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Témata 

Hodnocení a 

poradenství 

Základní výzkum  

a rozvoj 

Školení a 

další vzdělávání 

Testování  

a certifikace 
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Chemie plynů/ 

měřící technika plynů 

 

Výroba ropy a zemního         plynárenské sítě/      využití plynu 

plynu/ uskladňování plynu     plynárenství 



Témata 

Výroba ropy/ zemního plynu/ uskladňování plynu 

- Průzkum a vyhodnocení zemního plynu, ložiska ropy 

- Plánování a rozvoj podzemních zásobáren plynu 

- Modelování geografických struktur pro skladování  

 zemního plynu 

- CCS – technologie – hodnocení lokality 
 

 

 

 

 

 

Plynárenské sítě/ plynárenství 

- Plánování transportu pro zemní plyn a distribuční sítě 

- Technicko-ekonomická analýza plynárenských sítí a  

 stavová údržba systému na regulaci plynu 

- Plánování nadzemních zařízení UGS 

 (komprese, zpracování plynu) 
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Témata 

Využití plynu 

- Vývoj a monitorování zařízení a komponentů 

 pro decentralizované zásobování energií 

- Optimální kombinace technologií mezi zemním plynem 

 a obnovitelnými zdroji energií 

- Zvýšení energetické účinnosti v průmyslových zařízení  

 s tepelnými procesy (OPTISOS) 
 

 

 

  

Chemie plynů/ měřící technika plynů 

- Vývoj technologií pro zpracování plynů  

 (sušení, odsířování) 

- Plánování a inženýrství postupů pro zpracování 

 plynů a kapalin 

- Měření kvality plynu 
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1. Úvod 

 

2. GIS-podporované stanovení potenciálu u travní biomasy  

 

3. Analýze zúčastněných subjektů/ postupy projektu 

 

4. Shrnutí 

 

Agenda 
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ÚVOD 



Projekt: 

 

 

 

 

Projektoví partneři z různých odvětví 

biomasy (organický odpad, dřevo, stonky) a 

z komunálního či průmyslového sektoru 

Úvod 

Sdružení pro podporu 

biomasy a obnovitelný 

zdrojů Freiberg e.V. 

Re kultA
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Euroregion Krušné hory: 

 

Zájmové společenství pro  

 přeshraniční spolupráci 

 

 

Zpracování územního  

 a regionálního konceptu 

Úvod 
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Cíle: 

 

Pěstování energetických rostlin na těžkými kovy zatížených 

plochách 

 

Identifikace relevantních účastníků a vytváření operačních sítí k 

tvorbě nových, regionálních i nadnárodních hodnotových 

řetězců v Euroregionu Krušné hory  

 

Rozvoj inovačních projektových postupů k energetickému 

využití (těžkými kovy zatížené) biomasy v komunálním, veřejném 

a soukromém sektoru 

 

Úvod 
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GIS-PODPOROVANÉ STANOVENÍ POTENCIÁLU U    

TRAVNÍ BIOMASY  



Zvažované substráty 

Zbytky zemědělských plodin (sláma z obilí a řepky, listy z brambor) 

Těžkými kovy kontaminovaná zrna obilí (pšenice, tritikále, kukuřice) 

Kukuřice s ohledem na poptávku krmiva 

 

Zohlednitelné faktory 

Potřeba potravin a krmiv jako prioritní využití 

Ochrana půdy a pitné vody 

Střídání plodin, kvalita půdy, výnosy 

Půdy zatížené kadmiem, oloven a arzenem 

Příjem těžkých kovů každou rostlinou 

 

 

 

GIS-podporované stanovení potenciálu u    

travní biomasy  
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GIS-podporované stanovení potenciálu u    

travní biomasy  

Schwermetallkonzentration 
Klasseneinteilung 

(Königswasser) 

Sachsen 

pH-Werte 
Sachsen 

Ackerflächen 
Gemeinden 

Sachsen 

Grenzwerte einzelner 
Anbaupflanzen zur 

Nahrungs- und 
Futtermittelproduktion 

Aufnahme einzelner 
Schwermetalle 
verschiedener 
Anbaupflanzen 

Ackerflächen Gemeinden 

Sachsen 
Schwermetallbelastung  

 & Erträge 

Konzentration einzelner 
Schwermetalle in 

Biomasse 

Theoretische 
Vorhersage zur 

Verwendbarkeit der 
Biomasse 

Flächenerträge in t 
einzelner Fruchtarten, 

nach Gemeinden in 
Sachsen 

13 

Metodika: 
 

 

Koncentrace těžkých kovů 

Rozdělení tříd 

(Königswasser) 

Sasko 

 

Plošné výnosy v tunách, 

jednotlivé druhy plodin, 

podle obcí v Sasku 

 

 

Zemědělské plochy obcí 

Sasko 
Zatížení těžkými kovy   

& výnosy 

 

Hodnoty pH 

Sasko 

 

 

Zemědělské plochy 

obce 

Sasko 

 

Příjem jednotlivých 

těžkých kovů 

různými pěstovanými 

rostlinami 

 

Koncentrace 

jednotlivých těžkých 

kovů v biomase 

 

 

Mezní hodnota 

jednotlivých pěstovaných 

rostlin  k produkci 

potravin a krmiv 

 

 

 

Teoretická předpověď 

pro využití biomasy 

 



GIS-podporované stanovení potenciálu u  

travní biomasy  
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Příklad potenciálu slámy: 
 

Evidence množství slámy pomocí poměru mezi zrnem a slámou ze 

sklizní pro následující druhy obilí 

 pšenice oves 

 žito tritikále 

 zimní a letní ječmen řepka 

 

Zohlednění 

Úrodnosti půdy (3 kategorie: dobrá/ střední/ špatná) 

Parametrů výnosu (výnosy na hektar plochy atd.) 

Parametrů pěstování (výměra, atd.) 

Rozdělení orné půdy (přičlenění obcím či okresům) 

 

 TEORETICKÝ POTENCIÁL SLÁMY 

GIS-podporované stanovení potenciálu u 

travní biomasy  
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Určení poptávky po slámě pro tvorbu humusu 

HE-metoda 

 Sdružení Německých zemědělských pokusných a výzkumných institucí 

 Charakteristika odvozená z dlouholetých výzkumů o rotacích plodin a 

hnojení na základě uhlíkaté a dusíkaté dynamiky v půdě 

 100 kg humusu uhlíku/t slámy  

 TECHNICKÝ POTENCIÁL SLÁMY 

 

Zohlednění 

Tržní ceny 

EEG-výkupní ceny 

Požadavků na lůžkoviny 

 EKONOMICKÝ POTENCIÁL SLÁMY 

 

GIS-podporované stanovení potenciálu u 

travní biomasy  
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GIS-podporované stanovení potenciálu u 

travní biomasy  

teoretický:  

47,13 Mil. Nm³ CH4/a 

technický:  

10,69 Mil. Nm³ CH4/a 

ekonomický:  

2,62 Mil. Nm³ CH4/a 
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Potenciál slámy: 
 

 

Potenciál biometanu ze slámy v Nm3  CH4/ha 

 



GIS-podporované stanovení potenciálu u 

travní biomasy  

 

 

Teoretický 

potenciál 

53 Mil. Nm³ CH4/a 

Ekonomický 

potenciál 

7 Mil. Nm³ CH4/a 

Technický 

potenciál 

15 Mil. Nm³ CH4/a 
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Celkem (všechny substráty): 
 

 
Potenciál biometanu ze slámy v Nm3  CH4/ha 



Znečištění těžkými kovy 

GIS-podporované stanovení potenciálu u 

travní biomasy  

Kadmium Olovo Arsen 

19 



Zaměření: znečištění těžkými kovy 

Analýza ukazuje velké nejasnosti u 

olova a arsenu (při přechodu do 

rostliny)  to je v oboru nejvíce 

známý problém 

Kadmium je z praxe charakteristické 

pro svou vysokou afinitu rostlin 

3 obce oblasti projektu RekultA 

ukazují další potenciál v důsledku 

znečištění těžkými kovy 

 Bobritzsch 

 Brand-Erbisdorf 

 Großschirma 

GIS-podporované stanovení potenciálu u 

travní biomasy  
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Potenciál bioplynu v oblastech znečištěných těžkými kovy 

-  Potenciální příjmy z energetické kukuřice 



ANALÝZA ZÚČASTNĚNÝCH SUBJEKTŮ/ POSTUPY 

PROJEKTU 



Analýza zúčastněných subjektů/ postupy projektu 

34 zemědělských společností 

29 bioplynových stanic  
45.700 stanovištních dat 

spotřeba tepla: 4,6 GWh/a 
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Bobritzsch: 

Průnik potencionálních úvah a zájmů obcí 

3 stávající bioplynové stanice v bezprostřední blízkosti 

Potenciál travní biomasy a odpadů: cca. 6 Mil. kWh/a 

Hlavní zúčastněné subjekty: 

 

 

 

 

Celková spotřeba tepla v obci: 260 Mil. kWh/a 

Potenciální odběratelé tepla: radnice, 4 mateřské školy, 5 škol, 1 lisovna, 

privátní budovy 
 

   nutný výpočet sítí dálkového vytápění, k identifikaci   

  nejekonomičtějších zásobovacích oblastí   

 

 

 

Analýza zúčastněných subjektů/ postupy projektu 

Provozovatelé bioplynové stanice 

Zemědělské družstvo “Bobritzschtal” Oberbobritzsch e.G. 

Zemědělská technika GmbH Niederbobritzsch 
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SHRNUTÍ 



Celkový potenciál určený travní 

biomasou, dendromasou a 

komunálními či průmyslovými 

odpady 

 

8 obcí vyjádřilo svůj zájem 

 

Navrhnutí 13 konkrétních 

projektových postupů v rámci 

studie a vytvoření dalších 

projektových myšlenek na 

základě dosavadních výsledků 

 

 

 

Shrnutí 
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DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH  

Halsbrücker Straße 34 

D-09599 Freiberg  

 

Tel.: (+49) 3731 4195- 

Fax:  (+49) 3731 4195-309  

 

E-Mail:   

Web:  www.dbi-gut.de 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Ihr Ansprechpartner 

Dipl.-Wi.-Ing. Ronny Erler 

 Vedoucí bioplynové technologie 
328 

Ronny.erler@dbi-gut.de 

 

 

Děkuji za Vaši pozornost! 

 

Vaše kontaktní osoba 


