
Efficiency In Action
Ο Πλήρως Αυτοματοποιημένος Θάλαμος 
Βαθιάς Κατάψυξης της Μπάρμπα Στάθης



H εταιρεία Μπάρμπα Στάθης

 Η Μπάρμπα Στάθης δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1969, χτίζοντας διαχρονικά ένα πολύ δυνατό εμπορικό σήμα 
με ηγετική θέση στην αγορά. Είναι  η μεγαλύτερη και η πρώτη εταιρεία καταψυγμένων στην Ελλάδα καθώς και  η 
αγαπημένη μάρκα λαχανικών που οι  Έλληνες  καταναλωτές  εμπιστεύονται εδώ και μισό αιώνα!

 Βασικοί πυλώνες της λειτουργίας της εταιρείας είναι η καινοτομία σε όλους τους τομείς λειτουργίας της, η ποιότητα, η 
επένδυση στην ελληνική επιχειρηματικότητα, η έρευνα & ανάπτυξη.

 Σαφής στόχος είναι η καθημερινή προσφορά ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων προστιθέμενης αξίας στους  
καταναλωτές

1 εταιρεία ηγέτης1 εταιρεία ηγέτης

Πάνω από 50 χρόνια παρουσίας

Περισσότερα από 150 καινοτόμα προϊόντα



Η ανάγκη για ένα υπερσύγχρονο ψυκτικό θάλαμο

 Αποθηκευτικές ανάγκες: Οι ανάγκες σε χώρους αποθήκευσης είχαν κατά πολύ υπερβεί τους διαθέσιμους χώρους με 
αποτέλεσμα η Εταιρεία να χρησιμοποιεί εξωτερικούς χώρους ακόμα και για το 50% των αποθηκευτικών της αναγκών 

 Πολυπλοκότητα: Μεγάλο πλήθος κωδικών ιδιαίτερα των ημιετοίμων προϊόντων, με αυξητική τάση και των ετοίμων, 

 Μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος: Κατανάλωση λιγότερης ενέργειας, μείωση απωλειών ενέργειας, ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές 

 24ωρη λειτουργία σε συνθήκες βαθιάς κατάψυξης με ελαχιστοποίηση χειροκίνητων εργασιών 

 Αύξηση του κύκλου εργασιών: διεύρυνση του πελατολογίου και των καναλιών τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο 
εξωτερικό

 Επιτάχυνση της προετοιμασίας παραγγελιών με στόχο την βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών

 Ενίσχυση της ψυκτικής αλυσίδας: μείωση του χρόνου μετάβασης από την Παραγωγή στην Αποθήκευση και του χρόνου 
φόρτωσης από την Αποθήκη στο Φορτηγό



Βασικά χαρακτηριστικά του θαλάμου
 Έκταση 2.500 τ.μ.

 Ύψος θαλάμου 25 μ

 Συνολικές παλετοθέσεις 10.500 σε 9 επίπεδα

 1.692 μοναδιαία κανάλια - θέσεις συλλογής

 Θερμοκρασία λειτουργίας -20οC

 2 δορυφορικοί γερανοί στοίβαξης (stacker cranes), ο καθένας κινούμενος ανάμεσα σε δυο συστοιχίες ραφιών,  2 δορυφορικοί γερανοί στοίβαξης (stacker cranes), ο καθένας κινούμενος ανάμεσα σε δυο συστοιχίες ραφιών, 
διαφορετικού βάθους η κάθε συστοιχία

 2 είσοδοι-έξοδοι θαλάμου, συνδεδεμένες με  περιφερειακό σύστημα παράδοσης – παραλαβής παλετών με αμφίδρομες 

ροές:

 Διαφορετικές είσοδοι για έτοιμα-ημιέτοιμα προερχόμενα από την παραγωγή και έτοιμα-ημιέτοιμα παραληφθέντα από 

προμηθευτές

 Διαφορετικές έξοδοι για ημιέτοιμα προϊόντα που προορίζονται για την παραγωγή και έτοιμα προϊόντα που προορίζονται για 

αποστολή στους πελάτες



Design for Efficiency

 Δύο stacker cranes οι οποίοι κινούνται ταυτόχρονα σε δύο διαστάσεις, σε δύο ξεχωριστούς διαδρόμους επιτυγχάνοντας
υψηλές ταχύτητες (4 m/s)

 Για κάθε διάδρομο, έχουν προβλεφθεί 8 ή 9 θέσεις παλετών σε βάθος στη μία πλευρά και 4 στην άλλη. Οι fast moving
κωδικοί αποθηκεύονται σε κανάλια μικρού βάθους ενώ οι κωδικοί πιο αργής κυκλοφορίας, που παράγονται σε μεγάλες
ποσότητες, εισάγονται στα κανάλια μεγάλου βάθους

 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στην στέγη του
θαλάμου για καλύτερη ενεργειακή απόδοση

 Οι δύο είσοδοι-έξοδοι του θαλάμου λειτουργούν με
σύστημα air-lock: σε κάθε μια είσοδο-έξοδο υπάρχουνσύστημα air-lock: σε κάθε μια είσοδο-έξοδο υπάρχουν
δύο θύρες και μεταξύ των οποίων ένα μικρός
προθάλαμος. Για να ανοίξει η μια θύρα και να προωθηθεί
η παλέτα πρέπει πρώτα να κλείσει η άλλη. Με αυτό τον
τρόπο αποφεύγονται οι απότομες θερμοκρασιακές
μεταβολές και η επακόλουθη δημιουργία παγετού σε
πόρτες και δάπεδα

 Τα ράφια ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά αντοχής
σε σεισμό που υπαγορεύονται από την ισχύουσα
ευρωπαϊκή νομοθεσία



Φάση Κατασκευής
Την κατασκευή του υπερσύγχρονου Αυτοματοποιημένου Ψυκτικού Θαλάμου ανέλαβε η Ιταλική εταιρία Ferretto. Για την 

κατασκευή:

 εργάστηκαν περισσότεροι από 50 άνθρωποι από 5 διαφορετικές εθνικότητες για περισσότερο από έναν χρόνο

 χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 1.000 τόνοι χάλυβα, 7.500m2 θερμομονωτικά panels, 2.500 m3 οπλισμένου σκυροδέματος 

 χρειάστηκε να κατασκευαστούν στο υπέδαφος περισσότεροι από 150 πάσσαλοι συνολικού μήκους 3.000m.



Energy Efficiency

Η στέγη του θαλάμου είναι πλήρως καλυμμένη από φωτοβολταϊκά, τα οποία παράγουν έως και το 40% της ενέργειας που χρειάζεται 

ο αυτοματοποιημένος θάλαμος



Efficient Αλγόριθμος Λειτουργίας/Αυτοβελτίωση
 Ο αλγόριθμος δίνει προτεραιότητα στην «Οργάνωση» και την «Ταχύτητα» του ψυκτικού θαλάμου ανάλογα την στιγμή

 Η αρχή της Οργάνωσης υποδηλώνει ότι κάθε κανάλι ραφιού πρέπει να έχει τον ίδιο κωδικό και την ιδιά ημερομηνία λήξεως.

Όταν το σύνολο  των καναλιών δεν επαρκεί για τους κωδικούς, τότε ο αλγόριθμος μπορεί να αναμίξει κανάλια με την 

λιγότερη δυνατή αταξία (π.χ. FEFO για τον ίδιο κωδικό ή μέχρι 2 κωδικούς σε κάθε κανάλι)

 Η αρχή της Ταχύτητας είναι συνυφασμένη με την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη είσοδο/έξοδο των παλετών. Εφαρμόζοντας 

αυτή την αρχή ο αλγόριθμος μπορεί να αναμίξει κανάλια ανεξαρτήτως πλήθους κωδικών ή ημερομηνιών προκειμένου να 

πετύχει την μέγιστη δυνατή ταχύτητα εισόδου-εξόδου. Με άλλα λόγια αν προτεραιότητα είναι η εκτέλεση μιας 

παραγγελίας, αλλά υπάρχουν και παλέτες για εισαγωγή τότε ο αλγόριθμος θα τοποθετήσει τις εισαγόμενες παλέτες με παραγγελίας, αλλά υπάρχουν και παλέτες για εισαγωγή τότε ο αλγόριθμος θα τοποθετήσει τις εισαγόμενες παλέτες με 

τέτοιο τρόπο ώστε να μεγιστοποιήσει την ταχύτητα εξαγωγής, δηλαδή εκτέλεσης της παραγγελίας

 Self-improved: Κατά την διάρκεια των νεκρών διαστημάτων ή της νύχτας ο θάλαμος τακτοποιεί τα κανάλια με βάση την 

αρχή της Οργάνωσης, έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμόζει την αρχή της Ταχύτητας όταν του ζητηθεί

 Stage area: Υπάρχει επίσης χώρος προετοιμασίας παραγγελιών χωρητικότητας 100 παλετών. Εκεί ο θάλαμος τοποθετεί 

παραγγελίες έτοιμες για φόρτωση, μετά από εντολή του χειριστή, χωρίς ο χειριστής να βρίσκεται στο control room 

 Ο χειριστής οφείλει να παρακολουθεί την κινητικότητα των κωδικών και να απομακρύνει κατηργημένους κωδικούς ή slow 

movers μεγιστοποιώντας την αξιοποίηση της χωρητικότητας του θαλάμου



Efficient Real Time απεικόνιση αποθέματος

 Ο χειριστής έχει την δυνατότητα να βλέπει πολύ γρήγορα με χρωματική απεικόνιση την αξιοποίηση των καναλιών και τον 

βαθμό τάξης ή αταξίας του κάθε καναλιού

 Επιπλέον ανά πάσα στιγμή βλέπει το περιεχόμενο ενός καναλιού και επεμβαίνει κατά την κρίση του π.χ. τακτοποιεί ένα 

κανάλι νωρίτερα από την έναρξη της αυτοβελτίωσης



Videos



Videos



Τα οφέλη 

 H μέση ταχύτητα συνδυασμένου κύκλου λειτουργίας είναι 30 παλετες IN/30 παλετες OUT ανά ώρα, 5 

φορές υψηλότερη από ένα συμβατικό θάλαμο manual λειτουργίας

 Ο αυτοματοποιημένος θάλαμος καταναλώνει 65% λιγότερη ενέργεια από ένα αντίστοιχο συμβατικό 

θάλαμο και αν συνυπολογιστεί και η ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά, η μείωση σε σχέση με ένα 

συμβατικό είναι της τάξης του 80%!

 Οι χρόνοι picking-loading και receiving-put away έχουν μειωθεί κατά 70% σε σχέση με τους  Οι χρόνοι picking-loading και receiving-put away έχουν μειωθεί κατά 70% σε σχέση με τους 

συμβατικούς θαλάμους

 Ο αριθμός εργαζομένων για την λειτουργία του θαλάμου σε συνθήκες βαθιάς κατάψυξης είναι 0. Οι 

χειριστές του θαλάμου εργάζονται σε συνθήκες γραφείου

 Ο αυτοματοποιημένος θάλαμος είναι ο μεγαλύτερος βαθιάς κατάψυξης στην Ελλάδα κι από τους 

μεγαλύτερους στην ΝΑ Ευρώπη, ένα έργο εξέχουσας σημασίας για την Μπάρμπα Στάθης και την 

Ελλάδα



Ο

…και σας
Ευχαριστεί!


