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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» 

 

Актуальність теми дослідження 

та її зв’язок з напрямами науково-дослідних робіт 

 

 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 індивідуальних доїльних установок, можна 

стверджувати, що більшість відмов трапляється через недотримання правил 

експлуатації та обслуговування силових агрегатів.  

Тому удосконалення конструкції, спрощення або усунення необхідності 

поточного обслуговування ротаційних вакуумних помп, які використовуються в 

індивідуальних доїльних установках, на сьогодні є актуальним питанням. У 

зв'язку з вищевикладеним, дисертаційна робота присвячена підвищенню 

ефективності засобів механізації створення вакуумметричного тиску в 

молочному тваринництві.  

Актуальність теми дисертаційного дослідження підтверджується і тим, що 

дисертаційна робота узгоджується з програмою наукових досліджень 

Львівського національного аграрного університету, а саме - в межах науково- 

дослідної теми: «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 кібер-фізичної системи процесу виробництва 
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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.) автором класифіковано вакуумні помпи 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 уможливить підвищення ефективності вакуумної системи доїльної установки. 

На основі аналізу роботи двороторної вакуумної помпи для роторів у вигляді 

овалу Кассіні обґрунтовано раціональні конструкційні розміри, такі як радіус 

ротора, відстань між умовними центрами двох заокруглень роторів. Автором 

отримано нову аналітичну залежність корисної площі поперечного перерізу 

помпи на основі нормального еліптичного інтегралу другого роду залежно від 

радіуса ротора і характеризує її зміну від кута повороту роторів.  

У результаті теоретичних і експериментальних досліджень автором 

встановлено, що зі збільшенням товщини зазору між роторами і статором 

збільшується його еквівалентна довжина та зі зменшенням вакуумметричного 

тиску пришвидшення перетікання повітря між поверхнею статора зменшується 

нелінійно. Також встановлено, що за спадання і зростання вакуумметричного 

тиску, відмінного від 46-52 кПа, продуктивність вакуумної помпи знижується, а 

перетікання повітря зі зростанням вакууму – зростає. У результаті досліджень 

автором встановлено, що зі збільшенням частоти обертання ротора коефіцієнт 

тертя зменшується; визначено питому ефективну потужність приводу 

двороторної вакуумної помпи та річний економічний ефект від впровадження 

результатів досліджень і функціонування індивідуальної доїльної установки з 

розробленою двороторною вакуумною помпою. 

 

Загальна оцінка змісту роботи 

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи дозволяє зробити висновок 

про достатній рівень обґрунтованості і достовірності її основних наукових 
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положень, висновків і рекомендацій. Вони базуються на принципах структурного 

підходу, системного аналізу теоретичних основ, опрацюванні значної кількості 

технічної літератури, залученні різноманітних довідкових даних. Отримані 

результати дисертаційного дослідження, сформульовані висновки та 

рекомендації є науково обґрунтованими, базуються на використанні класичних і 

новітніх поглядів на проблеми створення вакуумметричного тиску двороторними 

вакуумними помпами в індивідуальних доїльних установках. 

Характеризуючи дисертаційну роботу, слід відзначити, що основні її 

наукові положення викладені переконливо і логічно, висновки і рекомендації 

ґрунтуються на результатах власних досліджень автора. Отримані результати в 

достатній мірі обґрунтовані, мають чіткі кількісні та якісні характеристики і 

повністю випливають з проведених досліджень. Пропозиції і рекомендації автора 

характеризуються конкретністю, вони є результатом переконливих розрахунків і 

мають практичне значення. 

 

Основні наукові результати, їх новизна, 

ступінь обґрунтованості та достовірності 

 

Достовірність даного дисертаційного дослідження забезпечується 

поєднанням глибокого і критичного аналізу та осмисленням здобувачем 

положень, які містяться в численних зарубіжних та вітчизняних наукових 

джерелах, з використанням достатньої кількості фактичних даних і науковим 

обґрунтуванням власних наукових положень. 

Обґрунтованість і достовірність отриманих результатів підтверджується 

також позитивною оцінкою їх у процесі апробації на міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, реалізації їх в конкретних 

розробках, публікаціями у фахових наукових виданнях. 

Достовірність і наукова новизна одержаних результатів дисертаційного 

дослідження забезпечується вагомою джерельною базою, ґрунтовним аналізом 

нормативно-правового забезпечення досліджуваного процесу, достатньо 

широким спектром використаних наукових методів, здатністю автора до 
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критичного аналізу та узагальнень. 

Зокрема, у дисертації 

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 прискорень 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. 

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’язкого 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 вакууметричним 
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тиском, частотою обертання, нормальною силою створеною ізотропною 

еластичною вставкою, які підтверджують роботоздатність двороторної вакуумної 

помпи та адекватність теоретичних положень. 

Новизна технічних рішень підтверджена патентом України на корисну 

модель (Додаток М). 

 

Теоретичне і практичне значення результатів дисертації 

 

Теоретичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

з’ясовуванні особливостей визначення коефіцієнта тертя в середовищі 

змащувально-охолоджуючої рідини на різних режимах роботи вакуумної помпи, 

що допомогло з’ясувати особливості перебігу створення вакууму для доїльних 

установок. Запропоновано встановлювати ізотропні еластичні пластини з 

використанням змащувально-охолоджуючої рідини, що забезпечить підвищення 

продуктивності, надійність та екологічність вакуумної помпи. 

 

Достовірність та повнота викладу основних положень, висновків та 

результатів дослідження 

Ознайомлення з публікаціями Березовецької О.Г. у фахових виданнях 

дозволяє зробити висновок про достатньо повне відображення основних 

результатів дослідження, що містять елементи наукової новизни, удосконалення 

теоретичних положень, організаційні рішення та прикладні рекомендації. 

Порушень академічної доброчесності у дисертації не виявлено. 

Дискусійні положення та зауваження 

до дисертаційного дослідження 

Відзначаючи вагому теоретичну і практичну значущість результатів 

дисертаційної роботи Березовецької О.Г., необхідно звернути увагу на окремі 

положення дисертації, які можуть бути підставою для дискусії, та окремі 

недоліки, зокрема: 
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1. У першому розділі слід більш детально обґрунтувати використання  

двороторних насосів в порівнянні з іншими конструкціями. Необхідно було 

навести таблиці порівняння їх технічних параметрів, включаючи питому 

енергоємність.  

2. Дія проєкту «Відроджене скотарство» вже закінчилася, тому посилатися 

на нього, як на основний чинник розвитку скотарства в Україні недоцільно. 

3. Необґрунтовано вибір форми ротора насоса у вигляді овалу Кассіні. 

4. Перед розробленням аналітичних залежностей відкачувальної 

характеристики двороторної вакуумної помпи необхідно було вказати прийняті 

припущення і спрощення. Особливо це стосується фізичної моделі повітря 

(ідеальний газ, реальний газ Ван-дер-Ваальса чи ін.) 

5. В теоретичних дослідженнях не врахований вплив зміни температури 

повітря на процес відкачування, адже це може призвести до суттєвих змін для 

пропонованих залежностей. 

6. Представлені графічні залежності на рис. 2.15-2.16 мають місця різкої 

зміни похідної (швидкості). Однак дані графіки відображають суть теоретичних 

досліджень, тому виникає питання, щодо пояснення таких різких змін. 

7. Графіки на рис. 4.1-4.2 і рис. 4.3 не є тотожними. Теж саме стосується 

рис. 4.4-4.5 і рис. 4.6. Дайте пояснення. 

8. Не зрозумілий вибір двох експериментів, кожен з яких містить по два 

фактори досліджень (один з яких збігається). Дані дослідження слід було 

провести для трьох факторів із використанням методики планування 

експерименту для зменшення загальної кількості дослідів.  

9. Авторці слід було пояснити взаємозв’язок теоретичних і 

експериментальних досліджень, навести їх порівняння або методику інженерного 

розрахунку конструктивних параметрів розробленого вакуумного насоса. 

10. З першого розділу склалося враження, що пропонований насос буде 

використовуватися для доїльних установок промислового призначення. Однак в 

п’ятому розділі нізвідки виникає індивідуальна доїльна установка. Тому виникає 

доречне питання: як враховані особливості індивідуальної доїльної установки 

при розробці двороторного вакуумного насоса. 
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