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Af Geofysiker Frederik Horn, RAMBØLL

Med et altid stigende ønske om at
udlede mere information fra vores
boringer har vi nu fået en teknolo-
gisk håndsrækning i form af de aku-
stiske og optiske televiewers. Ud-
over bedre geologiske oplysninger
giver televiewerne mulighed for en
langt bedre inspektion af boringen,
end vi tidligere har fået ved fx
videoinspektion.

Hvor man ved traditionel videologging kan
have svært ved at bevare det samlede over-
blik over boringen, gør televiewerne det i
form af deres format muligt at sammenstil-
le televiewer-billeder med traditionelle
logs, hvilket giver enestående muligheder
for en samlet vurdering af boringens til-
stand. Televiewer-logs kan frit skaleres,
afhængigt af om man ønsker et samlet
overblik over boringen eller vil zoome ind
på geologiske eller tekniske detaljer. End-
videre kan de let gemmes i en database
sammen med øvrige logs og informationer
om boringen. Og i en tid, hvor indsatsen
over for dårlige boringer er voksende, ser
vi hos RAMBØLL televiewerne som et
oplagt supplement til traditionel borehuls-
logging.

Anvendelsesområder
Televiewerne giver et orienteret detaljeret
akustisk og optisk billede af borehuls-
væggen, som danner grundlag for den vi-

dere tolkning. Ud fra de optiske og akusti-
ske billeder af borehullet kan der udtræk-
kes detaljerede informationer om fx:

- Litologisk karakterisering – sammen med
traditionel borehulslogging

- Sprækkezoner: lokalisering, størrelse og
orientering af sprækker, der gennemskærer
boringen

- Tynde lag: lokalisering, tykkelse, strygning
og hældning af geologiske lag i boringen

- Boringens form og stabilitet: højopløselig
360° caliper

- Tilstand af fore- og filterrør

- Boringens orientering og hældning

Optisk televiewer
Den optiske televiewer danner et 360° kon-
tinuert orienteret optisk billede af borehuls-
væggen vha. et CCD-kamera, som optager
et digitalt billede af borehullets refleksion i
et konisk spejl. Til at orientere billedet bru-
ger sonden et 3-akset magnetometer og 3
accelerometre.

Akustisk televiewer
Den akustiske televiewer danner et billede
af borehullet ved at transmittere ultralyd
fra en piezoelektrisk transducer, som bliver
reflekteret ud på borehulsvæggen vha. et
roterende akustisk spejl. En receiver opta-
ger amplitude og løbetid fra signalet reflek-
teret på grænsefladen mellem borehuls-

væske og borehulsvæg. Løbetiden af det
reflekterede signal repræsenterer borehul-
lets form og diameter. Amplituden er et
udtryk for egenskaberne af materialet i
borehulsvæggen. Den akustiske televiewer
orienteres ligeledes ved hjælp af accelero-
metre og magnetometre.

Optisk og akustisk televiewer
- visuel borehulslogging

Del af en televiewer. Udsnittet viser ca. 0,5 m.
(Foto: RAMBØLL)

Kerneboring i kalk. (Foto: RAMBØLL)

Akustisk billede

Kernefoto
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Begrænsninger
Både den optiske og den akustiske
televiewer er, på grund af den store data-
mængde, følsomme over for den hastighed,
hvormed sonden køres. For at optimere
hastigheden er det vigtigt at vælge den rig-
tige horisontale og vertikale opløsning,
som igen er afhængig af diameteren på bo-
rehullet. Urent vand eller mudder i hullet
nedsætter sigtbarheden for den optiske
televiewer, ligesom for traditionel video-
logging, mens den akustiske televiewer er
uanfægtet, men forudsætter til gengæld
væske i boringen.

Kerneboring i kalk
Som det kan ses på figuren til venstre på
modstående side, især på det akustiske bil-
lede, er kalken ned til ca. 12,8 m meget
opsprækket. Omkring 13,1 m ses på ampli-

tuden af det akustiske signal et lag med en
relativt større akustisk impedans, hvilket
tyder på lag af hårdere kalk. På både den
akustiske og den optiske ses i dette område
også lag af flint. Sammenligning af kerne-
foto (midt i billedet) og den optiske
televiewer viser god overensstemmelse, og
bestemte features ses tydeligt i begge meto-
der. Dog ses intensiteten af horisontale
sprækker generelt at være væsentligt større
på kernefotos end i det optiske billede,
hvilket indikerer, at mange af sprækkerne
skyldes selve boreprocessen. Se billedet
øverst næste side med forstørrelse af kerne-
boringen.

Resultater
RAMBØLL har igennem det sidste års tid
afprøvet optiske og akustiske televiewers
fra forskellige producenter og under for-

skellige forhold. Televiewerne har været
kørt i filtersatte vandværksboringer, kerne-
boringer i kalk og i grundfjeld. I alle til-
fælde har televiewerne vist sig at give
overordentligt gode resultater, der sammen
med traditionelle logs har givet et meget
detaljeret billede af boringen. Televiewerne
vil både kunne anvendes som supplement
til kerneboring, men også til erstatning for
kerneboring, så der kan vælges en billigere
boremetode.

Som supplement til kerneboring vil det
give et mere komplet billede af boringen –
uden kernetab og uden de revner i kerner-
ne, som ofte skyldes boreprocessen og den
efterfølgende håndtering af kernerne.

Televiewerne er lidt dyrere i drift i for-
hold til det traditionelle logprogram, blandt
andet fordi de skal køres langsomt i borin-
gen og kræver en del ekstrabehandling.

Filtersat vandværksboring. Den røde pil viser samlingen mellem to rør. (Foto: RAMBØLL)
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Ikke desto mindre giver televiewerne så
meget ekstra information, at de i en ikke
uoverskuelig fremtid forventes at være del
af et standard loggingprogram.

Nedenfor er givet et par eksempler på
forskellige typer af boringer, hvor RAM-
BØLL har afprøvet televiewerne. Hver især
illustrerer eksemplerne mangfoldigheden af
televiewerens anvendelsesmuligheder.

Filtersat vandværksboring
Televiewerbilleder fra en et år gammel
filtersat vandværksboring (billedet øverst
forrige side). Den øverste del viser et
stykke af den afblændede casing, hvor der i

ca. 16 m ses en samling mellem to stykker
rør. På det optiske billede (blå) ses tydelige
aflejringer fra indstrømmende vand, hvilket
skyldes, at samlingen mellem de to rør er
utæt. På den nederste sektion ses et stykke
af filterrøret. På både det optiske og det
akustiske billede ses slidserne tydeligt i
røret. Det ses også, at der før og efter 28,7
m er brugt to forskellige typer filterrør.
Lige over 28 m kan det ses på både den
akustiske og den optiske televiewer, at en
flig af filterrøret er knækket af. Detalje-
ringsgraden af televiewer-billederne er
endvidere så stor, at de skruer, der er
brugt til at samle forerørene, tydeligt ses.

Kerneboring i grundfjeld
Et udsnit af logpanelet fra en 1500 m dyb
kerneboring (billedet nedenfor). De
sinusbølger, man kan se på løbetiden og
amplituden af det akustiske signal, er ka-
rakteristiske for hældende geologiske lag,
der gennemskærer boringen. Ud fra formen
på disse sinusbølger kan størrelse, hæld-
ning og strygning af lagene bestemmes.
Strukturen af lagene kan også aflæses af
3-D caliperen. I 220 m ses to horisontale
slidser i borehulsvæggen. De er udført un-
der borearbejdet og skal bruges som dybde-
kalibreringspunkter for alle forsøg foreta-
get i boringen.

Kerneboring i kalk. Forstørret udsnit af  figuren nederst på første side. (Foto: RAMBØLL)

 Kerneboring i grundfjeld. (Foto: RAMBØLL)


