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He nteuw df ributlecentrum van de Zweease supermar tketen fCA te Helstngborg heejt een ongekend sterk 

geautomatiseerde orderverwerktng. Vooral aan het 'droge' assortiment komen nauwelijks nog mensenhanden 

te pas. Twee ORM-modules van Dynamic Logistic Systems (OLS) uit Doetinchem verwerken, samen met een 

De meest in het oog springende kenmerken 
van de DLS Order Release Module, kortweg 

ORM, zijn wel de enorme buffereapaeiteit 
en de relatief eenvo udige techniek die 
erachter zit. Het eerste kenmerk is mede 
bepalend voor een zeer snelle orderverwer
king en dus een korte orderreactietijd. Maar 
ook voor lage co llokosten, want we hebben 
het hier per module over een theoretische 

verwerkingscapaciteit tot 6-300 colli per 
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uur. Voor wat betreft 
het tweede kenmerk is 
een ORM, ondanks het 
revol utionaire concept, 
opgebouwd uit 
bewezen betrouwbare 
kwa liteitscomponenten en dat is een 
garantie voor de bedrijfszekerhe id van de 
ORM zelf. 

Modulaire opzet 
De ORM doet nog het meest denken aan 
doorrolstellingen. Een complete module 
kan worden opgebouwd uit maximaal acht 
bufferniveaus. Elk niveau bestaat uit drie 
hoofddelen: de aanvoe rbaan met een 

verrijdbare trolley annex pusher, het 
buffergedeelte met een groot aantal 
uniforme rollenbanen en de uitvoerbaan. 
Oe trolley in de aanvoerbaan kan bij elk 
gewenst kanaal worden gepositioneerd. 
leder produet wordt behoedzaam opgevan
gen en door de pusher in het betreffende 
bufferkanaal geschoven, dat bestaat uit 

licht hellende, aangedreven aecumulerende 
banen met een gepatenteerd 'frietion drive' 
sJipkoppelingsysteem. Hierdoor rolt elk 
product - onafhankelijk van gewicht, vorm 

of afmeting - zonder te versnellen of te 
vert ragen naa r de uitvoerkant. De rollen 
staan stil op het moment dat het product 
wordt tegengehouden, zodat de stuwdruk 
minimaal is en kanalen met een lengte tot 
ongeveer elf meter mogel ijk zijn. Het aa nta l 
kanalen is afhankelijk van de beschikbare 
ruimte, maar is in principe onbegrensd. 
Aan het ei nd van ieder kanaal bevindt zich 
een dispenser in de vorm van een valklep. 
Deze wordt bediend als een produet op de 
uitvoerbaan moet komen. Het besturings
systeem zorgt er daarbij voor dat de 
producten op ieder niveau in exact dejuiste 



volgorde op de afvoerbaan worden gezet. 

Via de afvoerbaan gaan de producten ten 
slotte naar de verzamelpunten om daar in 

bijvoorbeeld rolcontainers te worden 

gestapeld. 
Ooordat de ORM modulair is opgebouwd. i5 

deze in groctte geheel aan te passen aan 
de wensen van de gebruiker en aan zijn 

assortiment. Oaardoor is het systeem ook 

betaalbaar en rendabei voor kleinere 

ondernemi ngen. 

Brede [Oepa. sin~ 
Een ander, minsten5 zo belangrijk kenmerk 

van de ORM i5 dat het 5ysteem dankzij de 

korte af5tand tussen de rollen een brede 

varieteit aan verpakkingen kan verwerken, 

zonder dat speciale bakken oft rays nod ig 

zijn. Een zak hondenbrokken gaat net zo 
soepel over de banen als in krimpfolie 

verpakte ketchupfIessen. Oankzij deze 

eigenschap is de ORM geschikt voor een 

brede toepassing in verschilIende branche5. 

Het systeem is in twee varianten leverbaar: 

een voor snellopers wals kruiden ierswaren 

of dranken en een voor producten die minder 

snel gaan. Oe ba5isgedachte Is dat producten 

in een continue stroom worden verwerkt. 

Daarmee is tegelijk het verschil zichtbaar 

met discontinue systemen zoals een 

miniload. Het product blijft van invoer tot en 

met uitvoer 'voorwaarts' bewegen, zonder 

dat er mensenhanden aan te pas komen. Een 

belangrijk voordeel i5 ook dat de uitlevering 

fY5iek is ontkoppeld van de aanvulling. 

5tilstand dOOf storing in het voortraject 

heeft dankzij de enorme buffercapaciteit 

geen invloed op de orderafhandeling. 

Vijf sectoren 
In het nieuwe distributiecentrum van ICA 

vinden we drie Order Release Modules. Het 

centrum zelf is verdeeld in vijf sectoren: een 

hoogbouwmagazijn van 26 meter met 

dertien kranen en 26.000 pallet plaatsen 

voo r opslag van de droge art ikelen, een 

sector voor droge producten, een sector 

voor vers (zuivel, vleeswaren etL), een 

sector voor fruit en groente en een 

vrieshuis. 

Het verzamelen van fruit en groente en van 

de diepvriesproducten gebeurt handmatig. 
In de verssector wordt gewerkt met kratten 

en is 25 procent van de handelingen 

geautomatiseerd met behulp van robots 

(aanvoer) en een ORM. Oe 'droge' sector i5 

volledig geautomatiseerd met een geavan

ceerd automatiseringssysteem, bestaande 

uit z5 STV's van Daifuku die pallet s 

aanvoe ren va naf het hoogbouwmagazijn 

naar drie automatische depalettiseerma· 

chines, twee ORM's voor de snellopers en 

daartussenin een miniloadsysteem voorde 

langzaamlopers. Elke ORM heeft zeven 

niveaus met op elk niveau 84 bufferbanen. 

ErRonomisch verzamelen 
Met een scharnierende, in hoogte versteI

bare opvoerband worden de colli naar het 

gewenste niveau in een van de twee 
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modules gebracht. Oaar komen ze op de 

aanvoerbaan terecht en door de trolley met 

pu sher een door het systee m aangewezen 

bufferbaan ingeschoven. Op afroep worden 

de producten vervolgens door het bestu

ringssysteem vrijgegeven en gaan via de 

uitvoerbaan en een spiraalconveyor naar 

een sorteersysteem, waar ze worden 

verdeeld richting elfverzameJstatlons. 

Oaar worden de producten met de hand 

gegroepeerd op een in hoogte verstelbaar 

plateau. 
Het station is zo samengesteid dat de 

orderverzamelaars niet of nauwelijks 

hoeven te ti lien, maar de colli laag vocr 

laag over een glad rvs oppervlak kunnen 

schu iven. Na afronding ga at het plateau 

naar beneden, waar de complete lading in 

een rolcontainer wordt geschoven. 

Overigens is de reden om te kiezen voor 

deze vergaande automatisering in het 

nieuwe distributlecentrum voor een groot 

dee l ingegeven door ergonomische 

argumenten. Verder is uiteraard een flinke 

besparing gerealiseerd door lagere 
collokosten en reductie van de factor 

verzamelarbeid . • 


