
Case Study

Όταν μια εταιρία επεκτείνει τις 
δραστηριότητές της στο εξωτερικό, 
υπάρχουν διάφορες προκλήσεις που 
δύναται να  αντιμετωπίσει. Οι τελευταί-
ες αυξάνονται όταν μάλιστα πρόκειται 
για εξαγορά μιας υπάρχουσας επιχείρ-
ησης. Τεράστιας σημασίας στη διαδι-
κασία επέκτασης,  είναι η ροή πληρ-
οφοριών, οι αναφορές απολογισμού 
που σχετίζονται με την παραγωγή 
και τους δείκτες απόδοσης της 
εκάστοτε χώρας, ενώ παράλληλα θα 
πρέπει να προσαρμοστεί ο κατάλλη-
λος εξοπλισμός που απαιτείται για 
να επιτευχθεί υψηλού επιπέδου 
ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
στον τρόπο διείσδυσης σε μια νέα 
αγορά. Αυτοί είναι παράγοντες που 
μόνο μια έμπειρη ομάδα με υψηλό 
δείκτη τεχνογνωσίας μπορεί να 
ανταποκριθεί με επιτυχία.  

Loulis Toshevo

Η πρόκληση
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Ο υφιστάμενος αλευρόμυλος στη Βουλγαρία, 
είχε περιορισμένους δείκτες παραγωγής, 
περιορισμένη χωρητικότητα, αλλά το 
μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετώπιζε στη 
διαδικασία παραγωγής και διαχείρισης των A 
υλών. Μια ειδική και πεπειραμένη ομάδα 
μηχανικών της Acmon Systems συνεργάστηκε 
με την τεχνική και διοικητική ομάδα των 
«Μύλων Λούλη» και βρήκαν την ιδεατή λύση 
δημιουργώντας ένα λεπτομερές τρισδιάστατο 
διάγραμμα ροής και χωροταξίας ώστε να 
συνδυαστεί επιτυχώς η απαιτούμενη ευελιξία 
αλλά και να διατηρηθούν οι υψηλές 
προδιαγραφές και διαδικασίες που έχουν οι 
Μυλοι Loulis εδώ και ένα αιώνα.  

Τα τετράγωνα σιλό αύξησαν τη χωρητικότητα 
υλικού κατά 27% διατηρώντας το ίδιο αποτύπ-
ωμα στον χώρο. Η μηχανικές μεταφορές 
μέσω κοχλία στην έξοδο κάθε σιλό, με 
διαφορετικά μήκη και πολύπλοκη σύνθεση,  
εξασφάλισε την άρτια τροφοδοσία του 
υφιστάμενου αναμικτήρα του οίκου Buhler, 
ενώ παράλληλα τροφοδοτούν τον κεντρικό 
σταθμό φόρτωσης χύδην σιλοφόρων ή 
συμμετέχουν στην διαδικασίαομογενοποίησης 
από σιλό σε σιλό ή ακόμα και στη φόρτωση 
εικοσιπεντάκιλων σάκων.  

Η λύση 

O σταθμός μικροδοσομέτρησης έχοντας 
ενσωματωμένα δονούμενα κόσκινα σε ποικιλία 
διαμετρήματος σίτας κατάλληλες για κάθε 
υλικό ξεχωριστά,  εμπλουτίζει με πρόσθετα το 
κυρίως Batch  διασφαλίζοντας  αδιάλειπτη  
δοσολογία με ακρίβειες 6 γραμμαρίων ανά 
προϊόν. Αερομεταφορά τύπου dense phase 
διασφαλίζει πως ολόκληρη η παρτίδα των 
μικρο-συστατικών θα μεταφερθεί ομαλά, χωρίς 
απώλειες και με χρονική ακρίβεια στην κεντρική 
παρτίδα.
 phase pneumatic conveying ensures that the entire 
batch of micro ingredients will be conveyedsmoothly 
and on time to the core batch.

►Αναφορικά με την διασφάλιση της ποιότητας, 
ένα φυγοκεντρικό κόσκινο γραμμής δυναμικότητας 
12tn/hr προστατεύει από επιμολύνσεις που μπορεί 
να ξεπερνούν τα 1,2mm. Πριν ακριβώς το στάδιο 
φόρτωσης το προϊόν περνάει από δονούμενο 
κόσκινο δυναμικότητας 20tn/hr με μέγεθος οπής 
πλέγματος 650μm διασφαλίζοντας έτσι την 
ποιότητα του χύδην προϊόντος το οποίο φορτών-
εται σε σιλοφόρα.

►Μαγνήτες με πιστοποιημένη απόδοση που 
ξεπερνα τα 10.000gauss στην σωληνογραμμή 
διασφαλίζουν την καθαρότητα του προϊόντος από 
μαγνητιζόμενα μεταλλικά στοιχεία . Θυρίδες επιθε-
ώρησης με χαρακτηριστικά ασφαλείας Log Out Tag 
Out τοποθετείται σε όλο τον εξοπλισμό και ειδικά 
σε κρίσιμα σημεία ελέγχου διατηρώντας τον έλεγχο 
υγιεινής, ασφάλειας και  ποιότητας του τελικού 
προϊόντος στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα.

►Ταυτόχρονα με τον σχεδιασμό και τη δημιουργία 
της νέας μονάδας παραγωγής από την Acmon 
Systems, η ομάδα της Acmon Data προσάρμοζε το 
λογισμικό TracePro για τη πλήρη διασφάλιση της 
ιχνηλασιμότητας και την ακριβή αντιμετώπιση των 
αναγκών σήμανσης και ελέγχου συσκευασίας στο 
εργοστάσιο, καθώς επίσης και την επεξεργασία των 
αποστολών τελικών προϊόντων, σε συνεργασία με 
το  ERP λογισμικό των Loulis Mills.       



Ως αποτέλεσμα αυτού του έργου προέκυψε ένα κορυφαίας τεχνολογίας εργοστάσιο παραγωγής και 
διαχείρισης Α‘ & Β’ υλών έτοιμο να εξυπηρετήσει σημαντικούς πελάτες της Ανατολικής Ευρώπης.

Όλες οι γραμμές παραγωγής και οι διαδικασίες εντολών παρακολουθούνται και ελέγχονται κεντρικά 
χρησιμοποιώντας έναν κεντρικής εποπτείας σταθμό εργασίας, ενώ το πιο σημαντικό όφελος είναι ότι 
επιτεύχθηκε η διασύνδεση μεταξύ του συστήματος ERP όλων των μονάδων του Ομίλου «Λούλης» (θήβα, 
Σούρπη & Toshevo) μέσω της πλατφόρμας λογισμικού TracePro. Μια «γέφυρα» δεδομένων που ενώνει τα 
τρία εργοστάσια επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο της παραγωγής σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας 
αποτελεσματικότητα και ακρίβεια κόστους παραγωγής. Αυτό το έργο βελτιώνει σημαντικά την διασύνδεση 
μεταξύ των μονάδων παραγωγής των Loulis Mills, δίνοντας στον όμιλο τη δυνατότητα να μπει στη νέα εποχή 
της 4ης βιομηχανικής επανάστασης (New Industry 4.0 era)          

To όφελος 

Όταν μια εταιρία επεκτείνει τις 
δραστηριότητές της στο εξωτερικό, 
υπάρχουν διάφορες προκλήσεις που 
δύναται να  αντιμετωπίσει. Οι τελευταί-
ες αυξάνονται όταν μάλιστα πρόκειται 
για εξαγορά μιας υπάρχουσας επιχείρ-
ησης. Τεράστιας σημασίας στη διαδι-
κασία επέκτασης,  είναι η ροή πληρ-
οφοριών, οι αναφορές απολογισμού 
που σχετίζονται με την παραγωγή 
και τους δείκτες απόδοσης της 
εκάστοτε χώρας, ενώ παράλληλα θα 
πρέπει να προσαρμοστεί ο κατάλλη-
λος εξοπλισμός που απαιτείται για 
να επιτευχθεί υψηλού επιπέδου 
ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
στον τρόπο διείσδυσης σε μια νέα 
αγορά. Αυτοί είναι παράγοντες που 
μόνο μια έμπειρη ομάδα με υψηλό 
δείκτη τεχνογνωσίας μπορεί να 
ανταποκριθεί με επιτυχία.  

►Ένα αυτοματοποιημένο σύστημα barcoding 
σχεδιάστηκε για τα συσκευασμένα προϊόντα το 
οποίο παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την 
παραγωγή για κάθε παρτίδα, παρέχοντας 
ενδελεχής εποπτεία, παρακολούθηση και λειτου-
ργικότητα υποβολής στοιχείων σε κάθε διαδικα-
σία ολόκληρης της γραμμής παραγωγής. 

►Επίσης, στη διαδικασία ενσωματώθηκε 
σύστημα αυτόματης εκτύπωση και επικόλλησης 

ετικετών print & apply για συσκευασίες, που 
ακολουθεί τις εντολές ημερήσιας παραγωγής, 
που δίνονται από μια βιομηχανική οθόνη αφής η 
οποία εγκαταστάθηκε στη γραμμή παραγωγής. Η 
σωστή ετικέτα στέλνεται αυτόματα στο σύστημα 
print & apply για κάθε συσκευασία ως μέρος της 
κάθε εντολής παραγωγής και όλα τα δεδομένα 
παραγωγής στέλνονται πίσω στο σύστημα SAP 
χωρίς να απαιτείται ανθρώπινη παρεμβολή.    

Αυτό το έργο, δίνει 
στον όμιλο τη δυνατότητα, 
να μπει στη νέα εποχή της 

4ης βιομηχανικής επανάστασης
(New Industry 4.0 era)   
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O όμιλος ACMON σε όλες τις συνεργασίες μας έχει δείξει ένα άριστο 
και επαγγελματικό πρόσωπο. Τόσο στη φάση του σχεδιασμού η ομάδα 
της ACMON είχε σωστή αντίληψη, σχεδιάζοντας ένα λειτουργικό 
εργοστάσιο ανάμειξης αλεύρων, όσο και στη διάρκεια εκτέλεσης του 
project είχε εξαιρετικό project management παραδίδοντας το project 
εντός του συμφωνημένου χρόνου. Επίσης έχουμε χρησιμοποιήσει το 
σύστημα TracePro  το οποίο μας έχει βοηθήσει ιδιαίτερα να κάνουμε 
την παραγωγή μας “paperless” ενώ παράλληλα μπορούμε έχοντας τα 
απαραίτητα στοιχεία να παρακολουθούμε καλύτερα τα kpi’s 
λαμβάνοντας έτσι τις σωστές αποφάσεις.

Νίκος Λούλης
CEO Loulis Mills S.A


