
A fúrást a továbbiakban a II. sz. koroná
val végeztük. A magkihozatal a mélység növe
kedésével fokozatosan nőtt szoros összefüggés
ben a mélység felé fokozatosan tömörebbé váló 
kőzettel. I

■ A tapasztalatok összegezése

1. Az I. sz. 2,4 m-t fúrt gyémántkorona 
nem a konstrukciójának megfelelő kőzetviszo
nyok között került alkalmazásra. A korona sar
kain egy radius kialakulása volt megfigyelhető, 
melynek nagysága nehezen mérhető. A korona 
ajkának középvonalán mért hosszirányú kopás, 
mátrix vastagság csökkenés nem jelentkezett a 
felület érdes, polirozódás nem volt észlelhető, 
újra élezés nem szükséges.

Ugyanez mondható el a II. sz. koronáról 
is, de itt a radiusképződés sokkal kisebb. Hossz
irányú kopás nem volt, a szilárd, keményebb 
mátrix ellenére polirozódás itt sem jelentkezett.

A koronák fúratméretén kopás nem volt 
mérhető. A II. sz. koronánál külső átmérő ko
pás 0,3 mm volt. Ennek acélteste is meg
sérült a paláston. A szakértő megítélése szerint 
ez a beszorult kemény kőzetdarabok okozta 
roncsoló hatásnak tulajdonítható.

2. Az átlagos fúrósebesség értéke 0,33 m/ó, 
ez az érték nagyon alacsony, ez minimumnak 
tekinthető, annál is inkább, mert szakaszosan
1,5 m/ó mechanikai sebességet is mértünk.

A. E. Smith-től kapott adatok szerint e 
koronatípusok fajlagos (a korona effektív fúró 
felületének 1 cm2-re vonatkoztatott) optimális 
fúróterhelése 110— 220 kg/cm2 határok közé 
esik. Ezt a mindenkori kőzetviszonyoktól füg
gően lehet a két határ közé beállítani. Esetünk
ben az alsó határra történő beállítás 2,5 tonna 
fúróterhelést kívánt volna meg. Minthogy az 
alkalmazott terhelés felső határa 1,5 tonna 
volt, a fajlagos maximális terhelés értéke 64 
kg/cm2-nek adódott, ez pedig messze alatta ma
rad a szakértő szerinti optimum alsó határá
nak.

3. A magkihozatal átlaga a gyémántkoro
nákkal fúrt szakaszra vonatkoztatva 50%. 
Ez a szám ugyancsak alacsony. A rétegsor ala
kulását figyelembevéve, a magkihozatal foko
zatosan nőtt, és az utolsó fúrásmenetben elérte 
a 100%-ot.

4. A munkát az adott 2 db gyémántkoro
nával folytatni fogjuk, elsősorban olyan repe
dezett, ikovás abrazív összletekben, melyekre 
vonatkozólag még nem rendelkezünk hazai ta
pasztalattal.

5. A kísérletet egyelőre csak mint tapasz
talatot értékelhetjük pozitívan.

6. A közvetlen eszmecsere során számos 
olyan információ birtokába jutottunk, me
lyekre sem a szakirodalom, sem pedig a kataló
gusok nem adnak kellő felvilágosítást.

Szemle

Az Akadémiai Föld és Bányászati Osztály
alakulásáról

Irta: Dr. h. c. Vadász Elemér akadémikus

Közismert tény, hogy a tudományok nagy
méretű hirtelen fejlődése új tudományágak 
alakulására vezetett, ami viszont a tudományok 
rendszerének, egymáshoz való viszonyának meg
állapításában változásokat hozott. A szocializ
mus forradalmi társadalom-alakulásában a tu
dományok szerepének, fontosságának, nélkülöz
hetetlenségének elismerése, a termelés érdeké
ben szervezett irányítást igényel. Nemcsak a 
Szovjetunió és a Népi Demokráciák or

szágaiban, hanem nyugaton is. Egy évtized óta 
hatalmas irodalommá növekedett az idevonat
kozó tudományrendszerezes, szervezés, viták, 
értekezletek, nemzetközi együttműködések 
anyaga. Ezt a fejlődési irányzatot szem előtt 
tartotta és követte a Magyar Tudományos 
Akadémia is, s az újjászervezés óta a régi Aka
démia szervezetének kezdeti kiegészítésével 
(Műszaki Tudományok Osztálya, Mezőgazda- 
sági Tudományok Osztálya) fokozatosan töre-
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kedett a megfelelő tudományágak korszerű 
megszervezésére. Mindig népünk, országunk 
gazdasági érdekeinek figyelembevételével. A 
tudományok termelő erővé minősülésével világ
szerte nagyban előretörtek a fizikai és kémiai 
tudományok, nyugaton nem mindig békés cél
zattal, aminek visszaszorítása a nemzetközi bé
ketörekvés központi kérdése. Magukra találtak 
korszerű fejlődésben a mezőgazdasági és bioló
giai tudományok, az együttműködés hasznos
ságával is. Legtöbb vitára adtak alkalmat az 
alapkutatás és célkutatás értelmezésében, az 
elmélet és gyakorlat egységében, a hatalmas 
méretekben, új iparágakkal, új munkaterüle- 
tekkel szétkülönült műszaki tudományok, ahová 
a földtani tudományok kezdettől fogva hibás 
elgondolással voltak besorolva.

Ez a hátrányos helyzet most új osztály- 
alakulással megoldásra kerül.

Nem volt könnyű feladat az új osztályba 
tartozó tudományagak egyenjogú besorolása. A 
földtani tudományok helyzete, szerepe és ma
terialista jellege, a fizikai, kémiai, biológiai tu
dományok egyértelműsége mellett, egyenérté
kű, sokrétű csoportként az elmélettól-gyakor- 
lati végrehajtásig összetartozó tudományágak 
egységes rendszere, szovjetunióbeli marxista 
vitákon tisztázódott, Nálunk az alakulóban levő 
osztáiy elnevezésében, az odasorolt tudomány
ágak mai oknyomozó fejlettsége szerint kifeje- 
zuob lenne a „t'öídismereti és bányászati Tudo- 
vMnyoK." elnevezés. Ennek ilyen javítását, az 
elnökségi döntés után sem tartjuk lehetetlen
nek. Az országépítéshez szükséges új energia
források, hasznosítható földi anyagok, s azok- 
ooi nyerhető uj termékek előállítása súlypon- 
tiiag kiemelten megszabja az Osztályba sorolt 
valamennyi tudomány elméleti és gyakorlati 
együttesDen történő kutatási feladatait. Ennek 
kiviteli módját, irányelveit, végrehajtását ve
zető szerveink, részleteiben megállapították. Va
lamennyi idesorolt tudományág azonos elvi 
együttműködésében szükségszerűen adódhatnak 
határkérdések, amelyek a szétkülönült új tudo
mányágak között elhatárolásra várnak. Külö
nösen felvetődik ez a földtan és a földrajz té
ren. amelyek társadalmi szerepükben sok azo
nos munkaterületen működnek. A korszerű ter
mészeti földrajzi és gazdaságföldrajzi vonal • a 
földtani megismerés fejlődéstörténeti útján ha
lad. A Föld anyagának földtani megismerése 
sokáig csak a külszíni vagy felszínközeli feltá
rásokon indult, majd a nyersanyag igények fo
kozódásával a Föld belsejébe, tengermedencék 
alá is hatolt. Uj tudományágak fejlődtek, geo
fizika, geokémia, tengerföldtan, új vizsgálati 
módszerekkel és műszerekkel növelik kutatási 
lehetőségeinket és tudományos vizsgálatainkat.

Földtani tevékenységünk a tudományos 
vizsgálatok alapján a kutatási lehetőségekre ad 
irányítást, a kutatás kivitelének mérnökföldta
ni feladatával a termelésre való előkészítésig, 
ahol már az iparba kapcsolódunk. Ezt a folya
matos kapcsolatot fejezi ki a Föld és Bányásza
ti Tudományok Osztályának csoportosítása is. 
Ezt az összefüggő földtani materialista tevé
kenységi tagolódást S c h l e g e l  a közelmúlt
ban megjelent tanulmánya1 nyomán szemlél
tetjük. A földtan tudományos és gyakorlati 
együttes művelésével egy korábbi ismertetés
ben foglalkoztunk.2

Figyelemreméltó, hogy az Osztályba sorolt 
földrajz természeti és gazdaságföldrajzi kuta
tási irányelveiben P é c s i  M.3 hasonló ta
gozódást említ. Ez a párhuzam teszi szükséges
sé a két tudománycsoport egymásbafolyó elha
tárolását, ami területben és főként vizsgálati 
módszerben válik lehetővé. A földrajz a jelen 
tudománya, egyidős az emberi gondolkodás 
kezdetével, a külső természeti hatások fokoza
tos megismerésével és az azokhoz való alkal
mazkodás, azok elleni védekezés ösztönös kény
szerével. Tisztán anthropogén tudomány, amely 
időben csak a történelmi időkre s a történelem
előtti idők tudományos adatainak sokasodásá
val egyre növekvő jelen időtartamra szorítko
zik. A jelen tudománya tehát, s Földünk ter
mészeti állapotát, körülményeit az emberhez 
való társactaiomaiakitás viszonyában vizsgálja, 
a föld anyagának közvetlen vizsgálata nélkül. 
Ez az anyagvizsgálat minden vonatkozásban 
földtani feladat, ami az anyagok keletkezési 
módjának felismerésével jut a kutatási elv 
megállapítására, a Föld múltjában kezdettől- 
maig történő változások törvényszerűségére. A 
földtan tehát tér és idő együttesével dolgozik, 
míg a földrajz főként térbeli helyzeteket, álla
potokat rögzít a korlátolt jelen változásában. A 
határterületek a két tudománycsoport között a 
kulturális fejlődéssel járó természetvédelmi, 
természet átlakítási és iparosodási törekvések
ben mutatkoznak. Ebben a beállításban a föld
rajz természettudomány, természeti és gazda
sági földrajzi együttesében, s az utóbbi a ter
mészeti viszonyok felhasználásával alkalmazott 
természeti földrajzzá válik. Ez lesz az új Föld- 
ismereti és Bányászati Tudományok együtte
sének helyes iránya és útja, a népgazdasági ki
emelt oélkutatások érdekében.

1 S c h l e g e l ,  E .: Diskussiansibetiraig zu einem  A rii
kéi v. M . G u n t a u .  Bér. d. G eo!, Ges, DDR Son- 
derheft 2. Berlin, 1964.

2 A  földtan tudományos m űvelése és a gyakorlati 
földtan. Föld tani Kutatás V . 1962.

3 A  iöldrajztudomáinyok időszerű kérdései. Magyar 
Tudomány 1965, m ájus.
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