
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady 

(BRO) Energetické využití biomasy Skladování, manipulace 

Úprava biomasy pro energetické účely 

 Projekční a inženýrské služby při návrhu a realizaci 
zařízení na úpravu biomasy pro energetické účely 

 Generální dodávky technologie 

 Návrh způsobu financování projektu 

 Zpracování projektové žádosti o dotace 

 Uvedení zařízení do provozu 

 Technický servis 

 Dodávky technologií na úpravu velikosti biomasy 

 Dodávky systémů pro třídění biomasy 

 Dodávky technologií pro sušení biomasy 

 Dodávky linek na výrobu briket 

 Dodávky linek na výrobu pelet 

http://biomasa.via-alta.cz 

POJEM BIOMASA 

Biomasa obvykle označuje substanci 
biologického původu, jako je rostlinná 
biomasa pěstovaná v půdě nebo ve vodě, 
živočišná biomasa, vedlejší organické 
produkty nebo organické odpady.  

Zahrnuje zejména: 

 dřevní hmotu a její odpad; 

 slámu, stébelniny, traviny, popř. jiné 
zemědělské zbytky; 

 exkrementy užitkových zvířat; 

 energeticky využitelný organický odpad 
vznikající lidskou činností. 

Biomasa je významným obnovitelným 
zdrojem energeticky využitelné energie.   
 

Technologické metody na úpravu biomasy  

 Úprava velikosti 

Úpravu velikosti řešíme nabídkou 
z technologií řezání, štípání, štěpkování či 
drcení. Technologii volíme dle druhu 
materiálu, velikosti, následného využití apod. 

 Třídění 

Systémy třídění jsou vždy pečlivě vybírány, 
projektovány a dodávány dle druhu 
materiálu, jeho vlhkosti, prostorových 
dispozic, hlučnosti nebo požadavku 
zákazníka. 

 Sušení 

V rámci procesu sušení jsou využívány 
sušičky biomasy pro briketování 
a peletování. Toto zařízení řeší kompletně 
usušení a dopravu materiálu k briketovacímu 
nebo peletovacímu lisu. Sušičky jsou 
sestaveny vždy podle požadavků zákazníka. 

 Briketování a peletování 

Jedná se o mechanické metody, při nichž 
dochází v peletovacích nebo briketovacích 
lisech za vysokých tlaků k lisování biomasy. 
Výstupy těchto metod jsou tvarovaná 
biopaliva – brikety a pelety – jejichž 
vlastnosti jsou srovnatelné s vlastnostmi uhlí.  
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rozložitelnými odpady 
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Společnost VIA ALTA a.s. se zaměřuje na koncentraci lidského potenciálu, znalostí  
a zkušeností s cílem poskytnout svým zákazníkům komplexní inženýrská  
a dodavatelská řešení, projekční a inženýrské služby a odbornou podporu v oblasti 
průmyslu, energetiky, pozemních, dopravních a inženýrských staveb, ekologie  
a environmentálních technologií. Ve spolupráci s výzkumnými partnery provádí 
vlastní výzkumné a inovační aktivity a odborné a expertní poradenství, studie 
a analýzy v oblasti techniky, stavebnictví, strojírenství, ekologie a energetiky. 

http://biomasa.via-alta.cz 

VIA ALTA a.s. 
Okružní 963/5 
674 01 Třebíč 
Česká republika 
tel.: +420 568 84 6601 
fax: +420 568 420 905 
e-mail: info@via-alta.cz 
http://www.via-alta.cz 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

     

Předmětem projektu, jehož investorem je zemědělský podnik, je projekce, dodávka a montáž peletovací linky na výrobu biopaliv ze slámy. 
Výkon linky je 2t/hod. Při dvousměnném provozu se v lince vyrobí až 9 000 t pelet/rok. Toto množství odpovídá slámě ze sklízených 
zemědělských plodin na ploše přibližně 2 250 – 2 500 ha. Linka se skládá z rozdružovače balíků, drtiče slámy, dopravníků šnekových, 
pásových a korečkových, peletovacího lisu a dalších zařízení. Vyrobené pelety jsou uváděny na trh ve 25 kg pytlích, ve formě BIG-BAGu 
a volně ložené v nákladních automobilech. Cena linky včetně montáže je 7,6 mil. Kč. Projekt je z 60 % financován investorem a 40 % z PRV. 
Délka realizace projektu činí 18 měsíců. Návratnost linky je 14,3 měsíců. 
 
Přínosy ekonomické: příjmy z prodeje biopaliv – pelet, produkt linky (pelety) zaručuje nízké náklady na vytápění, nízká spotřeba el. energie. 
 
Přínosy technické: využití starých nevyužívaných zemědělských objektů, přizpůsobení výrobním prostorům, výhody biopaliva při spalování – 
vysoká výhřevnost a malé množství popele (lze kompostovat), dobrá skladovatelnost biopaliva, snadná obsluha, kvalita zpracování. 
 
Přínosy environmentální: snížení závislosti na fosilních palivech, využívání obnovitelných zdrojů, omezení produkce skleníkových plynů.  

Případová studie – projekt „Peletovací linka na výrobu biopaliv“ 

Technický popis vybraných strojních zařízení: 
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Drtič – zařízení na úpravu velikosti biomasy 

Jedná se o pomaloběžný drtič, vybavený pohyblivou 

přítlačnou násypkou na pojezdném ústrojí rámu 

ovládanou hydraulickým mechanizmem. Stroj smí 

pracovat bez trvalé přítomnosti obsluhy. Vykazuje 

nízkou hlučnost. Prašnost při provozu je přímo 

závislá na druhu a vlhkosti vstupního materiálu. 

 

 

Vibrační třídič 

Zařízení je určeno k separaci sypkých nelepivých 

a málo abrazivních materiálů na různé frakce. Třídič 

vykazuje nízkou hlučnost a je možné ho instalovat 

i uvnitř provozů. Není však určen pro práci na 

volných plochách, tzn. musí být chráněn proti 

působení povětrnostních vlivů. Prašnost při provozu 

je závislá na druhu a vlhkosti tříděného materiálu.  

Stroj smí pracovat bez trvalé přítomnosti obsluhy.  

Drtič kůry 

Zařízení určené k drcení kůry vzniklé při 

odkorňování kulatiny. Vertikální provedení stroje 

zajišťuje snadné zásobování materiálem v rámci 

instalací odkůrovacích zařízení. Výsledná frakce se 

používá jako mulčovací kůra nebo štěpka, která je 

vhodná ke spalování. Materiál se odděluje noži 

o protinůž a je strháván pod rotor, kde prochází 

třídícím sítem, pevně upevněným ve stojanu pod 

rotorem.  

 

Počet frakcí 3 

Velikost frakcí dle požadavku zákazníka 

Max. výkon 10 – 15 prm/hod 

Plocha síta 2 m
2
 

Rozměry  3620x1670x1605 mm 

Příkon motoru 1,5 kW 

Hmotnost stroje 1215 kg 

Vstupní otvor 250x250 mm 

Otáčky rotoru 730 ot/min 

Počet nožů 4 - 8 ks 

Velikost štěpky 10 – 50 mm 

Výkon na vstupu 4 – 8 prm/hod 

Rozměry  1690x1000x1405 mm 

Příkon motoru 30 kW 

Vstupní otvor 800x1000mm 

Otáčky rotoru 96 ot/min 

Velikost násypky 0,95 m
3
 

Velikost štěpky 15 – 30 mm 

Výkon na vstupu 1 – 4 násypky/hod 

Rozměry  3620x1670x1605 mm 

Příkon motoru 30 kW 


