Các nhà khoa hc Novosibirsk a chê tao vât liêu siêu bên t kim cng vi cu trúc c bit. Công nghê ôc
ao cua các chuyên gia Siberia s cho phép gia tng gâp mây lân tui th ca dng cu khoan ct.Các cuôc
th nghim ã cho thây rng, sn phm bng vt liu mi vt 20 ln so vi các loai san phâm tng t lam bng kim
cng tng hp và hn hp ca kim cng vi hp kim cng.
Mui khoan bng vât liêu mi ct vi tc 140 mét /phút, mà hiên nay không co vât liêu nao khac co thê
am bao tôc ô cao nh vây. Bao am tính cht c áo la các thành phn hp kim - kim cng c bit, mà hiên
nay ch có Nga. ây không phi là nhng viên á quý ê làm trang sc ma la kim cng vun, ngun duy nht
chi co ming núi la thiên thch khu vc Yakutia.
Trong cuôc am ao vi phong viên ai "Ting nói nc Nga", chuyên viên Valentin Afanasiev t Vin a cht
và Khoáng vt hc thuôc chi nhanh Siberia cua Vin Hàn lâm Khoa hc Nga noi: "Ming núi la a hình
thành khong 36 triu nm trc ây. Thiên th v tr a ri xuông nui á có rt nhiu chì. Cu va p mnh ên mc á a
tan chy, di nh hng ca áp lc rt ln và nhit rât cao, graphite bin i thành kim cng vi cu trúc c bit. Nh cu
trúc này, nhng viên kim cng có kha nng chiu mài mòn rât cao".
Theo các chuyên gia, trong ming núi la này, sô lng nhng viên kim cng"k thut"la cao hn nhiêu so vi
cac viên kim cng quý giá. Xi nghiêp khai thác kim cng a hoat ông ây cho n nhng nm 80 th k trc,
nhng sau ó cac công viêc khai thac dng li bi vi a xuât hiên xu thê mi - xây dng cac nhà máy sn xut
kim cng nhân to.
Tuy nhiên, các nhà khoa hc Novosibirsk lai tâp trung chu y ên kim cng t nhiên t thiên thch ming núi
la Yakutia, va a chê tao c vt liu vi ô bên siêu cao co môt không hai trên th gii. Ông Valentin
Afanasiev chia s nhng bí quyêt công ngh mi: "Chung tôi ly bt kim cng và gn kêt vi mt vai vt liêu nht
nh. Ví d, chúng tôi ã gn kt coban vi silicon. Quá trinh nay thc hin trong thiêt bi am bao áp lc cao
khoang 100.000 atmosphere và nhit lên n 2.000 C. Kêt qua là thu c vt liu công ngh cao ê san
xuât dung cu khoan ct".
Các nhà khoa hc lu ý rng, vt liu mi là cc k quan trng cho nganh chê tao may và khai thác m, c bit
khai thac dâu t á phin sét. Cac công vic nh vây la rât phc tap, do o công c khoan d dàng b hng.
Con vt liu mi s lam gia tng tuôi tho mui khoan. Mc giá vt liu mi cha c xác nh. Sau khi inh gia, các
nhà phát minh se a san phâm mi ra trinh lang.
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