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ВІДГУК 

офіційного опонента, кандидата технічних наук, доцента, професора 

кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і 

обладнання Національного університету водного господарства та 

природокористування, Романовського Олександра Леонтійовича на 

дисертаційну роботу Хлопецького Романа Андрійовича «Удосконалення 

технології та засобу для добування озерних сапропелів з-під шару води», що 

представлена у спеціалізовану вчену раду К 36.814.03 у Львівському 

національному аграрному університеті до захисту на здобуття наукового ступеня 

кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби 

механізації сільськогосподарського виробництва 

 

1. Актуальність теми дисертації 

 

Результати дисертаційних досліджень подані до захисту, спрямовані на 

вирішення проблеми з пошуку шляхів створення ефективних умов очищення 

прісноводних озер, на основі вдосконаленої екологобезпечної технології 

добування сапропелів середнього шару з-під води, як сировини для отримання 

твердих органічних добрив. 

Серед потенціалу органічної речовини для внесення у грунт при 

вирощуванні сільськогосподарських культур, озерні сапропелі є особливою 

речовиною і, на сьогодні, є єдиними які можуть замінити підстилковий гній. При 

цьому післядія озерних сапропелів значно вища, ніж у традиційних органічних 

добрив. Саме тому актуальним є вирішення науково – практичних задач 

забезпечення агропромислового комплексу новими енерго- та 

екологобезпечними технологіями виробництва органічних добрив з врахуванням 

комплексного підходу до створення нових технічних засобів для їх реалізації. 

Нарощування площ під виробництво екологічно- чистої 

сільськогосподарської продукції дасть змогу значно розширити сфери 

застосування нових видів органічних добрив у різних галузях народного 

господарства, виготовляти екологічно чисту продукцію як для внутрішнього, так 

і зовнішнього ринку. Але особливість озерних сапропелів, формування покладів 

за глибиною водойми, потребують особливих фізико-механічних зусиль для 

його відокремлення від загального масиву та часткового зневоднення при 

піднятті на поверхню для подальшого використання у якості складника при 

компостуванні соломи злакових культур. Тому технології добування середнього 

шару озерних сапропелів відрізняються від відомих технологій очищення 

водойм лише з метою відновлення водного плеса. 

Серед відомих способів добування озерних сапропелів з орієнтацією на 

застосування у якості твердих органічних добрив присутні недоліки, до яких 

відносять залежність процесу формування якісних його показників від погодних 

умов, складність відокремлення вільної води та втрата якості у вигляді хімічно- 

зв’язної корисної вологи в період проморожування та тривалість технологічного 

процесу зневоднення і приготування сапропелів до внесення у грунт, які є 

одними із найбільш трудомістких. 
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Відтак розроблення екологобезпечної технології та засобу для добування 

озерних сапропелів, які забезпечують збереження їх якості для використання при 

компостуванні соломи злакових культур, є актуальною науково-прикладною 

задачею. 

Актуальність теми даної дисертації підтверджується також і тим, що 

робота виконана відповідно до планів науково-дослідних робіт Луцького 

національного технічного університету. Основні результати досліджень ввійшли 

до звітів за темою „Розробка технологій та засобів для функціонування 

замкнутої агроекологічної системи” (№ ДР 0107U000231), госпдоговірної теми 

«Розробка технічних засобів для локального внесення сапропелів під час садіння 

картоплі», комплексного спільного проекту «Розроблення технічних засобів для 

екологоощадних способів сівби та садіння сільськогосподарських культур» 

Луцького НТУ і Тернопільського НТУ ім. Івана Пулюя (№ ДР 0113U000339C).  

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, 

їх достовірність та новизна, повнота їх викладу в опублікованих працях 
 

Наукові положення, висновки та рекомендації, викладені в дисертаційній 

роботі, є достовірними та належним чином обґрунтованими. Для цього автором 

проведені необхідні теоретичні та експериментальні дослідження з 

використанням розроблених і відомих методик, використані літературні джерела 

та патентна інформація. 

Дисертаційне дослідження побудовано за логічною схемою аналіз стану 

проблеми, формулювання мети і завдань досліджень, загальні методи та 

методики досліджень сировини з озерних сапропелів, отриманих за новою 

технологією, теоретичне обґрунтування механічного добування середнього шару 

озерного сапропелю з- під води і часткового його зневоднення, узагальнення та 

аналіз експериментальних досліджень процесу добування сапропелів, 

узагальнення результатів дослідження за темою дисертаційних досліджень. 

Техніко-економічне обґрунтування базується на використанні добутого 

сапропелю у якості складника при виготовленні твердих органічних добрив за 

новою технологією, висновки та рекомендації для науки і виробництва є 

підсумком проведеної роботи. Кожен етап досліджень ґрунтується на 

об’єктивних даних та закономірностях, які достатньо повно висвітлені в роботі. 

Головне наукове положення дисертації полягає у тому, що за відсутності 

підстилкового гною необхідно забезпечити виробництво органічних добрив 

шляхом компостування органічної речовини різного походження, для їх 

внесення при вирощуванні сільськогосподарських культур. Вихід із ситуації, що 

склалася залежить від ефективного використання місцевих сировинних ресурсів 

і застосування сучасних інноваційних технологій та створення нових технічних 

засобів на кожному з етапів виробництва органічних добрив з врахуванням 

особливостей матеріалів, збереження її якісних та кількісних параметрів. Дане 

наукове положення обґрунтоване на основі логічного змісту та повноти 

теоретичних і експериментальних досліджень технологій добування озерних 
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сапропелів, часткового їх зневоднення та використання у якості складника при 

компостуванні соломи злакових сільськогосподарських культур. 

Висновки дисертаційної роботи є достатньо обґрунтованими, вони 

підтверджені необхідною кількістю експериментальних досліджень, які 

проведені як в лабораторних, так і в польових умовах. 

Перший пункт загальних висновків вказує на доцільність застосування 

розробленої інноваційної екологобезпечної технології добування сапропелів з-

під шару води, шляхом створення технічного засобу для відокремлення пласта 

від загального масиву з мінімальним його руйнуванням і подальшим частковим 

зневодненням при підйомі на поверхню. 

Другий пункт сформований на основі результатів проведених досліджень. 

При цьому встановлено, що ефективне відокремлення пласта середнього шару 

під водою відбувається за умови, коли криволінійні поверхні робочого органу 

виконанні у вигляді частин спіралі Архімеда, а для його зневоднення 

використовується гвинтовий прес з подвійними стінками у кожусі. При цьому 

швидкості робочих органів мають бути мінімальними. 

Третій пункт побудований на результатах досліджень залежності впливу 

природних факторів на формування покладів у котловині водойми. Встановлено 

значення визначальних властивостей середнього шару озерного сапропелю, які 

впливають на відокремлення пласта від загального масиву та подальшого його 

зневоднення. Визначено, що опір зсуву, нормальна сила та зчеплення 

середовища на глибинах від 7 до 10 м зростають у два рази, що створює опір 

відокремлення за лінійною залежністю. 

У четвертому пункті вказано, що за результатами теоретичних 

досліджень визначено сили проникнення ріжучої кромки у невагоме в’язке 

середовище, яким з певним наближення можна вважати середній шар озерного 

сапропелю. Встановлено сумарну рівнодійну силу різання 10,07 кН, абсолютну 

швидкість різання та необхідну потужність відділення пласта, яка становить 1.18 

кВт. Встановлено адекватність одержаних залежностей експериментальним 

даним із довірчою ймовірністю 0,95. 

У п’ятому пункті приведені результати дослідження процесу відтиску 

вільної води та його експериментальної перевірки. Доведено, що при 

максимальному заповненні гвинтового преса не залежно від кута нахилу 

обертання вісі гвинта, основна кількість вільної води видаляється у перші 60 с. 

Всі інші дії на сапропель не дають позитивного результату, а зменшення 

вологості на десять відсотків призводить лише до зростання липкості на 

порядок. 

Шостий пункт сформульований на підставі запропонованої програми та 

методик досліджень. Автором встановлено, що розробку водойм кастрового 

походження необхідно проводити з рівнем води не менше 0,7 м а найбільш 

продуктивний, придатний до розробки середній шар залягає до глибини 10 м. 

У сьомому пункті, на основі проведення двох багатофакторних 

експериментів оптимізовано раціональні значення добування озерного 

сапропелю з частковим відтиском вільної води за його липкості у межах 

вологості 85…90%.. 
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У восьмому пункті, на основі обґрунтування доцільності використання 

розробленої екологобезпечної технології добування середнього шару сапропелю 

для його використання при компостуванні соломи злакових 

сільськогосподарських культур, просочених гноївкою ВРХ, визначено основні 

геометричні розміри для закладання бурта та встановлено час перетворення 

компостів у тверді органічні добрива. 

Дев’ятий пункт є базовим у якому висвітленні рекомендацій для 

створення технічних засобів при забезпеченні екологобезпечних технологій для 

очищення озер карстового походження від мулових наносів. 

У десятому пункті вказується на ефект від впровадження запропонованої 

технології, який полягає у розробці пропозицій щодо використання озерних 

сапропелів у різних напрямках народного господарства. 

Усі пункти висновків логічно випливають із результатів досліджень, 

проведених автором у дисертаційній роботі. 

 

Повнота викладу результатів дисертації в опублікованих працях 
 

Результати досліджень, що складають дисертаційну роботу, достатньо 

повно викладено у 15 наукових працях: 7 у фахових наукових виданнях України, 

1 стаття у міжнародному виданні, включеного до науково-метричної бази Index 

Copernicus, 4 патентах України на корисну модель, у трьох тезах доповідей на 

конференціях. 

Наведені публікації відображають основний зміст дисертації. 

 

Відповідність автореферату основним положенням дисертації 
 

Автореферат дисертації відображає основний зміст роботи, її наукові 

положення та результати. Висновки автореферату і дисертації повністю 

ідентичні. 

 

3. Важливість для науки й народного господарства отриманих автором 

результатів, а також рекомендації щодо їхнього використання 
 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що у роботі  

- вперше обґрунтовано нову технологію добування середнього шару 

озерного сапропель з-під води та технічний засіб для її реалізації, приготування 

компостів на основі сапропелю природного стану та стеблових матеріалів, 

просочених гноївкою ВРХ; 

- для інтенсифікації процесу виділення пласта сапропелю від загального 

масиву обґрунтовано робочий орган фрезерного типу з широкозахватними 

криволінійними полицями у вигляді частин спіралі Архімеда; 

-  за допомогою теоретичних методів встановлені залежності сил 

проникнення ріжучих елементів у в’язке середовище з врахуванням його 

властивостей та вологості, а також місця прикладання механічних дій; 

- вперше визначені конструктивні параметри криволінійних поверхонь і 

режими їх роботи для оптимізації процесу відділення пласта від загального 

масиву з частковим відтиском вільної води; 
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-  вперше визначена динаміка зміни якісних показників середнього шару 

озерного сапропелю, одержаного на різних стадіях механічного впливу 

робочими поверхнями. 

Практичне значення одержаних результатів. За результатами 

досліджень запропоновано науково обґрунтовану екологічно безпечну 

технологію очищення прісноводних водойм від покладів, яка усуває недоліки 

відомих технологій заготівлі органічної сировини, придатної для використання у 

сільськогосподарському виробництві. Застосування ресурсозберігаючої 

екологічно безпечної технології добування сапропелів дозволяє підвищити 

якість та вихід озерного сапропелю для використання у якості складника при 

компостуванні стеблових матеріалів органічного походження. Ефективність 

використання розробленої технології полягає у реалізації потенціалу озерного 

сапропелю у різних галузях народного господарства. 

Розроблено макетний зразок засобів для відокремлення пласта від 

загального масиву та часткового відтиску вільної води, які захищені патентами 

України. 

На основі методів математичної статистики та математичного планування 

визначено раціональні параметри процесу отримання за новою 

ресурсозберігаючою технологією та встановлено вплив запропонованого 

переліку операцій на якісні та кількісні показники добутого сапропелю. 

Результати теоретичних та експериментальних досліджень взяті до 

використання ПАТ «Ковельсільмаш» та пройшли апробацію в польових умовах 

ФГ "Перлина Турії" (акт про впровадження від 27.10.15 р.).  

 

4. Оцінка змісту дисертації, її завершеність у цілому 

 

Дисертація складається зі вступу, загальної характеристики роботи, п’яти 

розділів основної частини, висновків, літературних джерел і додатків. Основну 

частину дисертації викладено на 167 сторінках машинописного тексту, вона 

містить 77 рисунків, 14 таблиць. Список використаних літературних джерел 

містить 123 найменування. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету та завдання досліджень, встановлено об’єкт і предмет 

досліджень, відображено основні методи досліджень. Положення наукової 

новизни та практичної значущості отриманих результатів сформульовані чітко, 

відповідають суті роботи.  

У першому розділі проведено огляд літератури, за темою 

сформульовано напрямки наукових досліджень. Проведено аналіз світового та 

вітчизняного досвіду розвитку технічних засобів очищення водойм, вказано на 

особливості залягання покладів в озерах карстового походження, їх відмінність 

від інших водойм, напрями їх застосування та функціональне призначення, а 

також результати теоретичних досліджень у цій галузі. З'ясовано, що 

перспектива розвитку очищення водойм полягає у пошуку напрямків добутого 

матеріалу. Показано, що сучасні способи добування озерного сапропелю 

спрямованні на намив пульпи у чеки з подальшим відстоюванням завислих 

речовин, їх проморожуванням, інтенсивним механічним обробітком і є 
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енергозатратними. Спроби зневоднити добутий сапропель механічним впливом 

або штучним сушінням вимагають значного фінансування на виконання 

технологічного процесу сапропелю. При цьому якість сапропелю суттєво падає. 

Тому пошук шляхів вирішення посталої проблеми призвів до аналізу технології 

добування озерного сапропелю середнього шару з частковим відділенням вільної 

води у процесі його добування.  

Оскільки така технологія пропонується вперше, то окреслено низку 

питань, що потребують вивчення.  

В даному розділі доцільно було б представити класифікацію 

прісноводних озер в Україні, як потенційних резервуарів прісної води. А автор у 

більшій мірі приділяє увагу лише властивостям сапропелю. 

У другому розділі охарактеризовано методологічний підхід та загальну 

методику проведення теоретичних і експериментальних досліджень 

технологічного процесу добування середнього шару озерного сапропелю для 

отримання сировини для виготовлення твердих органічних добрив, подано 

характеристику технічних об'єктів дослідження, отримано математичні моделі, 

які характеризують взаємодію елементів робочих органів з матеріалом. 

У даному розділі варто було б більшу вагу приділити теоретичним 

дослідженням процесу відтиску вільної води. 

У третьому розділі дисертантом детально розглянуто та 

проаналізовано технічні засоби для проведення експериментальних досліджень, 

викладено методики та порядок проведення експериментів. 

Проаналізовано динаміку зміни технологічних параметрів середнього шару 

озерного сапропелю від глибини залягання у котловині озера. 

Не зовсім зрозуміло, який критерій взятий за базовий при отриманні 

сапропелю як сировини для закладання компостів при виготовлення твердих 

органічних добрив? 

У четвертому розділі дисертантом наведено результати 

експериментальних досліджень з визначення раціональних режимів добування 

середнього шару озерного сапропелю з частковим зниженням вологості 

експериментальними засобами. Представлено результати досліджень з 

визначення вологості зразків матеріалу, зневоднення сапропелю відтиском, 

відбору його зразків за глибиною з врахуванням вологості, визначення об’ємної 

маси, пресіометричних показників, липкості. 

Окремими результатами є визначення етапів перетворення компостів при 

виготовленні твердих органічних добрив.  

Важливим робочим органом у представленому агрегаті є гвинтовий прес. 

Проте інформація про його конструктивні параметри відсутня. 

У п’ятому розділі дисертантом представлено узагальнення результатів 

досліджень. Пропозиції виробництву у випадку застосування запропонованої 

технології. Вказується на перспективність використання добутого сапропелю у 

різних галузях народного господарства. 

Наведено результати ефективності за ресурсозберігаючою 

екологобезпечною технологією у порівнянні з іншими. 

На нашу думку пропозиції виробництву варто було б конкретизувати. 
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У даному розділі варто було б також наголосити на ресурсозбереженні, що 

впливає на собівартість отриманої продукції. 

Текст дисертаційної роботи викладений чітко та в логічній послідовності. 

Матеріал дисертації достатньо проілюстрований схемами, рисунками, графіками 

і таблицями. Загальні висновки і рекомендації у дисертації випливають з 

проведених здобувачем досліджень та відображають основні результати роботи. 

Мова і стиль викладення змісту, оформлення дисертації та автореферату 

відповідають вимогам, які ставляться до кваліфікаційних наукових праць 

 

5. Основні зауваження до дисертаційної роботи 

 

До дисертаційної роботи та її автореферату треба віднести наступні 

зауваження 

1. Розділ 1 доцільно доповнити даними прісноводних озер, як потенційних 

резервуарів прісної води. 

2. Потребують уточнення джерела, що підтверджують ефективність 

запропонованої технології добування сапропелю.  

3. У розділі 2 доцільно для кращого сприйняття поміняти місцями пункти 

2.6 і 2.5. 

4. Кутова швидкість в п.9 представлена в обертах за хвилину, що 

очевидно відповідає частоті обертання. 

5. Енергетичний засіб – колісний трактор кл. 1,4 кН вибраний із існуючих 

категорій, але не обґрунтовано його вибір по потужності. 

6. Параметри установки для дослідження зусилля зрізування сапропелю в 

роботі представлено в неповному обсязі. 

7. По деяких пунктах існують відхилення від загальноприйнятих термінів, 

наприклад доцільно вжити термін "розробка шару" в замін "добування". 

8. П.2 висновків варто було б представити у вигляді співвідношення 

параметрів забірного пристрою і параметрів гвинтового преса. 

Відмічені недоліки не знижують наукової та практичної цінності 

дисертації і не впливають на позитивну оцінку роботи в цілому. За обсягом і 

змістом дисертація відповідає вимогам до кваліфікаційних робіт. 

 

Висновок 

 

Дисертація Хлопецького Романа Андрійовича «Удосконалення технології 

та засобу для добування озерних сапропелів з-під шару води» є завершеною 

кваліфікаційною науковою працею, в якій наведено теоретичне узагальнення і 

нове вирішення науково-прикладної задачі, що виявляється у підвищенні 

ефективності функціонування сільськогосподарської галузі завдяки створення 

нової ресурсозберігаючої технології для добування озерного сапропелю та 

використання його у якості сировини для виготовлення твердих органічних 

добрив, яка забезпечує оптимізацію процесів підготовки сировини.  






