Kam Deza investuje - rozhovor s výrobním
ředitelem Ing. Pavlem Pustějovským
Deza je chemická firma.
Můžete, prosím, stručně
přiblížit co vyrábí?
Naše společnost je jedním
z největších zpracovatelů
surového dehtu a benzolu na
světě. Tyto suroviny vznikají
jako vedlejší produkt při koksování uhlí. Mezi naše hlavní
výrobky patří olej pro výrobu
sazí, smola, benzen, toluen,
xylen, naftalen, ftalanhydrid,
anthracen, fenoly, kresoly,
anthrachinon a změkčovadla.
Přibližně 2/3 produkce se
vyváží do zahraničí.
Výrobky Dezy jsou
základními surovinami pro
výrobu materiálů používaných zejména ve stavebním
a automobilovém průmyslu.
Proto jsou i naše hospodářské
výsledky úzce spjaty právě
s výše zmíněnými odvětvími
a v podstatě jsou obrazem
jejich vývoje. Bohužel, produkce koksu v Evropě klesá,
tím klesá i množství dostupných surovin. Nákup surovin
je klíčovou záležitostí.
Aby firma prosperovala,
musí do svého rozvoje investovat. Do čeho investuje Deza? Co ji k tomu vede?
Jaké jsou nejdůležitější
investiční akce posledních
pěti let?
V posledních letech jsme
velkou část investic směřovali
do ekologických opatření,
která nám v integrovaném
povolení uložil krajský úřad.
Další finance šly do obnovovacích investic. Poslední
velkou kategorií jsou rozvojové investice, které přináší
novou kvalitu výrobků nebo
nové postupy výroby. Tady
patří investice do rafinérů R1
a R8 na provozech anthracen
a naftalen (investice do R1
na anthracence zvýší míru
využití anthracenu a karbazolu
z anthracenového oleje, R8
na naftalence zvýší míru využití naftalenu a umožní vyšší

zpracovat přebytky páry
v letních měsících výrobou
elektřiny. Spouštíme investice
do zařízení spalujících druhotné zdroje energie – kotel,
turbína, zásobník, rozběhne
se ekologizace teplárenských
kotlů, které budou doplněny
o technologie odsíření, odprášení a denitrifikace spalin pro
snížení emisí NOx. Spalovací
zařízení totiž musí od roku
2020 plnit nové, velmi přísné
emisní limity. Další investicí,
která se dotkne mnoha zaměstnanců naší společnosti, je
zavádění nového podnikového
informačního systému SAP.

Ing. Pavel Pustějovský.

zpracování externích surovin),
do výstavby nové granulace
smoly, výstavby nové technologie zpracování sirovodíku
z odsíření koncového plynu
Clausovým způsobem apod.
U většiny akcí je investice
spojena s výměnou řídicích
systémů. Co se týká automatizace řízení výroby, jsme na
velmi vysoké úrovni.
Abychom v dnešním globálním světě uspěli, musíme
umět pružně reagovat na potřeby našich zákazníků. Proto
velkou pozornost věnujeme
dopravě. Musíme být schopni
odbavovat železniční cisterny
stejně jako automobilové
cisterny.

Výroba v Deze je energeticky vysoce náročná. Co
děláte pro její snížení?
Ano, je to tak. Proto se
věnujeme energetickým
projektům. Daří se nám
získávat dotace na energeticky úsporná opatření. Jako

Ing. Pavel Pustějovský
Absolvent Fakulty strojní, Katedry energetiky VŠB – Technické
univerzity v Ostravě. Od června 1995 je zaměstnán ve společnosti DEZA, a. s. Postupně zastával různé pozice v provozu
Energetika, od roku 2009 je výrobním ředitelem.
Je předsedou Energetické komise Agrofert Holding, místopředsedou představenstva Energetiky Chropyně, člen předsednictva Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE), člen komise
pro změnu klimatu a energetiku Svazu chemického průmyslu,
poradcem GŘ AGF pro energetiku.

příklad bych uvedl výměnu
kompresorů stlačeného
vzduchu, kde došlo k významnému poklesu spotřeby
elektřiny a chladící vody, výměnu parních a horkovodních
rozvodů – zde došlo ke snížení tepelných ztrát. Instalací
malých parních turbín dojde
ke zvýšení výroby elektřiny
při stejné produkci tepla
v naší společnosti – ušetříme
za nákup silové elektřiny
a regulované poplatky
spojené s distribucí. Všechny
naše investice musí naplňovat
tyto požadavky – musí zvýšit
kvalitu našich výrobků, snížit
výrobní náklady a plnit přísná
ekologická kritéria. Jen tak
dokážeme obstát na trhu.

Co Dezu čeká v letošním
roce?
V letošním roce se budou
investice pohybovat na úrovni
okolo 340 mil. Kč. Budeme
dokončovat investici do nové
granulace smoly – to nám
umožní dodávat granulovanou smolu do zámoří, např.
Venezuely, Brazílie apod.
Běží modernizace zpracování
surového benzolu – výrobou
čistějšího vodíku dosáhneme
vyšší výtěžnosti aromátů, sníží
se spotřeba energií a emise.
Dokončujeme instalaci parních turbín na teplárně – akce
je podpořena dotací z programu Eko energie a umožní

Jednou ze strategických
investic je benzolka. O co
se jedná a co tato investice
přinese?
Především dojde ke
zvýšení výtěžnosti aromatických uhlovodíků a ke snížení
emisí z výroby. Ve druhé
fázi potom dojde k výrazné
úspoře elektrické energie při
výrobě rafinátu. Investice
spočívá v instalaci jednotky
parního reformeru (speciálního zařízení) od firmy
Caloric, který bude produkovat vodík o čistotě více než
99,9 %. Použití čistého vodíku
spolu s nasazením nového
katalyzátoru umožní změnu
technologických podmínek
rafinace surového benzolu,
jejímž výsledkem bude omezení nežádoucí hydrogenace
aromatických uhlovodíků na
nearomatické. Nové podmínky v rafinaci dále umožní
zpracování petrochemických
surovin spolu se surovým benzolem, čímž dojde k vyššímu
využití kapacity výrobního zařízení a ke snížení výrobních
nákladů.
Další velkou akcí je využití
druhotných zdrojů energie
v provozu Energetika spalováním dehtových olejů. Co
od ní očekáváte?
Nový zákon o podporovaných zdrojích energie
(POZE) nám ukládá povinnost využívat v maximální
možné míře tzv. druhotné
zdroje energie. Jedná se
o oleje nebo plyny, které
vznikají v průběhu výrobního
procesu, nemají další chemické využití a přitom mají
zajímavý energetický obsah.
Dehtové oleje tuto definici

naplňují. Jejich využitím
nahradíme část běžných
paliv používaných k výrobě
tepla – zemní plyn a těžký
topný olej. Parní kotel bude
spalovat dehtové oleje,
bude vybaven denitrifikací
(zařízením na odstraňování
dusíkatých látek) a prachovým filtrem. Zařízení bude
doplněno parní protitlakovou turbínou o výkonu cca
4 MWe. Investicí snížíme
závislost na nakupovaných
palivech a zvýšíme množství
vlastní vyráběné elektřiny.
Navíc získáme zdroj, který
bude umět efektivně vyrábět
páru i v letních obdobích,
kdy jsou stávající parní kotle
provozovány mimo oblast
optimálního výkonu.

A závěrem – můžete nastínit, jak vidíte Dezu na konci
roku 2013?
Takové otázky nerad zodpovídám. Žijeme přítomností
a vidíme pouze kousek před
sebe. Naše podnikání silně
ovlivňuje Evropská unie legislativou, kterou při zavádění do národních předpisů naši
zákonodárci mnohdy zpřísní
ještě nad rámec požadavků
Evropské komise. Naši konkurenti mimo EU podnikají
za legislativně příznivějších
podmínek. Je zde obchod
s povolenkami na vypouštění
skleníkových plynů, kdy
Evropská unie dělá vše pro
to, aby cena povolenek rostla,
čímž stoupnou ceny energií
pro všechny spotřebitele včetně domácností. Již nějakou
dobu běží proces registrace
a autorizace vyráběných chemických látek REACH, který
naši společnost stojí desítky
milionů korun ročně. Nakupujeme suroviny a energie na
spotových trzích, kde je cena
tlačena nahoru spekulativním kapitálem. Za těchto
podmínek může uspět jen
ekonomicky silná, dobře zainvestovaná a výrobně pružná
společnost, která všechny
překážky díky erudovaným
odborníkům a loajálním
zaměstnancům překoná. Naše
společnost taková je, a proto
věřím, že navážeme na
ekonomicky úspěšné období
předchozích let.
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