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ВІДГУК 
офіційного опонента, доктора технічних наук, доцента Ріпецького Євгенія 
Йосиповича на дисертаційну роботу Хлопецького Романа Андрійовича 
на тему «Удосконалення технології та засобу для добування озерних 

сапропелів з-під шару води», представлену на здобуття наукового ступеня 
кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби 

механізації сільськогосподарського виробництва 
 

1. Актуальність теми дисертації, її зв'язок з науковими програмами 
 

Зниження об’ємів використання органічних добрив у рослинництві 
приводить до погіршення стану земельних ресурсів і вимагає пошуку нових 
джерел їх поповнення. Природнім екологічним джерелом поповнення 
органічних добрив може стати озерний сапропель органічного типу під час 
вирощування сільськогосподарських культур. Найбільш цінні поклади 
сапропелю знаходяться на дні озер карстового походження. 

Однак, добування озерних сапропелів з-під шару води пов’язано з 
екологічними ризиками. Це порушення екосистеми озера, зменшення об’єму 
води та її прозорості.  

Крім того, добутий з-під шару води сапропель має природну вологість, 
яка сягає 92…98%, що не дозволяє його відразу використовувати як тверді 
органічні добрива (ТОД) для вирощування сільськогосподарських культур.  

Тому розробка нового напряму виробництва сапропелевих компостів як 
органічних добрив передбачає обґрунтування комплексної технологій 
добування озерних сапропелів з-під шару води та подальшого використання 
озерних сапропелів. 

Даний підхід потребує удосконалення як технологій добування та 
використання озерних сапропелів, так і параметрів робочих органів (РО) 
машини з врахуванням екологічної безпеки навколишнього середовища при їх 
застосуванні.  

Отже, можна зробити висновок, що дана тема є актуальною і має 
широкі перспективи для проведення досліджень з відновлення озер 
карстового походження як резервуарів прісної води, впровадження нових 
технологій і засобів добування озерних сапропелів з подальшим їх 
використанням в якості органічних ТОД, що позитивно вплине  на 
збереження родючості ґрунтів. 

Дослідження, які складають основу дисертаційної роботи, виконувались 
відповідно до державних науково-технічних програм з пріоритетних 
напрямків розвитку науки та техніки, що також вказує на актуальність теми 
дисертації.  
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2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих в дисертації, їх достовірність і новизна 

 
Основні наукові положення відображають наукову новизну одержаних 

результатів, є теоретичним фундаментом вирішеної в дисертації наукової 
проблеми, що виявляється в удосконаленні технології та розробці технічного 
засобу для добування середнього шару озерного сапропелю з одночасним 
частковим його зневодненням і використанням у якості складника для 
виробництва ТОД. Наукові положення, висновки і рекомендації достатньо 
обґрунтовані та достовірні. Це підтверджується коректним використанням 
аналітичного і числового апарату досліджень, адекватністю розрахункових 
результатів з експериментальним даним, позитивними результатами 
застосування цієї методики в конструкції машини для добування озерних 
сапропелів з-під шару води. 

Під час виконання дисертаційної роботи отримані такі висновки та 
практичні результати: 

Перший висновок характеризує результати теоретичного узагальнення 
і нового вирішення науково-прикладної задачі, метою якої є обґрунтування 
технологічного процесу та параметрів РО машини для забезпечення якісних 
характеристик свіжодобутого матеріалу з подальшим його застосуванням в 
якості ТОД під час вирощування сільськогосподарських культур. 

Другий висновок стосується запропонованої конструкції РО для 
добування озерного сапропелю з-під шару води. Поєднання двох 
функціональних конструктивних елементів в РО забезпечує збереження 
природних властивостей сапропелю після підняття їх на поверхню. 
Визначальними елементами РО, які впливають на добування і зневоднення 
сапропелю, є забірний пристрій, обладнаний чотирма криволінійними 
полицями у формі частини спіралі Архімеда, діаметром 0,8 м і шириною 2 м 
та гвинтовий прес для відтиску вільної води. Підтверджено необхідність 
форми траєкторії переміщення точки ріжучих кромок у вигляді трохоїди, що 
забезпечує умову неруйнування відокремленого пласта та досягається ефект 
сприяння засобу для добування зі швидкістю 0,3 м/хв. 

Висновок достовірний, бо результати підтверджені лабораторно-
виробничими експериментами і використані в конструкції РО машини для 
добування озерного сапропелю. 

Третій висновок присвячений розробці методики та опису обладнання 
для експериментальних досліджень пресіометричних параметрів озерного 
сапропелю. У межах глибини залягання сапропелю 7…10 м встановлено 
значення основних величин опору зсуву Rзс = 4,48…8,06 Н/м2, нормальної 
сили N1 = 48,93…87,93 Н/м2 та зчеплення середовища с = 1,63…2,34 Н/м2. 
Підтверджено, що зі збільшенням площі контакту робочої поверхні під час 
взаємодії з озерним сапропелем відбувається  зростання крутного моменту за 
лінійною залежністю. Висновок достовірний, бо наводяться результати 
експериментальних даних. Результати використовуються для удосконалення 
технології та засобів для добування сапропелів. 
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Четвертий висновок стосується одержаних аналітичних залежностей 
для визначення сил, які виникають під час проникнення ріжучої кромки 
полиць у невагоме в’язке середовище, яке, з певним наближенням, вважається 
середній шар озерного сапропелю. На основі аналізу переміщення 
елементарної маси криволінійними внутрішніми поверхнями полиць та 
позитивного використання ефекту їх взаємодії з сапропелем  встановлено 
значення наступних факторів: сумарної рівнодійної сили різання R = 10,07 кН, 
абсолютної швидкості руху ріжучої кромки робочої поверхні Vрк = 0,1 м/с та 
необхідної потужності для відділення пласта від загального масиву N = 1,18 
кВт, що забезпечують рух засобу у напрямку розробки.  

Достовірність висновку забезпечується коректним використанням 
аналітичного і числового апарату досліджень. 

П’ятий висновок стосується обґрунтування умов роботи РО машини 
для добування сапропелю з-під шару води. Показано, що встановлення РО для 
відтиску вільної води із сапропелю підвищує ефективність роботи машини 
при їх добуванні. 

Доведено, що якість відтиску можуть забезпечити транспортуючі 
механізми, які функціонують як гвинтові преси з подвійними стінками у 
кожусі та внутрішньою площею перфорації S = 0,05…0,10 м2, коефіцієнтом 
заповнення гвинта K1=1 (незалежно від кута його нахилу) і тиском у межах 
50…150 кПа, а вільна вода відділяється лише у перші 60 с. Зменшення 
вологості сапропелю від 95 до 85% призводить до збільшення липкості від 
0,25 до 1,25 кПа. За змінного навантаження та часу його дії від 10 до 60 с 
липкість зростає до 1,00 кПа і далі стабілізується.  

Висновок достовірний, бо результати використано у конструюванні РО 
машини для  добування озерних сапропелів з-під шару води. 

Шостий висновок присвячений розробці методики проведення 
експериментальних досліджень. Розроблено нове устаткування для виявлення 
чинників, які впливають на якість збереження природних властивостей 
сапропелю при підйомі на поверхню. Встановлено, що розробку водойм 
закритого типу карстового походження необхідно проводити з рівнем води не 
меншим 0,7 м. Аналіз профілю таких озер показав, що розробці покладів 
підлягає найбільш продуктивний середній шар з вологістю 79…90% на 
глибині до 10 м. Встановлено, що вологість донних покладів падає із 
збільшенням глибини, а її значення вказує, що озерний сапропель здатний 
утримувати до 15 % вільної води під час підйому на поверхню. Отримано 
прямолінійну залежність зміни вологості органічного сапропелю від глибини 
залягання покладів. 

Висновок достовірний, бо наводяться результати експериментальних 
досліджень. 

Сьомий висновок стосується обґрунтуванню параметрів РО для 
відокремлення пласта та відтиску вільної води під час подачі сапропелю у 
баржу. У результаті проведення трьохфакторних експериментів за планом 
Бокса - Бенкіна отримано функції відгуків зусиль врізання та маси витісненої 
води. За результатами оптимізації параметрів процесів встановлено 
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раціональні значення досліджуваних факторів вологості 85…90%, липкості 
озерного сапропелю Е = 0,25 кПа, кутової швидкості обертання полиць n = 0,5 
об/хв та кута α = 60°, який характеризує форму внутрішньої поверхні полиць 
у вигляді кривої спіралі Архімеда. Ефективність відтиску вільної води 
забезпечується тиском Р = 150 кПа, тривалістю відтискання τ = 60 c та 
площею перфорації стінок S = 0,15 м2, з якими безпосередньо взаємодіє 
сапропель. 

Висновок достовірний, бо підтверджено адекватність функцій відгуків 
за критерієм Фішера. 

Восьмий висновок присвячено обґрунтуванню технологічного процесу 
отримання високоякісних ТОД. Рекомендовано пошарове компостування 
подрібнених стеблових матеріалів злакових сільськогосподарських культур, 
зволожених розчином гноївки ВРХ з озерним сапропелем природного стану у 
співвідношенні 1:3 протягом двох місяців, за температури навколишнього 
середовища 25…300С без перемішування. Показано, що отримані добрива 
володіють сипучістю з кутом природного укосу до 600, не мають запаху, 
добре подрібнюються. Внесення отриманих ТОД під час вирощування 
сільськогосподарських культур можливе, як традиційно, – поверхневе, так і 
локальне, – згідно нових технологій ведення органічного землеробства. 

Висновок достовірний, бо проведено агрономічну перевірку 
ефективності отримання сапропелевих добрив у лабораторних умовах. 

Дев’ятий висновок стосується удосконаленню технології добування 
озерного сапропелю з-під шару води запропонованим технічним засобом з 
наступними основними параметрами: діаметр забірного пристрою D = 0,8 м з 
внутрішнім шнеком d = 0,3 м; ширина захвату засобу для добування 
сапропелів L= 3,18 м; кутова швидкість обертання полиць забірного пристрою 
ω = 15 об/хв; поступальна швидкість руху засобу для добування u = 0,3 м/хв; 
товщина розроблювального пласта H = 0,6 м.  Енергетичним засобом 
використано колісний трактор класу 1,4. Висновок достовірний, бо зроблено 
дослідний взірець і підтверджено актом впровадження у виробництво. 

Десятий висновок констатує переваги запропонованої технології у 
розробці середнього шару озерного сапропелю з-під води на мінімальних 
швидкостях РО, що дає можливість отримати високотехнологічну продукцію 
для подальшого використання у сільськогосподарському виробництві зі 
збереженням  екосистем природного середовища. 

Усі пункти висновків логічно випливають із результатів досліджень, 
проведених автором у дисертаційній роботі. 

Недоліки висновків 
1.Висновки п. 5 і  п. 6 поміняти місцями, що відповідало б  

хронологічному викладу матеріалу дисертації. 
 

3. Повнота викладу результатів дисертації в опублікованих працях 
 
Результати досліджень, що складають дисертаційну роботу, достатньо 

повно викладені у 15 друкованих працях, з з яких 7 –у фахових наукових 
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виданнях України, 1 – у міжнародному виданні, що входить до науково- 
метричної бази Index Copernicus, 3 – у збірниках тез науково - практичних 
конференцій, 4 – деклараційних патентах України на корисну модель. 
Наведені публікації відображають основний зміст дисертації. 

 
4. Відповідність автореферату основним положенням дисертації 

 
Автореферат дисертації відображає основний зміст роботи, її наукові 

положення та результати. Висновки автореферату і дисертації повністю 
ідентичні. 

 
5. Наукова новизна одержаних результатів і їх значення для науки та 

виробництва 
 

Наукова новизна отриманих результатів полягає, в тому що:  
– вперше обґрунтовано та виведено аналітичні залежності для 

визначення конструктивно-технологічних параметрів засобу для добування 
сапропелю з забірним пристроєм фрезерного типу та гвинтовим пресом;  
встановлено аналітичні залежності конструктивно-технологічних параметрів 
РО засобу від фізико-механічних і реологічних властивостей матеріалу для 
реалізації екологобезпечної технології очищення прісноводних озер; 
отримано регресійні залежності зусилля врізання криволінійних полиць 
забірного пристрою в масив середнього шару озерного сапропелю та кількості 
відтиснутої вільної води, які дозволяють оцінити ефективність добутого 
сапропелю як складника компостів для виробництва органічних добрив;  

– здійснено подальший розвиток методики оцінки екологічної безпеки 
технологій добування середнього шару сапропелю та ефективності 
виробництва на його основі ТОД за рахунок вибору раціональних 
технологічних параметрів засобу, що дало можливість зберегти природній 
стан водойми;  

– удосконалено методики визначення фізико-механічних властивостей 
сапропелів, які забезпечили оцінку реального стану масиву матеріалу у 
виробничих і лабораторних умовах проведення експериментальних 
досліджень. 

Значущість результатів досліджень для практики полягає в 
удосконаленні технології та обґрунтуванню екологічно безпечної конструкції 
засобу для добування середнього шару озерного сапропелю; запропонованій 
технології використання добутого сапропелю як складника під час 
виробництва ТОД шляхом компостування соломи злакових культур, яка була 
оброблена розчином гноївки ВРХ. Розроблено і виготовлено натурні зразки 
РО забірного пристрою, прес-камеру відтиску вільної води і встановлено 
закономірності взаємозв’язку між конструктивними та силовими параметрами 
елементів РО з властивостями озерних сапропелів природної вологості, а 
також встановлено конструктивно-технологічні показники запропонованого 
засобу.  
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Запропоновано інженерну методику вибору раціональних параметрів 
фрезерного забірного пристрою для добування озерних сапропелів з-під шару 
води. Обґрунтовано структуру та розміри бурта для виробництва ТОД 
методом компостування соломистих складових злакових культур і сапропелю. 

Результати досліджень взяті для використання ПАТ «Ковельсільмаш», 
ФГ «Перлина Турії» і впроваджені у навчальний процес профільної кафедри 
Луцького НАУ за напрямком підготовки 6.090.215 «Машини та обладнання 
сільськогосподарського виробництва». 

 
 

6. Оцінка змісту дисертації, повнота викладу основних наукових 
положень, висновків і рекомендацій в опублікованих працях 

 
Дисертаційна робота складається зі вступу, 5 розділів, загальних 

висновків, переліку посилань із 124 найменувань та 5 додатків. Загальний 
обсяг дисертації – 209 сторінок (основний текст – 167 машинописних 
сторінок, 77 рисунків, 14 таблиць). 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації,  викладено зв'язок 
роботи з науковими програмами, сформульовані мета і основні завдання 
дослідження, наведено об’єкт та предмет дослідження, методи дослідження, 
наукову новизну і практичну цінність отриманих результатів. 

 
У першому розділі наведено аналіз наукових досліджень зі 

встановлення властивостей озерного сапропелю як органічного добрива, 
описано існуючі способи добування, а також теоретичні напрацювання та 
особливості технологічних схем і конструкцій РО машин для добування 
озерного сапропелю. На основі зробленого аналізу сформульовано проблему, 
яка полягає у труднощах використання свіжедобутого сапропелю внаслідок 
його високої вологості. Показано необхідність процесу відтиску води зі 
збереженням пористої структури сапропелю. Це можливо досягнути 
створенням осьової сили за допомогою гвинтових РО. Наведені формули 
осьового тиску, який автор пропонує створювати гвинтовими  РО. 

Недоліки першого розділу. 
1. При описуванні технологічного процесу добування сапропелю на рис. 

1.9-1.12 відсутні номера позицій позначення елементів РО, що ускладнює 
розуміння роботи даних пристроїв. 

У другому розділі відповідно до поставлених завдань теоретичних 
досліджень обґрунтовано технологічний процес та параметри РО для 
добування озерних сапропелів з-під шару води. Відзначено, що ефективність 
виконання технологічного процесу добування сапропелів природної вологості 
залежить від забірного та транспортуючих механізмів, елементи яких повинні 
мати строго визначенні геометричні поверхні. Теоретичним аналізом 
відокремлення пласта сапропелю від загального масиву за рахунок врізання 
чотирьох широкозахватних криволінійних полиць з поверхнями у вигляді 



 7

спіралі Архімеда показано появу додаткової сили, яку запропоновано 
використати для переміщення засобу у напрямок розробки родовища. 

Досліджено процеси взаємодії ріжучої кромки робочої поверхні з 
пластом середнього шару. При цьому пласт розглядається як невагоме в’язке 
середовище, тому отримані складові опору матеріалу Q і T можна рахувати з 
певним наближенням. 

Зроблено достатньо глибокий аналіз процесу переміщення відділеного 
пласта по чотирьох внутрішніх поверхнях РО, що дозволило визначити 
загальний опір Fкоп. Наведено складові опору, це – сили різання F, сили 
переміщення призми волочіння Fпр, сили заповнення внутрішньої поверхні 
Fзап і сили тертя Fтр. Аналіз проведено за умов збереження щільності 
відділеного пласта. На основі розробленої математичної моделі отримано 
рівняння відносного руху матеріальної точки уздовж криволінійної поверхні 
r=r(ϕ), а на підставі формул (2.30, 2.31) побудовано графіки кутового 
переміщення, кутової швидкості та траєкторії переміщення точки в 
абсолютних координатах (рис. 2.8 – 2. 10). Трактування отриманих 
результатів підтвердило гіпотезу про необхідність переміщення матеріалу по 
кривій поверхні у вигляді спіралі Архімеда, а також показано, що для 
рівномірності завантаження забірного пристрою при різанні сапропелю 
необхідно проводити заточку ріжучої кромки до кута ψ  (2.66). 

Теоретичний розгляд питання про переміщення відділеного пласта 
гвинтовим робочим елементом показав необхідність створення осьової сили 
для відтиску води та  умова заповнення гвинтів.  

В результаті теоретичних напрацювань отримано параметри та 
технологічні характеристики РО машини для підвищення ефективності її 
роботи при добуванні озерних сапропелів з-під шару води. 

Недоліки до другого розділу. 
1. На стр. 78 доцільно було б знехтувати складовим Rпр та Rзап, внаслідок 

їх малості відносно складової Rпр при знаходженні рівнодійної сили різання R. 
Врахування цих складових збільшило величину загальної сили різання R з 
9891 Н до 10070 Н, що становить тільки 3 %. 

2. Зустрічаються стилістичні неточності в тесті «зміна її змінних» (стр. 
53 ); упущені індекси β≥β ( стр. 57) та ін. 

3. Помилкове твердження про нехтування силою Архімеда у зв’язку з 
тим, що пласт знаходиться на внутрішній поверхні полиці (стр. 60).  

Третій розділ присвячено розробці програми та методики, а також 
здійснено опис обладнання експериментальних досліджень, включаючи 
додатково виготовлених засобів для проведення комплексу досліджень.  В 
розділі наведено сім методик, які можна згрупувати за задачами досліджень.  

 До методик, що описують підготовчі роботи, слід віднести методику 
відбору зразків сапропелю в озері (п. 3.3) та методику відбору проб озерної 
води при різних способах добування сапропелів (п. 3.9). 

 Методики, які визначають властивості сапропелю, подано методикою 
визначення пресіометричних показників озерних сапропелів (п. 3.4) та 
методикою визначення вологості та концентрації сухої речовини сапропелю 
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(п. 3.5). Перша з них спрямована на визначення таких показників сапропелю  
як значення кута внутрішнього тертя ρ  і зчеплення с, взятого з різних глибин. 
У другій описано процедури визначення вологості, вологовмісту та 
концентрації сухої речовини сапропелю, для цього використовуються 
прилади та обладнання. 

Третя група методик лабораторно-виробничого характеру спрямована 
на використання результатів у дослідженнях взаємодії РО технологічного 
обладнання з сапропелем. Цю групу методик складають методика 
дослідження відтиску вільної води з озерного сапропелю (п. 3.6)  та методика 
визначення крутного моменту для зрізу пласта сапропелю та інтенсивності 
відтиску вільної води з нього методом планування експерименту (п .3.7). Дані 
методики передбачають проведення експерименту з використанням 
симетричного некомпозиційного плану Бокса-Бенкліна другого порядку. 

До лабораторно-виробничих відноситься також і методика 
компостування сільськогосподарських стеблових матеріалів на основі 
озерного сапропелю, в який досягнуто моделювання процесу компостування в 
лабораторних умовах (п. 3.9). 

Недоліки третього розділу 
1. Достатньо велика кількість методик, що  ускладнює їх взаємозв’язок 

та розуміння. 
2. Окремо здійснено опис приладів (п. 3.2) та методик (п. 3.3 – п. 3.9). 

Так, описана установка для визначення сил зчеплення (рис. 3.9) не згадується 
в жодній з методик. 

У четвертому розділі наведені результати експериментальних 
досліджень, які спрямовані на виявлення закономірностей, що дозволи 
запропонувати нову конструктивно-технологічну схему засобу для добування 
озерного сапропелю.  

Одним з факторів, що впливає на конструктивно-технологічні 
параметри РО є вологість, яка, як показано автором, коливається в межах 
79…90%. Встановлено залежність зміни вологості органічного сапропелю від 
глибини залягання покладів у вигляді графіка і показано що ця залежність 
близька до прямолінійної. 

За допомогою крильчатого зонда визначено пресіометричних показники 
сапропелів, до яких віднесено опір зсуву τ =4,48…8,06 Н/м2, нормальну силу 

iσ = 48,93…87,93 Н/м2 та зчеплення с=1,63…2,34 Н/м2. Отримані результати 
вказують на особливості озерного сапропелю, як матеріалу з яким 
взаємодіють РО.  

Наступним фактором, величина якого суттєво впливає на 
конструктивно-технологічні параметри РО, є липкість. Складність фіксувати 
величину липкості в процесі експерименту привела автора до отримання ним 
кореляційної залежності липкості від вологості та часу прикладання 
навантаження.   
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Аналізом проведення багатофакторного експерименту отримано 
регресійні моделі зміни зусилля відділення пласта від загального масиву 
середнього шару озерного сапропелю y(E,  n, α) та кількості відтиску вільної 
води в процесі його транспортування y(S, P, τ). За результатами оптимізації 
параметрів процесів встановлено раціональні значення досліджуваних 
факторів: липкості озерного сапропелю (Е = 0,25 кПа при вологості 85…90%), 
кутової швидкості обертання криволінійних полиць забірного пристрою (n = 
0,5 об/хв.), кута, який характеризує форму внутрішньої полиці як частину 
кривої спіралі Архімеда (α =600). Ефективність відтиску вільної води 
забезпечується тиском Р = 150 кПа, тривалістю за часом τ = 60 c та площею 
перфорації стінок S = 0,15 м2. Отримано конструктивне вирішення задачі зі  
створення необхідних умов гвинтового пресового обладнання шляхом  
зменшення вихідного отвору відносно діаметра кожуха у межах 0,85…0,95. 

Останньою стадією технологічного процесу передбачено  отримання 
ТОД на основі озерного сапропелю. В ході виконаних досліджень показано 
ефективність отримання ТОД шляхом пошарового компостування 
подрібнених стеблових матеріалів злакових сільськогосподарських культур, 
зволожених розчином гноївки ВРХ з сапропелем у співвідношенні 1:3 
протягом двох місяців при температурі навколишнього середовища 25…300С. 

Недоліки четвертого розділу 
1. Не чітко видно результати оптимізації параметрів за графіками 

рис. 4.7 та рис. 4.9. 
 У п’ятому розділі запропоновано технологічні параметри засобу для 

добування озерного  сапропелю відповідно до агротехнічних та екологічних 
вимог. За допомогою комп’ютерного моделювання отримано компонувальну 
схему забірного пристрою і наведено його характеристики. 

Недоліки п’ятого розділу 
1. Комп’ютерне моделювання забірного пристрою обмежено лише 

графічною моделлю  і не відображає процес взаємодії з матеріалом. Тому на 
цій підставі не може бути зроблено висновок, що РО «…сприяє переміщенню 
засобу по водоймі за рахунок врізання робочих поверхонь в масив покладів і 
не потребує додаткових енергозатрат для незалежного переміщення засобу 
для добування озерного сапропелю» (стр. 141-142). 

2. Питання отримання біогазу на основі сапропеля не входить в задачі 
досліджень. 

 
7. Основні зауваження до дисертаційної роботи 

 
До дисертаційної роботи та її автореферату треба віднести наступні 

зауваження: 
1. У першому розділі при описуванні технологічного процесу добування 

сапропелю на рис. 1.9-1.12 відсутні номери позицій позначення елементів РО, 
що ускладнює розуміння роботи даних пристроїв.   
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2. Твердження у другому розділі про те, що «конструкція засобу для 
добування не має аналогів» (стр. 79) суперечить матеріалам першого розділу з 
опису як вітчизняних, так і іноземних аналогів. 

3. На стр. 78 доцільно було б знехтувати складовим Rпр та Rзап, внаслідок 
їх малості відносно складової Rпр при знаходженні рівнодійної сили різання R. 
Врахування цих складових збільшило величину загальної сили різання R з 
9891 Н до 10070 Н, що становить тільки 3 %. 

4. Зустрічаються стилістичні неточності в тесті «зміна її змінних» 
(стр. 53 ); упущені індекси β≥β ( стр. 57) та ін. 

5. Достатньо велика кількість методик ускладнює їх взаємозв’язок та 
розуміння.  Окремо здійснено опис приладів (п. 3.2) та методик (п. 3.3 – 3.9). 
Так, описана установка для визначення сил зчеплення (рис. 3.9) не згадується 
в жодній з методик. 

6. Не чітко видно результати оптимізації параметрів за графіками 
рис. 4.7 та рис. 4.9. 

7. Комп’ютерне моделювання забірного пристрою обмежено лише 
графічною моделлю і не відображає процес взаємодії з матеріалом. Тому на 
цій підставі не може бути зроблено висновок, що РО «…сприяє переміщенню 
засобу по водоймі за рахунок врізання робочих поверхонь в масив покладів і 
не потребує додаткових енергозатрат для незалежного переміщення засобу 
для добування озерного сапропелю» (стр.141-142). 

8. Питання отримання біогазу на основі сапропелю не входить в задачі 
досліджень. 

9. Висновки п. 5 і п. 6 поміняти місцями, що відповідало б  
хронологічному викладу матеріалу дисертації. 

Відмічені недоліки не знижують наукової та практичної цінності 
дисертації і не впливають на позитивну оцінку роботи в цілому. За обсягом і 
змістом дисертація відповідає чинним вимогам ВАК України. 

 
 

8. Висновок 
Дисертаційна робота «Удосконалення технології та засобу для 

добування озерних сапропелів з-під шару води» є завершеною науковою 
працею, в якій отримані нові теоретично та експериментально обґрунтовані 
результати, що в сукупності розв’язують важливу науково-прикладну 
проблему, пов’язану з обґрунтуванням процесу та параметрів машин для 
добування озерних сапропелів з-під шару води з подальшим його 
використання у якості ТОД. 

Вказані недоліки не зменшують наукової та практичної цінності 
представленої дисертації. 

Основні результати дисертації в достатній мірі опубліковані у фахових 
наукових виданнях України, у міжнародному виданні, що входить до 
науково-метричної бази Index Copernicusт, новизна технічних рішень 
захищена деклараційними патентами України на корисну модель. Дисертація 
характеризується єдністю змісту та сучасною методологією проведених 
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