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д.т.н., професору Керницькому І.С. 

 

ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу  

Березовецької Оксани Георгіївни на тему: «Обґрунтування параметрів 

ротаційної вакуумної помпи для доїльних установок» на здобуття ступеня 

доктора філософії в галузі знань 13 «Механічна інженерія» зі спеціальності 

133 «Галузеве машинобудування» 

 

Ступінь актуальності обраної теми. Дисертаційна робота 

Березовецької О. Г. спрямована на теоретичне обґрунтування та практичну 

реалізацію підвищення ефективності вакуумної системи доїльної установки 

шляхом розроблення двороторної вакуумної помпи оснащеної ізотропними 

еластичними пластинами встановленими на торцях ротора. Робота є 

актуальною, тому що надійність та якість роботи індивідуальних доїльних 

установок, що працюють в приватному секторі та малих фермерських 

господарствах, залежить від силових агрегатів. Для силових агрегатів широко 

використовуються двороторні вакуумні помпи. Проте, цьому типу машин 

притаманний ряд недоліків обумовлений конструкційними недоліками. 

Розробка нових конструкцій двороторних вакуумних помп дозволить 

усунути деякі із них. 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 важливим науковим 

та виробничим питанням. 

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» (номер 

державної реєстрації 0111U001251, 2011-2015 р.р); «Розроблення адаптивної 
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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.). Авторкою класифіковано вакуумні помпи для доїльних установок за 

функціональними ознаками і технічними характеристиками, на підставі 

аналізу впливу параметрів вакуумної системи на технологічний процес 

машинного доїння, обґрунтовано тип і особливості конструкції вакуумної 

помпи, яка дозволить підвищити ефективність вакуумної системи доїльної 

установки. В роботі обґрунтовано раціональні конструкційні розміри, 

зокрема – радіус ротора, віддаль між ексцентриситетами роторів. На основі 

аналізу роботи двороторної вакуумної помпи для роторів у вигляді овалу 

Кассіні отримано аналітичні залежності для визначення корисної площі 

поперечного перерізу помпи на основі нормального еліптичного інтегралу 

другого роду, що формалізують зв’язок між конструкційними параметрами 

роторів, кутом повороту роторів, що дозволяє обґрунтування корисної площі 

поперечного перерізу в залежності від кута повороту роторів та з 

врахуванням циклічності періоду повороту. Проведено теоретичні 

дослідження конструкційно-технологічних параметрів вакуумної помпи. 

Проведенні дослідження дали змогу встановити взаємозв’язок між 

вищеназваними параметрами, а також встановити їх вплив на процес 

перетікання повітря, що, в свою чергу, характеризує якісні показники 

створення вакуумметричного тиску. Розроблено експериментальну 

лабораторну установку для дослідження коефіцієнта тертя-ковзання. 

Використання води як мастильно-герметизуючої і охолоджуючої рідини 

уможливлює герметизацію прецизійних пар (ротор-ротор, ротор-статор), що 

зменшує перетікання повітря. Розроблено експериментальну двороторну 

вакуумну помпу для дослідження процесу створення вакуумметричного 

тиску, що входить до складу експериментальної лабораторної установки. 

Ротори пропонованої вакуумної помпи виконані з гумовими вставками, 

виготовленими у вигляді еластичних пластин, що забезпечують щільність 

пар тертя-ковзання у широкому діапазоні кутових швидкостей в середовищі 

змащувально-охолоджувальних рідин. 

Вищезазначене вказує на актуальність обраної теми дисертації, мети та 

завдань представленого дослідження.  

2. Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Сформульоване наукове завдання, яке 

полягає в теоретичному обґрунтуванні та практичній актуалізації питань 
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щодо підвищення ефективності вакуумної системи доїльної установки 

шляхом розроблення двороторної вакуумної помпи з ізотропними 

еластичними пластинами на торцях ротора, що обертаються у 

змащувальному середовищі, знайшло нове вирішення у представленому 

дослідженні. Основні теоретичні і практичні розробки авторки спираються на 

критичне узагальнення наукових праць вітчизняних і закордонних авторів, 

результатів особистих досліджень автора.  

Ознайомлення із змістом дисертації дозволяє констатувати глибину 

розроблення автором досліджуваної проблематики, суттєву новизну 

наукового доробку. Дисертаційна робота має логічну структурну побудову, її 

зміст повною мірою розкриває тему наукового дослідження. Отримані 

результати дисертаційної роботи, сформульовані висновки та рекомендації, є 

науково обґрунтованими, пройшли виробничу апробацію, що 

підтверджується відповідними документами.  

3. Новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. У дисертації визначено мету дослідження, 

яка полягає у теоретичному обґрунтуванні конструкційно-технологічних 

параметрів двороторної вакуумної помпи для доїльних установок. Відповідно 

до мети були поставлені завдання теоретичного, методичного та прикладного 

характеру. Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи дає підстави 

констатувати, що в цілому автору вдалося вирішити завдання та досягти 

поставленої мети. Завдання співвідносяться з ознаками наукової новизни 

дослідження, що свідчить про оригінальність обраних автором шляхів 

вирішення зазначених завдань.  

Наукові положення, висновки та рекомендації, викладені в 

дисертаційній роботі, є обґрунтованими з теоретичної і методичної точки 

зору та достовірними, базуються на сучасних теоріях, працях зарубіжних та 

вітчизняних науковців щодо підвищення ефективності вакуумної системи 

доїльної установки шляхом розроблення двороторної вакуумної помпи з 

ізотропними еластичними елементами ущільнень статора на торцях ротора, 

які працюють у змащувальному середовищі. Отримані результати в достатній 

мірі мають чіткі кількісні та якісні характеристики і повністю витікають з 

проведених досліджень.  

Об’єкт, предмет та мета роботи логічно пов’язані. Об’єктом 

дослідження є робочий процес створення вакуумметричного тиску та 

вакуумна двороторна помпа. Предметом дослідження є закономірності, які 

пов’язують конструкційні та технологічні параметри двороторної вакуумної 

помпи із  режимами її роботи. 
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Дисертаційна робота має логічну структурну побудову, її зміст повною 

мірою розкриває тему наукового дослідження. Між розділами та 

підрозділами роботи є належний взаємозв’язок, усі розділи містять рисунки, 

таблиці, посилання на літературні джерела. Наведені в роботі дані 

підтверджені у ході дослідження. Висновки до розділів дисертаційної роботи 

та загальні висновки до неї є логічними й підтверджені результатами 

апробації на чотирьох науково-практичних конференціях, публікацією у 

наукових спеціалізованих виданнях, впровадженням авторських пропозицій у 

діяльність відповідних організацій.  

Отже, вищезазначене дає підстави стверджувати, що основні 

положення, висновки і рекомендації дисертаційної роботи достатньо 

обґрунтовані і достовірні.  

Дисертантом отримані результати, що містять елементи наукової 

новизни. До найбільш значущих здобутків можна віднести такі наукові 

положення:  

- 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 дозволяє провести 

обґрунтування корисної площі поперечного перерізу в залежності від кута 

повороту роторів та з врахуванням циклів періоду повороту (с. 46-49); 

- 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, вакууметричним тиском, 

еквівалентною довжиною щілини, величиною зазору, на основі яких 

обґрунтовано конструкцію роторів з еластичними пружними пластинами в 

торцях роторів (с.55-63); 

- отримала подальший розвиток 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, коефіцієнтами манометричним і 

наповнення, що дозволяє виконати обґрунтування раціональних 

конструкційно-технологічних параметрів вакуумної помпи  (с. 49-84);  

- аналітична залежність коефіцієнта тертя, за змочування пари тертя 

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

встановлює взаємозв’язок сил в’язкого і нормального напружень за умови 
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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  (с. 109-113); 

- отримали подальший розвиток кореляційні залежності коефіцієнту 

тертя, відкачувальної характеристики, потужності приводу, які 

встановлюють взаємозв’язок між вакууметричним тиском, частотою 

обертання, нормальною силою створеною ізотропною еластичною вставкою, 

які підтверджують роботоздатність двороторної вакуумної помпи та 

адекватність теоретичних положень (с. 96-107);  

Новизна технічних рішень підтверджена патентом України на корисну 

модель. 

Отримані у дисертаційній роботі результати, висновки та рекомендації 

мають теоретичне та практичне значення.  

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. 

Результати науково-дослідної роботи передані у товариство з 

додатковою відповідальністю «Брацлав» для виготовлення дослідно-

конструкторських зразків двороторної вакуумної помпи зі змащуваними 

еластичними елементами. 

Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків та додатків. 

Повний обсяг викладено на 169 сторінках друкованого тексту, із них 122 

сторінки основного тексту, який містить 11 таблиць, 55 рисунків, 13 додатків 

на 21 сторінці. Список використаних джерел налічує 147 найменувань і 

займає 16 сторінок.  

Робота написана українською мовою. Стиль викладення матеріалів 

дослідження відповідає вимогам, що висуваються до наукових праць такого 

рівня, вирізняється науковістю, системністю, обґрунтованістю, логічністю та 
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послідовністю. Мета дослідження відповідає темі дисертаційної роботи. 

Зміст сформульованих наукових завдань структурно та логічно узгоджений, 

їх кількість є достатньою для розкриття теми дисертації та досягнення 

поставленої мети.  

Кожен з розділів та підрозділів роботи містить результати, що 

становлять значний науковий інтерес та є обґрунтованими і достовірними.  

У першому розділі «Сучасний стан питань і вибір напрямів 

досліджень» проведено авторське узагальнення основних факторів, що 

впливають на процес роботи вакуумних помп. Такими факторами є фізико-

механічні властивості матеріалу роторів (коефіцієнт тертя, матеріал 

еластичних елементів), геометричні (внутрішній діаметр статора, діаметри 

роторів) і технологічні параметри (перетікання повітря, частота обертання 

роторів, рівень вакууметричного тиску), (с. 24-30). 

Важливим науковим доробком є критичний аналіз впливу параметрів 

доїльних установок на технологічний процес машинного доїння. Передусім 

авторка показує обізнаність у конструктивних різновидах вакуумних помп 

доїльних установок (с. 30-38); водночас віддаючи перевагу двороторним 

вакуумним помпам (с. 36-38).  

У другому розділі «Теоретичні дослідження двороторної вакуумної 

помпи» авторка здійснює обґрунтування геометрії ротора вакуумної помпи 

(с.42-46). Заслуговує на увагу ґрунтовно проведене автором моделювання 

корисної площі поперечного перерізу помпи (с. 46-49).  

Авторкою розроблено аналітичні залежності відкачувальної 

характеристики двороторної вакуумної помпи (с. 49-63). Результати 

моделювання пришвидшень перетікання повітря дозволяють розрахувати 

перепускні і відкачувальні характеристики помпи. 

Для розроблення відкачувальної характеристики двороторної помпи 

проведено моделювання кількісних і швидкісних параметрів (с. 63-73). 

Авторкою розроблено аналітичну модель тертя ізотропної пружної вставки в 

роторі об статор помпи (с. 73-76) та модель тертя за присутності змочування 

площі контакту пари «ротор-статор» (с. 76-84). Розроблена аналітична 

модель тертя системи «ротор-статор» з ізотропними пружними вставками  

показує, що із збільшенням частоти обертання ротора, коефіцієнт тертя 

зменшується. 

У третьому розділі «Програма і методика експериментальних 

досліджень» авторка значну увагу приділяє експериментальним 

дослідженням, які проводили з метою перевірки основних теоретичних 
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положень і їх висновків, а також для визначення експериментальних 

залежностей коефіцієнта тертя.  

Програма експериментальних досліджень параметрів вакуумної помпи 

розроблялена відповідно до поставленої мети і завдань досліджень. 

Проведені теоретичні дослідження конструкційно-технологічних 

параметрів вакуумної помпи дали змогу встановити взаємозв’язок між ними, 

а також їх вплив на процес перетікання повітря, що характеризує якість 

створення вакууму. Для встановлення достовірності теоретичних висновків 

програмою експериментальних досліджень вирішено наступні завдання: 

– розроблено експериментальну установку для дослідження вакуумної 

помпи (с. 87-96); 

– експериментально встановлено вплив факторів на коефіцієнт тертя 

роторів вакуумної помпи (с. 96-103); 

– експериментально отримано відкачувальну характеристику вакуумної 

помпи (с. 103-106); 

– експериментально отримано результати дослідження потужності 

приводу роторів вакуумної помпи (с. 106-107). 

У четвертому розділі «Результати експериментальних досліджень 

двороторної вакуумної помпи» дисертанткою реалізовано планований 

експеримент дослідження коефіцієнта тертя вакуумної помпи та побудовано 

залежності коефіцієнта тертя-ковзання від величини зусилля  Fн  при частоті 

обертання роторів n та від частоти обертання роторів n при зусиллі Fн. Аналіз 

цих залежностей показав, що характер зміни коефіцієнту тертя-ковзання 

вакуумної помпи є однаковий для всього інтервалу зміни факторів. Із 

збільшенням частоти обертання роторів та зменшенням величини зусилля 

коефіцієнт тертя зменшується (с. 109-113).  

Також проведено планований експеримент дослідження відкачувальної 

характеристики вакуумної помпи і побудовано залежності відкачувальної 

характеристики Q вакуумної помпи від частоти обертання роторів n при 

вакуумметричному тиску PВ та від вакуумметричного тиску PВ при частоті 

обертання роторів n (с. 114-123). За результатами проведення 

експериментальних досліджень потужності приводу вакуумної помпи 

побудовано залежність потужності N вакуумної помпи від частоти обертання 

роторів n при вакуумметричному тиску PВ та від вакууметричного тиску PВ 

при частоті обертання роторів n. Аналіз даних залежностей показав, що 

характер зміни потужності вакуумної помпи є однаковий для всього 

інтервалу зміни факторів. Із збільшенням частоти обертання роторів та 

збільшенням величини зусилля потужність зростає (с. 122). 
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У п’ятому розділі «Економічна ефективність використання двороторної 

вакуумної помпи» дисертанткою проведено техніко-економічне 

обґрунтування застосування двороторної вакуумної помпи у складі 

індивідуальної доїльної установки. За результатами проведених розрахунків 

встановлено, що річний економічний ефект від впровадження результатів 

досліджень і функціонування індивідуальної доїльної установки з 

розробленою двороторною вакуумною помпою в розрахунку на одну корову 

становить приблизно 5820 грн/корову. Показник ефективності 

функціонування індивідуальної доїльної установки зростає приблизно у 3,5 

рази (с. 129). 

Таким чином, результати наукового дослідження Березовецької Оксани 

Георіївни, представлені в дисертаційній роботі, достатньо обґрунтовані і 

мають наукову достовірність. Висновки за всіма розділами та загальні 

висновки є логічними та зрозумілими. Назва дисертаційної роботи 

«Обґрунтування параметрів ротаційної вакуумної помпи для доїльних 

установок» повністю відповідає її змісту, що підтверджується метою 

дослідження та вирішеними у процесі її досягнення завдань.  

4. Повнота викладу в наукових публікаціях, зарахованих за темою 

дисертації, наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Основні положення дисертації опубліковано 

у 11 наукових працях обсягом 3,56 друк. арк. (2,52 друк. арк. належить 

особисто автору), а саме: 4 статті у наукових фахових виданнях України, 

одна стаття – в зарубіжному періодичному науковому виданні в країні 

Європейського Союзу, 4 публікації за матеріалами конференцій, 1 

рекомендації виробництву та 1 патент України на корисну модель, що 

дозволяє вважати виконаними положення п. 11 Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167. 

Положення дисертаційного дослідження, які складають наукову новизну, 

повністю висвітлені у наукових спеціалізованих виданнях та обговорені на 

науково-практичних конференціях. Сформульовані у дисертації наукові 

результати, висновки, рекомендації і пропозиції належать особисто автору, є 

його науковим доробком. Особистий внесок здобувача є достатнім.  

5. Відсутність (наявність) порушення академічної доброчесності. 

Аналіз дисертації та наукових публікацій Березовецької О.Г., у яких 

висвітлені основні наукові результати дисертації, не дає підстав констатувати 

щодо допущення здобувачем порушень академічної доброчесності 

(академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації, фальсифікації). Зокрема, 
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дисертація містить посилання на джерела інформації за кожним випадком 

використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; відповідає нормам 

законодавства про авторське право і суміжні права; відображає прагнення 

надати достовірну інформацію про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.  

6. Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертаційної 

роботи. Представлена дисертаційна робота, незважаючи на достатньо 

високий науковий рівень її виконання, характеризується наявністю певних 

недоліків та дискусійних положень, а саме:  

1. У першому розділі доречно булою показати інтегральний показник, 

щодо використання різних видів вакуумних помп, що дозволив б чітко 

вказати на подальший напрямок дослідження, зокрема і для двороторних 

помп. 

2. У п.р. 1.3 наведено конструктивні схеми вакуумних помп типу Рутс, 

а також їх технологічні параметри. Однак доцільно було б проаналізувати 

основні переваги і недоліки даних схем вакуумних помп і їх доцільність 

застосування для систем доїння корів. 

3. Результати інтегрування залежностей 2.18, 2.19 і 2.20 необхідно було 

привести у тексті, а не в додатку, що покращило б розуміння отриманих 

характеристик. 

4. У рівняннях 2.29, 2.32, 2.34 і 2.35 використано параметр – число Маха. 

Із тесту роботи не зрозуміло за яких вхідних параметрів процесу перетікання 

повітря підбиралося його значення? 

5. Із тесту роботи не зрозуміло як з фізики процесу (п.р. 2.5.1, рис. 2.26) 

було виконано обґрунтування положення, що із збільшення частоти 

обертання ротора, коефіцієнт тертя пружної вставки об статор зменшується? 

6. І тесту роботи не зрозуміло чим обґрунтоване твердження (п.р. 2.5), 

що пружна еластична вставка у момент обертання ротора і її деформації буде 

ізотропною, якщо її об’єм обмежений конструкційним простором і є 

незмінним в процесі її деформації? 

7. В таблиці 3.4. рівні варіювання факторів значення n для значень із 

мінусом вказано не вірно. 

8. В регресійних рівняннях забагато знаків після коми, деякі критерії не 

важливі (не значимі) і їх необхідно виключити із рівнянь (рівняння 4.3, 4.6, 

4.7). 

 

7. Загальна оцінка роботи, її відповідність встановленим вимогам. 

Дисертаційна робота Березовецької Оксани Георгіївни на тему: 
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«Обґрунтування параметрів ротаційної вакуумної помпи для доїльних 

установок» є завершеною, самостійно виконаною науковою працею, містить 

нові теоретичні узагальнення та науково-методичні підходи до вирішення 

актуального науково-практичного завдання щодо проблематики створення 

заданого вакуумметричного тиску двороторною вакуумною помпою в 

індивідуальній доїльній установці. 

Обрану тему дисертаційної роботи розкрито в повному обсязі, 

розв’язано поставлені завдання, досягнуто мету дослідження, отримано нові 

наукові результати, які мають теоретичне значення та практичну цінність. 

Дисертація має концептуальний та прикладний характер, що є 

характерним для наукової роботи. 

Дисертація Березовецької Оксани Георгіївни на тему: «Обґрунтування 

параметрів ротаційної вакуумної помпи для доїльних установок» відповідає 

«Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії», затвердженого Постановою КМУ від 06.03.2019 р. № 167, а її 

авторка заслуговує на присудження ступеня доктора філософії у галузі знань 

13 «Механічна інженерія» зі спеціальності 133 – «Галузеве 

машинобудування». 
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