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cementu poza
dtp.

pracy, [która jeJst przedmliotem
aTtykułu, nie uw'zględuiano całej IzłoŻioności zjalWisk'a, a ogralliiC'zol1io 'się do PTz:ebadania wskazań PNG w funkcji rp1or'Owatośd. Z bada,ń modelowyC'h pT'lleprowadzow W!a\rwkach otwoT'Opodoibnych wynikra, że dla porOlwatiości
s:zych od
wartości natężenia prom.ieniowania ga'mma wzbudzonego
neutTonam[ mal1eją WTa:zze wzrostem logarytmu porowatości sikał
1968; S. Plewa, 1972). Można zatem funkcję dlng =
uprosz!C'zonego wyrażenia
Frydeek~, 1969b):
l

dliig=A+Bxlg Kp

paTame'tr'em, który wyznac'la

1

Oznaczenia wg 'normy PN-70fG-0I1:2:02.
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4, 1i974
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warstwie i wia:rstwom 'O 'Wskazaniach maKsymaLnych i
odcinku otworu

.I..U.U.l"J.J...t<X.I.:l.J

na

dJng "1.0

""-

"

~
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- O.7~ IgKp
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o
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Fig. 1. Zestawienie korelacyjne dIn g = f(Kp) w skali liniowej
Correlation diagram dIng = f(Kp) on linear scale

W opatreiu

dane z 10 '0rtwOtrów wiertniczych zestawioll1o 40 par
me'todą krzywych wariancyjnych przy zas:tlOso'Wanriu kryt'eriulm K'0ł'mogorowa (N. B. Dortman,
M. L.OzieI'1sklOj i
1962; N. W. Srmrnow, J. W. D und.n...Barkowski ,
1969) rozkładów doświadc'zalnych dlng i Kp z rozkładem normalInym,
przystąpiono
wyznaczania waTtOlścrr współczynnika
r or.ra'z
stałych A iB.
wielkiości

Q

dlng i Kp (fig. 1). 'Po sprawdzeniu

następująco:
i=40

i)

- - - ' - - - = 0,3264
= 0,5387;

= 0,3593
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= 0,2112

O"ZgKp=
O" dlng=

Dla oceny
aj' =

1- r 2

=

=0,060

13,2

Z porównania ostatniej w'a'rtościz tabHcam:i całkd. rprawdopodob~eń
stwa widać, że er > 0,9'9, a więc kOTelaeja podwójna 19 Kp i dlng iisltni'ezaś rÓlWnanie T'egr1esj1i prostol1niowejwiąz'ać będzti'e dane w sposób
pra'wdziwy, z prawdopodohieństwem 'większy:m niż 0,99 i 'zaJ.eżrność nie
może być tłumaczona wpływami przypadkowymi.
W opaTciu o współczynnik korelacji z próby r przy danej liczebności n i przy przyjętym pOIziornie istotności a wyznaczyć można przedział ufnośdi (et, e2) dla współczynni[ka korela,cjiw populacjd generalnej
(R. ZieHński, 1972). Dl1a populacji 'wapieni malmu z omawianego, rejonu
mieści się 10m w przedziale -0,89 ~ e ~ -0,65 przy przyjętym poziomie
i'stotnoś'Ci a=0,05; a więc 'mamy dalS'ze potwierdzernie istnienia !morelacji
z praiwdopodobieństwem większym od 0,95.
A i B wyznaczono metodą najmniejszjl1ch kwadratów, 'Otrzymując
równanie regTesji:
dlng= 1,02-0,74 ·lgKp
[4]
jialkim można okre1ślać wIspółczynnik po'wynosi on 28,81%, tzn., że dla uzyskanej np. z interpreKp= 10'% w1artość prawdziwa znajduje się w pTzedziale
7-13()/o. Ta ndezbyt z,adorwalająca dokładność wynika z prz'eprowadz'enia uproszczonej kOTelacji podwójnej.
UtrwOl1:y m'allmu z Niecki Nidziańskiej zawierają miejscami wkładki
margliJste owy!raźnymzaileniu Ci, które wyznaczyć można na podstawie
wskazań
profilorwania gamma PG. Uwzględniano j'e wprowadzając
do równania [1] poprawkę na zal1enie:
Obliczono

w'zględny błąd, IZ

rowatośd Kp;
tacji wartości

dJng
wCi;

-

A+B . 19 (Kp + Kp, e)

porowatość

ekwiwalentna

iłów,

w -

zawod-

założeniu modelu uproszczonego regresji
pr'zybieTlze postać następującą (J. Frydeckii, 1970):

k . dlg = Ci

gdzie: k -

rwspółczynnik

zależny

od zailenia horyzontu

[6]
repelrowego~
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dIg - w'zględne rOZTIl:cowe natęż end e promieniowania. gamma
wane 'analogieznie jak dlng (Iw!zbr 2). A zate'm:
Kp,e = w·k·dlg
Brzyj'mując za W. N. DachnOlwem i in. {W. N. Dachnow,
B. Ju. Barsukow, N, M . BHnowa i in., 195'8), że 'zalwodnienie
w=40'% 'O'ra'z uw'zględniając wJ71niiki obliczeń przedstawionych
otrzymujemy równanie [4]
k wyznaczono w warunkach
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Fig. 2. Nomogram do wyznaczania porowatości według danych PNG i PG
Nomogram for porosity determinatioln on the basis
oi the neutron-gamma and gamma logs
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1. Krzywe PNG, zarejesltrowalD:;e 'w ohrębie utworów malmu na omawianym obs:zarze, dają wisk a zania mini'malne, pomijając strefy skawernawane naprzeciwko margli; wIskaZIania maksymalne w'ią'żą się z wapieniama. zwięzłymi, zbitymi, ozęs'tokroć zsylifik.owanynii. Jak wynika z wyprzedstawionych rO'zw!a1żań, odpowiadające im porowatości neutronaw'e: są rzędu odpowiednio 2010/0 i 1%, które to. wielkości miożna by
wykorzystać przy szacunkowym określeniu porowatości
dwóch
reperów.
2. W pracy
przy poszukiwaniu zależności
pominięto z rozw'ażań wszystkie te dane, które odpowiadały strefom skaw ernorw anym, bądź co do których istniały wątpliwości w odniesieniu
do prawidłowego ich dowiązania głębokośeiiOwego; pomimo to jednak
wartoś'ci porowatośdwyznaozlOne przy pom.ocy
mu mogą być .obarczone błędem rzędu 30:9/0. Błąd ten lTIOŻe
w pewnym stopniu spowodowany przyjęciem uproS'zczonego
korelacji
podwójnej. A zatem droga do 'Zlwięk1srzenia dokładności wyznaczeń Kp
z PNG wydaje się prow'adz:ić przede wszystkim przez analizę regresji
z korelacją wd~luraką przy użyciu e.t.o.
Frydecki, 1969a), która umożliwi otrzymanie precyzyjnych nomogramów.
Nie jest jednak wykluczone, że na wielkość błędu wpłynęła niestabiln.ość (p.od w1zgIędem porowatości) jednego z horyzontów reperowych.
Tym hO!ryzontem, w świetle danych geologic'znych, mogłyby być maTgle.
Zmiana w ich zaHendu, a tym samym naruszenie zall O'żenia o stabilności
~eperu pod w'zgilędem porowatośoi neut'f'Onowej może być właśn1,e tym dodatkJowym ź1r6dłem błędu. Wyjaśnienia
sprawy można oczekiwać
po ewentualnym zastosowaniu statystycznej norn1'alizacji
N. AbduchaHkow, S. S. Zł.otOlpolski, 1973).
'
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3ABMCMMOCTU TIOKA3AIDłH HEHTPOH-rAMMA KAPOTA)KA HrK OT
TIOPMCTOCTM M3BECTIDłKOB MAJIbMA B
BTIA)J,MHbI
Pe3IDMe

CTlI

B CTaTbe npe,I:(CTaBJleHbI pe3yJlbTaTH KOppeJl.HUHOHHO-perpeCCHBHoro aHaJlH3a CB.H3lI nopHCTOKp c OTHOCHTeJlbHOH HHTeHCHBHOCTbID raMMa-KapOTa)l(a, BbI3BaHHoro HeHTpOHaMH dingo

IIpH H3yqeHHH BbIITIeYKa3aHHoH 3aBHCHMOCTH

HCnOJlb30BaJlHCb

pe3yJlbTaTbI

H Jla60paTopHbIX lICCJIe,I:(OBaHHH Kap60HaTHbIX OTJlO)l(eImił MaJlbMa no

reO<pH3H'IeCKHX

10 CKBa)l(HHaM ueHTpaJlbHOH

'IaCTH HH,I:(3.HHCKOH Brra,[(HHH.

dlng=f(Kp), a TaK)l(e HOMorpaMMa .n:Jl.H onpe.n:eJleHH.H
Kp, BbIBe.n:eHHbIe Ha OCHOBaHHH nOKa3aHHH HrK H rK B CJlyqae, Iwr.n:a Heo6xo,I:(HMO

IIpe.n:cTaBJleHo ypaBHemre perpeccHfI
nopHCTOCTH

BBeCTII rrorrpamill Ha 3aHJleHHe Ci.
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Andrzej SZCZERBA
DEPENDENCE OF THE NEUTRON-GAMMA LOG ON THE POROSITY
OF MALMIAN LIMESTONES FROM THE CENTRAL PART
OF THE NIDA TROUGH

Summary
Result,s of correlation-regression analysis 'of the
of the prosity Kp
to the relative intensity of neutron-induced gamma radiation dlng are reviewed.
The geophysical results and laboratory tests of Malmian carbonate rocks from 10
boreholes from the central part of the Nida trough have been utilized to study
this relationship.
The regression equation dlng = f(Kp) and the nomogram to determine the por,osity Kp on the basis of neutron-gamma Log 'Or neutrolU-gamma and gamma logs,
when the c'Orrection for the content is to be considered, have been alslo presented.

