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Riadenie a synchronizácia zásielok
V najväèšom európskom prekladisku spoloènosti Chronopost na juhu
Parí´a sa nainštalovalo viac ne´ 100 pohonov s decentralizovanými
menièmi od spoloènosti Nord Drivesystems. Tieto pohony sú k¾úèo-
vými komponentami v triediacom centre a spracúvajú priemerne
170 000 zásielok denne. Ka´dá zásielka musí by´ identifikovaná a po-
slaná do správneho nakladacieho priestoru v priebehu 3 minút.

Spoloènos´ Chronopost sa zameriava na dodávky expresných zásielok
a zamestnáva viac ne´ 3500 ¾udí po celom svete. Srdcom siete
spoloènosti Chronopost je prekládka na juhu Parí´a pod názvom
Chilly Mazarin. Ide o jedno z najvýkonnejších triediacich centier
v Európe a doká´e spracova´ a´ 30 000 zásielok za hodinu. Viac ne´
60% francúzskych zásielok je prelo´ených práve tu. Ka´dý deò sa
nákladnými autami na toto miesto dovezie 500 kontajnerov rôznych
zásielok k prekládke. V priemere ide o 170 000 zásielok denne, ktoré
musia by´ identifikované a poslané do správneho nakladacieho
priestoru. Ve¾ký nárast zásielok je samozrejme v období Vianoc, kedy
musí by´ odbavených a´ 300 000 zásielok za jeden deò. Ka´dá zásiel-
ka mô´e vá í́  maximálne 30 kg a mera´ od 10 x 100 x 40mm do
1200 x 800 x 1000mm. Vyu´itie miesta v budove je plne optimalizo-
vané. Prekládka má 34 vykladacích a 83 nakladacích rámp, a celková
technológia sa rozprestiera na ploche 13 000m2. Triediaci systém je
zlo´ený z dvoch stupòov, kde je ka´dý stupeò dlhý 650 m. Èiarové
kódy zásielok èítajú kamery na piatich miestach. Zásielky putujú po
1100 metrov dlhých dopravných pásoch, ktoré sú poháòané ku´elo-
èelnými alebo závitovými prevodovkami spoloènosti Nord. Všetky
obsahujú decentrálne menièe namontované priamo k motoru. Riade-
nie navrhnuté spoloènos´ou Nord, ktoré je zalo´ené na decentrálnom
riadení ka´dého pohonu, má dve výhody po prvé, ušetrí miesto. Nie
je potrebné pou´íva´ ve¾ké rozvádzaèe s riadiacimi systémami a bojo-

va´ s ich umiestnením. „Odpadá aj zlo´itá kabelá´, a tým pádom i mo´-
né poruchy a prerušenia komunikácie“, dodáva pán Fouquet, mana´ér
servisu a údr´by v prekladisku Chilly Mazarin a Roissy.
Menièe komunikujú s riadiacim systémom (PLC) a riadiacim centrom
pomocou zbernice Profibus. Presné riadenie a synchronizácia sú k¾ú-
èovými podmienkami pre správnu prevádzku, preto´e ka´dá zásielka
musí by´ spracovaná, rozpoznaná a predaná do nakladacieho priesto-
ru najneskôr do 3 minút. V priebehu celej svojej cesty, a´ k nakladacej
rampe, sú balíky sledované. Na ka´dom dopravníku sú a´ 3 nakladacie
body. Podobne mô´e ma´ ka´dý triediè a´ 4 vstupné body. Ak sa na
niektorej z nakladacích rámp nahromadia zásielky, je mo´né spomalí
ostatné dopravné pásy, ktoré potom slú´ia ako skladisko, aby sa pred-
išlo zablokovaniu linky. Nové menièe rady SK 200E boli navrhnuté
k montá´i priamo na svorkovnicu motora. Nová rada má aj vektorové
riadenie, ovládanie elektromagnetickej brzdy a presné polohovanie
pomocou spracovania signálu z inkrementálneho alebo absolútneho
snímaèa. „Chceme ma´ v našom prekladisku iba zariadenia Nord.
Okrem technickej kvality sme spokojní so slu´bami, ktoré Nord
ponúka. Je ve¾mi jednoduché dovola´ sa technickej podpore a kedy-
ko¾vek nastane nejaký problém, najneskôr do 48 hodín je k dispozícii
servis. I keï je zlyhanie pohonov ojedinelé, stále máme na sklade
náhradné jednotky a mô´eme okam´ite vymeni´ chybný kus“, dodáva
pán Fouquet. „V roku 2011 máme ve¾mi ambiciózne ciele. Pokúsí  sa
zvýši´ poèet odbavovaných zásielok v priemere na 200 000 za deò, èo
by znamenalo nárast o 20%. Aby sme tento nárast dosiahli, musíme
rozšíri´ budovu. Tým sa umo´ní oddeli´ od existujúceho prekladiska
triedenie, balenie a nakladanie, a zvýši sa rýchlos´ spracovania zásielok.
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