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veletrhy a konference

ní řeč. Workshop tvoří přednášky, případové 
studie z praxe a panelová diskuse na téma 
městské logistiky.

Doprovodný program

Na účastníky čeká bohatý doprovodný 
program. Během oběda se konají desetimi-
nutová tzv. speed-datingová setkání Bizlog. 
Jde o způsob setkání zákazníků a dodavatelů 
na neutrální půdě, kde obě strany zjistí, zda 
má smysl jednání dále rozvíjet.

Po ukončení kongresového programu bude 
galavečer logistických inovací, na kterém bu-

dou vyhlášeni vítězové ocenění Log-In pro 
inovace a inovátory v logistice v České re-
publice. Účastníci si odpočinou na logistic-
kém Business Mixeru – setkání logistických 
odborníků v neformální atmosféře večera 
s programem her, soutěží, zábavy a rautové-
ho občerstvení.

Jestliže to epidemická situace dovolí, 
znovu se uskuteční exkurze v rámci progra-
mu Seelog, jejímž cílem je představit lo-
gistiku v praxi a zprostředkovat informace 
o zajímavých projektech přímo od manaže-
rů významných logistických center v Čes-
ké republice.

Registrace

Kongres se setkává se zájmem ze strany 
partnerů, kterých jsou už desítky, i účastníků, 
kteří se registrují na www.eastlog.cz/registrace. 
Jako každoročně je vstup na celý kongres pro 
uživatele logistických služeb zdarma. Ti, kte-
ří si přejí pravidelně dostávat novinky o kon-
gresu, se mohou na webu www.atozregistrace.
cz/eastlog registrovat k odběru kongresového 
newsletteru. Dále je možné sledovat profily ča-
sopisu Systémy logistiky na sociálních sítích 
LinkedIn nebo Facebook.

(ATOZ Logistics)
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y   Také Panasonic očkuje 
proti covidu

Boj proti covidu pokračuje a podílejí se 
na něm i průmyslové firmy: kromě hygienic-
kých opatření a zajištění bezpečné vzdálenos-
ti mezi zaměstnanci je to obsáhlý program 
státem nařízeného i dobrovolného testování 
a v neposlední řadě i očkování. Firmy často 
nabízejí svým zaměstnancům jako prémii oč-
kování proti chřipce a dalším přenosným ne-
mocem, a logickým krokem proto je rovněž 
zajištění očkování proti covidu.

Výjimkou není ani firma Panasonic Indu-
stry Europe, která ve svém evropském cent-
ru v Ottobrunu u Mnichova od července 2021 
nabízí zaměstnancům, jejich partnerům a dě-
tem očkování vakcínami Biontech/Pfizer nebo 
Johnson & Johnson. Z očkování nejenže má 
prospěch firma jako taková, protože jí to po-
může udržet zaměstnance zdravé, ale pomá-
há tím omezit šíření nemoci i v celé společ-
nosti. „Jsem přesvědčen, že očkování pomůže 
k tomu, aby se více našich zaměstnanců moh-
lo vrátit na svá pracoviště, ale také k tomu, 
abychom naše nedávno otevřené evropské zá-

kaznické centrum v Ottobrunu mohli vol-
ně zpřístupnit našim zákazníkům,“ řekl Jo-
hannes Spatz, prezident společnosti Panaso-
nic Industry Europe.

Podle Ralfa zur Steegeho, ředitele 
osobního oddělení, zaměstnanci iniciati-
vu přivítali. Je pro ně výhoda, že se mo-
hou nechat naočkovat přímo ve svém zá-
vodě, bez zbytečného zdržování a čekání 
ve frontách. O bezchybný průběh očko-
vání se po zdravotní i organizační stránce 
starají profesionální lékaři a zdravotnický 
personál. (ed)

Na základě dlouhodobého vztahu s před-
ní indickou ocelářskou společností JSW 
Steel Ltd. využila společnost ABB své digi-
tální řešení ABB Ability ™ Smart Melt Shop 
k optimalizaci výroby oceli v závodě Dolvi 
Works v indickém státě Maháráštra. Odborní-
ci společnosti ABB v rámci projektu, dokon-
čeného podle plánu v březnu 2021, zlepšili 
produktivitu a energetickou účinnost ocelár-
ny tím, že umožnili sledovat funkce odléva-
cí pánve a plánovat provoz jeřábu. Vyvinuli 
také modely tepelných ztrát, aby mohl odlé-
vač správně předpovědět cílovou teplotu a za-
jistit patřičné přehřátí.

Optimalizace pomáhá překonat hlavní pro-
blém, kterému dnes oceláři čelí, a to udrže-
ní optimálních teplot potřebných pro výrobu 
roztavené oceli s ohledem na vysoké nákla-
dy na elektrickou energii. Zajištění správné 
teploty ve správný čas spolu s dalšími para-
metry roztavené oceli se přímo odráží v lep-
ší kvalitě oceli a vyšší produktivitě výroby. 
Optimalizačními kroky vzroste rychlost od-
lévání o 4 %, což ušetří jeden pracovní den 
a díky čemuž produkce vzroste o 24 000 tun 
oceli ročně. To se odrazí v předpokládaném 
zvýšení zisku společnosti EBITDA přibliž-
ně o dva miliony amerických dolarů ročně.

ABB digitalizuje provoz ocelárny v Indii 

V současnosti jsou v ocelárně sledovány 
funkce odlévací pánve v reálném čase, což 
dovoluje synchronizovat technologické po-
stupy a lépe plánovat údržbu. Optimalizace 
rovněž snížila spotřebu energie i spotřební-
ho materiálu na každou dávku. Tím kleslo 
i množství vypouštěného CO2 na tunu vyro-
bené oceli a to vedlo ke zmenšení uhlíkové 
stopy provozu. Automatické sledování a plá-
nování zlepšují bezpečnost pracovníků provo-
zu, kteří během pohybu jeřábu a pánve opustí 
výrobní prostor.

Lepší synchronizace 
technologických kroků 
vede k menšímu zpožďo-
vání odpichu v elektrické 
obloukové peci. Výsled-
kem je menší spotřeba 
elektrod i energie v pán-
vové peci a menší od-
chylky obsahu křemíku 
v cívkách válcovaných 
zatepla z plátů kontinuál-
ního odlévacího zařízení. 
Systém ABB Ability™ 
Smart Melt Shop využí-
vá pokročilé digitální al-
goritmy a matematické 
modelování. Dokáže též 

zpracovat záznamy z kamer, vážicích systémů, 
radarů, laserových a bezdrátových přístrojů. 
Díky tomu zajistí optimální provoz ocelárny.

V provozu společnosti JSW Steel Ltd. 
s různorodými provozními postupy se vel-
mi dobře uplatnily zkušenosti týmu ABB za-
měřeného na metalurgii. Pro výrobu železa, 
oceli, hliníku a jiných kovů nabízí společ-
nost ABB i další produkty, služby a kom-
plexní řešení.

(ev)

Obr. 1. Energeticky náročný provoz ocelárny je po optimalizaci 
mnohem úspornější


