
Az egyes lyukműszerek típusvizsgálatának ki kell terjednie a működési 
határra, esetleg külön a nyomás, külön a hőmérsékletet tekintve.

A felhasználónak minden egyes lyukműszerről, mint típusról tudnia kell, 
hogy az eszköz milyen nyomásig és milyen hőfokig használható biztonságosan. 
Ezeknek az adatoknak a megállapítása a gyártó cég feladata.

A lyukművelet üzembiztos lebonyolítása viszont a valóban alkalmazott 
eszköz vizsgálatát követeli meg az adott mérésnél előforduló körülmények 
között. Ez utóbbi vizsgálatnak feltétlenül egyidejű nyomás- és hőmérséklet - 
vizsgálatból kell állnia, ezenkívül a hőn-, illetve nyomáson tartás időtartamá
nak is el kell érnie a lyukművelet alkalmával várható időt.

A vizsgálatoknak ki nem tett szondák kipróbálása végeredményben magá
nál a lyukmérésnél történik és ez természetszerűleg kockázatossá teszi a mérés 
sikerét. Egészen kritikus esetben (pl. szondátok összeroppanása szűk lyukban) 
a működési határ túllépése súlyos műszaki balesetet okozhat, amelynek fel
számolása igen nagy kiesésekkel járhat, egészen kirívó esetben pedig a lyuk 
felhagyását is maga után vonhatja.

A művelet előtti rendszeres ellenőrzés kellő felkészültséget igényel. A nagy- 
mélységű fúrások szelvényezését végző telephelyen célszerű megfelelő telje
sítőképességű próbaállomást létesíteni, amelyen az említett vizsgálatok folya
matosan rendszeresen elvégezhetők. Az ilyen berendezés kivitele természetesen 
nem egyszerű, elég csak arra utalnunk, hogy Magyarországon pl. jelenleg még 
nincs olyan eszköz [autokláv], amelyben a hazai fúrások várható hőmérsékleti 
és nyomásviszonyai egyidejűleg előállíthatok, azaz kb. 1500 atm. és 260 C°.

Jelenleg folyik egy ilyen eszköznek a tervezése. Megépítése nagymértékben 
fogja előre vinni a nagy mélységű szelvényezési technika biztonságát.
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