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Časová osa: Ochrana životního prostředí ve společnosti WIEGEL
Rok 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

 Nařízení o zařízeních pro manipulaci s látkami ohrožujícími vodu (AwSV) 
vyžaduje záchytnou vanu, která pojme 100 % objemu všech médií

 zákonné požadavky / nařízení  Nařízení o zařízeních pro manipulaci s látkami ohrožujícími vodu (VAwS) - plochy pro překládku

 aktivity v oblasti ochrany životního prostředí skupiny WIEGEL  Nařízení o zařízeních pro manipulaci s látkami ohrožujícími vodu vyžaduje 2násobné zabezpečení proti úniku

 ceny / ocenění  Zvýšení třídy ohrožení vody pro sloučeniny zinku z třídy ohrožení vody 1 na třídu 3. Sloučeniny zinku jsou tak pro případ havárie relevantní jako látky třídy ohrožení vody 3

 Snížení povolených maximálních hodnot pro chlorovodík ve vzduchu z 20 na 10 mg/m3

 Snížení povolených maximálních hodnot pro prach ve vzduchu z 10 na 5 mg/m3

 Nařízení o zařízeních pro manipulaci s látkami ohrožujícími vodu (VAwS) pro plochy pro překládku

 Nejlepší dostupná technika pro zpracování oceli

Od roku 1963 existují nařízení pro manipulaci s látkami ohrožujícími vodu  Zavedení nařízení o zařízeních pro manipulaci s látkami ohrožujícími vodu (VAwS)

 Nařízení o zařízeních pro manipulaci s látkami ohrožujícími vodu (VAwS) - největší vana nebo 10 % celkového množství 

 Vstupuje v platnost směrnice EMAS 1

 Zákonem požadovaný představitel pro ochranu životního prostředí

Rok 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

 Firma WIEGEL jmenuje hlavního představitele pro ochranu životního prostředí a systém environmentálního managementu

 Výstavba zařízení v Norimberku s opláštěním linky pro žárové zinkování a předúpravu (pilotní projekt)

 Použití výměníků tepla

 Cena za ochranu životního prostředí udělovaná městem Norimberk

 Všechny nově postavené závody mají uzavřenou zinkovací vanu s filtrací odpadního vzduchu a opláštěnou linku pro předúpravu s odsáváním

 Záchytná vana pro případ havárie v lince pro předúpravu je již koncipována pro min. 80 % potenciálního celkového množství

 Výstavba centrální laboratoře

 Dříve nepovinná zkouška zařízení pro manipulaci s látkami ohrožujícími vodu prováděná znalcem pro vodní hospodářství je závazně stanovena v systému environmentálního managementu

 Znalec pro vodní hospodářství kontroluje všechna zařízení v 5letých intervalech bez zákonné povinnosti

 Medaile za ochranu životního prostředí udělovaná svobodným státem Bavorsko

  Minimální požadavky na novou nejlepší dostupnou techniku pro zpracování oceli (stav 2002) firma WIEGEL již 9 let splňuje

 Plochy pro doplňování médií z asfaltu odolného proti kyselinám se schopností zadržet všechna média, která by v případě havárie mohla uniknout

 Průměrné naměřené hodnoty zařízení před rokem 2002 již jen 7,7 mg/m3

 Opláštění linek pro předúpravu z polyetylenu místo dřeva. Vybavení všech nově postavených závodů pračkami odpadního vzduchu

 Cena za „zdraví a bezpečné životní prostředí 2004“ udělovaná Českou republikou

 Firma WIEGEL při všech měřeních emisí dobrovolně měří i hodnoty odpadního vzduchu procesního topeniště

 Znalec pro vodní hospodářství nekontroluje pouze povinné části zařízení,  
firma WIEGEL nechává kontrolovat i periferní části zařízení • interní zpráva

 Realizace odděleného moření ve všech závodech, 14denní laboratorní kontrola všech médií linky pro předúpravu s ohledem na obsah zinku v závodech, ve kterých se týká zákon o prevenci 
závažných havárií, a kontrola celkových množství relevantních v případě havárie. Dobrovolně jmenovaný představitel dle zák. o prevenci závažných havárií v závodech se základní povinností

 Hermetické oddělení prostoru pro předúpravu (ochrana konstrukce van, zmenšení prostoru pro předúpravu)

 100 % záchytného objemu pro linku předúpravy a zásobníky

Zkratky:  
AWsV = Spolkové nařízení o zřízeních se zacházením s látkami škodlivými 
vodám; BVT = nejlepší dostupná technika; EMAS = Eco-Management and 
Audit Scheme; PE = Polyetylén; TA = Technický návod; VAwS = Nařízení o 
zařízeních s látkami škodlivými vodám; VBL = linka předúpravy;  
VZL = zinkovací linka; WGK = třída ohrožení vod;  
WHG = zákon o hospodaření s vodou 

 Vodotěsná betonová vana + utěsnění dle zákona o vodním hospodářství + (částečně zdvojené stěny) vany + kontrola čerpací jímky = 4násobné zabezpečení

 koncepce řízení pece pro úsporu energie

 Asfalt odolný proti kyselinám s utěsněním dle zákona o vodním hospodářství = 2násobné zabezpečení

 Validace všech závodů v německy mluvících zemích dle směrnice EMAS

 Validace EMAS v Česku a na Slovensku

 Německá cena EMAS pro skupinu WIEGEL
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