Historie společnosti Deza začala před 120 lety
(pokračování z minulého čísla)
Svoji historii začaly psát dehtové závody (DEZA) v roce
1892 v obci Zábřeh u Moravské Ostravy jako firma Julia
Rütgerse. Současná DEZA,
a. s., která byla ve Valašském
Meziříčí vybudována
v 60. letech minulého století,
je pokračovatelem již stodvacetileté historie přítomnosti
dehtochemie na severní
Moravě.

Díl II.
Ostravský závod
Julia Rütgerse
Výstavba základních
zařízení
Koncepce továrny byla už
v době jejího vzniku řešena
logicky, úměrně tehdejším
znalostem o složení a použitelnosti dehtu.
Stavba byla zahájena
12. června 1892 v Zábřehu

destilovaný dehet. Zatímco
impregnační olej a smola se
v podobě dehtových nátěrů
na střechy používaly přímo,
směs ostatních olejů (dnešním
jazykem řečeno směs lehkého,
karbolového, naftalenového
a pracího oleje) se vozila na
zpracování do rakouského
Angernu.
Po vybudování dostatečné
kapacity na základní destilaci
dehtu byly postupně stavěny
ostatní výrobny. V roce 1894 to
byla jednotka na krystalizační
zpracování anthracenových
olejů, v roce 1896 pak samostatné zařízení na destilaci
olejů. V roce 1897 se začala
stavět destilační jednotka na
zpracování surového benzolu. Na přelomu století byla
uvedena do provozu výrobna
anthracenu, kyseliny karbolové
a fenolu, naftalenu a pyridinu.
Období 1892 – 1894
bylo v podstatě etapou, která
měla zajistit základní rozdestilování dehtů vyrobených

Zadní část závodu v Ostravě kolem roku 1930.

a benzolu z koksoven ostravsko-karvinské oblasti.

Intenzifikace
a modernizace
Další etapa rozvoje závodu, a to v podstatě až do

Zemní nádrže na chlazení smoly v ostravském závodě v první polovině minulého století.
u Moravské Ostravy. Už počátkem příštího roku,
10. ledna 1893, v ní byl
zahájen provoz na prvních
dvou destilačních zařízeních.
V roce 1894 přibyly další dvě
destilační jednotky. Dehet se
rozdestilovával na směs níževroucích olejů, samostatně
se získával impregnační olej
a zbytek, tj. smola nebo tzv.

v ostravsko-karvinské oblasti
a vytvořit předpoklady pro
stavbu ostatních provozoven.
Ty pak byly postupně budovány v letech 1894 – 1905. Rok
1905 můžeme proto pokládat
za jakýsi historický mezník
v životě továrny. Od tohoto
roku byl zábřežský závod
Julius Rütgers továrnou na
komplexní zpracování dehtu

2. světové války, spočívala
v intenzifikaci a modernizaci
jednotlivých výrob. Bylo
to dáno především dvěma
faktory. Zaprvé se zvyšovalo
množství vyrobeného dehtu
v koksovnách. A zadruhé
rostly nároky odběratelů.
Rozšiřovaly se také oblasti
využití smolných produktů,
silničních dehtů a dehtových

nátěrů. Závod si vybudoval
samostatné oddělení pro stavbu bezprašných vozovek a na
údržbu dehtových střech.

Zpracování surového
benzolu
Se zvyšováním výroby
koksu rostla úměrně i produkce dehtu, ale též surového
koksárenského benzolu. Ten
se začal v závodě zpracovávat
v roce 1897. První zařízení
pracovalo v diskontinuálním režimu. Až v roce 1944
byla postavena kontinuální
destilace surového benzolu.
Vzhledem k tomu, že poptávka po produktech vyráběných
z benzolu rostla a současně se
zvyšovaly i nároky na jejich
kvalitu, byla v roce 1963, již
v závodě ve Valašském Meziříčí, vybudována nová jednotka s dokonalejší technologií
zpracování.

Rozvoj po 2. světové válce
Významný zvrat v rozvoji
ostravského závodu nastal po
druhé světové válce. Došlo
k takovému nárůstu produkce
černouhelného dehtu a benzolu, že v dosavadním závodě
nebylo možné zajistit jejich
ekonomické zpracování. Technologie již nebyly na nejvyšší

Rozvoj závodu podle množství zpracovávaného dehtu
1. období do 1900: V továrně se zpracovávalo ročně do 20 000 tun dehtu.
2. 1900 – 1922: Zpracování dehtu vzrostlo na 30 – 40 000 tun, což byla patrně horní hranice kapacity tehdejší dehtové destilace.
 ýstavbou nových koksoven v ČSR se zvýšila produkce dehtu, proto byla zvýšena kapacita závodu výstavbou 2 kontinuálních
3. 1923 – 1936: V
destilačních jednotek na zpracování surového dehtu (1933 a 1935) na 80 000 tun/rok.
 rodukce dehtu vzrostla až na 180 000 tun, proto byla rozšířena zpracovatelská kapacita výstavbou nového zařízení – 3. dehtová
4. 1937 – 1944: P
destilace v roce 1944.
 řechodné období rozvoje závodu – pokles zpracování dehtu na 80 – 89 000 tun byl v relaci se snížením jeho produkce vlivem
5. 1945 – 1946: P
konce 2. světové války.
6. 1947 – 1960: Z výšení zpracování dehtu ze 131 na 342 000 tun je odrazem rozvoje koksárenství v souladu s rozvojem hutnického průmyslu
v poválečném státě.
 ybudování a provoz nového závodu na zpracování dehtu ve Valašském Meziříčí, kapacita zpracování černouhelného dehtu se
7. 1960 – dále: V
zvýšila na 450 000 tun.

technické úrovni, zvýšily se
požadavky odběratelů na čistotu výrobků z dehtu i z benzolu. To vše vyžadovalo radikální řešení – postavit nové
výrobny. Z urbanistického ani
z ekologického hlediska to nebylo v podmínkách ostravského závodu proveditelné. Vláda
Československé republiky
proto rozhodla svým usnesením ze dne 21. ledna 1960,
č. j. 55/60 o výstavbě nového
závodu na zpracování dehtu
ve Valašském Meziříčí. Ještě
v tomto roce, 16. listopadu
1960, byla výstavba závodu
zahájena.
Kromě základního zvratu
v historii závodu přesídlením
do Valašského Meziříčí došlo
při formování koncepce jeho
vývoje i k další podstatné
změně. Je to návazné zpracování základních dehtových
výrobků. Ostravský závod
byl v podstatě „surovárnou“,
z dehtu a benzolu se vyráběly
pouze základní dehtové chemikálie, i když ve vysokém
stupni čistoty. Výstavba závodu ve Valašském Meziříčí
však byla řešena tak, aby zde
bylo možno tyto základní
výrobky dále zpracovávat.
Postupným rozšiřováním
závodu se také zvětšoval počet
zaměstnanců. Při zahájení výroby v roce 1893 měla tehdejší továrna i s mistrem celkem
13 zaměstnanců. V roce 1960
v ostravském závodě pracovalo 1415 zaměstnanců. V roce
1991 činil počet zaměstnanců
podniku včetně závodu Ostrava a Organik Otrokovice 2102
zaměstnanců. V současné
době pracuje v Deze 970 lidí.
(pokračování v příštím čísle)

www.deza.cz

