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    Мета роботи – обґрунтування можливості використання високоміцного
бейнітного чавуну для виготовлення зубів ковшів екскаваторів.
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зміцнення та підвищення зносостійкості деталей гірничого обладнання;
дослідити характер зношування деталей гірничого обладнання з високо
марганцевих сталей.
Розглянуто евристичні прийоми пошуку технічних рішень зміцнення
деталей гірського встаткування й інструментальних сталей та особливості
експлуатації зубів ковшів екскаватора . Досліджено мікроструктури металу,
підданого хвильовою, пластичною деформації і фізичних явищ, що 
відбуваються при цьому та процеси зношування зубів ковшів екскаваторів .
Надано властивості бейнітного високоміцного чавуни з кулястим   та їх 
механізми зношування. Досліджено структуру і властивості високоміцного 
чавуну в залежності від хімічного складу, використовуваних модифікаторів і 
режимів термообробки. Визначено оптимальні термочасові режими
термообробки відповідно до умов експлуатації зубів ковшів екскаваторів та 
прогартованості зразків бейнітного високоміцного чавуну в залежності від 
температури і тривалості витримки при ізотермічному гартуванні .Надано 
особливості впливу мікроструктури металевої матриці ВЧКГ на термочасові 
режими термічної обробки для отримання БВЧКГ та температури та умов 
навантаження на характеристики зносу бейнітного чавуну .

Ключові слова : високоміцний бейнітний чавун, гірниче обладнання,
зуб’я ковшів екскаваторів, вибух, зміцнення

 

                                                 THE ABSTRACT

    Master's degree work HUMENIUK Stanislav Serhiiovych for obtaining a
Master's Degree in the educational program «Applied Materials Science» was
performed on the topic «Increasing the explosive strength of mining equipment parts
by influencing the structure and mechanical properties of materials» at the
Department of Mechanical engineering technology Kremenchuk Mykhailo
Ostrogradskyi National University, Kremenchuk , 2018 year.
    The purpose of the work is to substantiate the possibility of using high-strength
bainite cast iron for the manufacture of bucket teeth of excavators.
Research objectives:
- to analyze known methods and technologies of hardening and increase of
durability of details of mining equipment;
- to investigate the nature of wear of parts of mining equipment with high
manganese steels.
Heuristic techniques for searching technical solutions for hardening parts of
mining equipment and tool steels and features of exploitation of excavator bucket
teeth are considered. The microstructure of the metal subjected to the wave, plastic
deformation and physical phenomena occurring in this process and the wear of the



teeth of excavator buckets was investigated. Provided are the properties of bainite
ductile iron with nodular graphite and their wear mechanisms. The structure and
properties of high-strength cast iron were investigated depending on the chemical
composition, modifiers and heat treatment regimes used. The optimal thermohours
and heat treatment modes were determined in accordance with the operating
conditions of the teeth of excavator buckets and the prograneness of samples of
bainitic high-strength cast iron depending on the temperature and duration of
exposure during isothermal hardening. The specific features of the influence of the
microstructure of the metal matrix VCHKG on thermohours and heat treatmentmodes
to obtain BWPH and temperature and load conditions on the wear
characteristics of bainite iron are provided.

Keywords: high-strength bainite cast iron, mining equipment, excavator
bucket teeth, blast, fortifications


