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Streszczenie 

 
W praktyce geofizyki otworowej, w zagadnieniach transportu promieniowania 

(neutronów), ośrodek geologiczny, poza strefą oddziaływania otworu wiertniczego, jest 
traktowany jako jednorodny. Praca dotyczy zdefiniowania warunków, w których założenie 
jednorodności jest słuszne oraz określenia parametrów niejednorodności w przypadku 
badania zjawiska transportu neutronów termicznych. Niejednorodności ośrodka traktowane są 
jako: obecność intruzji materiału o parametrach neutronowych znacznie różniących się od 
pozostałego medium; granulacja materiału geologicznego o różnych rozmiarach ziaren; różne 
gęstości nasypowe próbek sypkich oraz jako struktura płuczek wiertniczych, różna od 
czystych roztworów solanki NaCl. Wszystkie obliczenia teoretyczne i eksperymenty były 
przeprowadzane dla makroskopowgo przekroju czynnego absorpcji neutronów termicznych 
oraz dla eksponencjalnego zaniku strumienia neutronów termicznych po impulsie neutronów 
prędkich. 

 
 
 

Effective absorption of thermal neutrons 
in complex geological media 

 
Abstract 
 

In well-logging practice a geological medium (beyond an influence of a borehole zone) is 
treated as a homogeneous in problems of radiation (neutron) transport. The report defines 
conditions when an assumption of the homogeneity is valid and defines heterogeneity 
parameters for the thermal neutron transport process. The heterogeneity is considered as: the 
presence of the intrusion of a material of neutron parameters which strongly differ from the 
other medium; the granulation of the geological material with different grain sizes; the 
different mass density of bulk samples, and as a structure of  the borehole fluid which differ 
from the pure solution of natrium chlorine. All theoretical considerations and the experiments 
concern the macroscopic absorption cross section and the exponential decay of the thermal 
neutron flux after a burst of fast neutrons. 
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1. Wstęp 
 

Ilościowa interpretacja pomiarów wykonanych w odwiercie sondą neutronową wymaga 
znajomości fizycznych podstaw zasad transportu neutronów w ośrodku. Wszystkie 
rozwiązania i metody interpretacyjne korzystają z pewnych założeń upraszczających 
skomplikowany rzeczywisty przebieg tych zjawisk. Ośrodek geologiczny wraz z otworem 
stanowi układ niejednorodny w postaci dwu- lub trój-strefowej geometrii cylindrycznej 
składającej się z otworu, skały (rozprzestrzeniającej się do nieskończoności) i ewentualnie 
warstwy pośredniej pomiędzy otworem a skałą. Tak zdefiniowany układ niejednorodny, 
nazywany trój- lub dwu- strefową geometrią otworową implikuje odpowiednie parametry 
neutronowe złożonego ośrodka „widziane” przez układ detekcyjny sondy neutronowej. 
Detektor jest czuły na parametry neutronowe ośrodka skalnego (co jest jego głównym 
zadaniem) zniekształcone przez parametry neutronowe medium wypełniającego otwór i 
tworzącego warstwę pośrednią. Czubek wprowadził dla takiego układu niejednorodnego tzw. 
pozorne parametry neutronowe. Parametry te, otrzymane na podstawie rozwiązań równań 
transportu neutronów w cylindrycznym układzie dwu- lub trój-strefowym, stanowią pewnego 
rodzaju homogenizację układu niejednorodnego uwzględniającą średnicę otworu, położenie 
sondy, grubość warstwy pośredniej i własności neutronowe wszystkich mediów tworzących 
układ. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone do praktyki geofizycznej pod postacią pół-
empirycznej metody kalibracji sond neutronowych [1]. Podane rozwiązanie, mimo założeń 
niejednorodności strefowej, zakłada jednak, że ośrodek geologiczny jest sam w sobie 
jednorodny i nieskończony. Założenie to może nie być spełnione w przypadku ośrodków 
geologicznych silnie niejednorodnych lub w przypadku profilowań cienkich warstw. 
Reasumując, praktyka półempirycznej kalibracji Czubka wprowadza następujące założenia 
dot. jednorodności: 

• Ośrodek geologiczny, poza strefą wpływu odwiertu, jest ośrodkiem jednorodnym, 
nieskończonym z punktu widzenia transportu promieniowania, tzn. w każdym punkcie 
ośrodka parametry neutronowe są takie same. 

• Dane dotyczące parametrów neutronowych ośrodków, czy to obliczane, czy mierzone 
laboratoryjnie są danymi dla ośrodków jednorodnych, nieskończonych z punktu widzenia 
zjawiska transportu neutronów. 

• Odwiert wypełniony jest wodnym roztworem NaCl o gęstości odpowiadającej danym 
płuczkowym (tzn. jest to gęstość rzeczywista, a nie gęstość tablicowa wodnego roztworu 
soli). 

 
Niniejsza praca dotyczy zdefiniowania kryteriów pozwalających na stwierdzenie w  jakich  

warunkach ośrodek geologiczny (lub jego próbka laboratoryjna) może być traktowany jako 
ośrodek jednorodny oraz kiedy płuczka wiertnicza może być traktowana jak wodny roztwór 
NaCl. Wszystkie rozważania oparte są na obliczeniach i eksperymentach związanych z 
oznaczaniem makroskopowego przekroju czynnego absorpcji neutronów termicznych. 

 
 

2. Makroskopowy przekrój czynny absorpcji neutronów termicznych dla 
nieskończonego ośrodka niejednorodnego. Teoria, eksperyment modelowy. 
 
Cała dotychczasowa praktyka pomiaru  przekroju czynnego absorpcji neutronów 

termicznych Σa  opiera się na założeniu, że parametr ten jest wyznaczany dla ośrodka, który 
jest traktowany, z punktu widzenia fizyki transportu neutronów, jako ośrodek jednorodny.  W 
przypadku ośrodka geologicznego założenie to jest spełnione oczywiście tylko z lepszym lub 
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gorszym przybliżeniem. Również w przypadku laboratoryjnych pomiarów  Σa  ewentualny 
wpływ niejednorodności materiału musi być dobrze określony.  Celem pracy jest wykazanie, 
jak zmienia się przekrój czynny absorpcji danego ośrodka w zależności od stopnia jego 
niejednorodności.  Ośrodkiem niejednorodnym jest ośrodek dwuskładnikowy zbudowany z 
ziaren rozproszonych w matrycy, przy czym matryca i ziarna różnią się znacznie parametrami 
neutronowymi (własnościami absorbującymi i rozpraszającymi neutrony termiczne).  
Szczególnym przypadkiem ośrodka dwuskładnikowego jest ośrodek skalny o różnym stopniu 
rozdrobnienia, w którym matryca jest powietrzem. Powietrze w przypadku rozpatrywanych 
zagadnień może być traktowane jako ośrodek nierozpraszający i nieabsorbujący neutrony 
termiczne. 

 Weźmy pod uwagę ośrodek stanowiący jednorodną mieszaninę związków 
chemicznych. Jego makroskopowy przekrój czynny absorpcji neutronów termicznych Σa  
definiuje się na podstawie składu chemicznego jako: 

 

   Σa
a=
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I

j
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j       (1) 

 
gdzie  ρ  jest gęstością ośrodka,  NA  jest liczbą Avogadro,  qj  jest udziałem wagowym j-tego 
związku chemicznego w danym materiale,  nij  jest liczbą atomów i-tego pierwiastka w 
stechiometrycznej formule j-tego związku,  Mj  jest gramocząsteczką j-tego związku, a  σai  
jest mikroskopowym przekrojem czynnym absorpcji  i-tego pierwiastka. 

 Pomiary wykonywane na próbkach jednorodnych (w przypadku próbek geologicznych 
odpowiada to próbkom rozdrobnionym i zhomogenizowanym) dają wartość przekroju 
czynnego absorpcji  hom

aΣ   zgodną z powyższą zależnością.  Jeżeli w takim ośrodku pewne 
jego składniki charakteryzujące się wysoką absorpcją zostaną zgrupowane w konkrecje, to 
efektywny przekrój czynny absorpcji  Σa

eff   takiego ośrodka (mimo takich samych proporcji 
skłądników) będzie niższy niż dla medium jednorodnego.  Różnica pomiędzy  hom

aΣ   a  Σa
eff  

zależy głównie od wielkości ziaren (konkrecji), ich koncentracji  oraz od stosunków 
przekrojów czynnych ziaren i pozostałego medium. Dla ośrodka jednorodnego, 
dwuskładnikowego powyższy wzór można przedstawić w postaci: 

 
   a2a1

hom
a )1( Σφ+Σφ−=Σ       (2) 

 
gdzie: Σa1, Σa2 są przekrojami czynnymi absorpcji ośrodków tworzących mieszaninę 
jednorodną, w której składnik 2 występuje w koncentracji objętościowej φ. Każdy z 
przekrojów  Σa1, Σa2  jest wartością wyznaczoną dla ośrodka jednorodnego, nieskończonego. 
Jeżeli mieszanina składników tworzy ośrodek niejednorodny, to przekrój czynny absorpcji 
takiej mieszaniny Σa

eff  można przedstawić przy pomocy sumy ważonej (2), przy czym 
przekroje czynne poszczególnych składników muszą uwzględniać efekt niejednorodności, co 
ogólnie musi się sprowadzić do znalezienia zależności tych przekrojów od rozmiarów np. 
ziaren danego składnika [2]. Rozpatrujemy dwa typy niejednorodności. Wariant A opisuje 
ziarna materiału 2 umieszczone w matrycy 1 (o niezmienionym przekroju czynnym Σa1), 
która jest traktowana jako ośrodek jednorodny. Wzór (2) przyjmuje wtedy postać: 
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Wariant A  eff
aΣ = (1 – φ)Σa1 + φ 2aΣ~       (3) 

 
~Σa 2  jest zmodyfikowanym przekrojem czynnym absorpcji materiału 2 występującego w 
postaci ziaren o koncentracji objętościowej φ. Rozpatrujemy również wariant B, w którym 
ośrodek traktowany jest jako mieszanina dwóch typów ziaren: 
 
Wariant B  eff

aΣ  = (1 – φ) ~Σa1  + φ~Σa 2        (4) 
 
W tym wariancie przekroje czynne absorpcji obydwu składników są modyfikowane w celu 
uwzględnienia efektu granulacji. Modyfikowany przekrój czynny absorpcji został obliczony 
na podstawie prawdopodobieństwa absorpcji w zadanej objętości ziarna i można go 
przedstawić wzorem:  

   )1(a
a

Ye
Y

~ −−Σ=Σ         (5) 

 
gdzie Y = dΣd  jest tzw. średnim rozmiarem ziarna wyrażonym w jednostkach średniej drogi 
swobodnej dyfuzji neutronu, (Σd  jest przekrojem czynnym dyfuzji neutronów termicznych 
[2]): 
 

   
g

g4
S
V

d =           (6) 

 
gdzie  Vg  i  Sg  są odpowiednio objętością i powierzchnią ziarna.  

Jako miarę niejednorodności ośrodka możemy przyjąć stosunek G = Σa
eff / hom

aΣ  , który 
tym bardziej będzie odbiegał od jedności im bardziej ośrodek będzie niejednorodny. 
Wyrażając parametr G poprzez wzory (2, 3, 4) otrzymujemy 
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dla wariantu B: 
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    (8) 

 
gdzie S =  Σa2/Σa1.Parametr niejednorodności (granulacji), G, jest funkcją rozmiaru ziarna, 
własności rozpraszających ziarna dla neutronów termicznych, stosunku przekrojów czynnych 
absorpcji składników oraz ich koncentracji. Zależność parametru G od którejkolwiek z 
wymienionych wielkości jest funkcją malejącą, co oznacza, że niezależnie od tego, który z 
czynników powoduje niejednorodność ośrodka, to przekrój czynny absorpcji ośrodka 
niejednorodnego jest niższy niż dla ośrodka jednorodnego składającego się z takich samych 
składników. Zależności parametru G od średniego rozmiaru ziarna Y i stosunku S pokazane są 
na rys.1 i 2. 



 

 

Weryfikacja eksperymen-
talna przedstawionego roz-
wiązania teoretycznego wy-
magała wykonania ekspery-
mentu polegającego na po-
miarze przekroju czynnego 
absorpcji Σa

eff  na dobrze zde-
finiowanych modelach ośrod-
ków niejednorodnych [3]. 
Modele takie zostały wyko-
nane w postaci słabo absor-
bującej matrycy, w której 
umieszczono ziarna srebra 
(silny absorbent). Były to 
walce o rozmiarach H = 2R = 
9 cm  wykonane z pleksiglasu, 
w których rozmieszczono 
regularnie ziarna ze srebra w 
kształcie małych walców. 
Modele oznaczone symbolami 
GR10, GR6 i GR4 zawierały 
ziarna odpowiednio o rozmia-
rach Hgr = 2Rgr = 1.0 cm, 
0.6 cm oraz 0.4 cm. Stosunek 
przekroju czynnego absorpcji 
srebra, Ag, do pleksiglasu, 
(C5H8O2)n, jest bardzo wysoki 
i wynosi ok. 196 (Tabela 1).  
Modele zostały tak spo-
rządzone, że koncentracja 
ziaren srebra w każdym mo-
delu była jednakowa (Ta-
bela 2).  

 
Przekrój czynny absorpcji dwu-

składnikowego modelu srebro–
pleksiglas traktowanego jako 
ośrodek jednorodny 
(homogeniczny) wyraża się wzorem 
(2), gdzie  Σa1 = Σa,Pleksi, a 
 Σa2 = Σa,Ag. Pomiary efektywnych 
przekrojów czynnych absorpcji 
zostały wykona-ne metodą Czubka 
[4] przy użyciu impulsowego 
generatora neutronów prędkich w 
IFJ. Metoda ta pozwala na 
wyznaczenie przekroju czynnego 
absorpcji danego materiału niezależ-
nie od wielkości próbki wziętej do 
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Rys.1. Zależność parametru granulacji ośrodka, G, od 
średniego rozmiaru ziarna, Y. 
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Rys.2. Zależność parametru granulacji ośrodka, G, od 
stosunku przekrojów czynnych absorpcji składników, S. 
Tabela 1. Własności fizyczne srebra i pleksiglasu. 
 

 
Materiał 

Gęstość 
ρ 

[g cm–3] 

Σa(v0) 
σ[Σa(v0)] 

[cm–1] 
)(

)(

0Pleksia,

0Aga,
v

v
Σ
Σ

 
Srebro, Ag 

 
Pleksiglas, 
(C5H8O2)n 

10.50    
 
 

1.176 

3.711 
0.023 

 
0.01895 
0.00004 

 
 

195.8 
 

 
v0  –  prędkość neutronów termicznych 
v0 = 2200  m s–1 
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pomiaru. W przypadku modeli ośrodków niejednorodnych końcowym wynikiem pomiaru jest 
efektywny przekrój czynny absorpcji materiału o takiej niejednorodności, jaką zrealizowano 
w danym modelu. 
 
Tabela 2.  Własności modeli dwuskładnikowych srebro–pleksiglas. 

 
Symbol 
modelu 

Rozmiar 
ziarna 

Hgr  [mm] 

Liczba 
ziaren w 
modelu 

Udział masowy 
srebra 

q 

Udział objętościowy 
srebra 

φ 
GR4 4 570 0.3199 0.0500 
GR6 6 168 0.3187 0.0498 

GR10 10 36 0.3169 0.0494 
 
Dla modeli GR10, GR6 i GR4 otrzymano w wyniku pomiarów wartości przekrojów 

czynnych absorpcji  eff
aΣ   znacznie odbiegające od  hom

aΣ   (Tabela 3). Dla GR10, czyli 
modelu srebro–pleksiglas o największych ziarnach srebra, stosunek efektywnego przekroju 
czynnego absorpcji  eff

aΣ   do przekroju czynnego absorpcji dla ośrodka jednorodnego  hom
aΣ   

osiągnął wartość 0.34 (Tabela 3, kol. 3). Jeżeli tak zmierzona wartość eff
aΣ   dwuskładnikowej 

mieszaniny miałaby posłużyć do wyznaczenia przekroju czynnego absorpcji srebra (przy 
założeniu znanej absorpcji pleksiglasu), to otrzymalibyśmy również wartość silnie zaniżoną. 
Wyniki takich przeliczeń przedstawiono w Tabeli 3 kol. 5.  

 
Tabela 3.  Wyniki eksperymentalne dla modeli dwuskładnikowych srebro–pleksiglas. 
 

 
 

Model 

)( 0
eff
a νΣ  

σ[ )( 0
eff
a νΣ ] 

[cm–1] 
)(
)(

0
hom
a

0
eff
a

νΣ
νΣ  

)( 0
hom
a νΣ =0.2035 cm–1 

 
)( 0

eff
Aga, νΣ  

[cm–1] 
)(

)(

0Aga,

0
eff

Aga,

νΣ

νΣ
 

)( 0Aga, νΣ  = 3.711 cm–1 

1 2 3 4 5 
GR4 0.1335 

0.0031 
0.66 2.310 

0.062 
0.62 

GR6 0.0974 
0.0012 

0.48 1.588 
0.024 

0.43 

GR10 0.0683 
0.0007 

0.34 1.006 
0.014 

0.27 

 
Dla przedstawionych modeli srebro-pleksiglas wykonano również obliczenia efektywnego 

przekroju czynnego absorpcji Σa
eff  według założeń teoretycznych przedstawionych powyżej. 

Szczegółowe obliczenia wymagają uwzględnienia wpływu widma energetycznego neutronów 
termicznych w modelach srebro-pleksiglas na ich parametry neutronowe. Zależności 
pozwalające na obliczenie parametru Gav = 〈Σ a

eff 〉 /〈 hom
aΣ 〉 odpowiednio dla wariantu A i B 

przedstawione są w pracy [2]. Rezultaty obliczeń teoretycznych i porównanie z wynikami 
przeprowadzonego eksperymentu zebrano w Tabeli 4 i 5. 
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Tabela 4. Porównanie wyników teoretycznych (wariant A) i eksperymentalnych wyznaczenia 
parametru granulacji ośrodka dla modeli srebro-pleksiglas.  

 
 

Model 
Wariant A 

〈 eff
aΣ 〉  

[cm-1] 

Gav=
〉Σ〈

〉Σ〈
hom
a

eff
a  

 
Gexper 

exper

experav

G

GG −
 

[%] 
GR10 0.0754 0.4177 0.3356 24.46 
GR6 0.0985 0.5457 0.4784 14.07 
GR4 0.1164 0.6449 0.6558 −0.02 

 
Tabela 5. Porównanie wyników teoretycznych (wariant B) i eksperymentalnych wyznaczenia 
parametru granulacji ośrodka dla modeli srebro-pleksiglas.  

 
 

Model 
Wariant B 

〉 ′′Σ〈 eff
a  

[cm-1]  

Gav" =
〉Σ〈

〉Σ〈
hom
a

eff
a

"
 

exper

experav

G

G"G −
 

[%] 
GR10 0.0634 0.3512 4.65 
GR6 0.0873 0.4837 1.11 
GR4 0.1080 0.5983 −8.77 

 
Z przytoczonych wyników widać, że w zależności od rozmiarów ziaren srebra otrzymuje 

się lepszą zgodność z rozwiązaniem teoretycznym odpowiadającym wariantowi A lub B. 
Przewiduje się dalszą kontynuację prac w oparciu o symulacje komputerowe eksperymentów. 
Pozwoli to na przebadanie szerszego zakresu zmienności parametrów, które wpływają na 
efekt granulacji. 

 
 

3. Układy niejednorodne dla ośrodków geologicznych 
 

 W przypadku ośrodków geologicznych  możemy spotkać się zarówno z przypadkiem 
silnie absorbujących centrów (konkrecji) rozmieszczonych w słabo absorbującej matrycy, jak 
i z przypadkiem odwrotnym: ziarna materiału charakteryzującego się słabą absorpcją 
rozmieszczone w silnym absorbencie.  Pierwszy przypadek może mieć miejsce przy 
pomiarach wykonywanych sondą neutronową w otworze, przewierconym przez silnie 
niejednorodny ośrodek skalny.  Z drugim przypadkiem możemy spotkać się w pomiarach 
przekroju czynnego absorpcji na próbkach skalnych wykonywanych np. metodą Czubka [4].  
W metodzie tej rozdrobniona próbka skalna nasączana jest pod próżnią w naczyniu 
pomiarowym wodnym roztworem kwasu borowego H3BO3, którego absorpcja jest znacznie 
większa niż absorpcja w materiale skalnym.  Do pomiarów przekroju czynnego absorpcji 
próbki skalne rozdrabnia się do rozmiarów ziaren nie większych niż 1 mm, co, jak zostało 
sprawdzone eksperymentalnie, zapewnia, że taki ośrodek dwuskładnikowy, próbka skalna – 
silny absorbent, może być traktowany jako ośrodek jednorodny.  Zastosowanie w metodzie 
Czubka próbek skalnych o dużych ziarnach może być wykorzystane do pomiarów 
efektywnego przekroju czynnego absorpcji układu niejednorodnego oraz do badania 
zależności eff

aΣ  od wielkości ziaren w ośrodku. 
Dla zbadania wpływu wielkości ziaren ośrodka skalnego na wartość mierzonego przekroju 

czynnego absorpcji wybrano do pomiarów dwa rodzaje materiału: krzem i diabaz.  Krzem jest 
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pierwiastkiem o jednym z najniższych spotykanych przekrojów czynnych absorpcji.  
Występuje również jako stosunkowo łatwo dostępny materiał o bardzo wysokim stopniu 
czystości.  Z tego powodu można z dużą dokładnością obliczyć jego przekrój czynny 
absorpcji dla ośrodka jednorodnego, nie wykazującego efektu granulacji. Diabaz użyty do 
pomiarów pochodził ze złoża eksploatowanego przez kopalnię odkrywkową „Niedźwiedzia 
Góra” PP Kopalnie Odkrywkowe Surowców Skalnych w Krzeszowicach. Złoże diabazu w 
Niedźwiedziej Górze pochodzi z wczesnego permu, kiedy to w tym rejonie nasiliły się 
zjawiska wulkaniczne. Z wylewów lawy powstały między innymi jednorodne pokłady 
diabazu. Biorąc pod uwagę takie pochodzenie złoża można założyć, że pobrane próbki 
(niezależnie od rozmiarów ziaren) będą charakteryzowały się jednakowym składem 
pierwiastkowym, a tym samym takimi samymi własnościami neutronowymi.  Próbki diabazu 
o różnej granulacji, po przywiezieniu z odkrywki, zostały wypłukane wodą destylowaną i 
wysuszone do stałej masy. 

Krzem użyty w pomiarach charakteryzował się wysokim stopniem czystości (0.9999), 
dlatego też wartość przekroju czynnego absorpcji  Σa,Si obliczono w oparciu o wzór (1) i 
przyjęto za równą przekrojowi czynnemu absorpcji dla ośrodka jednorodnego  hom

Sia,Σ  [5]. Dla 
diabazu został wyznaczony makroskopowy przekrój czynny absorpcji dla ośrodka 
jednorodnego  hom

Diaa,Σ ,  jako średnia wartość z trzech pomiarów wykonanych metodą Czubka 
na trzech próbkach diabazu,. wykorzystując każdorazowo frakcję diabazu o rozmiarach ziaren 
0 ÷ 4 mm, co zapewniało jednorodność ośrodka [6, 7]. Wartości przekrojów czynnych 
odpowiadające jednorodnej, nieskończonej próbce krzemu i diabazu, Σa

hom , zamieszczono w 
Tabeli 6. 
Tabela 6.  Przekrój czynny absorpcji  Σa

hom   dla krzemu i diabazu. 
 

 
Materiał 

ρ±σ(ρ) 

[gcm–3] 
)( 0

hom
a νΣ ±σ[ )( 0

hom
a νΣ ] 

[cm–1] 

Krzem, Si 2.328±0.0002 0.00854±0.00014 
Diabaz 2.768±0.0002 0.02464±0.00042 

 
Analogicznie jak w przypadku ośrodków modelowych srebro–pleksiglas, zostały 

przygotowane i wykonane metodą Czubka pomiary eff
aΣ  dla niejednorodnych ośrodków 

dwuskładnikowych, składających się z określonej wielkości ziaren krzemu lub diabazu oraz 
roztworu wodnego H3BO3 o zadanym stężeniu.  Dla krzemu wykonano pomiary dla dwóch 
modeli (nazwanych Si-1 i Si-2), zawierających ziarna krzemu większe od 5 mm, zalanych 
roztworami o różnych stężeniach H3BO3 (czyli roztworami o różnych przekrojach czynnych 
absorpcji neutronów termicznych). Ziarna diabazu o rozmiarach od 6.3 mm do 12.8 mm 
zalewano trzema roztworami o różnych stężeniach, modele: Dia-1, Dia-2, Dia-3.  Własności 
fizyczne i neutronowe składników utworzonych modeli zebrano w Tabeli 7.  Wyniki 
pomiarów przekroju czynnego absorpcji wykonanych metodą Czubka przedstawiono w 
Tabeli 8. 

Gdyby ziarnistość ośrodka dwuskładnikowego (skała – wodny absorbent) nie miała 
wpływu na pomiar  Σa  danego ośrodka skalnego, otrzymalibyśmy dla próbek krzemu Si-1 i 
Si-2 oraz dla próbek diabazu Dia-1, Dia-2 i Dia-3 takie same wyniki, jakie zostały podane w 
Tabeli 6. Uzyskane wyniki eksperymentalne wskazują, że przy określonej granulacji 
otrzymuje się wartości zaniżone (Tabela 8).  
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Tabela 7. Własności fizyczne modeli dwuskładnikowych:  krzem – roztwór H3BO3 oraz  
diabaz – roztwór H3BO3. 
 

Materiał modelu  
Symbol 
modelu Ośrodek 

skalny 
Matryca: 

roztwór H3BO3 
[wt. %] 

Σa,matryca(v0) 
σ[Σa,matryca(v0)] 
 

[cm–1] 

 

a,skała

matrycaa,

Σ
Σ

 

Udział masowy 
ziaren ośrodka 

skalnego 
q 

Si-1 1.20 0.11007 
0.00044 

12.89 0.697 

Si-2 

 
krzem, 

ziarna ≥ 5 mm 2.00 0.16914 
0.00073 

19.81 0.697 

Dia-1 1.30 0.11742 
0.00047 

 4.77 0.7773 

Dia-2 2.00 0.16914 
0.00073 

 6.86 0.7753 

Dia-3 

diabaz, 
ziarna: od  6.3 mm 
       do 12.8 mm 

2.50 0.20608 
0.00091 

 8.36 0.7870 

 
Tabela 8.  Efektywne przekroje czynne absorpcji eff

aΣ  dla krzemu i diabazu otrzymane 
eksperymentalnie metodą Czubka.  

 
Parametry ośrodków skalnych  

 
Symbol 
modelu 

 
 

Ośrodek 
skalny 

)(eff
a 0νΣ  

σ[ )(eff
a 0νΣ ] 

 
[cm–1] 

)(
)(

hom
a

eff
a

0

0

νΣ
νΣ  

σ[
)(
)(

hom
a

eff
a

0

0

νΣ
νΣ ] 

Si-1 0.00830 
0.00081 

0.97 
0.10 

Si-2 

 
Krzem 

ρ = 2.328 gcm-3 0.00824 
0.00114 

0.96 
1.13 

Dia-1 0.02217 
0.00044 

0.90 
0.02 

Dia-2 0.02073 
0.00100 

0.84 
0.04 

Dia-3 

 
 

Diabaz 
ρ = 2.768 gcm-3 

0.01996 
0.00122 

0.81 
0.05 

 
Celem serii eksperymentalnej wykonanej na próbkach geologicznych było stwierdzenie, 

czy przekrój czynny absorpcji zmierzony na ziarnach o określonej wielkości różni się od 
przekroju czynnego zmierzonego na próbce silnie rozdrobnionej. Otrzymane wyniki 
wskazują, że przy ziarnach krzemu ≥ 5 mm zauważa się nieznaczny wpływ granulacji. W 
przypadku próbek diabazu, występującego w formie ziaren od 6.3 do 12.8 mm, efekt 
granulacji jest widoczny, dochodzi nawet do kilkunastu procent.  Jest to różnica znaczna, 
przekraczająca dokładność pomiaru.  Obserwowany efekt zależy nie tylko od rozmiarów 
ziaren ośrodka, ale również od własności całego ośrodka dwuskładnikowego: dla danego 
rozmiaru ziarna efekt rośnie wraz ze wzrostem stosunku przekrojów czynnych komponentów 
ośrodka. Efekt granulacji w próbkach Dia-2 i Dia-3 jest silniejszy niż w próbce Dia-1 (Tabela 
8), ponieważ były one zalewane silniejszym absorbentem niż próbka Dia-1 (Tabela 7). 
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4. Wpływ gęstości materiału na impulsowy pomiar neutronowy 

 
Parametry neutronowe materiałów takie jak przekrój czynny absorpcji neutronów 

termicznych czy też parametry opisujące dyfuzję (rozpraszanie) i ucieczkę neutronów poza 
granice badanego ośrodka są zależne od gęstości materiału. W przypadku  Σa zależność tę 
przedstawia wzór (1). Ta właściwość parametrów neutronowych wymaga podawania wartości 
tych parametrów wraz z informacją o gęstości badanego materiału. W praktyce geofizycznej 
oznacza to, że wartości  Σa podanej w jednostkach c.u. powinna towarzyszyć informacja o 
gęstości materiału, lub przekrój czynny powinien być wyznaczony jako tzw. „masowy”, czyli 
w jednostkach c.u./(gcm-3).   

Zależność parametrów neutronowych od gęstości utrudnia stosowanie klasycznych 
impulsowych metod pomiarowych służących do wyznaczania tych parametrów np. dla 
ośrodków sypkich. Impulsowy pomiar neutronowy sprowadza się do pomiaru szybkości 
zaniku strumienia neutronów termicznych w zadanej objętości wyrażanej przez stałą zaniku 
λ. Zależność  λ  od parametrów neutronowych ośrodka opisuje funkcja [8]: 

 
   λ  =  〈υΣa〉   +D0B2 – CB4 + FB6 – ...     (9) 
 
gdzie  〈υΣa〉   jest częstością absorpcji ośrodka (υ – prędkość neutronów), D0 - stałą dyfuzji, C 
- współczynnikiem ochładzania dyfuzyjnego, a B2 - bucklingiem geometrycznym układu. 
Współczynnik F jest parametrem następnego członu rozwinięcia, który nie posiada już 
znaczenia fizycznego, niemniej jest obliczany, jeżeli warunki eksperymentu uzasadniają jego 
użycie. Wykonanie eksperymentu przy użyciu próbek o różnych rozmiarach (tzn. różnych 
wartościach bucklingu) i każdorazowe wyznaczenie stałej zaniku λ pozwala na znalezienie 
parametrów 〈υΣ a〉 ,  D0, i C ośrodka z wyrównania krzywej (9). Warunkiem jest, aby każda 
próbka charakteryzowała się tą samą gęstością. W przypadku materiałów sypkich, np. 
rozdrobnionych próbek skalnych, warunek zachowania stałej gęstości nasypowej jest trudny 
do spełnienia. Przykładowo w modelowym eksperymencie neutronowym wykonanym w IFJ 
[9] z użyciem ołowiu w postaci śrutu o tylko jednej średnicy kulek (2 mm) gęstość nasypowa 
dwóch próbek cylindrycznych o różnej objętości wynosiła 6.85 bądź 7.03 g/cm3. 

Czubek [10] zaproponował metodę uwolnienia parametrów neutronowych (〈υΣa〉 , D0, C) 
oraz pomiarowych (λ, B2) od gęstości materiału, ρ, wprowadzając następujące wielkości: 

 
   λM  =  λ/ρ ,   BM 2  =  B2/ρ2       (10) 

oraz 
 

〈υΣ a
M〉   =  〈υΣ a〉 /ρ , D0

M  =  ρ D0 , CM  =  ρ3 C , FM  =  ρ5 F (11) 
 
Wówczas wzór (9) przyjmuje postać uogólnioną, niezależną od gęstości materiału: 

 
   λM  =  〈υΣ a

M〉  + D0
M BM 2 – CM BM 4 + FM BM 6 – ...   (12) 

 
Jeżeli teraz stałe zaniku λk  wyznaczone z kolejnych pomiarów, wykonanych przy różnych 

gęstościach próbek, podzieli się przez te gęstości, a odpowiadające bucklingi geometryczne 
Bk

2  przez kwadraty gęstości, to otrzyma się zbiór danych {(λM)k, (BM 2)k},  który poprzez 
wyrównanie funkcji (12) określi uogólnione parametry neutronowe, 〈υΣ a

M〉 , D0
M, CM,  



 

 12 

uwolnione od gęstości materiału.  Parametry rzeczywiste przy danej gęstości  ρ  materiału 
osiągnie się z definicji (11). 

Określenie zakresu dopuszczalnej zmienności gęstości kolejnych próbek w danej serii 
eksperymentalnej jest trudne do sprawdzenia w rzeczywistych eksperymentach modelowych. 
Uzyskanie pełnego rozwiązania tego problemu wymagałoby wykonania dużej serii pomiarów  
λ = f(B2) dla starannie dobranych modeli o różnych gęstościach, w zakresie spotykanych 
zmian gęstości dla próbek nasypowych. Zakładając, że gęstość materiału w postaci stałej 
wynosi  ρs, otrzymuje się (dla materiału ziarnistego o takim samym rozmiarze ziaren w 
zależności od ich ułożenia) gęstości od  ρmin = 0.5236ρs do  ρmax = 0.7405ρs [11].  

Zagadnienie można przybliżyć przez wykonanie symulacji eksperymentu metodą Monte-
Carlo, gdzie gęstość materiału można zadawać dowolnie. Takie przykłady zostały wykonane 
dla polietylenu o różnych gęstościach, w zakresie od ρs do  0.6 ρs. 

 
 

5. Symulacja eksperymentu impulsowego metodą Monte-Carlo 
 
Do symulacji został użyty komputerowy program MCNP [12]. Jako ośrodek modelowy 

wybrano polietylen, (CH2)n, gdyż program zawiera bibliotekę neutronowych przekrojów 
czynnych w zakresie energii termicznych dla tego materiału. Równocześnie można było 
wykonać rzeczywisty, testowy pomiar impulsowy na próbkach polietylenu w celu weryfikacji 
symulacji komputerowej.  

Serię obliczeń i pomiarów testowych przeprowadzono na dwóch próbkach polietylenu 
[13, 14] w kształcie sześcianów o rozmiarach boku a = 8.90 cm oraz 5.94 cm. Dla obydwu 
próbek zmierzono na stanowisku pomiarowym przy impulsowym generatorze neutronów 
stałe zaniku λ oraz wysymulowano eksperyment metodą Monte-Carlo używając do tego celu 
programu MCNP. Wyniki pomiarów i symulacji zestawiono w Tabeli 9. 

 
Zaobserwowane różnice pomiędzy 

wynikiem eksperymentalnym a symu-
lacją komputerową wynikają z proble-
mów obliczeniowych jakie występują 
dla ośrodków zawierających wodór 
związany w cząsteczkach. Problemy te 
są związane zarówno z jakością istnie-
jących danych bibliotecznych parame-
trów neutronowych dla tych związków 
jak i ze stosowaniem teoretycznych 
modeli opisujących zjawisko rozpra-
szania neutronów termicznych w takich 
ośrodkach. Problemy te są tematem 
zaawansowanych badań [15, 16, 17]. 
Dla potrzeb obliczeń omawianego 
problemu wpływu gęstości materiału 

na pomiary parametrów neutronowych, gdzie operuje się wartościami względnymi taka 
zgodność eksperymentu i symulacji jest wystarczająca. 

Głównym celem obliczeń symulacyjnych było wyznaczanie krzywej λ = f(B2) dla próbek 
tego samego materiału o różnych gęstościach. Eksperyment zasymulowano dla  kulistych 
próbek z polietylenu [18] o promieniach Rg wynoszących 1.6, 1.8, 2.0, 2.6, 3.1 i 50.0 cm.     

Tabela 9. Stałe zaniku  λ strumienia neutronów 
termicznych  w sześciennych próbkach poliety-
lenu uzyskane eksperymentalnie i z symulacji 
komputerowej MCNP. ε jest procentową różnicą 
między wynikiem symulacji i pomiaru. 
 

a1 = 8.90 cm a2 = 5.94 cm  
λ 

[s–1] 
ε 

[%] 
λ 

[s–1] 
ε 

[%] 
Pomiar 14 536 

±35 
– 23 676 

±70 
– 

Symulacja 
MCNP  

14 968 3.0 24 676 4.2 

 



 

 13 

W celu wyraźnego wychwycenia ewentualnego wpływu gęstości wykonano symulacje dla 
trzech gęstości: ρ = 0.95 gcm-3 (gęstość nominalna) oraz ρ = 0.85 gcm-3 i ρ = 0.57 gcm-3. 

Neutrony były losowane z jednakowym prawdopodobieństwem w czasie 100 µs, co 
odpowiada impulsowi prostokątnemu o tej szerokości. Początkowe położenia r neutronów 
były losowane z funkcji rozkładu prawdopodobieństwa p(r) ~ r2, co zapewnia jednorodny 
rozkład przestrzenny źródła neutronów wewnątrz próbki. Źródło było izotropowe. 
Początkowa energia neutronów losowana była wg rozkładu Maxwella dla temperatury 
pokojowej ośrodka odpowiadającej  ET = kT = 0.0253 eV. Wyznaczany był strumień 
neutronów w próbce w czasie 0 ÷ 900 µs po impulsie, w przedziałach o szerokości 1 µs, co 
odpowiada gromadzeniu danych w kanałach multiscalera w rzeczywistym eksperymencie 
[19]. Z tak otrzymanej krzywej zaniku strumienia neutronów w danej próbce wyliczano stałą 
zaniku λ podstawowej harmonicznej taką samą metodą [20], jak w rzeczywistym 
eksperymencie. Buckling geometryczny w geometrii kulistej zdefiniowany jest przez 

 
   B2  =  (π/R)2         (13) 
 

gdzie R = Rg + dR  jest promieniem geometrycznym Rg kuli powiększonym o długość ekstra-
polacji  dR [8]. Wyniki dwóch gra-
nicznych (dla minimalnej i mak-
symalnej gęstości) serii − zależ-
ność stałej zaniku λ od bucklingu 
geometrycznego − przedstawione 
są na rys.3.  Zgodnie z oczekiwa-
niem uwidacznia się  bardzo duża 
różnica pomiędzy przebiegiem 
funkcji λ = λ(B2) otrzymanych 
przy dwóch granicznych gęsto-
ściach. Wyniki wyrównania funk-
cji dla trzech serii obliczeniowych: 
dyfuzyjne parametry neutronów 
termicznych, 〈υΣ a〉 , D0, C, są za-
mieszczone w Tabeli 10.  Zostały 
też wyliczone parametry uogól-

nione, 〈υΣ a
M〉 , D0

M, CM,  które dla próbek o gęstościach 0.95 i 0.85 gcm-3 okazują się zgodne. 
Wyniki dla serii próbek o najniższej gęstości odbiegają od wartości wyznaczonych przy no-
minalnej gęstości. Przy tak znacznej różnicy gęstości materiału (40 %), może objawiać się w 
ten sposób wpływ dużej zmiany średniej drogi swobodnej transportu neutronów, co powoduje 
zmianę warunków eksperymentu.  

Przedstawione wyniki symulowanego eksperymentu pokazują, że zaproponowana przez 
Czubka metoda uwolnienia się od wpływu gęstości w impulsowym eksperymencie 
neutronowym daje dobre wyniki. Metoda jest pomocna przy wykonywaniu pomiarów dla 
sypkich próbek, w przypadkach, gdy trudno zachować stałą gęstość nasypową. Przedstawiony 
eksperyment Monte-Carlo jest pierwszym zastosowaniem programu MCNP do symulacji 
eksperymentu bucklingowego. Wyniki otrzymane z rzeczywistego i wysymulowanego 
eksperymentu neutronowego wykazują różnice, które w zależności od celu eksperymentu 
mogą okazać się znaczące. Symulacje takie mogą być nader pomocne przy projektowaniu 
eksperymentów impulsowych. Należy jednak zwrócić uwagę, że z powodu niekompletności 
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Rys.3. Zależność λ = λ(B2) otrzymana przy dwóch 
różnych gęstościach (porowatościach) polietylenu. 
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bibliotek neutronowych, symulacje takie dla wielu materiałów organicznych nie są możliwe 
do przeprowadzenia. 
 
Tabela 10. Wartości rzeczywistych oraz uogólnionych impulsowych parametrów 
neutronowych, otrzymane z symulowanego eksperymentu przy trzech różnych gęstościach 
polietylenu. 

 

ρ 〈υΣa〉  D0 C F 〈υΣa
M〉  D0

M CM FM 

3cm
g

 
s
1  

s
cm2

 
s

cm4
 

s
cm6

 3cm
g

s
1  

3

2

cm
g

s
cm

 

3








3

4

cm
g

s
cm

 

5

3

6

cm
g

s
cm








 
0.95 6068 

±28 
27069 
±109 

1897 
±111 

136 
±27 

6387 
±29 

25716 
±104 

1626 
±95 

105 
±21 

0.85 5435 
±14 

30256 
±61 

2674 
±68 

242 
±19 

6394 
±16 

25718 
±52 

1642 
±42 

107 
±8 

0.57 4061 
±370 

44 669 
±102 

7923 
±153 

1145 
±56 

6463 
±30 

25478 
±58 

1467 
±28 

69 
±3 

 
 

 
6. Parametry neutronowe płuczek wiertniczych 

 
W praktyce geofizycznej przekrój czynny absorpcji neutronów termicznych dla płuczki 

wiertniczej przyjmuje się jako odpowiadający stężeniu wodnego roztworu NaCl o gęstości 
rzeczywistej płuczki. Głównym absorbentem neutronów odpowiedzialnym za wartość  Σa  w 
płuczce jest chlor. Jeżeli dla płuczki znana jest zawartość jonów chloru w roztworze, to 
można wyznaczać ekwiwalentne do tej zawartości stężenie soli NaCl i w konsekwencji 
odpowiadający mu przekrój czynny absorpcji [21, 22]. Obecnie w praktyce są najczęściej 
stosowane płuczki potasowo-polimerowe i płuczki ilaste na bazie wodnych roztworów soli 
KCl wzbogacanych o dodatkowe substancje. Parametry neutronowe tych substancji, 
zwłaszcza dodatków polimerowych nie są znane. Rozwój interpretacji ilościowej profilowań 
neutronowych wymaga dokładniejszego oznaczania  Σa  płuczek wiertniczych. Postanowiono 
zmierzyć przekroje czynne absorpcji dla wybranych płuczek. Pomiary wykonano na 
modelowych płuczkach potasowo-polimerowych oraz na rzeczywistych płuczkach (świeżych 
i przepracowanych) pobranych z odwiertów [23, 24].  

Zestawienie 10 płuczek modelowych przedstawione jest w Tabeli 11. Wszystkie płuczki 
stanowiły w przybliżeniu  3 %  roztwory wodne KCl zawierające różne domieszki (w 
ilościach sumarycznie od  2.4 %  do  7.4 %) o nieznanym składzie pierwiastkowym. W 
związku z tym nie można dokładnie obliczyć przekroju czynnego absorpcji dla tych 
roztworów. Można jedynie obliczyć minimalną wartość  Σa(obl)  zakładając, że suma 
domieszek ma zerowy przekrój czynny absorpcji. Jest to oczywiście założenie nieprawdziwe, 
ale pozwala określić dolną granicę spodziewanej wartości  Σa. 
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Tabela 11. Skład potasowo-polimerowych płuczek modelowych. 
 

Identy- 
fikator 

Woda KCl Modicide 
340 

Rokacet 
S 

Bentopol Stabpol 
S 

Polofix 
LV 

XCD Rokopol 
3095 

Rokacet 
R26 

 dm3 % % % % % % % % % 
CZK08 1 3 0.1    2 0.2 3 1 
CZK09 1 3 0.2 3    0.2 3 1 
CZK10 1 3 0.2   0.2 2 0.2   
CZK11 1 3 0.2    2 0.2   
CZK12 1 3 0.2 3  0.2  0.2   
CZK13 1 3 0.2 3    0.2   
CZK14 0.97 3 0.1  3 0.2 2    
CZK15 0.97 3 0.1  3  2    
CZK16 0.97 3 0.2 3 3 0.2     
CZK17 0.97 3 0.2 3 3      

 
Tabela 12. Zestawienie zmierzonych i obliczonych przekrojów czynnych 
absorpcji wraz z odchyleniami standardowymi dla płuczek modelowych. 
Przekroje czynne podane są dla prędkości neutronów υυυυ0 = 2200 m/s. (1 c.u. 
= 103 cm-1). 

 
Nazwa Gęstość 

ρb 

Σa(obl) 
σ(Σa(obl)) 

Σa(pom) 
σ(Σa(pom)) 

Nazwa Gęstość 
ρb 

Σa(obl) 
σ(Σa(obl)) 

Σa(pom) 
σ(Σa(pom)) 

 g cm-3 c.u. c.u.  g cm-3 c.u. c.u. 
CZK08 1.03 29.12 

0.08 
30.57 

1.01 
CZK13 1.03 30.06 

0.09 
29.00 
1.63 

CZK09 1.03 28.86 
0.08 

28.99 
0.90 

CZK14 1.05 29.91 
0.08 

32.06 
0.71 

CZK10 1.03 30.24 
0.09 

30.57 
1.04 

CZK15 1.05 29.97 
0.08 

31.91 
1.05 

CZK11 1.03 30.28 
0.09 

32.08 
1.33 

CZK16 1.05 29.66 
0.08 

30.54 
1.65 

CZK12 1.03 30.01 
0.09 

29.58 
1.99 

CZK17 1.04 29.42 
0.08 

30.39 
0.79 

 
W Tabeli 12 zestawiono obliczone i zmierzone wartości (Σa(obl), Σa(pom)) przekrojów 

czynnych absorpcji  wraz z odpowiednimi odchyleniami standardowymi. Wartości 
parametrów podane są dla prędkości neutronów  υ0. Jak widać, wartości zmierzone i 
obliczone są zgodne ze sobą w większości przypadków w granicach jednego odchylenia 
standardowego. Porównując zmierzone wartości Σa(pom) z  wartościami dla czystych 
roztworów KCl widać, że otrzymane z eksperymentu wartości Σa odpowiadają stężeniom w 
zakresie od 2 do 3 % KCl (27.85 c.u. ÷ 30.73 c.u.). Należy zwrócić uwagę, że jedno 
odchylenie standardowe pomiaru Σa(pom) wynosi około 1 c.u., co odpowiada zmianie stężenia 
KCl około 0.4 %. 

Na podstawie przedstawionych wyników można stwierdzić, że domieszki polimerowe 
zawarte w płuczkach nie wnoszą istotnego wkładu w całkowity przekrój czynny absorpcji 
przebadanych płuczek modelowych. Jednakowoż ilość tych domieszek była w wielu 
przypadkach niewielka, wobec tego nie można powyższego stwierdzenia uogólnić. 
Najlepszym rozstrzygnięciem problemu, w jakim stopniu domieszki, które są znane tylko 
jako substancje o handlowych nazwach, wpływają na  Σa  płuczki, byłby pomiar przekroju 
czynnego absorpcji neutronów termicznych bezpośrednio dla tych substancji. Należy zwrócić 
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uwagę, że wszystkie zależności dotyczące zmian gęstości płuczki od temperatury i ciśnienia 
są dotychczas obliczane tak, jak dla roztworów wodnych. Zależności te dla związków 
polimerowych mogą być inne, a tym samym nie wiadomo, na ile przyjęcie zależności dla 
wodnych roztworów soli w przypadku płuczek polimerowych jest słuszne. 

Wykonano również szereg pomiarów  Σa  dla rzeczywistych płuczek odwiertowych. 
Płuczki te miały sygnowane zawartości KCl. W Tabeli 13 zestawiono otrzymane wyniki 
pomiaru  Σa  z wartościami obliczonymi dla odpowiednich stężeń roztworów KCl i NaCl.  

 
Tabela 13. Zmierzone przekroje czynne absorpcji neutronów termicznych  Σa  dla 
rzeczywistych płuczek odwiertowych. 

 
Gęstość 

ρb 

Sygnowane 
stężenie KCl 

Σa(pom)±σ(Σa(pom))  
Nazwa 

g cm-3 % c.u. 

 
Uwagi 

CZK02 1.19 3.5 30.06±0.69 3.5% KCl: 32.13 c.u. 3.5% NaCl: 34.41 c.u. 
CZK03 1.49 3.5 29.84±0.75   
CZK04 1.49 0.0 24.61±0.67 Woda: 22.24 c.u.  
CZK05 1.25 0.0 33.11±0.79   
CZK06 1.24 5.0–6.0 37.68±0.71 5.5% KCl: 38.05 c.u. 5.5% NaCl: 41.51 c.u. 
CZK07 1.42 5.5 36.74±0.57   
CZK18 1.16 3.0 23.33±0.92 3% KCl: 30.73 c.u. 3% NaCl: 32.64 c.u. 
CZK19 1.16 3.0 24.29±0.67   
CZK20 1.17 3.0 23.12±0.62   
CZK21 1.08 3.0 31.20±0.44   
CZK22 1.14 3.0 23.29±0.59   
CZK23 1.19 3.0 24.01±0.81   
CZK24 1.12 3.0 31.81±0.75   
CZK25 1.14 3.0 29.53±0.98   
CZK26 1.13 3.0 30.01±0.77   

 
Dodatkowo zostały wykonane porównawcze pomiary  Σa  dla płuczek świeżych i 

przepracowanych. Wyniki zebrano w Tabeli 14. Zostały wykonane tylko 3 porównania, co 
nie upoważnia do wyciągania uogólnień: w przypadku tych oznaczeń nie stwierdzono zmiany 
 Σa płuczki na skutek przepracowania. 
 
Tabela 14. Zmierzony przekrój czynny absorpcji płuczek świeżych i przepracowanych. 

 
Σa(pom) ± σ(Σa(pom)) 

[c.u.] 

 
Nazwa 

Płuczka świeża Płuczka przepracowana 
CZK25/CZK26 29.53±0.98 30.01±0.77 
CZK21/CZK24 31.20±0.44 31.81±0.75 
CZK20/CZK23 23.12±0.62 24.01±0.81 
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7. Podsumowanie 
 
Przedstawione zagadnienia niejednorodności ośrodka przy wyznaczaniu parametrów 

neutronowych świadczą, że efekt ten może mieć wpływ na interpretację profilowań 
neutronowych. W przypadku niejednorodnych ośrodków geologicznych mogą się zdarzać 
zarówno przypadki zawyżania jak i zaniżania wartości  Σa. Niewątpliwie najlepszym 
rozwiązaniem tego problemu byłby bezpośredni pomiar  Σa sondą w odwiercie, gdyż sonda 
„widzi” rzeczywistą absorpcję otaczającego medium. Przy wszystkich pośrednich pomiarach 
tego parametru (pomiar  Σa  na próbkach, odnoszony następnie do całej warstwy geologicznej, 
traktowanej jak ośrodek jednorodny) należy zachować ostrożność przy oznaczaniu tego 
parametru, licząc się z popełnianiem nawet 20 % błędu. 

Przedstawione wyniki obliczeń i pomiarów  Σa  dla ośrodków o zmiennej gęstości mają 
istotne znaczenie dla laboratoryjnych metod wyznaczania parametrów neutronowych dla 
materiałów sypkich. Podjęte w IFJ prace związane z wyznaczaniem parametrów rozpraszania 
dla neutronów termicznych metodą impulsową będą z pewnością wykorzystywać zależności 
(10, 11, 12). 

Rozbieżności pomiędzy zmierzonymi a obliczonymi wartościami Σa dla rzeczywistych 
płuczek wiertniczych sięgają kilku c.u. Ponieważ zmiana  Σa  płuczki o 1 c.u. odpowiada 
szacunkowo zmianie stężenia solanki o około 0.4 %, należy uznać, że rozbieżności są istotne i 
mogą rzutować na interpretacje profilowań neutronowych. Jednym z możliwych rozwiązań 
tego problemu jest pomiar  Σa  płuczek na próbkach, co można zrealizować na prostym 
stanowisku pomiarowym z neutronowym źródłem izotopowym. 
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