikt over forbindelsen mellom

tidskonstant-forholdet, tatt i henhold til

oppfinnelsen, og typen av formasjonsfluid,

Fig. 7 er et plott av tidskonstant-forholdet ifølge opp-

finnelsen versus prosent mettede hydrokarboner som

illustrerer anvendelse av oppfinnelsen til å identi-

fisere ulike typer hydrokarboner i en formasjon, og

Fig. 8A og 8B er plott som viser en utførelsesform av opp-

finnelsen som benytter forholdet mellom summene av

antall epitermiske nøytroner over de to terskel-

energiene målt etter forsinkelser fra svermen, som

er forhåndsvalgt for hver energi.

Det vises nå til tegningene, hvor figur 1 viser en lang-

strakt loggesonde 10 med generelt sirkulært tverrsnitt, som er

opphengt i et brønnhull 12 i grunnformasjonene 14 ved hjelp av

kabel 16. Kabelen 16 strekker seg til overflaten, hvor den er

tvinnet omkring trommelen til en vinsj (ikke vist), som har

til hensikt å bevege sonden 10 gjennom brønnhullet 12. På

vanlig måte passerer kabelen 16 over skiven 18, hvis

omdreininger teller for å gi en indikasjon på dybden av sonde

i brønnhullet.

Basis-elementene i sonden er vist i blokkform i figur 1.

En pulset nøytron-generator 20 av DT-type er tilveiebrakt med

sin høyspennings-kraftforsyning, og er kontrollert av enheten

22. For formålet med den foreliggende oppfinnelsen er

nøytron-generatoren 20 fortrinnsvis av typen som genererer

diskrete pulser av hurtige nøytroner, for eksempel 14 meV, og

kan for eksempel være av typene mer komplett beskrevet i US

patent nr 2 991 364 til C. Goodman, datert 4. juli 1961, og US

patent nr. 3 546 512 til A. H. Frentrop, datert 8. desember

1970, selv om enhver pulset kilde, som tilveiebringer

høyenergetiske hurtige nøytroner, for eksempel D-D type, kan



302448

benyttes. Et par epitermiske nøytron-detektorer 24a, b, og en

uskjermet termisk nøytron-detektor 24c er plassert i en labb

26, som vil bli nærmere beskrevet i det følgende. Utsignalene

fra detektorene 24a, b og c føres til signalprosessor 28, og

utsignalet fra denne føres til telemetrienheten 30 for

transmisjon til overflaten. En programmeringsenhet 32 styrer

synkronisering og virkemåte til nøytrongeneratorens

kontrollenhet 22, signal-prosessereren 28 og telemetri-enheten

30.

Signalene, som er representative for informasjonen om

antall epitermiske nøytroner innsamlet av detektorene 24a, b,

og informasjonen om antall epitermiske nøytroner innsamlet av

detektor 24c, prosesseres av overflateelektronikken 34, som

fortrinnsvis innbefatter en digital datamaskin, som utfører

beregningene beskrevet i det følgende. Opptaker eller plotter

36, synkronisert med dybdeinformasjonen utledet fra skiven 18,

mottar utsignalet fra enhet 34 for å frembringe plottet av

brønnlogget.

Detaljene i kretsene nede i hullet og på overflaten vist

i blokkform på figur 1, er mer fullstendig vist og beskrevet i

søknaden til Loomis et al, som behandles parallelt med denne,

med tittel "Fremgangsmåter og apparat for epitermisk nøytron-

logging" (Methods and Apparatus for Epithermal Neutron

Logging"), serienummer 324776 innlevert 16.3.89, og med samme

søker, (Docket nr. 60.925) Som beskrevet i den omtalte

søknaden utvikler kretsene elektriske signaler, som er

representative for de detekterte antall epitermiske nøytroner,

i digital form, sender dem til overflaten og utfører den

nødvendige beregningen for å utlede desintegrasjonstids-

konstanter, eller andre tidsavhengige parametere.

For å sikre at detektorene 24a, b og c kun reagerer på

nøytroner fra formasjonene, blir labben 26 trykket fast mot

innerveggen til brønnhullet 12, eller mer presis slamkaken 13

som dannes på innerveggen, ved hjelp av buefjær 11. Ved

heving eller senking av sonden holdes buefjæren 11 i

tilbaketrukket posisjon inne i sonden hoveddel, hvilket gjør

det mulig å bevege sonden fritt gjennom brønnhullet. Når en
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måling er ønsket, blir sonden stoppet og buefjæren 11 frigjort

for å tvinge labben 26 til kontakt med slamkaken 13. Sonden

kan holdes stasjonært for hver måling, eller målinger kan

foretas mens sonden beveges gjennom borehullet.

Som antydet ovenfor omfatter oppfinnelsen deteksjon av

epitermiske nøytroner over to ulike energinivå. Følgelig er

de to detektorene 24a, b i labben 26 konstruert for å telle

epitermiske nøytroner ned energinivåer over to ulike terskler.

Dette kan gjøres på en praktisk måte ved å la begge

detektorene være av den kjente 3He typen, men forsyne dem med

forskjellig skjerming for å gi dem de ønskede terskel-

responsene. Således kan for eksempel detektor 24a skjermes

med et lag kadmium, og detektor 24b skjermes med et lag

gadolinium. Både kadmium og gadolinium har store innfangings-

tverrsnitt for nøytroner i det epitermiske energi-området. I

en foretrukket utførelsesform er detektor 24a skjermet med

1,524 mm (60 mil) kadmium, for å tilveiebringe det høyere

terskelnivået for energi, og detektor 24b er skjermet med 5 0,8

/xm (2 mil) gadolinium, for å tilveiebringe den lavere

energiterskelen. Detektor 24c er uskjermet for å maksimere

dens følsomhet overfor termiske nøytroner. Antallene fra

detektor 24c benyttes til å korrigere registrerings-tallene

fra detektorene 24a og 24b for bakgrunn av termiske nøytroner.

Detektorene 24a, b og c skjermes fra borehullsnøytroner

ved at de er innesluttet i borkarbid (B4C) fortrinnsvis

innkapslet i et hydrogenholdig medium så som epoksy, i sondens

hoveddel, og ved endene og kantene til labben hvor detektorene

er montert. Denne skjermingen er vist i figur 2 ved

referansetall 27.

Fortrinnsvis er, som følge av tykkelsene til kadmium og

gadolinium-skjermingen på detektorene, det høyere

terskelnivået for energi (kadmium-skjerming) 0,4 eV, og det

lavere terskelnivået for energi (gadoliniumskjerming) er 0,15

eV. Detektorenes energiterskler er imidlertid ikke begrenset

til disse verdiene. Den høyere energiterskelen kan økes til

så mye som 0,5 eV, men bør ikke senkes under 0,3 eV, mens den

lavere energiterskelen fortrinnsvis bør være i området fra
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0,05 til 0,20 eV.

Prinsippene bak oppfinnelsen kan best forstås ved

referanse til kurvene i figurene 3, 4 og 5. Figur 3 viser

nøytronfluks-kurver for terskelnivåene for høy og lav energi

målt i en 35 % porøs formasjon, som enten inneholder ferskvann

eller et hydrokarbon, så som sykloheksan. Disse kurvene viser

desintegrasjonene til de epitermiske nøytron-populasjonene

slik de er målt over de to terskelnivåene for energi, og er

korrigert for bakgrunn av termiske nøytroner på en passende

måte avhengig av utsignalet fra detektor 24c, som for eksempel

beskrevet i den ovennevnte søknaden til Lomis et al. Kurvene

viser at desintegrasjonsratene, og således

desintegrasjonstids-konstantene (T) er svært like for både

vann og hydrokarboner med den samme hydrogentettheten for et

energinivå større enn 0,4 eV. Imidlertid er

desintegrasjonstids-konstanten større i hydrokarbonet enn i

vann ved det lavere terskelnivået for energi 0,15 eV.

I tilfellet med hydrokarbonet sykloheksan har både

sykloheksan og vann essensielt de samme hydrogentetthetene,

hvilket illustreres av de så godt som identiske

desintegrasjons-kurvene for energinivåer over 0,4 eV.

Imidlertid påvirker forskjeller i molekylstruktur og

sammensetning av molekylene mellom vann og sykloheksan de

respektive desintegrasjons-ratene på ulik måte ved

energinivåer over 0,15 eV, som vist ved de separate kurvene i

figur 3. Således fremtrer en basis for p skille mellom en

hydrokarbon og vannholdig formasjon ved å sammenlikne

parametere som karakteriserer tidsavhengigheten til

desintegrasjons-kurvene, for eksempel desintegrasjonstids-

konstantene.

Hittil har, som det går fram av patentene til Mills jr.

og Allen et al omtalt ovenfor, det å skille mellom vann og

hydrokarbon i en formasjon blitt utført ved å ta differansen

mellom tellerater for epitermiske' nøytroner ved to "

terskelnivåer for energi, og korrelere differansene med

formasjonens porøsitet. Innvirkningen av porøsitet på slike

målinger, illustreres av kurvene i figur 4, som plotter
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desintegrasjonstids-konstanten til epitermiske nøytroner over

det høyere terskelnivået, ved bruk av en kadmiumskjermet 3He-

detektor, versus formasjonsporøsitet målt i

laboratorieformasjoner i 100 % vannmetning. Kurven trukket

opp med heltrukket linje (T) viser variasjonen av

desintegrasjonstids-konstanten med porøsitet, og kurven

nedenfor, trukket med stiplet linje, (TØ) viser at denne

parameteren ikke er inverst proporsjonal med porøsiteten,

siden kurven har en positiv stigning. Således krever kjente

teknikker for å bestemme typen av hydrogenholdig fluidum i en

formasjon korrelasjon mellom desintegrasjons-målinger for

epitermiske nøytroner og porøsitet, hvilket også går frem av

den ovennevnte tidligere kjente teknikk.

For eksempel kan, ved bruk av plottene på figur 4, vann-

metning bestemmes av den følgende likningen:

:u sw = i -
TCd> 0 B S - (TGd " rCd) 1 0 0 %

" TCd> 0 % " <TGd " T Cd) 1 0 0 %

hvor

Sw = vannmetning (i %)

TGd = desintegrasjonstids-konstant ved energinivå

>0,15eV.

rcd = desintegrasjonstids-konstant ved energinivå >0,4

eV

OBS = observerte (detekterte) verdier

0% = verdier målt i laboratorietormasjoner ved 0%

metning.

100% = verdier målt i laboratorieformasjoner ved 100 %

metning.

Siden differansen (TGd - Tcd) er funksjoner av porøsitet,

(se figur 4) , må differansene (rGd - Tcd) 0% og (rGd - Tcd) 100%

være målt, eller kjent, for den samme porøsiteten som (rGd -

rcd) OBS.

Det vises nå til figur 5. Oppfinneren har oppdaget at

forholdet mellom desintegrasjonstids-konstantene til

epitermiske nøytroner ved det lavere terskelnivået og ved det
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høyere terskelnivået ikke varierer med porøsitet over

porøsitets-området av praktisk interesse. Av figur 5 kan det

sees at kurvene av forholdet mellom desintegrasjonstids-

konstantene (Tcd/Tcd^ ve(^ lave og høye energinivåer versus

porøsitet er essensielt horisontale linjer ved både 0% og 100%

vannmetning. Selv om de virkelige verdier for spesifikke

kurver vist i figur 5 ble oppnådd ved detektorer skjermet av

0,5 mil Gd og 60 mil Cd, istedet for 2 mil Gd og 60 mil Cd

skjermingen ifølge den foretrukne utførelsesform, oppviser

denne den samme sammenhengen, d.v.s. forhold uavhengig av

porøsitet, selv om forholdsverdiene er noe lavere.

I henhold til dette, kan vannmetning Sw uttrykkes som

følger:

(TGd/Tcd) OBS - (TGd/Tcd) 100%
(2) Sw = 1 -

( W W 0% - ( W W 100%

hvor betegnelsen på de enkelte leddene er de samme som for

likning (1) over.

Desintegrasjonstids-konstantene kan utledes som beskrevet

i den ovennevnte søknaden til Loomis et al, eller ved enhver

annen passende teknikk. Likning (2) kan enkelt løses av den

digitale datamaskinen i overflate-elektronikken (34) for å

tilveiebringe metnings-verdiene Sw.

Ved bruk av likning (2) kan typen av hydrogenholdig

fluidum ved ethvert nivå i et borehull bestemmes direkte, og

uavhengig av porøsitet, for å tilveiebringe viktig, kvalitativ

informasjon vedrørende fluidinnholdet i formasjonene. Likning

(2) forutsetter at TGd/Tcd avtar lineært fra Sw = 0% til Sw =

100%. Hvis TGd/Tcd ikke avtar lineært, kan en enkelt

kalibreringskurve, som er gyldig for alle porøsiteter av

interesse, benyttes.

Forholdet TGd/Tcd kan også benyttes for å karakterisere

typen hydrokarbon i formas-jonen. Hvis formasjonen er kjent å

ha 0% vannmetning, d.v.s. 100% hydrokarbont fluidum, vil de

forskjellige forholdene avhenge av type hydrokarbon-molekyl i

hvilket hydrogenet er bundet. I figur 6 er vist verdier av

forholdet målt i ulike hydrokarboner og råoljer.
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De laveste verdiene av forholdet finnes i de aromatiske

og forgrenede hydrokarbonene, mens den høyeste verdien er i

det sykliske hydrokarbonet sykloheksan. Hydrokarboner av n-

parafintype gir verdier i mellomområdet, og forholdet øker med

karbontallet. Verdiområdet for råoljene er mindre enn for de

rene hydrokarbonene, fordi råoljene består av en blanding av

et stort antall hydrokarboner. Råoljer med høyt innhold av

aromater og isoalkan gir lave verdier av TGd/rcd, mens høye

verdier oppnås i råoljer med høyt sykloalkan (naften) innhold.

Verdier i mellomområdet frembringes av råoljer med høyt

innhold av n-parafiner. Det er tydelig at TGd/Tcd forholdet er

en indikator for molekyltypene til stede i råoljen. I figur 7

er dette forholdet vist å korrelere med prpsentinnholdet

mettede hydrokarboner (innholdet av sykloparafin og n-

parafin).

Som antydet ovenfor vedrører oppfinnelsen også å benytte

andre parametere enn desintegrasjonstids-konstanten til å

bestemme typen av de hydrogenhoIdige fluidene i en formasjon

uavhengig av porøsitet. Generelt kan enhver annen parameter

som karakteriserer tidsavhengigheten til flukskurvene

benyttes. For eksempel kan summen av registrerings-tallene

under en normalisert flukskurve etter en forhåndsbestemt

forsinkelse, som er optimalisert for hver detektors cut-off

energi, benyttes til å karakterisere tidsavhengigheten til

kurven. Dette er vist i figurene 8A og 8B. Forholdet mellom

fluksantallene målt over de to terskelnivåene (figurene 8A og

8B henholdsvis) kan benyttes til å danne antallsforhold. Disse

antallsforholdene kan benyttes til å bestemme vannmetning ved

bruk av likning (2) over, ved å erstatte verdiene for

desintegrasjonstids-konstantene i likningen med antalls-

verdiene.

Det tør være klart at ulike modifikasjoner av

oppfinnelsen vil kunne foretas av en fagmann på området, og

det er meningen at oppfinnelsen kun skal begrenses av omfanget

til de vedføyde kravene.
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P A T E N T K R A V

1. Fremgangsmåte for undersøkelse av grunnformasjoner som

omgir et brønnhull, omfattende de trinn å

bestråle formasjonene med svermer av høyenergetiske

nøytroner for å danne populasjoner av epitermiske nøytroner i

formasjonene, og å

utlede parametere relatert til tidsavhengigheten av de

epitermiske nøytron-populasjoner med energier over forhånds-

valgte, ulike første og andre energinivåer, henholdsvis,

k a r a k t e r i s e r t v e d at et karakteristikon ved

hydrogenholdige fluider i formasjonene bestemmes ut fra

forholdene mellom de nevnte parametere, uavhengig av forma-

sjonsporøsitet.

2. Fremgangsmåte ifølge krav 1,

k a r a k t e r i s e r t v e d at det nevnte

karakteristikon omfatter vannmetningen av hydrogenholdige

fluider i grunnformasjoner som omgir et brønnhull.

3. Fremgangsmåte ifølge krav 1 eller 2,

k a r a k t e r i s e r t v e d at de nevnte parametere

er desintegrasjonstids-konstantene for de nevnte epitermiske

nøytron-populasj oner.

4. Fremgangsmåte ifølge krav 2 eller 3,

k a r a k t e r i s e r t v e d at de nevnte parametere er

de totale antall epitermiske nøytron-registreringer detektert

i løpet av forhåndsvalgte desintegrasjonsintervaller for de

epitermiske nøytron-populasjonene.

5. Fremgangsmåte ifølge et av de foregående krav,

k a r a k t e r i s e r t v e d at det nevnte første

energinivå er i området fra 0,3 til 0,5 eV, og det andre

energinivå er i området fra 0,05 til 0,20 eV.
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6. Fremgangsmåte i f ø l g e krav 5,

k a r a k t e r i s e r t v e d a t de t f ø r s t e e n e r g i n i v å

e r 0,4 eV, og de t andre ene rg in ivå e r 0,15 eV.

7. Fremgangsmåte i f ø l g e krav 2 e l l e r e t av kravene 3-6 når

d i s s e avhenger av k rav 2,

k a r a k t e r i s e r t v e d a t vannmetningen

bestemmes i samsvar med u t t r y k k e t :

(TGd/Tcd) 0 B S " ( W W 1 0 0 %

( W W 0% - <TGd/TCd> 100%

hvor:

Sw = vannmetning (i %)
TGd = desintegrasjonstids-konstant for epitermiske

nøytroner over det lavere av de nevnte første og

andre energinivåer.

rcd = desintegrasjonstids-konstant for epitermiske

nøytroner over det høyere av de nevnte første og

andre energinivåer.

OBS = observerte (detekterte) verdier

0% = verdier målt i laboratorieformasjoner ved 0%

metning.

100% = verdier målt i laboratorieformasjoner ved 100%

metning.

8. Fremgangsmåte ifølge krav 7,

k a r a k t e r i s e r t v e d at resultatet oppnådd ved

bruk av det nevnte uttrykk kalibreres i samsvar med den

funksjon som definerer den rate med hvilken TGd/Tcd avtar over

et område for vannmetning S w mellom Sw = 0% og Sw = 100%.

9. Fremgangsmåte ifølge et av de foregående krav,

k a r a k t e r i s e r t v e d at det nevnte

karakteristikon omfatter bestanddeler av hydrogenhoIdige

fluider i grunnformasjoner som omgir et brønnhull, hvor

formasjonene vites å ha 0% vannmetning.
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10. Apparat for å undersøke grunnformasjoner som omgir et

brønnhull, omfattende:

en sonde tilpasset for å kunne beveges gjennom

brønnhullet,

midler båret av sonden for å bestråle formasjonene med

høyenergetiske nøytroner, og

detektormidler båret av sonden for å bestemme parametere

relatert til tidsavhengigheten av populasjoner av nøytroner

som er nedbremset av formasjonene til energier over henholds-

vise forhåndsvalgte første og andre energinivåer,

k a r a k t e r i s e r t v e d midler innrettet for å

reagere på forholdet mellom de nevnte parametere ved de

respektive energi-nivåer ved å indikere et karakteristikon ved

hydrogenholdige fluider i formasjonene uavhengig av

formasjons-porøsitet.

11. Apparat ifølge krav 10,

k a r a k t e r i s e r t v e d at detektor-midlene

omfatter

første og andre detektorer som henholdsvis er innrettet

for å reagere på epitermiske nøytroner over de første og andre

energinivåer.

12. Apparat ifølge krav 11,

k a r a k t e r i s e r t v e d at den første detektoren

er innrettet for å reagere på epitermiske nøytroner med

energier over en verdi mellom 0,3 og 0,5 eV, og at den andre

detektoren er innrettet for å reagere på epitermiske nøytroner

med energier over en verdi mellom 0,05 til 0,20 eV.

13. Apparat ifølge krav 11 eller 12,

k a r a k t e r i s e r t v e d at detektormidlene

omfatter

første og andre detektorer av 3He type,

at den første detektor er skjermet av et lag kadmium med

tykkelse omtrent 1,524 mm (60 mils), og
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at den andre detektor er skjermet av et lag gadolinium

med tykkelse på omtrent 0,050 8 mm (2 mils).

14. Apparat ifølge krav et av kravene 11-13,

k a r a k t e r i s e r t v e d at de første og andre

detektorer er montert i en enkelt labb innrettet for å presses

mot veggen til brønnhullet.

15. Apparat ifølge et av kravene 11-14,

k a r a k t e r i s e r t v e d at de første og andre

detektorer er skjermet fra nøytroner i brønnhullet med

borkarbid.

16. Apparat ifølge krav 15,

k a r a k t e r i s e r t v e d at borkarbidet er in-

korporert i et hydrogenholdig medium slik som epoksy.
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