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Проведено обгрунтування складу технічних засобів для заготівлі рослинної біомаси 

сільськогосподарських культур на енергетичні цілі. Встановлено, що найбільш ефективною є 

валкова технологія заготівлі соломи з механізованим її навантаженням і транспортування 

до місць зберігання, яка забезпечує зниження собівартості виробництва 1 т на 14,4 % 

порівняно із потоковою технологією. 
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тверде біопаливо. 

 

Проблема. В Україні процес освоєння нових джерел енергетичного забезпечення 

сільського господарства об’єктивно зумовлений скороченням запасів корисних копалин, 

змінами структури агропромислового виробництва, постійним зростанням диспаритету цін 

на енергетичну, промислову та сільськогосподарську продукцію. 

Солома, як цінний агропромисловий ресурс, є основним джерелом біомаси. Якщо 

врахувати, що без істотного впливу на родючість ґрунтів для енергетичних потреб можна 

використовувати близько 20 % загальної кількості соломи, то на цій основі може бути 

заміщено певну частку загального споживання первинних енергоносіїв в Україні [1]. 

Альтернативними способами утилізації поживних решток (соломи) є їх пакування, 

брикетування, гранулювання та подальше використання як твердих біопалив. Ці 

альтернативи стали економічно доцільними у зв’язку з постійним зростанням вартості 

енергетичних ресурсів. 

Тверде біопаливо від традиційного відрізняється тим, що воно за своєю сутністю 

практично нейтральне щодо зростання парникового ефекту. Тобто, споживаючи біопаливо, 

можна призупинити глобальні зміни клімату. Тому з енергетичної, економічної й екологічної 

точок зору виробництво енергії з біомаси є актуальним напрямком розвитку аграрної сфери. 

На даний час основними пріоритетними напрямками галузі є пошук дешевої 

біосировини, нових технологічних рішень і створення необхідної інфраструктури для 

вирощування та переробляння біомаси за допомогою хімічних та біологічних процесів, 

термоконверсії, біоконверсії в різні види біопалива: рідкі, газоподібні і тверді. Для цього в 

нашій державі є всі необхідні передумови, особливо грунтово-кліматичні, що забезпечують 

вирощування енергетичних культур з високою врожайністю біомаси. Застосування 

адаптивних технологій, удосконалення технологічних процесів, вирощування 

біоенергетичних культур, переробляння біомаси та використання біопалива дасть 

можливість збільшити частку біоенергетики в структурі енергетичного балансу України. 

Однак розвиток біоенергетики уповільнений через недостатність інформації про нові 

технології вирощування біоенергетичних культур, їх переробку, виробництво та 

використання біопалива, нерозвиненість відповідної інфраструктури, відсутність ефективної 

логістики та ін. [2]. 

Основні результати досліджень можуть бути використані в сільськогосподарському 

виробництві при визначенні місць розташування та потужностей підприємств по 

виробництву твердого біопалива з соломи; обґрунтуванні вибору та комплектуванні 

сільськогосподарських підприємств засобами механізації для заготівлі соломи. 

Мета досліджень. Провести аналіз технологій заготівлі рослинної біомаси 

сільськогосподарських культур (соломи) та обґрунтувати комплекс технічних засобів для 

заготівлі та використання її при виробництві твердого біопалива. 
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Результати досліджень. Технічною основою комплексної механізації 

агропромислового виробництва є система машин, згідно з якою здійснюється забезпечення 

сільськогосподарських підприємств різних форм власності комплексом технічних засобів, 

що відповідають сучасним умовам господарювання сільськогосподарських підприємств і 

вимогам їх раціонального використання. 

За попередніми дослідженнями було проведено аналіз особливостей існуючих у 

регіоні технологій збирання та заготівлі соломи. Було встановлено основний перелік 

технологічних операцій, які виконуються при зазначених технологіях, а саме: підбирання 

валків, укладання рулонів (тюків) на транспортні засоби, транспортування до місць їх 

зберігання та укладання на тривале зберігання. Для зазначених технологічних операцій 

розглянемо використовувані комплекси технічних засобів та запропонуємо сучасні їх 

аналоги. 

За результатами аналізу літературних джерел було сформульовано основні вимоги до 

якості виконаня технологічних операцій заготівлі ущільненої соломи [3] (табл. 1). 

 

Таблиця 1. Основні вимоги до якості виконаня технологічних операцій заготівлі 

ущільненої соломи 

№ п/п Технологічна операція Вимоги до якості виконання 

1 
Підбирання валків з пресуванням у 

паки (рулони) 

Повнота обв’язування, не менше 98 %. 

Щільність пресування, не менше 80 кг/м3. 

2 
Завантаження пак (рулонів) 

транспортні засоби 
Руйнування пак (рулонів), не більше 2 %. 

3 Транспортування пак (рулонів) Втрати не допускаються. 

4 Штабелювання пак (рулонів) Руйнування пак (рулонів), не більше 2 %. 

 

Основні вимоги до спресованих тюків та рулонів такі: щільність пресування має бути 

рівномірною по всьому об’єму рулону чи тюка (для різних моделей прес-підбирачів вона 

становить в межах від 70 до 200 кг/м3); вони повинні зберігати задану форму та габаритні 

розміри під час завантаження у транспортні засоби, перевезення, розвантаження та 

укладання для зберігання. На основі сформованих вище основних вимог до якості виконаня 

технологічних операцій при заготівлі ущільненої соломи, нами проаналізовано сучасний 

технічний стан технічних засобів для заготівлі соломи з використанням вітчизняних і 

зарубіжних машин, які б забезпечували дотримання вимог до якості їх виконання. 

Технічні засоби для заготівлі ущільненої соломи. Пресування соломистих 

матеріалів – це процес їх ущільнення під дією прикладеного тиску для отримання 

компактних, заданої форми та габаритних розмірів тюків, рулонів тощо. Технологія збирання 

соломи з одночасним пресуванням має значні переваги перед традиційними способами 

заготівлі та зберігання, адже вона займає у 2-2,5 раза менший об’єм, ніж традиційні стіжки, 

добре зберігається та зручна у транспортуванні. Поширення напрямку використання біомаси 

на енергетичні цілі та потреба в оптимізації затрат при заготівлі соломистих матеріалів 

стимулюють попит на прес-підбирачі різних моделей. Популярність прес-підбирачів 

зумовлена не лише їх простотою конструкції, але й надійністю та зручністю у заготівлі 

пресованих соломистих матеріалів. Цю техніку застосовують для отримання компактних, 

заданої форми та розмірів тюків і рулонів, що зберігаються і транспортуються з 

мінімальними затратами ресурсів та технологічними втратами [4, 5]. 

На сьогоднішній день широко застосовується технологія пресування соломистої маси 

у рулони. Для цього використовується широкий спектр рулонних прес-підбирачів, які 

формують рулони діаметром в межах від 0,6 до 1,8 м та довжиною від 1,1 до 1,5 м. 

Конструкція такого преса може бути різною: з пасовим типом формувальної камери, з 

валковим, з ланцюгово-конвеєрним. Деякі моделі сучасних прес-підбирачів іноземного 

виробництва мають удосконалену конструкцію, обладнані гідравлічними пристроями для 
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запобігання перевантаженню вузлів і агрегатів, автоматичними пристроями для змащування 

вузлів тощо. Було встановлено, що на даний час на ринку пропонуються десятки різних 

моделей прес-підбирачів від виробників з різних країн (іноді виготовлених за ліцензією 

провідних компаній). В Україні машини для заготівлі соломи в пресованому вигляді серійно 

виготовляють “Київтрактородеталь” - рулонний прес-підбирач ППР-110 [6], 

ВАТ “Ірпіньмаш” - рулонний пасовий підбирач ПР-1,2 та рулонний безпасовий причіпний 

прес-підбирача ПРП-750М, а також прес-підбирач ППТ-1,6 для формування малогабаритних 

тюків. “Уманьферммаш” пропонує начіпний прес-підбирач МП-1. З країн СНД переважають 

пропозиції білорусів з Бобруйська, що виготовляють ОР-1, ОРС-145; російський 

“Ростсільмаш” виготовляє рулонні Pelikan 1200 і тюкові Tukan 1600. 

Традиційно у нашій країні для заготівлі пресованих соломистих матеріалів 

застосовують поршневі прес-підбирачі високого тиску, рулонні преси та преси для 

формування малогабаритних тюків. Виробництво поршневих прес-підбирачів, що формують 

невеликі тюки, зменшується, тому що їх використання потребує великих затрат праці під час 

укладання тюків на зберігання. Останніми роками значного поширення набула технологія 

заготівлі сіна в рулонах (згідно зі статистичними даними, понад 70 % продажу техніки для 

підбирання валків на світовому ринку припадає саме на рулонні прес-підбирачі). Це 

пов’язано з тим, що за конструкцією вони значно простіші і дешевші порівняно з моделями, 

які формують великогабаритні тюки. Водночас прес-підбирачі великогабаритних тюків 

мають певні переваги перед іншими конструкціями машин: у них висока продуктивність, 

менші затрати праці, краще збереження якості соломи; тюки дають змогу оптимальніше 

завантажувати транспортні засоби, площі складських приміщень, збільшувати 

продуктивності навантажувачів [3, 4, 5]. 

За даними досліджень встановлено, що вітчизняні прес-підбирачі в цілому виконують 

заданий технологічний процес, але за якістю виконання технологічного процесу 

поступаються закордонним аналогам. Провідні машинобудівні фірми світу пропонують 

понад 20 моделей прес-підбирачів, які різняться між собою як конструкційним виконанням 

робочих органів так і показниками продуктивності (табл. 2). 

 

Таблиця 2. Основні технічні характеристики рулонних прес-підбирачів 

Марка 

машини 

Агрегатується 

з тракторами 

класів 

Ширина 

захвату 

підбирача, 

м 

Продуктив-

ність, т/год 

Габаритні 

розміри рулону 

(L×D), м 

Щільність 

пресування 

соломи, 

кг/м3 

Маса 

маши-

ни, кг 

Вітчизняного виробництва, КП “Київтрактородеталь” 

ППР-110 1,4 1,25 до 5 1,1×1,2 80-200 1700 

ВАТ “Ірпіньмаш” 

ПРП-750М 1,4 1,65 5,0 1,8×1,5 80-200 2350 

Виробництва ВАТ “Бобруйскагромаш”, Республіка Білорусь 

ПРФ-110 1,4 1,45 3,2 1,2×1,1 70-115 1700 

ПРФ-145 1,4 1,45 4,0 1,2×1,45 75-125 1900 

ПРФ-180 1,4…2,0 1,65 5,0 1,5×1,8 80-130 2000 

ПРМ-150 1,4 1,9 7,0 1,2×1,5 110-165 2900 

 

Окрім ущільнювачів вітчизняного виробництва, добре себе зарекомендували прес-

підбирачі рулонні виробництва ВАТ “Бобруйскагромаш” (Республіка Білорусь). Прес-

підбирач рулонний безпасовий ПР-Ф-145 з постійною камерою ущільнення призначений для 

підбирання та ущільнення в рулони соломи з наступним обмотуванням рулону шпагатом. 

Подача шпагату здійснюється за допомогою електропривода. Прес-підбирач  

ПР-Ф-145Б обладнаний системою автоматизованого контролю (САК), яка дає можливість 
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контролювати процес роботи механізмів прес-підбирача і дистанційно керувати процесами 

підбирання та ущільнення маси [7] (рис. 1). 

Рис. 1. Прес-підбирач рулонний безпасовий ПР-Ф-145 

 

Тюкові прес-підбирачі застосовуються для підбору валків сіна, соломи, пресування їх 

у прямокутні тюки (табл. 3). Прес-підбирач агрегатується з тракторами тягового класу 1,4. 

На відміну від рулонних прес-підбирачів тюків машина дає можливість регулювати 

щільність тюка, до того ж вихідні габарити і маса отримуваного тюка набагато менше, а це 

дозволяє розвантажувати і використовувати тюки не тільки за допомогою техніки, але і в 

ручну, що зручно і при подальшому їх використанні. Тюкові прес-підбирачі, із-за невеликої 

маси ущільнених тюків (до 36-40 кг), набули широкого використання у фермерських та 

інших господарствах з невеликими площами землекористування та об’ємами робіт, де 

ступінь механізації ще не досягла високого рівня [8, 9] (рис. 2). 

 

Таблиця 3. Основні технічні характеристики тюкових прес-підбирачів 

 

Аналіз використовуваних і перспективних технологій заготівлі грубих кормів показав, 

що найбільш ефективною є валкова технологія заготівлі соломи у пресованому вигляді. У цій 

технології слід віддати перевагу прес-підбиричам великогабаритних тюків як базовій 

машині. Ці преси за питомими витратами пального знаходяться практично на одному рівні з 

рулонними, але затрати праці з їх використанням майже в три рази менші, що пояснюється 

тим, що преси для формування великогабаритних тюків у технологічній операції (підбір 

Марка 

машини 

Агрегатується 

з тракторами 

класів 

Ширина 

захвату 

підби-

рача, м 

Продуктив-

ність, т/год 

Габаритні 

розміри тюка 

(L×B×H), м 

Щільність 

пресування 

соломи, 

кг/м3 

Маса 

маши-

ни, кг 

К-454 В 1,4 1,6 до 20 0,5-1,0×0,5×0,4 125-190 2200 

ППЛ-Ф-1,6 1,4 1,6 до 18 0,5-1,0×0,5×0,36 100-200 2300 

ПТ-165 1,4 1,65 5-8 1,3×0,46×0,36 100-200 1500 

ППТ-1,6 1,4 1,6 до 15 0,5-1,0×0,5×0,4 100-200 2000 

ПКТ-Ф-2,0 1,4 (2) 2,0 до 20 1,2-2,4×1,2×1,1 70-150 2500 
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валків, формування тюків і її вивантаження) виконують без технологічних зупинок (на 

відміну від рулонних пресів). 

Рис. 2. Прес-підбирач тюковий ПТ-165 

 

Прес-підбирачі, які формують великі тюки та рулони, відкривають нові можливості у 

використанні соломи і перетворюють її в перспективний товарний продукт не лише для 

сільськогосподарського виробництва, але й для інших галузей промисловості: енергетичної, 

целюлозно-паперової, будівельної тощо. 

Проведені в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого дослідження та аналіз сучасного 

технічного стану заготівлі соломи свідчить про те, що для широкого впровадження 

прогресивних технологій заготівлі соломистих матеріалів в Україні слід налагодити власне 

виробництво прес-підбирачів для формування великогабаритних тюків, навантажувачів 

тюків і рулонів та транспортних засобів для їх перевезення [4, 5]. 

Технічні засоби для навантаження пак та рулонів. Для укладання в транспортні 

засоби та скиртування подрібнених та не подрібнених соломистих матеріалів з копиць або 

поверхні поля використовують навантажувачі фронтальні типу ПС-0,5Б/0,8 (ПФ-0,5Б) 

виробництва ПАТ “Червона зірка”, м. Кіровоград, або ж навантажувачі ПКУ-0,8, ПБМ-800, 

ПБМ-1200, навантажувачі-стогоклади СНУ-550, виробництва ВАТ “Сальксельмаш”, Росія. 

Для навантаження рулонів або великогабаритних пак навантажувачі доцільно оснащувати 

спеціальними пристосуваннями. Дані навантажувачі монтуються на трактори класу 1,4. 

Продуктивність за годину основного часу роботи на скиртуванні соломи не більше 22 т/год, 

при висоті формування скирти до 8 м та вантажопідйомності до 500 кг [10]. 

При використанні фронтальних навантажувачів необхідно задіяти 2 агрегати – один 

при завантаженні соломистих матеріалів на транспортні засоби в полі, інший – при укладанні 

(штабелюванні) на подальше зберігання. Або ж один – у полі при укладанні на транспортні 

засоби, а потім при укладанні на зберігання, але в даному випадку зростає час на заготівлю. 

Зарубіжні телескопічні навантажувачі Merlo P34.7 Plus, Faresin Haulotte FH 6.28, 

CLAAS Ranger та ін. мають значні переваги перед вітчизняними за рахунок високої 

маневреності та висоти піднімання вантажу, що дає можливість значно спростити виконання 

операцій завантаження пак та рулонів до сховищ. 
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Технічні засоби для перевезення ущільненої соломи. На збиранні соломи за 

потоковою технологією використовуються комбайни, обладнані подрібнювачем і пристроєм 

для транспортування спеціального причепа з кузовом великої місткості (45-60 м3), це 

переважно причепи тракторні виробництва “Джанкойський машзавод” моделей 8545 та їх 

модифікації [3]. Однак враховуючи ряд недоліків, пов’язаних з застосуванням потокової 

технології, аграрії області віддають перевагу валковій технології заготівлі соломи, при якій 

ущільнені паки або рулони соломи транспортуються з поля за допомогою спеціальних 

причепів. 

У ТОВ “Агро-Ідея” (м. Тернопіль) освоїли виробництво причепів серії РВ, 

призначених для перевезення рулонів і тюків соломи чи сіна, а також вантажів, які 

вимагають великих плоских поверхонь (пелети, ящики) (рис. 3). Велика вантажна поверхня 

платформи дає можливість оптимально використати вантажопідйомність причепа, що для 

рулонів соломи, які мають великий об’єм при відносно низькій масі, є основною перевагою 

причепів цього типу [11]. 

Рис. 3. Причіп для перевезення тюків серії РВ 

 

Причіп має стандартне обладнання, а саме: гальма пневматичні двохпровідні з 

автоматичним регулюванням сили гальмування та гальма стоянки; підвіска на параболічних 

ресорах; складні-розкладні передня і задня опорні стінки та освітлювальна система. Основні 

технічні характеристики причепів для перевезення тюків РВ виробництва ТОВ “Агро-Ідея” 

наведені в табл. 4. 

 

Таблиця 4. Технічні характеристики причепів для перевезення тюків РВ виробництва 

ТОВ “Агро-Ідея” [17] 

Вантажопідйомність 

технічна, кг 
8000 11000 13000 16000 

Технічно допустима 

швидкість, км/год 
40 40 40 40 

Кількість осей, шт. 2 3 2 3 

Стандартний розмір шин 14/65×16 14/65×16 385/65×22,5 385/65×22,5 

Вантажна площа 

платформи, м2 
15 23 15 23 

Довжина вантажної 

платформи, м 
6,6 9,9 6,6 9,9 

Повна довжина 

платформи, м 
7,45 10,75 7,45 10,75 

Ширина/висота 

вантажної платформи, м 
2,45/1,1 2,45/1,1 2,45/1,33 2,45/1,33 
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На підприємстві “Завод Кобзаренка” (Сумська обл.) освоєно виробництво причепів-

платформ для перевезення тюків ПП-12/3, призначених для перевезення ущільненої соломи у 

формі тюків або рулонів (рис. 4) [12, 13]. 

Рис. 4. Причіп-платформа для перевезення тюків ПП-12/3 

Особливість конструкції причепів-платформ полягає в наявності пневматичної 

одноконтурної гальмівної системи; натяжних тросів для фіксації тюків під час 

транспортування; електричної системи. Технічні характеристики причепів-платформ для 

перевезення тюків ПП-12/3 різних модифікацій наведено в табл. 5 [12, 13]. 

 

Таблиця 5. Технічні характеристики причепів-платформ для перевезення тюків ПП-

12/3 виробництва “Завод Кобзаренка” 

Параметри 
ПП-12/3 (відновлена 

рама та підвіска) 

ПП-12/3 

(підвіска Італія) 

ПП-12/3 посилена 

(підвіска Італія) 

Повна маса, кг 21000 16500 21000 

Маса причепа, кг 5000 4500 5000 

Вантажопідйомність, кг 16000 12000 16000 

Місткість тюків, шт. 

- тюк Ø 1,2 м, 

l = 1,2 м, m = 300 кг 
42 40 42 

- тюк Ø 1,5 м, 

l = 1,5 м, m = 450 кг 
34 26 34 

- тюк Ø 1,8 м, 

l = 1,5 м, m = 700 кг 
22 18 22 

Розміри платформи 

Довжина, мм 12000 

Висота від землі, мм 1370 1200 1300 

Ширина, мм 

(тюки Ø 1,2/1,5-1,8 м) 
2500/3000 

Шини 16,5/70-18 400/60-15,5 16,5/70-18 

Матеріал рами Швелер 27П Швелер 16П Швелер 20П 

Ходова частина 

тривісний агрегат на 

балансирах (або 

ресорах) з 

поворотним кругом 

тривісний агрегат на 

балансирах з 

поворотним кругом 

(вісь ADR Э70) 

тривісний агрегат на 

балансирах з 

поворотним кругом 

(вісь ADR Э80) 

 

Не менш цікава конструкція виробництва “Заводу Кобзаренка” – це причеп-тюковоз 

самозавантажувальний моделей ПТ-10, ПТ-12 або ПТ-15 (рис. 5). Принцип роботи причепа 

полягає в наступному: підбирання і завантаження проводиться вилочним захватом, який за 

допомогою гідроциліндра підіймає тюк на платформу. Передня стінка пересуває тюк назад. 
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При перевезенні до скирти розвантаження відбувається методом зсуву тюків передньою 

стінкою, через задній гідравлічно-відкриваючий борт. Тюки легко ковзають по 

направляючих, зберігаючи форму і цілісність. Час розвантаження одного тюка становить 

близько 35-40 с. Ланцюговий транспортер знаходиться в закритій ніші, що повністю 

виключає контакт ланцюга з тюками і пошкодження обв’язувального шпагату. Ходова 

система: одновісний агрегат без ресор. Причіп має високу маневреність, легкість ходу та 

низьку посадку. Агрегатується з тракторами класу 1,4. Основні технічні характеристики 

причепів-тюковозів самозавантажувальних серії ПТ виробництва “Завод Кобзаренка” 

наведені в табл. 6 [13]. 

Рис. 5. Причіп-платформа для перевезення тюків ПТ-15 

 

Таблиця 6. Основні технічні характеристики причепів-тюковозів 

самозавантажувальних серії ПТ виробництва “Завод Кобзаренка” 

Параметри 
Марка причепа-тюковоза 

ПТ-10 ПТ-12 ПТ-15 

Повна маса, кг 4200 5400 6500 

Маса причепа, кг 1200 1400 1500 

Кількість тюків, шт. 10 12 15 

Діаметр тюків, м 1,1-1,2 

Навантаження на дишло, кг 500 

Довжина/висота, мм 7700/1220 9000/1220 7700/2800 

Ширина, мм 2650 

Шини 10,0/75-15,3 11,5/80-15,3 400/60-15,3 

 

Використання самозавантажувальних причепів-тюковозів має ряд переваг у 

технологічному процесі заготівлі соломистої маси, а саме: 

- мінімум зусиль при завантаженні та розвантаженні, оскільки використання 

гідропідйому та гідрозсуву повністю виключає використання ручної праці при підборі та 

розвантаженні тюків; 

- мінімум затрат на використання додаткових технічних засобів, оскільки при 

використанні підбирача з трактором МТЗ-80 не потрібно відволікати телескопічний 

навантажувач, зайнятий на інших роботах. Телескопічний навантажувач у вільний час може 
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скласти у скирту близько 150 тюків за 2 години і в подальшому бути зайнятим на інших 

роботах; 

- мінімальні простої техніки, оскільки при перевезенні тюків на 10 км навантажувач у 

полі буде постійно простоювати (нестача техніки на перевезенні), до того ж потрібен ще 

один навантажувач на складанні тюків. При використанні тюковоза необхідний один 

трактор, який не “прив’язує” до себе допоміжної техніки і не потребує організації роботи 

цілого комплексу сільськогосподарських машин на багато днів роботи; 

- мінімальні затрати часу, оскільки всього 1 трактор збере тюки зі 100 га поля і 

перевезе їх на віддаль до 5 км за 4 дні, а при транспортуванні на 10 км для цього знадобиться 

тиждень, але слід зауважити, що цю роботу зробить лише один трактор. 

Основні техніко-економічні показники використання причепів-тюковозів 

самозавантажувальних ПТ-10 та ПТ-15 наведені в табл. 7 [13]. 

 

Таблиця 7. Техніко-економічні показники використання причепів-тюковозів 

самозавантажувальних ПТ-10 та ПТ-15 

Марка 

причепа 

Час на підбір і 

завантаження, хв 

Час на 

вивантаження, хв 

Відстань, 

км. 

Час 

руху 

туди і 

назад, 

хв 

Тривалість 

ходки 

Всього за 10 

годин 

Затрати 

часу на 

збирання 

поля 100 

га, днів 
хв год ходок тюків 

ПТ-10 

на 10 

тюків 

7,5 2 

2,5 12 21,4 0,36 28 280 3 

5 24 33,5 0,56 18 180 4,5 

7,5 36 45,5 0,76 13 130 6 

10 48 58 0,96 10 100 8 

При 1000 га тюкової соломи і окупності ПТ-10 за 1 рік, додаткова вартість тюка - 7,5 грн. 

ПТ-15 

на 15 

тюків 

12 2 

2,5 15 29 0,48 21 315 2,5 

5 29 43 0,72 14 210 4 

7,5 43 57 0,95 10 150 5,5 

10 57 71 1,18 8 120 7 

При 1000 га тюкової соломи і окупності ПТ-15 за 1 рік, додаткова вартість тюка - 9,4 грн. 

 

Таким чином проведемо узагальнення результатів досліджень по обґрунтуванню 

комплексів технічних засобів для збирання, перевезення та укладання на зберігання соломи 

(табл. 8). 

За попередньо проведеними дослідженнями встановлено, що найбільш ефективною за 

ресурсомісткістю, і з економічної точки зору, є валкова технологія заготівлі соломи з 

механізованим її навантаженням і транспортування до місць зберігання, яка забезпечує 

зниження собівартості виробництва 1 т на 14,4 % порівняно із потоковою технологією. 

Витрати пального при цьому за даних умов заготівлі соломи в середньому на 0,6 л/т нижчі, 

ніж при використанні потокової технології. 

 

Таблиця 8. Обґрунтовані комплекси технічних засобів для збирання, перевезення та 

укладання на зберігання соломи 

Технологія 
Технологічна 

операція 

Агрегати 

I варіант II варіант 

Потокова 

Подрібнена солома після 

підбирання основної 

культури 

навантажується в 

причеп 

Транспортування до 

місць зберігання 

МТЗ-80 (ПМЗ-6)+ 

+2-ПТС-8545-45 
- 

Навантаження 
МТЗ-80 (ПМЗ-6)+ 

+ПС-0,5Б/0,8; (ПФ-0,5Б) 
- 
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Укладання в скирти вручну - 

Валкова 

Солому підбирають з 

валка підбирачем, 

рулони (тюки) 

підбирають, 

транспортують до місць 

зберігання 

Підбирання валків 

МТЗ-80 (ПМЗ-6)+ 

+ПР-Ф-110; 

(- 145,- 180) 

МТЗ-80 (ПМЗ-6)+ 

+ПР-Ф-110; 

(- 145,- 180) 

Навантаження 

рулонів 

МТЗ-80 (ПМЗ-6)+ 

МТЗ-80 (ПМЗ-6)+ 

+ПС-0,5Б/0,8; 

(ПФ-0,5Б) 

МТЗ-80 (ПМЗ-6)+ 

+ПТ-10; 

(- 12, - 15) 
Транспортування до 

місць зберігання 

Т-150+РВ; 

(ПП-12/3) 

Укладання в скирти 

МТЗ-80 (ПМЗ-6)+ 

+ПС-0,5Б/0,8; 

(ПФ-0,5Б) 

МТЗ-80 (ПМЗ-6)+ 

+ПС-0,5Б/0,8; 

(ПФ-0,5Б) 

 

Висновки. При дослідженні техніко-експлуатаційних характеристик засобів 

механізації для заготівлі рослинної біомаси було проведено обгрунтування технологічних 

комплексів машин, а саме: технічних засобів для заготівлі ущільненої соломи, навантаження 

тюків та рулонів, перевезення ущільненої соломи. Було встановлено, що останнім часом 

набула поширення валкова технологія заготівлі соломи в рулонах, це пов’язано з тим, що за 

конструкцією рулонні прес-підбирачі значно простіші і дешевші порівняно з моделями, які 

формують великогабаритні тюки. Водночас прес-підбирачі великогабаритних тюків мають 

певні переваги перед іншими конструкціями машин: у них висока продуктивність, менші 

затрати праці, краще збереження якості соломи; тюки дають змогу оптимально 

завантажувати транспортні засоби, площі складських приміщень, збільшувати 

продуктивності навантажувачів. 

Для перевезення ущільненої соломи в тюках або рулонах запропоновано ряд 

технічних засобів вітчизняного виробництва – це причепи серії РВ (ТОВ “Агро-Ідея”  

(м. Тернопіль), причепи-платформи ПП-12/3 “Завод Кобзаренка”. Найбільший інтерес 

викликають причепи-тюковози самозавантажувальні моделей ПТ-10, ПТ-12 або ПТ-15 

виробництва “Заводу Кобзаренка”. Використання самозавантажувальних причепів-тюковозів 

має ряд переваг у технологічному процесі заготівлі соломи, головне з яких, це виключення 

ручної праці при підбиранні та розвантаженні тюків та рулонів. 

За попередньо проведеною техніко-економічною оцінкою засобів механізації для 

заготівлі рослинної біомаси було встановлено, що найбільш ефективною за ресурсомісткістю 

з економічної точки зору є валкова технологія заготівлі соломи з механізованим її 

навантаженням і транспортування до місць зберігання, яка забезпечує зниження собівартості 

виробництва 1 т на 14,4 % порівняно із потоковою технологією. Витрати пального при цьому 

за даних умов заготівлі соломи в середньому на 0,6 л/т нижчі, ніж при використанні 

потокової технології. 
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ РАСТИТЕЛЬНОЙ 

БИОМАССЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 

ЦЕЛИ 

Проведено обоснование состава технических средств для заготовки растительной 

биомассы сельскохозяйственных культур на энергетические цели. Установлено, что 

наиболее эффективной является валковая технология заготовки соломы механизированной 

ее нагрузкой и транспортировкой к местам хранения, которая обеспечивает снижение 

себестоимости производства 1 т на 14,4% по сравнению с поточной технологией. 

Ключевые слова: растительная биомасса, пресс-подборщик, тюки, рулоны, прицеп-

платформа, твердое биотопливо. 

 

THE GROUNDING OF TECHNICAL MEANS FOR HARVESTING OF PLANT BIOMASS 

OF CROPS ON ENERGY GOALS 

It was done the grounding of the technical equipment for harvesting of plant biomass of 

crops on energy goals. It was founded that the most effective technology of harvesting of straw is 

the roller one with mechanized loading of it and transporting to storage places, which reduces the 

cost of producing of 1 ton on 14.4% compared with a streaming technology. 

Key words: plant biomass, baler, bales, rolls, trailer platform, solid biofuels. 
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