
SLÁMA
NEVYUŽITÝ ZDROJ ENERGIE



Sláma se výhřevností podobá hnědému uhlí, v suchém 
stavu dosahuje až         

15,6 MJ/kg 

Sláma má podstatně více zplyňujících látek až 80 %
a podstatně méně popele max. 6%

Sláma obsahuje asi 100x méně síry než hnědé uhlí, 
velmi málo těžkých kovů a chloridů

SLÁMA vs. UHLÍ



• PŠENIČNÁ SLÁMA

Množství slámy z pšenice v ČR 2008

Rozloha polí s obilím - 1 106 tis.ha. 

Odpovídá cca  2 800 tis. tun pelet 



• ŘEPKOVÁ SLÁMA

Množství slámy z řepky v ČR 2008

Rozloha polí s řepkou – 337,6 tis. ha

Odpovídá cca  850  tis. tun pelet 



Zaorání slámy nepřináší zvýšení obsahu humusu v půdě. 

Naopak se projevuje: 

1. snížením výnosů v důsledku vazby dusíku z půdy na mikroorganismy rozkládající 
slámu

2. přesycháním půdy na podzim a snížením vzcházivosti semen 
3. podporováním rozvoje chorob rostlin a škůdců včetně hlodavců



Sláma balíkovaná 
800 Kč/tunu

Pelety ze slámy
2 800 Kč/tunu

Cenové zhodnocení  1 tuny Slámy  



• Běžné balíky slámy mají stlačení na  cca 150 kg/m3   

• Hustota pelet 1340kg/m3, sypná hmotnost 650 kg/m3

• Energetická náročnost na výrobu 1 kg pelet je 86 W

PODMÍNKOU EFEKTIVNÍ VYUŽITELNOSTI SLÁMY JE JEJÍ
TVAROVÁ ÚPRAVA

150 kg/m3 1340 kg/m3



Náklady na dopravu pelet 
1,19 Kč/tkm

150 kg/m3

13 tun slámy
650 kg/m3

26 tun pelet

NÁKLADY  NA  DOPRAVU

Náklady na dopravu slámy balíkované 
2,38 Kč/tkm

Doprava představuje velmi významnou nákladovou položku při
zpracování slámy



Česká republika kryje své energetické potřeby z více jak 60 % hnědým 
uhlím. 

Dřevo a sláma se podílejí na energetických zdrojích necelým 1%. 

Zaostáváme tak zatím daleko za sousedním Rakouskem s 12%, Německem 
s 5% a zejména za Dánskem a Švédskem s více než 18%.

Porovnání zemí EU



Výtěžnost slámy 2,5 – 3t na ha.

Roční sklizeň slámy v ČR se pohybuje v rozmezí  3,6 – 4,3 mil. tun

Teoretická energetická  kapacita  pelet

(výhřevnost 1 tuny 15,6 GJ)

Pro porovnání činí spotřeba uhlí v domácnostech  ČR

ENERGETICKÁ KAPACITA v ČR

60,27 – 72,29 mio GJ/rok

45,64 – 52,98 mio GJ/rok



PELETY 2010

ATEA PRAHA vyvinula linku na výrobu slaměných pelet bez aditiv a od 
roku 2006 ji nabízí ke komerčnímu využití. Již je v provozu 11 linek 
LSP1800 a 1 linka LSP1800-2G, které dohromady vyrobí 4500 
tun/měsíc. Na rok 2010  je plánovaná výstavba 6-ti nových linek.

Podle našich zkušeností zájem o výrobu pelet značně roste.

Tyto pelety slouží k vytápění domácností, obecních výtopen, škol atd.



Peletizace slámy

Základem úspěchu je dobrý stoh.
Vlhkost slámy  do 14%



> LSP 1800 <

LINKA NA VÝROBU SLAMĚNÝCH PELET
základní podmínky 

• krytá hala 15x10 m
• výkon 1,3 – 1,8 t/hod 
• vlhkost vstupní suroviny do 14%
• počet pracovníků – 2 na směnu 
• příkon 130 kW
• přívod vody
• sklad na balíky slámy
• sklad na pelety



Posuvný pás s frekvenčním měničem reguluje rychlost celé výroby pelet. 
Rozdružovadlo balíků rozdružuje kulaté a hranaté balíky do výšky 1,4 m. 

Rozdružování balíků



Rozdružená sláma se musí upravit na řezanku do frakce 8 mm. O to se postará 
kladívkový drtič s 450 noži a s příkonem 30 kW. 

Kladívkový drtič



Princip lisování - GL700

Hlavním strojem výrobní linky pelet je Granulátor. Motor o příkonu 75kW. Slisuje 
1300 - 1800 kg pelet za hodinu. 



Matrice a rolny granulátoru

Matrice je vyrobena z ušlechtilé oceli, v přesně stanovené nepatrné vzdálenosti 
se odvalují při jejím otáčení přítlačné rolny, které zpracovávaný materiál protláčejí 
otvory matrice. Při tom vzniká značné teplo. 

Matrice o počtu 1600 děr    
ø 8 mm

Sláma ve formě pelet je 
nyní 14 x hustější než 
volně ložená sláma

Rolny



Chlazení pelet po výstupu z granulátoru je zásadní nezbytností. Teprve potom 
peleta dostává potřebnou pevnost a trvanlivost. Uvnitř je posuvný pás se sítem, 
který z finálního výrobku odstraňuje prach a odrol, který se zpětně granuluje.  

Chlazení pelet



K dopravním systémům a granulátoru jsou zařazeny odlučovače prachu.         
Z hlediska prašnosti se jedná o stacionární malý zdroj znečišťování ovzduší.

TZL



Pelety neabsorbují vzdušnou vlhkost. Vyrobené 
pelety směřují buď přímo do koncového zásobníku, 
nebo do baličky pelet. Výrobní systém musí být v 
provozu neustále sledován, k čemuž napomáhá 
teplotní a vlhkostní čidla a operační počítač. 

Skladování a přeprava

http://www.granulex.cz/zasobniky.php�


MOŽNOSTI BALENÍ PELET

• Volně ložené
• Big Bag cca 1 t
• 15kg pytle



Chrášťany 43
Rudná u Prahy

www.ateap.cz

Děkuji za pozornost

jan.bejlek@ateap.cz
+420 739 678 287

info@ateap.cz
+420 257 941 626
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