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Выполненные теоретические исследования динамики процессов захва-
та и сброса тубы подтвердили работоспособность предложенного манипуля-
тора, снижение механических нагрузок на тубу и повышение точности мани-
пулирования.
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Для такого виду обробітку металів тиском як волочіння, характерним є
незворотне видовження лінійних заготовок до ще більшої довжини в резуль-
таті чого одержують кабельні вироби складних профілів. Основною задачею
волочіння складного профілю є визначення контактної поверхні, що обмежує
осередок деформації і тертя металу об волоку. Оскільки волочіння викону-
ють в кілька переходів, для розрахунку контактних поверхонь на переходах
нами використано метод електрогідродинамічних аналогій, реалізований за
допомогою  електроінтегратора ЕГДА.
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Сьогодні виробниками масової продукції в промислово розвинених
країнах все ширше визнається, що підвищення однорідності продукції є од-
ним з головних засобів забезпечення конкурентоспроможності виробів. Ме-
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тодологію забезпечення найвищої однорідності продукції, так звану “Six
Sigma Methodology” [1], на 44 конгресі з питань якості у Будапешті в 2000 р.
було названо філософією якості в новому тисячолітті.

В рамках сучасної концепції управління якості, відомої як “Шість сіг-
ма”, поставлена задача забезпечення однорідності продукції при виготовлен-
ні прямокутних проводів з волокнистою ізоляцією. Запропоновано метод ви-
пробування електричної міцності таких проводів шляхом випробувань висо-
кою напругою після навивання на оправки все меншого діаметра.

Список літератури: 1. Адлер Ю. П., Шпер В. Л. “Шесть сигм ”: еще одна дорога ведущая к храму.
Методы менеджмента качества. Октябрь 2000. – с. 15 – 23.

УДК 658.012

Н.В.СТЕПАНЕНКО, П.С.ЗАВЬЯЛОВ, канд. тех. наук

ЧИСЛЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ЛОПАСТИ
ПРОПЕЛЛЕРНОЙ ГИДРОТУРБИНЫ ДЛЯ УСЛОВИЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ ДНЕПРОГЭС-II

Пропеллерные гидротурбины (ПР гт) целесообразно устанавливать
вместо поворотно-лопастных (ПЛ) гт при незначительном изменении мощ-
ности (не более 20%) относительно расчетной и небольшом колебании напо-
ров (±10% от Нр). С учетом этих условий на ДнепроГЭС были установлены 6
ПР гт типа ПР40/587-В-680. ПР гт имеют преимущества по коэффициенту
быстроходности ns, мощности, удельной металлоемкости по сравнению с
другими типами турбин. В отличие от ПЛ гт они являются экологически бо-
лее чистыми, так как в рабочем колесе (р.к.) нет механизма поворота лопа-
стей, а следовательно и масла. Сравнительная таблица параметров турбин
типа ПР, ПЛ и РО, установленных на ДнепроГЭС-I и ДнепроГЭС-II приведе-
на в [1], что подтверждает вышесказанное. В ближайшее время начнется мо-
дернизация турбин ДнепроГЭС-II, в связи с чем возникает вопрос возможно-
го улучшения, в первую очередь, их КПД и пульсационных характеристик.
Проведенные ранее измерения параметров потока на модельном блоке пока-
зали наличие положительных углов атаки в прикорневых сечениях лопасти,
что приводит обычно к отрыву потока и следовательно к ухудшению энерго-


