МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКІ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ
БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Інститут гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії
Кафедра теплогазопостачання і вентиляції

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
з дисципліни Методика та методологія наукової діяльності
до виконання розрахунково-графічної роботи
для студентів освітнього рівня «магістр»
освітньої програми «Теплогазопостачання і вентиляція»
зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
галузі знань 19 «Архітектура та будівництво»

ОДЕСА - 2019

УДК 697
"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Вченою радою
Інституту гідротехнічного будівництва
та цивільної інженерії
протокол № 1 від 19. 09 . 2019р

УКЛАДАЧІ:

Сербова Ю.М., к.т.н., доцент
Арсірій В.А. – д.т.н., професор

РЕЦЕНЗЕНТИ:
Семенов С.В. – старший викладач кафедри теплогазопостачання і вентиляції
Одеської державної академії будівництва та архітектури
БутенкоО.Г. – к.т.н. доцент каф. прикладної екології і гідрогазодинаміки.
Одеський національний політехнічний університет, МОНМС, директор
інституту дистанційної і заочної освіти
Методичні вказівки розроблені для закріплення одержуваних знань студентами при
вивченні теоретичного курсу «Методика та методологія наукової діяльності», також
для допомоги студентам при виконанні розрахунково-графічної роботи з дисципліни
«Методика та методологія наукової діяльності».

Відповідальний за випуск:
Елькін Ю.Г., к.т.н., доцент, зав. кафедрою теплогазопостачання і вентиляції

2

ЗМІСТ
1
1.1
2
3
4
5
5.1

Вступ………………………………………………………………………………
НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ. Прикладні наукові дослідження …………….
Проблема, гіпотеза і теорія ……………………………………………………..
ЕТАПИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ…………………………
ПОНЯТТЯ МЕТОДУ І МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ………
ПЛАНУВАННЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ І ЗАВДАНЬ………………………………………………………………
ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ……….
Завдання до виконання розрахунково-графічної роботи………………………
Висновок ………………………………………………………………………….
Список літератури………………………………………………………………...

3

Стор.
4
5
5
5
6
6
9
9
19
20

ВСТУП
Загально прийнято вважати, що наука - це сфера професійної діяльності, в якій
здійснюється розробка і систематизація об'єктивних знань про дійсність. Поряд зі знаннями
загального характеру про об'єкти, наука формує знання, в тому числі, і про методи,
принципах і прийомах наукової діяльності. Науково-дослідницька робота найчастіше
включає практичну частину, тобто наукове дослідження. Будь-яке дослідження передбачає
попередню роботу, мета якої - намітити загальні контури дослідження, його програму, а
також приблизні терміни виконання кожного етапу.
Науку можна розглядати як систему, що складається: з теорії; методології, методики і
техніки досліджень; практики впровадження отриманих результатів.
Методика - це, як правило, такий собі готовий «рецепт», алгоритм, процедура для
проведення будь-яких націлених дій. Методика (від грец. Methodike, від грец. Methodos шлях дослідження) послідовність (алгоритм) прийомів (операцій), що веде до досягнення
результату. Шлях до цілі. Методика відрізняється від методу конкретизацією прийомів і
завдань. Наприклад, математична обробка даних експерименту може пояснюватися як метод
(математична обробка), а конкретний вибір критеріїв, математичних характеристик - як
методика.
Методологія (від грец. - шлях дослідження або пізнання, «шлях» і від грец. думка,
поняття) в найзагальнішому вигляді можна представити як сукупність загальних
світоглядних положень і принципів, які обумовлюють певну позицію дослідників, а також
наукове обґрунтування методів пізнання досліджуваних явищ і процесів об'єктивної
дійсності. Іншими словами, методологію можна визначити у вигляді системи принципів,
методів і правил теоретичного і практичного побудови та організації діяльності в сфері
науки.
Методологію можна розглядати за такими рівнями: по гносеологічному рівню; по
світоглядного рівня; по науково-змістовному рівню і по методичним рівнем. Останній рівень
представляє особливий інтерес для науково-технічної практики, так як в даний час науководослідні та дослідно-конструкторські роботи представляють собою комплекс теоретичних і
експериментальних досліджень, які проводяться з метою отримання обґрунтованих вихідних
даних для технічних рішень і які повинні бути реалізовані в новій продукції. На даний період
розвитку науки важливо освоїти основні поняття науково-технічній галузі як загальні, так і
конкретні, які прийняті в тій чи іншій професійній області. особливу значущість набувають
такі поняття як метод, методика, спосіб і технологія. Для сучасного етапу розвитку науки і
техніки характерно використання результатів фундаментальних досліджень для вирішення
прикладних проблем. Фундаментальні технічні дослідження спрямовані на отримання нових
наукових знань і з'ясування фундаментальних закономірностей розвитку і функціонування
техніки і технології, на побудову технічної теорії. Різні технічні науки досліджують процеси
функціонування структурних елементів техніки як загальної матеріальної системи, побудови,
виробництва і експлуатації нових конкретних технічних об'єктів. Важливо підкреслити, що
технічні науки розкривають закономірності, принципи і методи реалізації технологічних
процесів. Прикладні технічні дослідження, як правило, безпосередньо спрямовані на
вирішення різних практичних, техніко-технологічних, інженерних проблем і завдань.
Магістерський рівень виконання досліджень полягає в розробці інноваційних
пропозицій і їх науковому обґрунтуванні, що дозволяють збільшити ефективність і
надійність технологічних процесів систем вентиляції, кондиціювання, теплопостачання, та
газопостачання.
Розрахунково-графічна робота складається з пояснювальної записки формату А4 та
графічної частини формату А4. Розрахунок та виконання графіків та характеристик,
виконати в програмі «Excel».
Особливе значення при виконанні роботи необхідно приділити розробці цифрових
моделей уявлення енергетичних параметрів в цілому. Наукові розробки при виконанні
роботи можуть бути використані для підготовки матеріалів магістерської роботи. Отримання
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навичок виконання наукових досліджень дозволяє розробляти ефективні, надійні і
відповідно економічні проекти різного роду технологічних об'єктів. За результатами
проведених досліджень, доцільно підготувати індивідуальну публікацію.
1. НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ. Прикладні наукові дослідження
Прикладні наукові дослідження - це дослідження, спрямовані переважно на
застосування нових знань для досягнення практичних цілей і вирішення конкретних
завдань. Іншими словами, вони спрямовані на рішення проблем використання наукових
знань, отриманих в результаті фундаментальних досліджень, в практичній діяльності
людей.
За тривалістю наукові дослідження можна розділити на довгострокові,
короткострокові та експрес-дослідження.
1.1.

Проблема, гіпотеза і теорія.

Проблема - це складна теоретична або практична задача, способи вирішення якої
невідомі або відомі не повністю. Розрізняють проблеми нерозвинені (предпроблеми) і
розвинені.
Гіпотеза є вимагає перевірки і доведення припущення про причини, яка викликає
певний наслідок, про структуру досліджуваних об'єктів і характер внутрішніх і зовнішніх
зв'язків структурних елементів.
Теорія - це логічно організоване знання, концептуальна система знань, яка
адекватно і цілісно відображає певну область дійсності. Вона має такі властивості:
1. Теорія являє собою одну з форм раціональної розумової діяльності.
2. Теорія - це цілісна система достовірних знань. Вона не тільки описує сукупність
фактів, а й пояснює їх, тобто виявляє походження і розвиток явищ і процесів, їх внутрішні і
зовнішні зв'язки, причинні та інші залежності і т.д.
3. Все що містяться в теорії положення і висновки обґрунтовані, доведені. Структуру
теорії утворюють поняття, судження, закони, наукові положення, вчення, ідеї та інші
елементи.
Поняття - це думка, яка відображає істотні і необхідні ознаки певної множини
предметів або явищ.
2. ЕТАПИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
Підготовчий етап включає: вибір теми; обґрунтування необхідності проведення
дослідження по ній; визначення гіпотез, цілей і задач дослідження; розробку плану або
програми наукового дослідження; підготовку засобів дослідження (інструментарію).
Дослідницький етап складається з систематичного вивчення літератури по темі,
статистичних відомостей і архівних матеріалів; проведення теоретичних і емпіричних
досліджень, в тому числі збору інформації і матеріалів що до практики використання;
обробки, узагальнення та аналізу отриманих даних; пояснення нових наукових фактів,
аргументування і формулювання положень, висновків і практичних рекомендацій і
пропозицій.
Третій етап включає: визначення композиції (побудови, внутрішньої структури) роботи;
уточнення назви, назв розділів і підрозділів; підготовку чорнової рукописи і еѐ
редагування; оформлення тексту, в тому числі списку використаної літератури та додатків.
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Четвертий етап складається з впровадження результатів дослідження в практику і
авторського супроводу впроваджуваних розробок. Наукові дослідження не завжди
завершуються цим етапом, але іноді наукові роботи студентів (наприклад, магістерські
роботи) рекомендуються для впровадження в практичну діяльність і в навчальний процес.
3. ПОНЯТТЯ МЕТОДУ І МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Метод наукового дослідження - це спосіб пізнання об'єктивної дійсності. Спосіб є
певною послідовність дій, прийомів, операцій. Залежно від змісту досліджуваних об'єктів
розрізняють методи природознавства і методи соціально-гуманітарного дослідження.
Методи дослідження класифікують за галузями науки: математичні, біологічні,
медичні, соціально-економічні, правові і т.д.
Залежно від рівня пізнання виділяють методи емпіричного, теоретичного і
метатеоретіческого рівнів.
До методів емпіричного рівня відносять спостереження, опис, порівняння,
розрахунок, вимір, експеримент, моделювання і т.д.
До методів теоретичного рівня зараховують аксіоматичний, гіпотетичний,
формалізацію, абстрагування, логічні методи (аналіз, синтез, індукцію, дедукцію, аналогію)
та ін.
Методами метатеоретіческого рівня є діалектичний, метафізичний, герменевтичний
та ін.
Залежно від сфери застосування і ступеня спільності розрізняють методи:
1) загальні (філософські), що діють у всіх науках і на всіх етапах пізнання;
2) загальнонаукові, які можуть застосовуватися в гуманітарних, природних і технічних
науках;
3) приватні - для родинних наук;
4) спеціальні - для конкретної науки, галузі наукового пізнання.
4. ПЛАНУВАННЯ НАУКОВОГО
ЦІЛЕЙ І ЗАВДАНЬ.

ДОСЛІДЖЕННЯ.

ФОРМУЛЮВАННЯ

Основні поняття: проблема, предмет дослідження, об'єкт дослідження, гіпотеза,
методи дослідження.
Науково-дослідницька робота найчастіше включає практичну частину, тобто
наукове дослідження. Будь-яке дослідження передбачає попередню роботу, мета якої намітити загальні контури дослідження, його програму, а також приблизні терміни
виконання кожного етапу. Науково-дослідницька діяльність передбачає наступні етапи:
1 етап - визначення проблеми, предмета і об'єкта дослідження.
2 етап - вивчення літератури з проблеми, уточнення основних понять, попередній
опис предмета дослідження і остаточна назва роботи.
3 етап - формулювання мети, завдань і гіпотези дослідження.
4 етап - вибір методів дослідження.
5 етап - збір фактичного матеріалу.
6 етап - обробка результатів дослідження та їх інтерпретація.
Розглянемо ці етапи і дослідницьку діяльність на кожному з них більш детально.
1 етап - визначення проблеми, предмета і об'єкта дослідження. У будь-якому
дослідженні постановка проблеми є вихідним пунктом.
Проблема - це невивчені або слабо вивчені особливості, рівні, взаємозв'язку будьяких явищ, що представляють інтерес, як для науки, так і для практики. Це питання, на
який необхідно знайти відповідь, що вимагає певних практичних і теоретичних дій. У
6

процесі визначення проблеми існує спокуса охопити дослідженням якомога ширше коло
явищ, отримати відповіді на всі питання. Подібна помилка розпорошує зусилля дослідника,
знижує якість дослідження, робить його поверхневим. Слід обмежувати свої інтереси
рішенням конкретної, актуальної проблеми. Визначення проблеми дослідження тісно
пов'язане з вибором предмета і об'єкта дослідження.
Предмет дослідження - це конкретна особливість, факт, явище, розгляд і вивчення
яких необхідне для вирішення проблеми дослідження.
Об'єкт дослідження - зв'язна сукупність елементів дійсності (як явищного так і
предметного порядку), вивчення якої становить практичний інтерес для дослідника і науки
в цілому. В одній науці (науковому напрямку) може бути кілька об'єктів досліджень, які
складають логічно пов'язані сутності й мету досліджень у цій науці (науковому напрямку).
Продумані і чітко сформульовані проблема, предмет і об'єкт дослідження дозволяють вже
на першому етапі дослідження визначити обсяг і спрямованість майбутньої роботи,
тематику літератури, з якої необхідно познайомитися, заздалегідь подбати про методиках.
Також це економить час, що витрачається на дослідження.
2 етап - вивчення літератури з проблеми, уточнення основних понять, попередній
опис предмета дослідження і остаточна назва роботи. Мета цього етапу - з'ясувати, що
відомо науці з досліджуваної проблеми, а що вивчено слабко або зовсім не вивчено. Це
останнє і може скласти специфіку проблеми дослідження. Крім того, дослідник часто
стикається з проблемою невизначеності або суперечливості наявних в літературі понять. В
цьому випадку важко порівнювати результати різних досліджень, якщо в них неоднозначно
вживаються одні й ті ж поняття.
Для нейтралізації цього факту дослідник повинен вивчити літературу з даної
проблеми, щоб бути в курсі тієї полеміки, яка ведеться в літературі щодо цікавлять його
понять і теорій. Якщо однозначність у визначенні понять не вдалася, доводиться прийняти
одну з можливих точок зору і обов'язково обумовити це в магістерській роботі.
Робота з літературою повинна починатися ще в процесі вибору теми. Вона набуває
найважливіше значення після узгодження плану роботи. Студент, як правило, підбирає
необхідну літературу самостійно. Роль наукового керівника полягає в основному в
рекомендаціях і радах з відбору джерел.
При роботі з літературою в першу чергу вивчається спеціальна наукова література, а
потім періодичні видання. При наявності декількох видань по певній проблемі доцільно
обрати більш пізній видання, що відображає остаточно сформовану точку зору. Широта і
повнота вивчення джерел і літератури, вміння виділити необхідне, головне, зіставлення і
аналіз різних фактичних і статистичних даних - найважливіший показник якості досліджень
студента і навичок роботи з літературою. Вивчення літератури починають з пошуків
відповідних джерел в бібліотечних каталогах і перегляду бібліографії прочитаних книг.
Вихідні дані літературних джерел за темою дослідження можна записувати і
складати з них картотеку, що дозволить легко скласти перелік використаної літератури в
подальшому. Найбільш інформативні літературні джерела з теми дослідження слід
законспектувати, можна відзначити власні думки та ідеї, що виникають при прочитанні
літератури. На підставі конспектів і виписок з прочитаної літератури здійснюють
аналітичний опис предмета дослідження. Зазвичай його роблять в хронологічній
послідовності літературних джерел, це фіксує розвиток уявлень про досліджуваної
проблеми. Огляд літератури закінчується висновками про те, що відомо науці по даній темі,
що є спірним, що становить сферу наукових інтересів студента. Зроблений огляд є
чорновим варіантом 1-го розділу роботи.
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3 етап - формулювання мети, завдань і гіпотези дослідження. Аналіз літератури дає
можливість сформулювати мету і гіпотезу дослідження.
Мета дослідження - це рішення, вивчення того питання, який становить проблему
дослідження, уточнену в процесі аналізу відповідної літератури.
Гіпотеза - це логічно обґрунтоване припущення про структуру досліджуваного
предмета, про характер і суть зв'язків між явищами, що вивчаються і факторами, їх
детермінують. Гіпотеза визначає головний напрямок пошуків і дослідження, є основним
методологічним інструментом, організуючим весь процес дослідження.
Формулювання гіпотези дослідження - завдання досить складна, що вимагає наполегливої і
кропіткої роботи. Відсутність гіпотези характеризує відсутність проблеми або крайню
нечіткість її формулювання.
При формулюванні гіпотези слід дотримуватися таких умов:
- гіпотеза не повинна містити понять, які не уточнені;
- вона повинна бути перевіряємою за допомогою наявних методик.
В результаті перевірки гіпотезу доводять або спростовують. Перевірити гіпотезу значить перевірити ті слідства, які логічно з неї випливають. Припущення, сформульоване
в гіпотезі, носить імовірнісний характер; це означає, що зроблене припущення справедливо
лише з певною часткою ймовірності. В ході дослідження необхідно довести достовірність
імовірнісного припущення. Завдання дослідження конкретизують мету і служать для
перевірки гіпотези. Завдань висувається стільки, скільки необхідно для перевірки гіпотези.
4 етап - вибір методів дослідження. Для перевірки висунутої гіпотези (або декількох
гіпотез) підбирають методи і методики, адекватні завданням дослідження.
Методи дослідження - це інструмент дослідника. Вони допомагають чітко
регламентувати процедуру дослідження, досить чітко фіксувати досліджувані явища,
відкривають шлях до досягнення мети і дозволяють економити сили і час. Однак не слід
забувати, що методики найбільш ефективні, коли ними користується людина, здатна творчо
мислити і самостійно аналізувати і синтезувати отриманий матеріал. Успіх дослідження
підвищується при поєднанні різних методів, що дозволяє розкрити різні сторони
досліджуваного явища і забезпечити взаємоперевірку об'єктивності одержуваних
результатів.
5 етап - збір фактичного матеріалу. Перш ніж здійснювати збір необхідної
інформації, потрібно навчитися добре володіти обраними методиками. Для цього корисно
перевірити їх на об'єкті, що не входить в дослідження (пілотажно, пробне дослідження), що
дозволить врахувати проблеми, як самої методики, так і роботи з нею. Після цього
проводяться необхідні процедури по збору первинної інформації, враховуються етичні
критерії при роботі з людьми, звертається увага на правильне і точне застосування методик,
що підвищує об'єктивність результатів.
Збір фактичного матеріалу здійснюється, як правило, в процесі виробничої і
науково-дослідницької практики і є відповідальним етапом підготовки курсової роботи. Її
якість, об'єктивність висновків великою мірою залежатимуть від того, наскільки правильно
і повно підібраний і проаналізовано фактичний матеріал.
Вивчення багатьох (часом суперечливих) фактів, їх зіставлення і аналіз дозволяє
виявити закономірності, основні тенденції розвитку досліджуваного явища, його логічні
взаємозв'язки, а також економічне і правове значення. Наведені факти і цифровий матеріал
повинні бути достовірні. В роботі необхідно виявити і викласти основні тенденції
досліджуваних процесів, підкріпити їх найбільш типовими прикладами і цифровими
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розрахунками, а також обґрунтувати застосовувані методи дослідження і вибрати найбільш
ефективні методи математичного аналізу.
6 етап - обробка результатів дослідження та їх інтерпретація. На цьому етапі
проводять обробку зібраних матеріалів, користуючись існуючими в даній галузі науки
методами (статистичний аналіз, графічне, математичне і інше моделювання та ін.).
Отримані дані групують, представляючи у вигляді таблиць, графіків і діаграм.
Теоретична інтерпретація - найвідповідальніший крок у діяльності дослідника. Для
цього він повинен мати хорошу теоретичну підготовку з відповідної дисципліни. Саме на
цьому етапі дослідник знову повертається до гіпотези, з'ясовує ступінь її підтвердження або
не підтвердження.
Повний аналіз отриманих результатів дозволяє сформулювати практичні
рекомендації з даної проблеми. Систематизація, аналіз і обробка фактичного матеріалу
пропонують широке використання в роботі таблиць, діаграм, графіків, схем, які не тільки
сприяють наочності приводиться на сторінках роботи матеріалу, а й переконливо
розкривають суть досліджуваних явищ. Збір та обробка фактичного матеріалу є найбільш
трудомістким етапом в підготовці курсових робіт, тому цей етап повинен бути під
особливою увагою студента і наукового керівника.
З метою прискорення обробки і систематизації фактичного матеріалу
рекомендується широко використовувати сучасну обчислювальну техніку з відповідними
статистичними програмами (наприклад, Excel, SPSS, STATISTICA і ін.). На цьому
закінчується саме дослідження і починається його оформлення.
5. ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ
5.1

Завдання до виконання розрахунково-графічної роботи

За обраною тематикою науково-дослідницької роботи визначити наступні етапи:
1 етап - визначення проблеми, предмета і об'єкта дослідження.
2 етап - вивчення літератури з проблеми, уточнення основних понять, попередній
опис предмета дослідження і остаточна назва роботи.
3 етап - формулювання мети, завдань і гіпотези дослідження.
4 етап - вибір методів дослідження.
5 етап - збір фактичного матеріалу.
6 етап - обробка результатів дослідження та їх інтерпретація.
В прикладі розрахунково-графічної роботи вище наведені питання розглянути на
прикладі проведення наукових досліджень параметрів роботи котельних установок з метою
усунення обмеженнями потужності котлів. За результатами досліджень проведено
реконструкція котельної.
1 етап - визначення проблеми, предмета і об'єкта дослідження.
Проблема
Середина двадцятого століття характеризувалася високими темпами будівництва
енергетичних об'єктів. Були побудовані теплові електростанції (ТЕС) з енергоблоками 160,
200, 300 і більше МВт, великі тепло електроцентралі ТЕЦ і міські котельні. У період
масового будівництва енергетичних об'єктів було написано багато книг, довідників і
методичних посібників, які сьогодні є основою методів і правіла проектування. Велика
частина котельних установок на території СНД знаходиться в експлуатації вже більше 40
років. Однак, тенденції розвитку систем теплопостачання міст пов'язують найчастіше з
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продовженням терміну служби енергоустаткування і вирішенням завдань підвищення
ефективності та надійності його експлуатації.
Аналіз режимних карт котельних установок показує, що більшість енергетичних і
опалювальних котлів працюють з максимальною експлуатаційною навантаженням на 15 30% менше номінальної потужності. У 80-х роках цю проблему намагалися вирішувати, але
з 90-х років для обґрунтування експлуатації котлів, які не забезпечують номінальну теплову
потужність, ввели термін - «обмеження потужності». При обґрунтуванні обмежень
потужності котлів в якості причини найчастіше заявляють недостатню продуктивність тяго
дуттьових механізмів (ТДМ): вентиляторів, димососів і їх електродвигунів. Якщо не
вистачає подачі дуттьових вентиляторів, то в обґрунтуванні заявляють «обмеження
потужності котла по дуттю», якщо не вистачає тяги димососів, то це «обмеження
потужності котла по тязі».
Якщо проблема обмежень потужності котлів вирішена, то в більшості випадків це
призвело до істотного збільшення витрат електроенергії на роботу вентиляторів і
димососів. Сьогодні питомі витрати на власні потреби - тяго дуттьові механізми
збільшилися в 2 і більше разів. У статті запропоновано енергозберігаючий варіант
реконструкції аеродинамічних систем котлів, який дозволяє збільшити подачу вентиляторів
і димососів на 20 - 40%, при цьому знизити витрати енергії на їх роботу на 50% і більше.
Рішення поставленого завдання показано на прикладі збільшення теплової потужності
котельних установок систем теплопостачання міст, які забезпечують якісні параметри
тільки при помірних температурах повітря, а для забезпечення пікових навантажень в
холодний період пропонується будувати нові котли.
Предмет дослідження
Проблема обмежень потужності котлів по тязі і дуттю не пов'язана з фізичним або
моральним зносом ТДМ. Для вирішення цієї проблеми виконано аналіз методики вибору
ТДМ і способу проектування тяго дуттьових трактів. Неоднозначність методики вибору
ТДМ можна відзначити на прикладі рекомендацій з використання дуттьових вентиляторів
марки ВДН в типових проектах котлів [1].
Таблиця 1. Рекомендовані параметри вентиляторів для котлів КВГМ
Котли
КВГМ-6,5
КВГМ-10
КВГМ-20
КВГМ-30
КВГМ-50

Подача
Q* тис. [м3/ч]
8,7
13,3
26,8
40,1
64,3

Марка
вентилятора
ВДН-10
ВДН-10
ВДН-12,5
ВДН-15
ВДН-15

Потужність
Nэл, [кВт]
10,7
10,7
40,0
75,0
75,0

З наведених даних (Табл. 1) видно, що один розмір вентилятора ВДН-15 з
електродвигуном однакової потужності Nел = 75кВт рекомендований для подачі повітря в
котли, потужність яких відрізняється більш ніж в 1,5 рази: КВГМ-30 і КВГМ-50. Така ж
ситуація з котлами КВГМ-6,5 і КВГМ-10, що підтверджує неоднозначність методики
вибору ТДМ.
Об'єкт дослідження
Аналіз методики вибору тяго дуттьових механізмів котлів
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Проектування тяго дуттьових трактів котлів умовно можна розділити на два етапи.
При виконанні першого етапу виконується вибір і розміщення технологічного обладнання
на основі вже сформованих варіантів компонування аеродинамічних систем котельних
установок. При виборі обладнання аеродинамічних систем визначають втрати напору? Р
окремих елементів системи, які розраховують на основі використання довідкових даних
місцевих опорів ζ і коефіцієнтів тертя l. Підсумком першого етапу проектування є
розрахунок сумарних втрат напору аеродинамічних трактів, які представляють
характеристикою мережі на основі сумарної величини опору системи R як до вентилятора в
зоні розрядження, так і в зоні тиску після нагнітача. Втрати напору можна вважати по
табличних значень опорів ζ, l і величинам швидкості потоку V, або за сумарним опору
мережі, яку іноді називають константою, наведеної до величини подачі Q [2].
Рмережа = ΔР = (∑ζ + ∑λl/d) kV2= RQ2

(1)

Другий етап є головним етапом проектування, коли вибирають ТДМ. Для вибору
нагнітачів використовують експериментально отримані характеристики. Побудова
характеристики мережі в поле напірної характеристики вентилятора або димососа дає
робочу точку перетину напірної характеристики мережі Рмережа = f (Q) з напірної
характеристикою нагнітача Рн = f (Q). Саме на другому етапі виконується оптимізація
параметрів роботи аеродинамічних систем з використанням величини ККД нагнітачів.
Головною вимогою вибору ТДМ є забезпечення заданої максимальної подачі Q *.
Для цього дуттьові вентилятори і димососи повинні забезпечувати такий повний напір РV,
який при максимальній подачі Q * компенсує втрати напору? Р на подолання опорів R в
мережі. Тобто ТДМ продавлюють необхідну кількість повітря або газів через систему, тому
їх називають нагнітачами.
Також існують дві умови оптимізації параметрів аеродинамічних трактів:
1-е умова - за робочу ділянку напірної характеристики вентилятора повинна
прийматися та частина, на якій значення ККД вентилятора знаходиться в діапазоні ηвент ≥
0,9ηвент max [3, п.2.15];
2-е умова - витрати електричної енергії N на привід вентилятора повинні бути
мінімальними.
Головна вимога - забезпечення заданої подачі Q * і дві умови оптимізації параметрів
аеродинамічних трактів можна назвати правилами вибору ТДМ [4, 5]. При цьому необхідно
відзначити, що єдиним критерієм, який сьогодні використовується для оптимізації
параметрів при проектуванні аеродинамічних систем, є ККД нагнітачів ηн. Однак, нагнітач
є тільки частиною системи
Друга умова вибору ТДМ тільки декларує необхідність зниження витрат енергії на
привід, однак не має критерію оптимізації витрат енергії на забезпечення подачі.
2 етап
Зняття обмежень потужності котлів шляхом заміни тяго-дуттьових механізмів
Розглянемо варіанти зняття обмежень потужності колов КВГМ-50. Для номінальної
теплової потужності котла NT.Ном = 58 МВт необхідно забезпечити подачу повітря для
горіння палива Q * ≈ 65 тис.м3/год [5]. Однак, рекомендований вентилятор ВДН-15 (див.
Таблицю 1) забезпечує подачу не більше Q0 ≈ 44 тис.м3/год. Через недостатню подачі
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повітря для горіння реальна максимальна теплова потужність котла не перевищує величину
NT.Реал = 40 МВт, а обмеження потужності котельні установки становить
ΔN = NT.Ном - NT.Реал = 58 - 40 = 18 МВт
Для зняття обмежень потужності на основі наведених вище правил вибору ТДМ
можливі два варіанти збільшення подачі повітря в котел:
1-й варіант - заміна ВДН-15 на вентилятор великих розмірів, наприклад на ВДН-17 з
діаметром D2 = 1,7 м без зміни швидкості обертання n1 = 980 хв-1, тобто без заміни
електродвигуна;
2-й варіант - заміни електродвигуна вентилятора ВДН-15 з метою збільшення
швидкості обертання робочого колеса до n2 = 1480 об / хв.
Для наочності вибору ТДМ за існуючими правилами проектування розроблені кілька
способів подання характеристик нагнітачів [4, 5, 6]. Найбільш повно енергетичні параметри
нагнітачів представляють індивідуальні розмірні характеристики вентиляторів і димососів.
Однак для попереднього аналізу і вибору ТДМ розроблені зведені графіки, на яких показані
робочі ділянки напірних характеристик нагнітачів при необхідних значеннях ККД (рис.1).
Використовуючи зведений графік легко вибирати вентилятор по швидкості обертання
електродвигуна n і розмірами робочого колеса D2, який вказується в марці вентилятора в
дециметрах.

Рис.1. Зведений графік рекомендованих параметрів роботи вентиляторів марки ВДН
Для аналізу варіантів вибору вентиляторів на зведеному графіку нами додатково
побудована характеристика мережі Рмережа = f (Q) дуттьового тракту котла КВГМ-50, яка
12

розрахована за формулою (1) і робоча точка А0 відповідає реальним величинам опорів
дуттьових трактів котлів КВГМ-50.
За першим варіантом заміна вентилятора ВДН-15 на більший ВДН-17 дозволить
збільшити подачу до робочої точки В1, в якій подача вентилятора складе Q ≈ 52 тис.м3/год.
Збільшення подачі є недостатньою для номінальної потужності котла (див. Табл. 1). Крім
того, збільшення розмірів вентилятора призведе до підвищення витрат електричної енергії
на привід.
Витрати на привід вентилятора не показані на зведеному графіку (див. Рис.1). Для
аналізу витрат енергії на привід ТДМ використовують формулу перерахунку потужності
подібних вентиляторів при зміні основних параметрів [5, 6].

n 
N 1  N 0  1 
 n0 

3

5

 D1  1 0
 
 D0  0 1

(2)

Аналіз зміни витрат енергії на роботу вентилятора з використанням формули 2
показав, що збільшення продуктивності вентилятора за рахунок його заміни на більший,
призводить до підвищення витрат на привід пропорційно 5-го ступеня відносини діаметрів
робочого колеса. А збільшення продуктивності вентилятора за рахунок підвищення
швидкості обертання призводить до збільшення витрат енергії на привід пропорційно 3-го
ступеня зростання числа обертів. Тому сьогодні пріоритетним вважається варіант
збільшення подачі ТДМ шляхом заміни електродвигуна вентилятора з метою збільшення
швидкості його обертання.
Розглянемо, як зміниться подача повітря в котел при заміні електродвигуна з метою
збільшення оборотів робочого колеса до n2 = 1480мін-1 при незмінній характеристиці
мережі. Подача вентилятора ВДН-15 при великих оборотах в робочій точці В2 збільшується
до необхідної величини Q * ≈ 65 тис.м3/год.
На рис. 2 видно, що при незмінній характеристиці мережі Рсеть = f (Q) за рахунок
підвищення швидкості обертання електродвигуна від n1 = 980 хв-1 (точка АТ) до n2 = 1480
хв-1 (точка В2) подача повітря збільшується в 1, 48 рази (з Q0 ≈ 44 тис.м3 / год до
необхідної величини Q * = 65 тис.м3 / год).
ККД вентилятора при подачі Q *, що забезпечує номінальну потужність котла,
залишається незмінним і прийнятно високим ηвентА0 = ηвентВ »= 0,825. Однак витрати
енергії на привід вентилятора збільшуються з NА = 55 кВт до величини NВ> 180 кВт, тобто
більш ніж в три рази. Таким чином, при збільшенні швидкості обертання електродвигуна
виникає протиріччя між збереженням високого значення ККД вентилятора при значному
підвищенні витрат енергії на привід в 3,27 рази для збільшення подачі повітря в котел в
1,48 рази.
Для усунення зазначеного протиріччя при виборі ТДМ крім ККД вентилятора
запропоновано використовувати коефіцієнт питомих витрат енергії вентилятора kN, який
визначається як відношення витрат на привід N до відповідної подачі Q.
де

kN = N / Q , кВт/м3
Nел - витрат енергії, кВт;
Q – подача вентилятора, м3/год
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(2)

Рис. 2 Параметри дуттьового тракту котла КВГМ-50
в полі характеристик вентилятора ВДН-15 при двох швидкостях обертання
Введення коефіцієнта питомих витрат kN дозволяє виконувати друга умова щодо
оптимізації вибору ТДМ - зниження витрат енергії на привід нагнітачів. Розрахунки
коефіцієнта kN показали, що збільшення подачі шляхом збільшення швидкості обертання
вентилятора є енерговитратним - при збільшенні подачі повітря в 1,48 рази, питомі витрати
підвищилися від величини kN (А) = 1,25 до kN (В) = 2,77.
Таке непропорційне підвищення витрат потужності на дуття пояснює причину того,
що вже більше 20 років склалася ситуація з обмеженнями потужності котлів вирішується
або істотним збільшенням питомих витрат потужності на привід ТДМ, або для
продовження експлуатації котельних установок обґрунтовують причини обмежень
потужності котлів по тязі або дуттю.
За даними зведеного графіка для точок максимальних значень ККД вентилятора де
відома величини подачі Q і напору РV, можна розрахувати значення реальних витрат
електроенергії на привід. Це дозволяє додати і аналізувати енерговитрати при роботі
нагнітачів. Такий зведений графік дуттьових вентиляторів дає можливість оптимізації
вибору дуттьових механізмів не тільки по швидкості обертання n і діаметру D2, але і за
витратами потужності електродвигуна вентилятора, тобто на привід.
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Рис. 3. Зведений графік характеристик вентиляторів типу ВДН з аналізом витрат
потужності в області максимальних значень ККД.
Використовуючи зведений графік (рис. 3) із зазначенням витрат потужності на
привід в точках максимальних значень ККД вентиляторів дозволяє запропонувати 2 варіант
зняття обмежень потужності по дуттю. Хоча це суперечить формулі 1 перерахунку
потужності вентиляторів, але більш економічним варіантом збільшення подачі повітря для
горіння в котлі є використання ВДН-17 з оборотами n=740 об/хв, який забезпечить
необхідну подачу з високим ККД ηвент=0,84 і з меншими витратами електродвигуна
Nел=50кВт.
Тут можна відзначити істотне протиріччя наведених двох варіантів вибору
дуттьових вентиляторів. Аналіз показав, що 2-й варіант - вибір вентилятора з більшою
величиною діаметра робочого колеса Д2 -1,7 м забезпечив зниження витрат енергії на
привід в 4 рази, хоча в обох варіантах ККД вентилятора мав практично максимальні
значення.
3 етап формулювання мети, завдань і гіпотези дослідження
Мета дослідження: Збільшення продуктивності аеродинамічних систем: подачі
повітря для горіння в котлі, запропонований зниження опорів проточних частин повітряних
або газових трактів. Використання методу зниження опорів проточних частин, дозволяє
збільшити подачу вентиляторів або димососів
Гіпотеза: Зняття обмежень потужності котлів шляхом коригування аеродинаміки
елементів дуттьових трактів
4 етап - вибір методів дослідження. Методи дослідження
Коригування аеродинаміки потоків виконується на основі фізичного моделювання з
використанням нового методу візуальної діагностики структури потоків (МВДСП) [7, 8, 9].
Коригування аеродинаміки з використанням МВДСП показана на прикладі
вдосконалення структури потоку у вхідному патрубку вентилятора ВДН-15. Візуальна
діагностика дозволяє виявити зони відриву потоку від стінок (рис. 4а), які є причиною
високих аеродинамічних опорів.
15

y

0 ,6 1 9 L = 5 2

О

0 ,1 8 3 L = 1 5 ,4

В

а

0,041L=3,43

С

0,476L=40

D

D

О

0 ,7 2 6 L = 6 1

C

2

b

1

a

1

1

А

О

х

B

2
1

0,17L=14,3

A

0,833L=70

1,31L=110

L =84

б

Рис. 4. Розробка коригування аеродинаміки вхідного патрубка.
а - візуальна діагностика структури потоку;
б - розробка геометрії безвідривного течії у вхідному патрубку вентилятора.
Для усунення зон відриву потоку від стінок патрубка розробляються вставки лекала, які заміщають дисипативні зони (рис. 4б). Це дозволяє розробити геометрію
проточних частин, при якій протягом буде безвідривним, і за рахунок цього забезпечити
менше значення опору вхідного патрубка вентилятора. Монтаж вставок - лекал повинен
відповідати реальній геометрії вхідного патрубка і структуру потоку.
5 етап - збір фактичного матеріалу.
У 2006 році був розроблений і реалізований в котельні м. Іллічівськ Одеської області
енергозберігаючий варіант зняття обмежень потужності котлів КВГМ-50 по дуттю тільки
за рахунок зниження втрат напору в аеродинамічній мережі шляхом коригування
аеродинаміки в елементах дуттьового тракту (повороти, вхідні і вихідні ділянки
обладнання, колектори, пальники, тощо).

Рис.5. Монтаж вставок у вхідному патрубку вентилятора
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Вимірювання аеродинамічних параметрів вхідного патрубка вентилятора показали,
що після усунення дисипативних зон, опір повороту потоку у вхідному патрубку при
числах Рейнольдса Re> 105 знизилося з ζ = 1,57 до ζ = 0,23 [10].
Також була виконана коригування аеродинаміки в поворотах потоку на 90º.
Установка вставок, що усувають дисипативні зони дозволила знизити опору поворотів
потоку на 90º більш ніж в 4 рази. Крім того, пропонований підхід до аналізу втрат напору в
дуттьовому тракті показав, що найбільші втрати напору створюють пальника типу РГМГ.
Вони були замінені на пальники типу «СНТ», з істотно меншим опором [11]. Заміна
пальників знизила втрати напору в дуттьовому тракті котла більш ніж на 50%.
6 етап - обробка результатів дослідження та їх інтерпретація.
Реконструкція з метою коригування аеродинаміки дуттьового тракту дозволила
істотно знизити опору елементів аеродинамічного системи. На рис. 6 в поле характеристик
вентилятора ВДН-15 з оборотами n =980хв-1 представлені дві характеристики мережі
РмережаА - до реконструкції і РмережаС - після реконструкції, які показують зміни параметрів
дуттьового тракту.

Рис. 6. Параметри дуттьового тракту котла КВГМ-50 до і після реконструкції
Після коригування аеродинаміки елементів дуттьового тракту котла КВГМ-50 при
повністю відкритих напрямних апаратах (при максимально можливої продуктивності
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вентилятора) на новій характеристики мережі РмережаС видно, що подача збільшена до
необхідної величини Q * ≈ 65 тис.м3/год.
Позитивним результатом зниження опорів в дуттьовому тракті є зниження
коефіцієнта питомих витрат на привід вентилятора від kN.А0 = 1,2 в точці А0 до kN.С. = 1,05
в точці С. Однак, вимагає аналізу зменшення ККД вентилятора від ηвентА0 = 0,825 до
ηвентС=0,79.
Важливим результатом реконструкції є економія електроенергії на привід
вентилятора у всьому діапазоні зміни навантаження котла. Так, наприклад, при зменшенні
теплової потужності котла до Nт = 40 МВт і зниженні подачі вентилятора до QС0 = 45
тис.м3 / год, витрати енергії на привід складуть NС0 = 39 кВт.
Тобто, економія витрат енергії на дуття після реконструкції при навантаженні котла
40МВт складе ΔN=NА0-NС0=55-39=16кВт, а коефіцієнт питомих витрат на подачу в точці
С0 зменшиться до величини kNС0 = 0,87.
Аналіз зміни параметрів дуттьового тракту котла КВГМ-50 з вентилятором ВДН-15
при різних варіантах збільшення подачі повітря в котел показані в таблиці 2. Робоча точка
А0 відповідає параметрам до реконструкції. Робоча точка В2 - відповідає другому варіанту
збільшення подачі за рахунок заміни електродвигуна і збільшення оборотів вентилятора
ВДН-15 до n2 = 1480 хв-1. Робочі точки С0 і С характеризують параметри вентилятора і
дутьевого тракту після коригування аеродинаміки дуттьового тракту і нової сумарною
зниженою величиною опору тракту R при навантаженні котла 40 МВт і 58 МВт відповідно.
Таблиця 2. Зміна параметрів дуттєвого тракту котла КВГМ-50 при різних варіантах
збільшення подачі вентилятора ВДН-15
Наименование
Максимальная
мощность котла
Подача вент-ра
Число оборотов
КПД вент.
Затраты вент.
Удельн. затраты

Обозн.
NТ
QT,
Q
N

Размер

До реконстр.

МВт
Гкал
103 м3/ч
мин-1
%
кВт
Вт/м3

Точка А0
40
34,5
45
980
0,825
55
1,2

Увел-ние
оборотов
Точка В2
58
50
65
1480
0,825
180
2,77

Корректировка
Аэродинамики
Точка С0
Точка С
40
58
34,5
50
45
65
980
980
0,47
0,79
39
68
0,87
1.05

Результати випробувань параметрів роботи котлів №3 і №4 в котельні м Іллічівська
до і після реконструкції зафіксовані в режимних картах котлів. Реальні результати
реконструкції відрізняються від наведених вище, так як в котельні встановлені дуттьові
вентилятори ВД-15,5 з загнутими вперед лопатками. Основні параметри роботи котельних
установок до та після реконструкції на основі даних режимних карт наведені відповідно в
таблиці 3 (до реконструкції) і таблиці 4 (після реконструкції).
Таблиця 3. Параметри КВГМ-50 до реконструкції дуттьового тракту
Название параметра
Тепловая мощность
Котла
Расход газа
Подача вентилятора
Затраты на дутье

Обозначения и
размерность
Nт, МВт
QT, Гкал
%
Qг, м3/ч
Qв, м3/ч
N, кВт

25,5
22
44
29800
29800
34
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Параметры
29
35
25
30
50
60
3400
4000
34000
40000
43
54

37
32
64
4300
43000
65

Таблиця 4. Параметри КВГМ-50 після реконструкції дуттьового тракту
Название параметра
Тепловая мощность
котла
Расход газа

Обозначения и
размерность
Nт, МВт
QT, Гкал
%

21
18
36

Qг, м3/ч

2680

2880

4250

5750

42500

57500

Параметры
25,5
37
22
32
44
64

Подача вентилятора

Qв,

м3/ч

26800

28800

Затраты на дутье

N,

кВт

28

30

42

50
43
86

83

Головним результатом реконструкції дуттьових трактів і зниження втрат напору в
дуттьових трактах двох котлів КВГМ-50 в м Іллічівськ стало збільшення теплової
потужності на котлі №3 з 36,2 до 51,93 МВт і на котлі №4 з 37,8 до 48, 28 МВт при
відповідному збільшенні витрати газу.
Після виконання реконструкції дуттьового тракту коригування та оптимізація
аеродинамічних процесів забезпечила збільшення діапазону регулювання теплового
навантаження котлів. Максимальна потужність котлів збільшена від 37 МВт до 50 МВт, а
мінімальна потужність котлів зменшена від 25,5МВт до 21 МВт. Результати економії
енергії на дуття при порівнянній теплової потужності котлів Nт = 37МВт до і після
реконструкції склали ΔN = 65 - 42 = 23 кВт.
Однак, збільшення подачі повітря в котел після реконструкції більш ніж на 40% всетаки не дозволило забезпечити номінальну потужність котлів через великі опорів тягових
трактів котлів. Максимальне навантаження котлів (середня по режимним картам котлів №3
і №4) склала 50 МВт або 86% від номінальної потужності 58 МВт. Після реконструкції
дуттьового тракту і зняття обмеження потужності котлів по дуттю в обґрунтуванні причини
обмеження потужності котлів на 14% зафіксована недостатня продуктивність димососа
ДН-21. Тобто сьогодні причиною неможливості забезпечити номінальне теплове
навантаження котлів в період низьких температур є обмеження потужності котлів №3 і №4
по тязі. У цей період потрібно включення додаткових котлів, що призводить з до зниження
економічності системи теплопостачання.
ВИСНОВКИ
Світовий досвід свідчить, що реконструкція енергоустановок з метою поліпшення
параметрів роботи і продовження терміну їх експлуатації набагато дешевше за будівництво
нових об'єктів. Реконструкція котлів з метою зниження втрат напору в тяго-дуттьових
трактах котлів дозволяють змінити ставлення до проблеми обмежень потужності
працюючих котлів. Тобто більша частина котлів КВГМ, що знаходяться в експлуатації,
мають суттєвий резерв збільшення їх навантаження. Причому реконструкція, що забезпечує
зниження опорів проточних частин вигідна тим, що набагато дешевше за будівництво
нових об'єктів, а також дозволяє збільшити продуктивність тяго-дуттьових механізмів з
одночасним зниженням питомих витрат енергії на тягу і дуття при всіх значеннях теплової
потужності котлів [12].
Використання двох коефіцієнтів: ККД нагнітачів для оптимізації по 1-му умові
вибору ТДМ і коефіцієнта питомих витрат kN для оптимізації по 2-му умові вибору ТДМ
дозволяє розробляти енергозберігаючі варіанти збільшення подачі вентиляторів.
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