stavební s. r. o.

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. patří k velkým stavebním společnostem v České
republice. Je součástí jednoho z největších rakouských stavebních koncernů, který je budován na
tradici, zkušenostech a finanční stabilitě. To vše je zárukou kompetentní a kvalitní práce. Společnost,
která na českém stavebním trhu působí od roku 1992, má sídlo v Českých Budějovicích a své pobočky
po celém území ČR. Její činnost je zaměřena na poskytování komplexních stavebních služeb, zejména
v oboru dopravních a inženýrských staveb a všech oborech pozemního stavitelství.
Klíčem k úspěchu společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. je pestrá nabídka a špičková
úroveň poskytovaných služeb, kterou oceňují i nejnáročnější zákazníci.
Jsme připraveni Vám nabídnout:
 výstavbu, opravy a komunikací, zpevněných ploch, lesních i polních cest, hospodářských
sjezdů
 výstavbu, rekonstrukci a údržbu mostních objektů, propustků, opěrných zdí i jiných
betonových konstrukcí
 ekologické stavby – bioplynové stanice, sanaci a výstavbu skládek odpadů, úpravy a
revitalizace vodních toků a děl, protipovodňová opatření, rekultivační práce, zatrubnění
vodotečí
 zemní práce
 inženýrské stavby – výstavba a sanace inženýrských sítí, vodovody, parovody, plynovody,
kanalizace, čistírny odpadních vod, lapoly
 hospodářské stavby všeho druhu
 stavby administrativní i průmyslové, stavby pro bydlení
 stavby pro bydlení
 sportovní stavby
 kolejové stavby
 speciální stavby – zajištění svahů, pažení stavebních jam, kotvení a zajištění skal, podzemní
stavby
Společnost je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001, ochrany životního prostředí dle ČSN EN
14001, bezpečnosti práce podle OHSAS 18001, Osvědčení Národního bezpečnostního úřadu nebo Certifikátu
systému certifikovaných stavebních dodavatelů.
Dne 20. října 2008 byla naší společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. udělena Svazem podnikatelů ve
stavebnictví cena Stavební firma roku 2007 v kategorii Velká firma (nad 200 spolupracovníků).

NA NÁS MŮŽETE STAVĚT
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
Železničářská 1234/79
312 00 Plzeň
Tel.: 377 669 911
Fax: 377 431 220
e-mail: zapad@swietelsky.cz
www.swietelsky.cz
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Obnovitelná energie z
dorůstajících surovin
Bioplyn je z důvodu svého vysokého podílu metanu
cenným zdrojem energie. Vzniká za anaerobních
podmínek mikrobiálním rozpadem organických
hmot. Na základě vysokého energetického
potenciálu metanu může být převeden bioplyn na
čistou energii = přeměna na teplo a elektřinu.
Protože bioplyn je získáván z obnovitelných
surovin, je uhlíková bilance vyrovnaná, takto
získaná energie přispívá k dodržování cílů
v souladu s Kyótským protokolem.

Typickými surovinami pro bioplynovou stanici jsou
zejména rostliny bohaté na skrytý obsah energie
(kukuřice, řezanka, obilí, cukrová řepa apod.),
městský bioodpad a zemědělské zbytky, kromě
jiného i prasečí kejda a hovězí hnůj.

Základní součásti bioplynové stanice

Vznik bioplynu
Bioplyn vzniká při vícestupňovém odbourávání
organické hmoty anaerobními bakteriemi.
Ve fermentorech bioplynové stanice kvasí vstupní
suroviny za podpory bakterií a tepelné energie. Ve
vícestupňovém procesu se substrát nejprve
rozštěpí kyselinotvornými bakteriemi na kyseliny
s krátkým řetězcem a nakonec za pomoci
metanotvorných bakterií na metan.
Bioplyn se skládá především z metanu (50 – 75%
CH4) a kysličníku uhličitého (20 – 45 % CO2), dále
obsahuje sirovodík a stopová množství ostatních
plynů.
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Bioplynová stanice se skládá z těchto základních
dílů:

dlouhých řetězců sloučenin uhlíku obsažených
v upraveném rostlinném substrátu.

 plocha pro skladování surovin (silážní deska)
 podavač surovin (pevných nebo kapalných)
 fermentor (nádoba pro kvašení)
 zásobník plynu

Tři míchací zařízení v každém fermentoru slouží
k homogenizaci náplně, zlepšují přechod tepla
a usnadňují uvolňování vytvářeného bioplynu.

 konečný sklad
 bloková tepelná elektrárna (BHKW)
a k tomu příslušející technika a řízení.

Detailní popis provozu

Substrát se přiváží nákladními auty nebo traktory
a vykládá na silážní desku.
Silážní deska slouží jako sklad vstupních surovin.
Současně zajišťuje odvod silážních šťáv do
samostatného trubního systému.
Substrát se nakladačem překládá do kontejneru na
pevné hmoty.

Šnekový dopravník odvede substrát dále do
zařízení.
Ve fermentoru se substrát pomalým mícháním
optimálně homogenizuje a kvasí pomocí
mikroorganismů. Současně je stěnovým topením
zahříván na teplotu 38°C až 40°C. Takto jsou
zajištěny optimální podmínky pro úplné rozložení

Díky speciální konstrukci a ověřenému směru
uložení míchadel ve fermentoru se zamezí
vytvoření plovoucích a klesajících vrstev.
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Fermentor je zakryt dvojitou membránou, která
splňuje parametry rakouské směrnice pro bioplyn.
Do vnějších komor je průběžně vháněn podpůrný
vzduch pro zajištění rovnoměrného tlaku plynu
v meziprostoru obou membrán.

Tuhá vnější membrána přenáší zatížení od větru
a sněhu, pružná vnitřní membrána je chráněna před
venkovními vlivy. Mezi hladinou náplně fermentoru
a vnitřní membránou vzniká flexibilní objem plynu
ca. 300 – 1.400 m3, tedy vlastní plynojem!

Průměrně za 40 až 80 dní od doby vsázky je
vyhnívací proces u konce a použitý substrát se
odebere k dalšímu zpracování.
Odebraný materiál z fermentoru představuje vysoce
hodnotné zemědělské hnojivo. Buďto se skladuje
v konečném expedičním skladu nebo prochází další
separační fází zpracování.
Tlakový šnekový separátor odděluje materiál na
kapalnou a pevnou fázi (25 – 30 % sušiny).
Kapalina vznikající při tomto procesu se přečerpává
do skladu tekutých zbytků. Při nasazení separace

vznikají významné výhody při odvozu a využití
zbytkových hmot.

Bioplyn je upravován v zásobníku přidáváním
řízeného množství vzduchu a thiobakterií. Tím
dochází k jeho odsíření dříve, než se dostane do
blokové tepelné elektrárny, kde se přeměňuje na
energii a teplo.

Takto vyráběná ekologická elektrická energie se
dodává do veřejné rozvodné sítě, teplo se obvykle
dodává do stávajících teplovodních sítí nebo se
využívá k ohřevu vlastních objektů.
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Referenční zařízení
Bioplynová stanice Eggenburg

Obě zemědělská zařízení na bioplyn byla
projektována s plánovaným výkonem 1.500 kWelektr,
resp. 1.545 kWterm.

Bioplynová stanice Eggenburg byla uvedena do
provozu v roce 2005.
Zařízení zpracuje ročně zhruba 12.450 t substrátu
a dosahuje výkonu 500 kWelektr, resp. 587 kWterm.
Ke kvašení se používá siláž z kukuřice, vojtěšky
i celých rostlin.
Na silážní desce lze předzásobit ca. 8.400 m3
surovin (kukuřice, tráva, vojtěška), stanice má
zařízení na přípravu tekuté vsázky (míchací jáma
s objemem 56 m3) a separaci (oddělení pevných
a kapalných částí).
Bioplynová stanice Göpfritz an der Wild
Výstavba stanice byla zahájena v prosinci 2005
a v létě 2006 byla předána do provozu.

Stanice má návrhové parametry 500 kWelektr. resp.
587 kWterm a je rovněž zásobována zemědělskými
surovinami – obnovitelnými zdroji. Vykvašený
materiál z fermentoru prochází separací, kde je
oddělována kapalina a pevná fáze a výsledný
materiál je aplikován jako hnojivo na pole.
Bioplynové stanice Ziersdorf a Retz
Zahájení výstavby stanic bylo v srpnu 2006,
investorem je společnost BIOPOWER GmbH.

Pro naplánovaný výkon se bude potřebné množství
plynu vyrábět v šesti zásobnících na plyn
s objemem vždy 2.280 m3, zbytkové hmoty budou
uskladněny ve 3 koncových skladech po 4.310 m3.
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Obnovitelná energie z obnovitelných surovin
Bioplyn představuje z důvodu svého vysokého podílu metanu cenný nosič energie. Vzniká za
anaerobních podmínek mikrobiálním rozpadem organických hmot. Na základě vysokého energetického
potenciálu metanu může být převeden bioplyn v sílu – přeměna na teplo a elektrickou energii. Protože
bioplyn je získáván z obnovitelných surovin, je uhlíková bilance vyrovnaná, takto získaná elektrická
energie přispívá k dodržování cílů z Kyota.

Vznik bioplynu
Bioplyn vzniká při vícenásobném odbourávání organické hmoty anaerobními bakteriemi.
Ve fermentorech zařízení na bioplyn kvasí suroviny za optimálních podmínek pro bakterie. Ve
vícestupňovém procesu se substrát nejprve rozštěpí kyselinotvornými bakteriemi na kyseliny s krátkým
řetězcem a nakonec za pomoci metanotvorných bakterií na metan.
Bioplyn se skládá především z metanu (50 – 75 obj. % CH4) a kysličníku uhličitého (20 – 45 % CO2),
jakož i sirovodíku a ostatních stopových plynů.

Suroviny
Typické suroviny pro zemědělská zařízení na bioplyn jsou druhy rostlin bohaté na energie (kukuřice,
řezanka, obilí, cukrová řepa apod.) a zemědělské zbytky, jakož i prasečí a dobytčí kejda.

Komponenty zařízení na bioplyn
Zemědělská zařízení na bioplyn se skládají v podstatě z následujících dílů:
 plocha pro skladování surovin (silážní deska)
 podavač surovin (pevných nebo kapalných)
 nádoba pro kvašení
 zásobník plynu
 konečný sklad
 bloková tepelná elektrárna
a k tomu patřící zařízení a řízení.

Detailní popis provozu
Substrát se přiváží nákladními auty nebo traktory a vykládá na silážní desku, odsud se přepravuje
nakladačem, který se nachází na zařízení, na pozici ve skladu.
Silážní deska se skládá z nepropustného asfaltu, který je na mrazuvzdorném podkladu. Odvodnění
siláže se prostřednictvím příčného a podélného sklonu asfaltové vrstvy k zabudovaným šachtám.
Dešťová voda naproti tomu prosakuje do samostatné drenáže průsakové vody.
Substrát se prostřednictvím nakladače překládá do kontejneru na pevné hmoty.
Odsud se substrát shazuje do míchací jámy. Alternativně se může substrát také přímo posílat do
zařízení přes šnekový přepravník.
V míchací jámě se siláž namíchá s vodou a zahřeje na odpovídající teplotu. Smíchané suroviny se
potom čerpadlem hustých kapalin přepumpují do fermentoru. Tam se pomalým mícháním optimálně
promíchají, homogenizují a zkvasí pomocí mikroorganismů v mezofilní oblasti (38°C až 40°C).
Fermentory jsou zahřívány stěnovým topením, přičemž rozvod vytápění je v technickém kontejneru.
Těmito opatřeními je garantováno úplná likvidace uhlíkových spojení.
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Tři míchací zařízení na každý fermentor slouží k homogenizaci, zlepšují přechod tepla a vedou
k lepšímu zplynění vytvořeného bioplynu. Speciální konstrukcí a konfigurací ve fermentoru zamezují
míchačky vytvoření plovoucích a klesajících vrstev.
Na fermentorech jsou vždy zásobníky s dvojitou membránou (tyto splňují předpisy rakouské směrnice
pro bioplyn), přičemž z vnějších komor je konstantně vfukován podpůrný vzduch. Důsledkem je
rovnoměrný tlak plynu v meziprostoru obou membrán.
Tuhá vnější membrána pohlcuje zátěž větru a sněhu, flexibilní vnitřní membrána je chráněna před
venkovními vlivy. Mezi hladinou kapaliny a vnitřní membránou vzniká flexibilní objem plynu ca. 300 –
1.400 m3 – pravý zásobník plynu!
Po době průměrně 40 až 80 dní v mezofilní oblasti se vyhnitý materiál odebere z vyhnívajícího procesu.
Odebraný materiál představuje hodnotné zemědělské hnojivo. Buďto se skladuje v konečném skladu
nebo dojde k oddělení pevných hmot a kapalin v separaci.
Tlakový šnekový separátor odděluje materiál na kapalnou a pevnou fázi (25 – 30 % sušiny). Při tom se
vyskytující tlaková voda se napumpuje do skladu tekutých zbytků (konečný sklad). Při nasazení
separace vznikají významné výhody při odvozu a využití zbytkových hmot.
Bioplyn se odsiřuje v plynovém prostoru kontrolovaným přidáváním vzduchu za přítomností thiobakterií,
dříve než se dostává do blokové tepelné elektrárny, kde se přeměňuje na energii a teplo.
Takto vyráběný ekoproud se dodává do veřejné sítě, teplo se obvykle dodává do stávajících
teplovodních sítí nebo využívá k ohřevu vlastních budov.

Referenční zařízení
Zařízení na bioplyn Eggenburg
Začátek stavby zařízení na bioplyn Eggenburg byl v prosinci 2004. Zařízení bylo zřízeno a provozováno
firmou BEB Bioenergie AG.
Zařízení na bioplyn vyrábí ročně s využitím 12.450 t substrátu výkon 500 kWelektr, resp. 587 kWterm. Ke
kvašení se používá siláž z kukuřice, vojtěšky a celých rostlin.
Na silážní desce se uchovává ca. 8.400 m3 surovin (kukuřice, tráva, vojtěška), zařízení má zásobování
kapalinou (56 m3 míchací jáma) a separaci (oddělení pevných a kapalných částí).
Zařízení na bioplyn Ziersdorf a Retz
Začátek stavby zařízení bude na jaře 2006. Investorem je Grüne Lagune BIO-EN Energy Consulting
GmbH.
Obě zemědělská zařízení na bioplyn byla projektována s elektrickým výkonem 1.500 kWelektr, resp.
1.545 kWterm.
K tomu potřebné množství plynu se bude vyrábět v 6 zásobnících na plyn po 2.280 m3, zbytkové hmoty
budou uskladněny ve 3 koncových skladech po 4.310 m3.
Jako zařízení na bioplyn v Eggenburgu budou také zařízení Grüne Lagune vybavena přívodem kapaliny
a separací.

Swietelsky bioplyn
Stavební výkony provedené lokálními závody
Stavební výkony při zhotovování zařízení na bioplyn by měly být prováděny na místě lokálním závodem
firmy Swietelsky. Inženýring, kompletní strojně-technické vybavení a uvedení do provozu jsou
prováděny centrálně rakouským závodem Swietelsky.
Na případě 250 kWelektr. zařízení na bioplyn jsou vyjmenovány stavební výkony, které je zapotřebí
provést ze stavebního hlediska. Pro odpovídající větší zařízení je třeba údaje lineárně zvýšit.
Stavební výkony firmy Swietelsky na zařízení na bioplyn 250 kWelektr.:
 venkovní zařízení včetně oplocení komplet
 dopravní plochy

SWIETELSKY & ENVICARE BIOGAS

 míchací jáma 26 m3, šachty, základy
 skladová deska surovin – asfalt nebo nepropustný asfalt A = 2.600 m2, včetně zařízení pro
odvodnění
 2 betonové zásobníky průměr 22 m, 6 m vysoké, objem = 2.280 m3, včetně základů a filtrační
vrstvy
Elektro- a řídící technika, ocelová konstrukce, stavba potrubí a strojně-technické vybavení, jakož i
inženýring, provedení celkového projektu a uvedení do provozu zařízení na bioplyn budou provedeny
centrálně rakouským závodem Swietelsky.

