
ВИСНОВОК 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів  

дисертаційної робити «Обґрунтування параметрів ротаційної вакуумної 

помпи для доїльних установок», поданої на здобуття ступеня  

доктора філософії за спеціальністю 133 – Галузеве машинобудування 

 

Актуальність теми дослідження і отриманих результатів.  

Надійність та якість роботи індивідуальних доїльних установок, які 

працюють в приватному секторі, залежить від силових агрегатів, в якості 

яких знайшли широке використання двороторні вакуумні помпи. Недоліки 

цього типу машин обумовлюються недосконалістю конструкції. Розробка 

нових конструкцій двороторних вакуумних помп дозволить переглянути 

загальноприйняті співвідношення їх конструкційно-технологічних 

параметрів. Крім того, з практичного досвіду використання доїльних 

установок, можна стверджувати, що більшість відмов трапляється через 

недотримання правил експлуатації та обслуговування силових агрегатів.  

Тому удосконалення конструкції, спрощення або уникнення 

необхідності поточного обслуговування ротаційних вакуумних помп, які 

використовуються в доїльних установках, на сьогодні є актуальним 

питанням. У зв'язку з вищевикладеним, дисертаційна робота присвячена 

підвищенню ефективності вакуумних засобів механізації в молочному 

тваринництві.  

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт 

факультету механіки та енергетики Львівського національного аграрного 

університету, у рамках теми наукових досліджень «Розробка проектно-

керованих інноваційних систем, ресурсоощадних технологій і технічних 

засобів у агропромисловому виробництві та його енергозабезпеченні» (№ д.р. 

0111U001251, 2011-2015 р.р); «Розроблення адаптивної кібер-фізичної 

системи процесу виробництва молока» (№ д.р. 0116U004616, 2016-2017 р.р);  

«Розробка проектно-керованих інноваційних систем, ресурсооощадних 

технологій і технічних засобів в агропромисловому виробництві та його 

енергозабезпеченні» (№ д.р. 0116U003179, 2016–2020 р.р.). 

 

Наукова новизна одержаних дисертанткою результатів. 

Основні положення наукової новизни полягають у наступному: 

вперше: 

- отримана аналітична залежність корисної площі поперечного перерізу 

двороторної вакуумної помпи на основі нормального еліптичного інтегралу 

другого роду, яка встановлює взаємозв’язок між конструкційними 



параметрами роторів, кутом повороту роторів, що уможливлює 

обґрунтування корисної площі поперечного перерізу від кута повороту 

роторів з врахуванням циклів періоду повороту; 

- отримані аналітичні залежності швидкостей і пришвидшень 

радіального і бокового переміщення повітря системи «ротор-статор» 

двороторної вакуумної помпи, які встановлюють взаємозв’язок між 

конструкційними параметрами ротора, вакуумметричним тиском, 

еквівалентною довжиною щілини, величиною зазору, на основі яких 

обґрунтовано конструкцію роторів з еластичними пружними пластинами в 

торцях роторів. 

Удосконалено конструкцію робочих органів двороторної вакуумної 

помпи шляхом встановлення еластичних елементів зі змащуванням по торцях 

роторів. 

Набуло подальшого розвитку: 

- математична залежність відкачувальної характеристики двороторної 

вакуумної помпи, з врахуванням характеристики перетікань повітря на основі 

периметру проекцій ротора для овалу Кассіні, яка встановлює взаємозв’язок 

між конструкційно-технологічними параметрами ротора, коефіцієнтом 

манометричним і наповнення, що уможливлює обґрунтування раціональних 

конструкційно-технологічних параметрів вакуумної помпи; 

- аналітична залежність коефіцієнта тертя, за змочування пари тертя 

«ротор-статор» і наявності ізотропної пластичної вставки у торці ротора, яка 

встановлює взаємозв’язок сил в’зкого і нормального напружень за умови 

квазістатичного потоку змащувального середовища, частоти обертання 

ротора, радіуса ротора, тиску , ширини пружної вставки, величини зазору і 

динамічної в’язкості змащувального середовища, як критерій ефективності 

конструкції помпи; 

- кореляційні залежності коефіцієнту тертя, відкачувальної 

характеристики, потужності приводу, які встановлюють взаємозв’язок між 

вакуумметричним тиском, частотою обертання, нормальною силою 

створеною ізотропною еластичною вставкою, які підтверджують 

роботоздатність двороторної вакуумної помпи та адекватність теоретичних 

положень.  

Особиста участь в одержанні результатів, викладених у дисертації. 

Дисертаційна робота є самостійно виконаним і завершеним науковим 

дослідженням. Наукові результати [1-11], наведені в дисертаційній роботі та 

які виносяться на захист, одержані особисто автором. Вони в сукупності 

сприяють вирішенню важливого наукового завдання – обґрунтування 

параметрів роторних вакуумних помп для доїльних установок.   



Ступінь достовірності результатів проведених досліджень. 

Наукові положення, висновки та рекомендації, які містяться в 

дисертаційній роботі Березовецької О.Г., є наслідком різнобічних наукових 

досліджень [3, 5], виконаних автором при вирішенні завдань, які поставлені в 

роботі. Достовірність отриманих теоретичних та практичних розробок 

визначається використанням сучасних методів дослідження [4, 8], значним 

обсягом і детально продуманою програмою досліджень та їх статистичною 

обробкою із застосуванням математичних методів аналізу результатів. 

Рукопис дисертації написаний з використанням фахової термінології. Для 

тексту характерна цілісність і смислова завершеність. Результати 

дослідження та наукові положення дисертації достатньо повно представлені 

в публікаціях у фахових виданнях [1-5]. Дослідження проведені на 

достатньому сучасному рівні. Отримані результати і висновки не викликають 

сумніву.  

Підтвердженням належного рівня дисертації є апробація результатів 

дослідження на науково-практичних конференціях [6-9], їх публікація в 

наукових фахових виданнях, впровадження наукового доробку автора у 

практику [11]. 

Наукове та практичне значення одержаних результатів.  

На  основі  результатів теоретичних та експериментальних досліджень 

з’ясовано особливості визначення коефіцієнта тертя в середовищі 

змащувально-охолоджуючої рідини на різних режимах роботи вакуумної 

помпи. Це допомогло з’ясувати особливості перебігу створення вакууму для 

доїльних установок. Запропоновано встановлювати ізотропні еластичні 

пластини із використанням змащувально-охолоджуючої рідини. При цьому 

підвищується продуктивність, надійність та екологічність вакуумної помпи. 

Експериментальна установка, дослідний зразок та матеріали 

досліджень за темою дисертації використовуються в навчальному процесі 

Львівського національного аграрного університету на кафедрі 

сільськогосподарської техніки при виконанні магістерських робіт, проведені 

лекцій і лабораторного практикуму 

Оцінка мови і стилю дисертації.  

Дисертаційна робота Березовецької Оксани Георгіївни на тему: 

«Обґрунтування параметрів ротаційної вакуумної помпи для доїльних 

установок» викладена літературною українською мовою в доступному для 

сприйняття науковому стилі, характеризується цілісністю, змістовною 

завершеністю та логічною послідовністю подачі матеріалу.  

 



Повнота викладу матеріалів дисертації у працях, опублікованих 

авторкою. 

За результатами дослідження опубліковано 11 наукових праць, у тому 

числі 4 статті у наукових фахових виданнях України, одна стаття – в зару-

біжному науковому періодичному виданні, 4 публікації в матеріалах 

конференцій. 

  

Список наукових публікацій Березовецької О.Г. за темою дисертації 
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Загальний висновок 

 

Дисертаційна робота Березовецької Оксани Георгіївни на тему:  

«Обґрунтування параметрів ротаційної вакуумної помпи для доїльних 

установок» є завершеним науковим дослідженням, виконаним дисертантом 

особисто. Вона свідчить про достатній рівень наукової підготовки її автора. 

Ним зроблено значний внесок у вирішення питань, які мають важливе 

значення для підвищенню ефективності вакуумних засобів механізації в 

молочному тваринництві Робота містить обґрунтовані й достовірні висновки 

і пропозиції.  

Представлена дисертаційна робота відповідає встановленим вимогам 

щодо її змісту та оформлення. Вона відповідає спеціальності 133 «Галузеве 

машинобудування» та вимогам пп. 9, 10, 11, 12 Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. 

Дисертація Березовецької Оксани Георгіївни на тему «Обґрунтування 

параметрів ротаційної вакуумної помпи для доїльних установок» 

рекомендується до захисту в разовій спеціалізованій вченій раді за 

спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».  
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