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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η χωροταξική μελέτη των συστημάτων παραγωγής είναι ένα θέμα το οποίο 

δεν απασχόλησε ιδιαίτερα τους υπευθύνους των επιχειρήσεων, παρά μόνο τα 

τελευταία χρόνια. Μέχρι τότε, το βασικό μέλη μα των διοικούντων ήταν η 

προσπάθεια κάλυψης της αυξανόμενης ζήτησης, αποτέλεσμα της παρατεταμένης 

οικονομικής ανάπτυξης που ακολούθησε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα 

πλαίσια αυτής της προσπάθειας οι εγκαταστάσεις υπόκεινταν σε αλλεπάλληλες 

επεκτάσεις, χωρίς τον απαιτούμενο συνολικό σχεδίασμά και χωρίς να λαμβάνονται 

υπόψη οι μακροπρόθεσμες συνέπειες, με αποτέλεσμα η ροή του προϊόντος να 

καθίσταται περίπλοκη και ασυνεχής. Αυτό με τη σειρά του είχε ως αποτέλεσμα την 

αύξηση του κόστους διαχείρισης υλικών, τη δημιουργία χρονοβόρων διαδικασιών 

και τη σπατάλη του παραγωγικού χώρου.

Όσο καιρό διήρκεσε η οικονομική ανάπτυξη και η επακόλουθη αυξημένη 

ζήτηση, οι αδυναμίες αυτές δεν έγιναν έντονα αισθητές. Με την εμφάνιση όμως της 

οικονομικής ύφεσης, η ζήτηση ακολούθησε πτωτική πορεία και τα κόστη που 

προέρχονταν από τα τόσα χρόνια ανορθόδοξης ανάπτυξης έγιναν δυσβάστακτα για 

τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, η σταδιακή στροφή των καταναλωτών σε προσαρμοσμένα 

προς τις προσωπικές τους επιθυμίες προϊόντα, αποτέλεσε σημαντικό πλήγμα για τις 

επιχειρήσεις που η διάταξη και το τεχνολογικό επίπεδο του παραγωγικού εξοπλισμού 

τους τις περιόριζε στην παραγωγή μιας σειράς τυποποιημένων προϊόντων.

Στην προσπάθειά τους λοιπόν να εξοικονομήσουν πόρους και να αποκτήσουν 

ευελιξία, οι επιχειρήσεις στρέφονται σήμερα προς τη μελέτη και εφαρμογή 

σύγχρονων μορφών χωροταξικής διάταξης και νέων τεχνολογιών, που θα τις 

επιτρέψουν να παραμείνουν βιώσιμες και ανταγωνιστικές στο ευμετάβλητο σύγχρονο 

περιβάλλον.

Γενικά, η επιλογή χωροταξικής διάταξης θα επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό 

την αποδοτικότητα με την οποία οι εργαζόμενοι εκτελούν τις εργασίες τους, το 

ρυθμό παραγωγής των προϊόντων, το βαθμό δυσκολίας της αυτοματοποίησης του 

παραγωγικού συστήματος και τη δυνατότητα ανταπόκρισής του σε μεταβολές στη 

σχεδίαση του προϊόντος, στο μίγμα προϊόντος (product mix) και στο ύψος της
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ζήτησης. Αυτό που πρέπει λοιπόν να γίνει οπωσδήποτε κατανοητό απ’ τους 

υπεύθυνους της κάθε παραγωγικής επιχείρησης είναι ότι οποιαδήποτε απόφασή τους 

στο τομέα της χωροταξικής διάταξης θα έχει άμεσες, αλλά και μακροχρόνιες 

συνέπειες στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Γενικά

Πριν από τη λειτουργία οποιασδήποτε παραγωγικής εγκατάστασης είναι 

απαραίτητος ο καθορισμός της θέσης που θα κατέχουν τα διάφορα τμήματα, οι 

ομάδες εργασίας (work groups), οι ατομικοί σταθμοί εργασίας (individual work 

stations) και οι λοιποί κοινοί χώροι. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη 

προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή και αποτελεσματική ροή της εργασίας , όπως 

επίσης και η εξασφάλιση ευχερούς επικοινωνίας και συντονισμού. Η σχετική αυτή 

θέση των παραγωγικών μονάδων μέσα στην εγκατάσταση ονομάζεται χωροταξική 

διάταξη (facility layout).

Ο σχεδιασμός της χωροταξικής διάταξης δεν είναι απαραίτητος μόνο κατά 

την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων, αλλά και στην περίπτωση που δρομολογούνται 

σημαντικές αλλαγές στο ύψος της παραγωγής, στο είδος των παραγόμενων 

προϊόντων, όπως επίσης και όταν βρισκόμαστε στην αφετηρία εφαρμογής νέων 

διαδικασιών παραγωγής και εγκατάστασης καινούριου εξοπλισμού.

Ο βασικός στόχος μιας χωροταξικής διάταξης είναι να εξασφαλίσει την ομαλή 

ροή της εργασίας, των υλικών, των ανθρώπων και των πληροφοριών στο εκάστοτε 

σύστημα. Επιπλέον στόχους μιας αποτελεσματικής χωροταξικής διάταξης 

αποτελούν:

• Η ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης υλικών

• Η αποδοτική χρησιμοποίηση του χώρου

• Η αποδοτική χρησιμοποίηση της εργασίας

• Η εξάλειψη των σημείων συμφόρησης (bottlenecks)

• Η μείωση του αποθέματος των ημικατεργασμένων προϊόντων (work-in-process - 

W.I.P)

• Μείωση του απαιτούμενου χρόνου για τις ρυθμίσεις των μηχανημάτων

• Η διευκόλυνση της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

εργαζομένων, μεταξύ των εργαζομένων και των εποπτών τους, αλλά και μεταξύ 

των εργαζομένων και των πελατών
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• Η τόνωση του ηθικού των εργαζομένων

• Η μείωση του κατασκευαστικού κύκλου εργασίας

• Η εξάλειψη της πλεονασματικής ή ανώφελης κίνησης

• Η διευκόλυνση της εισόδου, εξόδου και τοποθέτησης υλικών, προϊόντων ή 

ατόμων

• Η ενίσχυση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας

• Η προώθηση της ποιότητας των προϊόντων

• Η ενίσχυση των κατάλληλων δραστηριοτήτων συντήρησης

• Η παροχή της δυνατότητας οπτικού ελέγχου των λειτουργιών ή των 

δραστηριοτήτων

• Η εξασφάλιση για την επιχείρηση της απαραίτητης ευελιξίας προκειμένου να είναι 

σε θέση ν' ανταποκριθεί στο ευμετάβλητο σύγχρονο περιβάλλον

Είναι φανερό ότι τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την επιλογή και 

εφαρμογή της κατάλληλης χωροταξικής διάταξης είναι πολλά και επεκτείνονται 

ακόμη και σε τομείς που εκ πρώτης όψεως δε φαίνεται να σχετίζονται με το 

συγκεκριμένο θέμα, όπως για παράδειγμα είναι η ποιότητα του παραγόμενου 

προϊόντος. Για να γίνει κατανοητή η σχέση μεταξύ της χωροταξικής διάταξης και της 

ποιότητας του προϊόντος, ας θεωρήσουμε ένα εργοστάσιο στο οποίο τα προϊόντα 

παράγονται μετακινούμενα κατά μήκος μιας σειρά διαδοχικών σταθμών εργασίας. Αν 

η χωροταξική διάταξη είναι προϊόν κατάλληλης μελέτης, οι διάφορες λειτουργίες θα 

είναι τοποθετημένες σε κοντινά σημεία, έτσι ώστε αν κάποιος εργάτης έχει πρόβλημα 

με την ποιότητα του προϊόντος που φτάνει σ’ αυτόν, να μπορεί να περπατήσει μέχρι 

τον προηγούμενο σταθμό (ή ακόμα καλύτερα να στραφεί προς αυτόν) και να 

συζητήσει το πρόβλημα με το συνάδελφό του. Μ’ αυτόν τον τρόπο, το πρόβλημα 

στην ποιότητα μπορεί να επιλυθεί και ταυτόχρονα να αποτραπεί η επανεμφάνισή του.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι αν και η συγκεκριμένη μελέτη έχει ως 

αντικείμενο την χωροταξική διάταξη στα πλαίσια των παραγωγικών εταιριών, 

ανάλογη είναι η σπουδαιότητα της χωροταξικής σχεδίασης και στον τομέα των 

υπηρεσιών. Συγκεκριμένοι στόχοι σ’ αυτήν την περίπτωση είναι η ελαχιστοποίηση 

του χρόνου αναμονής των πελατών, η μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας των 

υπαλλήλων, η μείωση στο ελάχιστο δυνατό των μετακινήσεων του πελάτη και η 

βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται.
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Είδη Χωροταξικών Διατάξεων

Οι αποφάσεις που έχουν παρθεί σε επίπεδο σχεδιασμού προϊόντος και 

διαδικασίας, αποτελούν τα δεδομένα πάνω στα οποία θα βασιστεί ο σχεδιασμός της 

χωροταξικής διάταξης. Γενικά, κατά τη μελέτη και αξιολόγηση των εναλλακτικών 

χωροταξικών διατάξεων λαμβάνονται υπόψη οι διαδικασίες που έχουν επιλεγεί, το 

είδος της ροής των προϊόντων ή των εργασιών, η ποικιλία των προϊόντων, το ύψος 

της παραγωγής, η ποσότητα και το είδος του εξοπλισμού, το επίπεδο 

αυτοματοποίησης, ο ρόλος και οι ικανότητες των εργαζομένων, ο διαθέσιμος χώρος 

και η σταθερότητα του συστήματος.

Μελετώντας τους παραπάνω παράγοντες γίνεται η επιλογή της κατάλληλης 

χωροταξικής διάταξης. Γενικά, διακρίνονται τέσσερις βασικές χωροταξικές διατάξεις 

των οποίων οι ορισμοί δίνονται παρακάτω:

I. Λειτουργική Διάταξη (process layout - job-shop layout - layout by function)

Στη συγκεκριμένη διάταξη τα μέσα παραγωγής ομαδοποιούνται με κριτήριο 

το είδος της λειτουργίας που επιτελούν. Σ’ ένα εργαστήριο για παράδειγμα, όλοι οι 

τόρνοι τοποθετούνται σε μια περιοχή, οι πρέσες σε κάποια άλλη κ.τ.λ. Τέτοιου 

είδους διατάξεις συναντούνται συχνά σε επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα σε 

μικρές ποσότητες και η παραγωγική τους διαδικασία είναι διαλείπουσα (intermittent).

II. Γραμμική διάταξη ή Διάταξη κατά προϊόν (Flow shop layout-Product layout)

Ο εξοπλισμός ή οι διάφορες παραγωγικές διαδικασίες ταξινομούνται με βάση 

όχι τα κοινά τους χαρακτηριστικά, αλλά τα διαδοχικά στάδια που απαιτούνται για την 

κατασκευή του προϊόντος. Στην περίπτωση όπου κάποια μέσα παραγωγής 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη συνεχή παραγωγή μιας, περιορισμένου 

βάθους, γραμμής προϊόντος (γραμμή προϊόντος: μία ομάδα στενά συσχετισμένων 

προϊόντων τα οποία α\πιμετωπίζο\’ται ως μία ενιαία μονάδα λόγω των κοινών 

τεχνικών τους χαρακτηριστικών') τότε αναφερόμαστε σε μία γραμμή παραγωγής 

(production line) ή γραμμή συναρμολόγησης (assembly line). Παραδείγματα αυτού



6

του είδους συναντούμε στην αυτοκινητοβιομηχανία, στους κατασκευαστές μικρών 

οικιακών συσκευών (π.χ. ηλεκτρικά σίδερα, τοστιέρες) ή μεγάλων συσκευών (π.χ. 

ψυγεία, πλυντήρια), στη βιομηχανία ηλεκτρονικών κ.τ.λ.

III. Διάταξη για σταθερή θέση προϊόντος (fixed-position layout)

Σ’ αυτήν την περίπτωση το προϊόν παραμένει σταθερό στη θέση του και τα 

απαραίτητα μέσα παραγωγής μεταφέρονται προς αυτό. Αυτού του είδους η διάταξη 

συναντάται σε ναυπηγεία, εργοτάξια, σε εγκαταστάσεις κατασκευής αεροσκαφών 

κ.τ.λ.

IV. Κυτταρική Διάταξη (Cellular layout - Group Technology (GT) layout)

Η συγκεκριμένη διάταξη αποτελεί ένα συνδυασμό στοιχείων της λειτουργικής 

διάταξης και της διάταξης κατά προϊόν. Κατά την εφαρμογή αυτής της διάταξης, 

ανόμοιες μηχανές ομαδοποιούνται σε σταθμούς εργασίας (ή αλλιώς κύτταρα), με 

σκοπό την κατεργασία προϊόντων που χαρακτηρίζονται από παρόμοια μορφολογία 

και/ή απαιτήσεις επεξεργασίας. Κάθε ομάδα τέτοιων προϊόντων που διαθέτουν κοινά 

χαρακτηριστικά, λέγεται ότι αποτελούν μια οικογένεια προϊόντων (product family). Η 

κυτταρική διάταξη είναι λοιπόν παρόμοια με τη λειτουργική διάταξη από την άποψη 

ότι τα κύτταρα σχεδιάζονται με σκοπό να εκτελούν κάποιες συγκεκριμένες 

λειτουργίες, ενώ ομοιάζει και ως προς την διάταξη κατά προϊόν λόγω του ότι κάθε 

κύτταρο χρησιμοποιείται στην επεξεργασία ορισμένων μόνο ειδών προϊόντων.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο όρος “group technology” αναφέρεται επίσης 

στην ταξινόμηση εξαρτημάτων και το σύστημα κωδικών (coding system) που 

χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του είδους των μηχανών που θα τοποθετηθούν σ’ 

ένα GT κύτταρο.

Εκτός των ανωτέρω βασικών διατάξεων, υπάρχουν και ορισμένες υβριδικές 

(στις οποίες ορισμένοι κατατάσσουν και την κυτταρική παραγωγή), όπως είναι η 

γραμμή συναρμολόγησης μικτού μοντέλου και τα ευέλικτα κατασκευαστικά 

συστήματα (flexible manufacturing systems), τα οποία εκτός του ότι είναι μια μορφή 

παραγωγικής τεχνολογίας αποτελούν παράλληλα και μια εναλλακτική χωροταξική 

διάταξη.

Στην πράξη, αυτό που παρατηρείται συχνότερα στις επιχειρήσεις είναι η 

εφαρμογή ενός είδους μικτού μοντέλου, δηλαδή η εφαρμογή διαφορετικού είδους
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χωροταξικής διάταξης για τις διάφορες δραστηριότητες της επιχείρησης. Έτσι, μπορεί 

μια βιομηχανία να χρησιμοποιεί για την παραγωγή κάποιων εξαρτημάτων την 

λειτουργική διάταξη, ενώ για το στάδιο της συναρμολόγησής τους σ’ ένα τελικό 

προϊόν να έχει υιοθετήσει την διάταξη κατά προϊόν. Στη συνέχεια θα δοθεί αναλυτική 

περιγραφή για κάθε μία απ’ τις παραπάνω χωροταξικές διατάξεις, τόσο για τις 

βασικές όσο και για τις υβριδικές, με επικέντρωση όμως στην αντίστοιχη κυτταρική 

και τα ευέλικτα κατασκευαστικά συστήματα που, αν κρίνουμε απ’ τη μέχρι τώρα 

εφαρμογή τους, θα αποτελόσουν μελλοντικά τις κυρίαρχες μορφές διατάξεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Λειτουργική Αιάταέιι

Πολλές παραγωγικές μονάδες ασχολούνται με την κατασκευή μη 

τυποποιημένων προϊόντων, τα οποία συνήθως παράγονται σε μικρές ποσότητες. 

Προκειμένου λοιπόν οι μονάδες αυτές να είναι σε θέση να επιτύχουν ένα 

ικανοποιητικό επίπεδο πωλήσεων θα πρέπει να έχουν την ικανότητα (δυνατότητα) 

παραγωγής μιας μεγάλης γκάμας προϊόντων. Συνεπώς, η σχεδίαση των μονάδων 

αυτού του είδους πρέπει να γίνεται έχοντας ως στόχο την επίτευξη επαρκούς 

ευελιξίας και όχι την αποδοτικότητα (efficiency) στην παραγωγή υψηλού όγκου 

προϊόντων. Οι επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας αποκτούν μηχανήματα γενικής 

χρήσεως τα οποία μπορούν να ρυθμιστούν για την εκτέλεση ποικιλίας λειτουργιών 

και απασχολούν άτομα με υψηλή ειδίκευση που είναι σε θέση να επιτελέσουν 

διαφορετικές εργασίες. Τα άτομα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται στην 

εκτέλεση της ίδιας λειτουργίας, τοποθετούνται μαζί στην ίδια περιοχή. Το σύστημα 

διαχείρισης υλικών μιας επιχείρησης που διαθέτει λειτουργική διάταξη, πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από ευελιξία. Αυτό οφείλεται στο ότι τα παραγόμενα προϊόντα 

παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία και κατά συνέπεια είναι πολύ πιθανό ότι το καθένα 

απ’ αυτά θα ακολουθεί κατά την επεξεργασία του διαφορετική πορεία μέσα στην 

εγκατάσταση. Πρέπει λοιπόν ο εξοπλισμός της διακίνησης υλικών να είναι σε θέση 

να μετακινήσει κάθε αντικείμενο μεταξύ οποιωνδήποτε σταθμών εργασίας (ή 

μηχανών). Επειδή οι ποσότητες είναι μικρές, προτιμάται χειροκίνητος εξοπλισμός 

που θα μπορεί να μεταφέρει τα αντικείμενα σε διάφορες τοποθεσίες. Τέτοιου είδους 

εξοπλισμό αποτελούν τα περονοφόρα φορτηγά, τα φορτηγά που φέρουν πλατφόρμα 

κ.τ.λ.

Η εφαρμογή της λειτουργικής διάταξης προσφέρει στην επιχείρηση που την 

χρησιμοποιεί πολλά πλεονεκτήματα, τα κυριότερα από τα οποία είναι:

1. Ευελιξία όσον αφορά τον εξοπλισμό αλλά και το προσωπικό.
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2. Δυνατότητα για μικρότερες επενδύσεις σε εξοπλισμό, γιατί, χάρις στο γεγονός ότι 

χρησιμοποιούνται μηχανές γενικής χρήσης, η ύπαρξη όμοιων μηχανών δεν είναι 

απαραίτητη παρά μόνο εάν η παραγόμενη ποσότητα είναι μεγάλη.

3. Εμπειρία και επιδεξιότητα για τους επόπτες του κάθε τμήματος, οι οποίοι γίνονται 

εξαιρετικοί γνώστες των λειτουργιών που έχουν υπό την εποπτεία τους.

4. Αποτελεσματική υποκίνηση και υψηλό ηθικό των εργαζομένων, χάρις στον 

ανεξάρτητο σχετικά ρυθμό απασχόλησής τους και στην ποικιλία των 

δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν λόγω της μεγάλης ποικιλίας των παραγόμενων 

προϊόντων.

Όπως είναι φυσικό, η εφαρμογή της λειτουργικής διάταξης συνοδεύεται και 

από κάποια μειονεκτήματα, όπως:

1. Χαμηλή αποδοτικότητα του συστήματος διαχείρισης υλικών. Η παραγωγική 

διαδικασία χαρακτηρίζεται από συχνά πισωγυρίσματα (backtracking) στη μετακίνηση 

των υλικών και από την ανάγκη διάνυσης μεγάλων αποστάσεων. Αυτό συνεπάγεται 

και υψηλότερα κόστη διαχείρισης και μεταφοράς.

2. Ο σχεδιασμός και ο έλεγχος της παραγωγής καθίστανται εξαιρετικά πολύπλοκοι 

λόγω των συνθηκών λειτουργίας (η ροή των εργασιών είναι μεταβαλλόμενη).

3. Υψηλά αποθέματα ημικατεργασμένων προϊόντων λόγω της μεταβλητής ροής των 

προϊόντων (π.χ. είναι πιθανόν μεγάλος αριθμός ημικατεργασμένων προϊόντων από 

διάφορα τμήματα να συσσωρευθούν αναμένοντας επεξεργασία σ’ ένα συγκεκριμένο 

τμήμα). Αυτό με τη σειρά του έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των αναγκών για 

προσωρινούς χώρους αποθήκευσης.

4. Μεγαλύτερες απαιτήσεις όσον αφορά τις επιδεξιότητες των εργαζομένων, που 

συνεπάγεται και μεγαλύτερες αμοιβές γι αυτούς σε σύγκριση με τις αντίστοιχες 

αυτών που εργάζονται στις κατά προϊόν διατάξεις.

5. Χαμηλή παραγωγικότητα. Το γεγονός ότι τα αντικείμενα που παράγονται 

παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία, οδηγεί στην ανάγκη για αλλαγή των ρυθμίσεων των 

μηχανών και επιπλέον απαιτείται χρόνος για την εκμάθηση της ανάλογης εργασίας 

από τον χειριστή.
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Διάταξη κατά Προϊόν

Στην περίπτωση που μια επιχείρηση παράγει σε μεγάλες ποσότητες ένα μόνο 

προϊόν ή μικρό αριθμό προϊόντων, η χωροταξική διάταξη που χρησιμοποιεί μπορεί 

να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει την αποδοτική ροή των υλικών και να διατηρεί 

το ανά μονάδα κόστος παραγωγής σε χαμηλά επίπεδα. Αγοράζεται έτσι 

εξειδικευμένος εξοπλισμός για το κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, ο 

οποίος αποτελείται από μηχανές που η καθεμία είναι σε θέση να εκτελέσει 

συγκεκριμένη εργασία με γρήγορο και αξιόπιστο τρόπο. Οι μηχανές τοποθετούνται 

κοντά η μία στην άλλη και σε γραμμή, σύμφωνα μάλιστα με τη σειρά των εργασιών 

που απαιτούνται κατά την επεξεργασία του προϊόντος. Το προϊόν λοιπόν, 

μετακινείται από σταθμό εργασίας σε σταθμό εργασίας, όπου και εκτελείται η κάθε 

εργασία. Ένας από τους βασικούς στόχους σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι ο 

περιορισμός της διαδρομής των μετακινήσεων στο απολύτως αναγκαίο. Έτσι, η 

εσωτερική παραγωγή εξαρτημάτων και οι διάφορες υποσυναρμολογήσεις πρέπει να 

πραγματοποιούνται κοντά στο σημείο όπου και θα χρησιμοποιηθούν και τα 

αντικείμενα πρέπει να αποθηκεύονται επίσης δίπλα στο χώρο όπου 

χρησιμοποιούνται. Απ’ τη στιγμή που η χωροταξική διευθέτηση καθορίζεται από την 

ακολουθία των εργασιών που απαιτείται από το προϊόν, η διάταξη αυτή καλείται κατά 

προϊόν διάταξη. Αλλες ονομασίες αυτού του είδους διάταξης είναι γραμμή ροής (flow 

line), γραμμή παραγωγής ή γραμμή συναρμολόγησης. Η διαδρομή που ακολουθεί η 

ροή σ' ένα τέτοιο σύστημα δεν είναι κατ' ανάγκη ευθεία, αλλά μπορεί να έχει 

οποιαδήποτε από τις άλλες μορφές που απεικονίζονται στην Εικόνα 2-1, ανάλογα με 

το ποια ενδείκνυται στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Το γεγονός ότι οι διαδρομές που ακολουθούν τα αντικείμενα είναι σταθερές 

και οι ποσότητες προς μετακίνηση μεγάλες, δικαιολογεί την πραγματοποίηση 

επενδύσεων για την απόκτηση αυτοματοποιημένου εξοπλισμού διαχείρισης υλικών, 

(υπερυψωμένοι ή επίγειοι μεταφορείς, ρομπότ κ.τ.λ.).

Όπως και στην περίπτωση της λειτουργικής διάταξης έτσι και εδώ, η εφαρμογή της 

κατά προϊόν διάταξης συνοδεύεται από την ύπαρξη πλεονεκτημάτων αλλά και 

μειονεκτημάτων. Στα θετικά της συγκεκριμένης διάταξης καταγράφονται τα εξής

στοιχεία:
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Στάδιο Στάδιο Στάδιο Στάδιο Στάδιο

-α-α-αοο
Κοπή Φρέζα Κόλληση Λείανση Βαφή

Ευθεία Γραμμή

Δενδροειδής
Ταξινόμηση

Κύρια Γραμμή Συναρμολόγησης

Πηγή: Dilworth J., Operations Management - Design, Planning 
and Control for Manufacturing and Services’, 1992, σελ. 178.

Εικόνα 2-1



12

• Μειωμένη διαχείριση υλικών.

• Μικρές ποσότητες ημιολοκληρωμένων προϊόντων λόγω της στρωτής και 

γρήγορης ροής του προϊόντος κατά μήκος της γραμμής.

• Μειωμένες απαιτήσεις σε παραγωγικό χώρο, ως αποτέλεσμα του μικρού 

αποθηκευτικού χώρου για WIP και την κατάργηση των ειδικών οχημάτων 

διακίνησης υλικών που απαιτούσαν πλατείς διαδρόμους για τη διπλής 

κατεύθυνσης μετακίνησή τους.

• Μειωμένος συνολικός χρόνος επεξεργασίας.

• Απλοποιημένος σχεδιασμός και έλεγχος της παραγωγής, αφού οι κυριότερες 

αποφάσεις παίρνονται στη φάση σχεδιασμού και οι αλλαγές στο σύστημα είναι 

σπάνιες και περιορισμένης έκτασης.

• Απλοποίηση των διαφόρων δραστηριοτήτων, που επιτρέπει τη γρήγορη εκμάθησή 

τους από τους εργάτες.

• Λόγω του υψηλού βαθμού αυτοματοποίησης, οι ανάγκες σε εργατικό δυναμικό 

είναι μικρότερες απ’ ότι στη λειτουργική διάταξη. Επιπλέον, ο ρόλος των εργατών 

εδώ είναι διαφορετικός, αφού περιορίζεται στην πραγματοποίηση κάποιων 

τυποποιημένων εργασιών κατασκευής και συναρμολόγησης, διατηρώντας έτσι και 

τα προσφερόμενα ημερομίσθια σε χαμηλά σχετικά επίπεδα. Τα παραπάνω έχουν 

ως συνέπεια, οι επιχειρήσεις που ακολουθούν την διάταξη κατά προϊόν να 

χαρακτηρίζονται από χαμηλα μεταβλητά κόστη.

Από την άλλη, παρατηρούνται και κάποιες αρνητικές συνέπειες της

εφαρμογής της κατά προϊόν διάταξης, όπως:

• Έλλειψη ευελιξίας στις διαδικασίες. Κάθε αλλαγή στο προϊόν μπορεί να απαιτεί 

τροποποίηση των παραγωγικών εγκαταστάσεων (κατασκευή νέας γραμμής 

συναρμολόγησης, αγορά νέου εξοπλισμού) και να συνεπάγεται υψηλά κόστη. 

Αυτό το πρόβλημα αντιμετώπισαν οι αυτοκινητοβιομηχανίες στις Η.Π.Α. όταν, τη 

δεκαετία του 1970, παρουσιάστηκε στροφή της ζήτησης προς τα μικρότερα 

αυτοκίνητα. Προβλήματα μπορεί να προκαλέσει όχι μόνο η αλλαγή των 

προϊόντων αλλά και η μείωση της ζήτησής τους, γιατί κατανεμημένα τα υψηλά 

σταθερά κόστη που χαρακτηρίζουν την κατά προϊόν διάταξη (κυρίως λόγω του 

εξοπλισμού) σε λίγες μονάδες προϊόντος, μπορούν να εκτινάξουν την τιμή του



13

στα ύψη. Τα παραπάνω μπορούν ν’ αποτελέσουν σημαντικούς παράγοντες 

περιορισμού της ανταγωνιστικότητας σ’ ένα ευμετάβλητο περιβάλλον, όπως το 

σημερινό.

• Η παραγωγική ικανότητα της γραμμής καθορίζεται από το σταθμό εργασίας που 

παρουσιάζει το μεγαλύτερο χρόνο εργασίας. Γι αυτό και το σημαντικότερο 

πρόβλημα στο σχεδιασμό αυτού του είδους διάταξης, είναι η εξισορρόπηση της 

γραμμής ώστε κανένας σταθμός να μην παίζει το ρόλο του bottleneck, 

περιορίζοντας την ταχύτητα ροής του προϊόντος.

• Υψηλές επενδύσεις, που απαιτούνται και λόγω της αγοράς εξειδικευμένου 

εξοπλισμού και γιατί πολλές φορές αποκτούνται όμοιες μηχανές, είτε για να 

χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές γραμμές παραγωγής (αφού δεν υπάρχει 

δυνατότητα κοινής χρήσης της ίδιας μηχανής από τα προϊόντα αυτών των 

γραμμών) ή για ν’ αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της εξισορρόπησης και των 

bottlenecks.

• Εξάρτηση της συνολικής διαδικασίας από τα επιμέρους τμήματά της. Η βλάβη σε 

κάποια μηχανή ή η απουσία αρκετών χειριστών για τη στελέχωση όλων των 

σταθμών εργασίας μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή της λειτουργίας ολόκληρης 

της γραμμής.

• Μονοτονία των εργατών. Οι εργάτες μπορεί να κουραστούν ψυχολογικά από την 

ατέρμονη επανάληψη απλών καθηκόντων.

ΓραιΐΜΐ ΣυναραολόΥησικ Μικτού Μοντέλου

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται συχνά στη συγκεκριμένη υβριδική διάταξη, ίσως λόγω 

του γεγονότος ότι συναντάται συχνά σε παραγωγικά συστήματα όπου εφαρμόζονται 

μέθοδοιJIT.

Πριν ακόμα οι Ιάπωνες καταφέρουν να εφαρμόσουν με επιτυχία αυτό το 

σύστημα. Αμερικανικές εταιρίες προσπάθησαν να διαφοροποιήσουν την 

παραδοσιακή μορφή των γραμμών συναρμολόγησης, χρησιμοποιώντας γραμμές που 

ήταν ικανές να παράγουν περισσότερα του ενός είδη προϊόντων. Σ’ αυτήν την 

Αμερικανική παραλλαγή, μοντέλα του ίδιου τύπου παράγονταν για μεγάλες 

περιόδους, ακόμη και για μήνες, και στη συνέχεια η γραμμή έκλεινε, προκειμένου να 

τροποποιηθεί κατάλληλα για την παραγωγή του επόμενου μοντέλου. Η
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τροποποιημένη γραμμή λειτουργούσε για κάποιο διάστημα μέχρι να έρθει η στιγμή 

για την παραγωγή του επόμενου μοντέλου, οπότε επαναλαμβανόταν η προηγούμενη 

διαδικασία. Η τακτική αυτή εμφάνισε προβλήματα αποδοτικότητας, λόγω της 

αδυναμίας της να ανταποκρίνεται σε αλλαγές της ζήτησης. Για παράδειγμα, αν ένα 

μοντέλο αποδεικνυόταν επιτυχημένο και οι καταναλωτές ζητούσαν περισσότερο απ’ 

αυτό, ήταν υποχρεωμένοι να περιμένουν μέχρι την επόμενη περίοδο που ήταν 

προγραμματισμένο να παραχθεί η επόμενη παρτίδα του συγκεκριμένου προϊόντος.

Αντιλαμβανόμενοι οι ειδικοί αυτήν την ανακολουθία μεταξύ παραγωγής και 

ζήτησης, προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με την ανάπτυξη 

περισσότερο εξελιγμένων μεθόδων πρόβλεψης της ζήτησης. Τελικά όμως, ήταν οι 

Ιάπωνες αυτοί οι οποίοι εξασφάλισαν την επιτυχή εφαρμογή της γραμμής μικτού 

μοντέλου, με την πραγματοποίηση σημαντικών αλλαγών στον τρόπο σχεδιασμού και 

λειτουργίας της. Κατ’ αρχήν, κατάφεραν να μειώσουν το χρόνο που απαιτείται για 

την τροποποίηση της γραμμής, μεταξύ της παραγωγής των διαφορετικών μοντέλων. 

Στη συνέχεια εκπαίδευσαν τους εργάτες τους έτσι ώστε να είναι σε θέση να 

επιτελέσουν διάφορες εργασίες και τους επέτρεψαν να εργάζονται όχι μόνο σ’ έναν 

συγκεκριμένο σταθμό αλλά και σε άλλους σταθμούς εργασίας στη γραμμή, ανάλογα 

με τις ανάγκες της στιγμής. Τέλος, επέφεραν αλλαγές στην διάταξη και στον 

προγραμματισμό της γραμμής. Οι βασικότερες διαφορές των γραμμών 

συναρμολόγησης μικτού μοντέλου απ’ αυτές του μοναδικού μοντέλου εντοπίζονται 

στα εξής σημεία:

• Εξισορρόπηση Γραμμής: Στην μικτού μοντέλου γραμμή, οι χρόνοι εργασίας 

μπορεί να διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο. Αντί λοιπόν να χρησιμοποιούνται 

οι χρόνοι εργασίας για ένα συγκεκριμένο μοντέλο, λαμβάνεται υπόψη μια 

κατανομή των χρόνων εργασίας των διαφόρων μοντέλων και υπολογίζεται η 

αναμενόμενη τιμή ή ο μέσος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εξισορρόπηση 

της διαδικασίας. Κατά τ’ άλλα, η εξισορρόπηση των γραμμών μικτού μοντέλου 

δεν εμφανίζει διαφορές απ’ την αντίστοιχη των παραδοσιακών γραμμών.

• Γραμμή σχήματος U: Προκειμένου ν' αντιμετωπιστεί το ζήτημα των

διαφορετικών απαιτήσεων σε εργασία που προκύπτει για το κάθε μοντέλο, είναι 

απαραίτητη η ύπαρξη μιας ευέλικτης εργατικής δύναμης και μια τέτοια διάταξη
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Amypauua Προτεραιότητας

4 5

Κύκλος Εργασίας=

©—©

72 λεπτά
10

1) Εξισορρόπηση για ευθεία γραμμή

Α,Β ^^52 Γ, Λ

9 12 3

Αποδοτικότητα = 24/(3*12) = 24 / 36 = 0,6666 = 66,7%

2) Εξισορρόπηση για U γραμμή
\------------------------ · Γ

12 12

Αποδοτικότητα = 24/(2*12) = 24 / 24 = 1 = 7770%

Πηγή: Russell R., Taylor Β. Ill, “Productions and Operations 
Management, Focusing on Quality and Competitiveness”, 1995, p. 358

Εικόνα 2-2
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γραμμής ώστε να διευκολύνεται η αλληλοβοήθεια των εργατών, όταν αυτό είναι 

απαραίτητο. Στην Εικόνα 2-2 δίνεται ένα παράδειγμα της βελτίωσης που μπορεί 

να επιφέρει η μορφή U στην εξισορρόπηση μιας γραμμής.

• Ευέλικτη εργατική δύναμη. Παρόλο που η διαδρομή που ακολουθεί ο κάθε 

εργάτης είναι προκαθορισμένη έτσι ώστε να συμφωνεί με τον κύκλο εργασίας, η 

ύπαρξη μέσων χρονικών τιμών στις μικτού μοντέλου γραμμές είναι φυσικό να 

προκαλεί διακυμάνσεις στην απόδοση των εργατών. Συνεπώς, η γραμμή δε 

λειτουργεί με μια ορισμένη ταχύτητα (it’s not paced) αλλά τα αντικείμενα 

μετακινούνται μέσω της γραμμής με το ρυθμό που επιβάλλει η βραδύτερη 

λειτουργία. Αυτό δε σημαίνει ότι το καθορισμένο επίπεδο παραγωγής που πρέπει 

να επιτευχθεί στερείται σπουδαιότητας. Αν σε κάποιο σταθμό παρατηρηθεί 

υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου κύκλου εργασίας, τότε οι άλλοι εργάτες 

ειδοποιούνται (με ηχητικούς ή οπτικούς συναγερμούς) ώστε να βοηθήσουν τον 

προβληματικό σταθμό. Η λειτουργία της γραμμής συναρμολόγησης επιβραδύνεται 

ή και σταματά έως ότου ολοκληρωθεί η εργασία στον συγκεκριμένο σταθμό. 

Αυτή η ευελιξία των εργατών στο να προσφέρουν βοήθεια στους συναδέλφους 

τους, ενισχύει δραματικά την ικανότητα προσαρμογής της γραμμής στη 

μεταβλητή διάρκεια των δραστηριοτήτων, η οποία είναι εγγενής σε κάθε γραμμή 

μικτού μοντέλου.

• Ακολουθία των μοντέλων: Απ’ τη στιγμή που σε μια γραμμή μικτού μοντέλου 

παράγονται διάφορα μοντέλα, είναι απαραίτητος και ο καθορισμός της σειράς, ή 

ακολουθίας, με την οποία τα μοντέλα θα περάσουν από τη γραμμή. Μια λογική 

σκέψη θα ήταν ότι πρέπει να αποφεύγεται η διαδοχική παραγωγή μοντέλων τα 

οποία παρουσιάζουν εξαιρετικά μεγάλους χρόνους επεξεργασίας. Θα ήταν 

προτιμότερο ο προγραμματισμός να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε η παραγωγή 

ενός “σύντομου” μοντέλου (μοντέλα που χρειάζονται λιγότερο από το μέσο 

χρόνο) να ακολουθείται από την παραγωγή ενός μοντέλου “μακράς διάρκειας” 

(αντίστοιχα, μοντέλα που απαιτούν περισσότερο από το μέσο χρόνο). Έτσι, οι 

εργάτες θα είναι σε θέση να καλύπτουν τυχόν διαφοροποιήσεις απ’ το μέσο χρόνο 

κατά τη μετάβαση από την παραγωγή ενός μοντέλου στο επόμενο. Ένας άλλος 

στόχος κατά τη διαμόρφωση της ακολουθίας παραγωγής των μοντέλων πρέπει να
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είναι η, κατά το δυνατόν, ομοιόμορφη διασπορά της παραγωγής τους κατά την 

προγραμματισμένη χρονική περίοδο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

GROUP TECHNOLOGY

Γενικά

Ως αφετηρία της τεχνολογίας ομάδος (group technology - GT) μπορεί να 

θεωρηθεί το 1925, έτος κατά το οποίο ο Αμερικανός μηχανικός R. Ε. Flanders 

περιέγραψε τη χρήση προσανατολισμένων προς το προϊόν (product-oriented) 

τμημάτων σε μια μηχανουργική επιχείρηση, για την κατασκευή τυποποιημένων 

προϊόντων με ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων. Στη συνέχεια, το 1937, ο A. Ρ. 

Sokolovski διατύπωσε την άποψη ότι θα πρέπει να γίνεται κάποια αρχική ταξινόμηση 

των εξαρτημάτων και όσα απ’ αυτά παρουσιάζουν ομοιότητες να κατασκευάζονται 

ομαδικά, μέσω τυποποιημένων διαδικασιών. Ακολούθησαν πολλές συστηματικές 

μελέτες (σημαντική αυτή του Mitrofanov το 1959 στη Ρωσία, στον οποίο αποδίδεται 

και η πατρότητα της μεθόδου) που οδήγησαν τελικά στη διάδοση της συγκεκριμένης 

φιλοσοφίας στον παγκόσμιο κατασκευαστικό χώρο.

Η GT είναι μια φιλοσοφία που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός αποδοτικού 

παραγωγικού περιβάλλοντος μέσω της εκμετάλλευσης των εγγενών ομοιοτήτων που 

παρουσιάζουν τα προϊόντα, οι κατασκευαστικές διαδικασίες ή τα υπάρχοντα σχέδια. 

Υπ’ αυτήν την έννοια, αποδοτικό παραγωγικό περιβάλλον είναι αυτό όπου 

ελαχιστοποιείται κάθε προσπάθεια η οποία δεν προσθέτει αξία στο προϊόν. Συνεπώς, 

η GT συνδέεται συνήθως με οφέλη όπως:

• μειωμένα αποθέματα παραγωγής στο χώρο εργασίας (work-in-progress)

• μειωμένοι χρόνοι παραγγελίας (lead times)

• βελτιωμένη αποδοτικότητα και ευελιξία χειριστών

• μειωμένα γενικά βιομηχανικά έξοδα

• βελτιωμένη σχεδίαση προϊόντος

Η GT χρησιμοποιείται εξίσου αποτελεσματικά τόσο στον τομέα της 

σχεδίασης όσο και σ' αυτόν της παραγωγής (στη δεύτερη περίπτωση, το αποτέλεσμα 

είναι συχνά η δημιουργία ενός περιβάλλοντος κυτταρικής παραγωγής).

Στη σχεδίαση, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να οργανώσουν τα υπάρχοντα σχέδια κατά 

τέτοιο τρόπο, ώστε να καθίσταται εύκολη η αναζήτησή τους και να διευκολυνθεί η
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τυποποίησή τους. Στο σχεδίασμά των διεργασιών οδηγεί σε απλοποίηση της ροής 

του προϊόντος (product flow) και σε ορθότερη οργάνωση του εξοπλισμού. Στην 

παραγωγή τέλος, επιτυγχάνει απόδοση ανάλογη μ’ αυτή της μαζικής παραγωγής 

ακόμα κι’ όταν υπάρχει ποικιλία προϊόντων.

Μέθοδοι Καθορισμού Οικογενειών Εξαρτημάτων

Υπάρχει μία πληθώρα μεθόδων μέσω των οποίων η GT δημιουργεί τις 

οικογένειες εξαρτημάτων πάνω στις οποίες θα στηριχθεί η οργάνωση 

κατασκευαστικών κυττάρων (manufacturing cells) και ευέλικτων συστημάτων 

παραγωγής. Τρεις από τις βασικότερες είναι:

1) Οπτική Εζέταχτη (Visual Inspection)

Ορισμένες φορές αποκαλείται και “σιωπηρή κρίση” (tacit judgment). Ο 

καθορισμός των οικογενειών των εξαρτημάτων πραγματοποιείται με βάση την 

οπτική επιθεώρηση των σχεδίων και των προδιαγραφών για τυχόν ομοιότητες. Η 

επιτυχία της απλής αυτής μεθόδου σχετίζεται άμεσα με το πόσο μικρός είναι ο 

αριθμός των εξαρτημάτων.

2) Ανάλυση Ροής Προϊόντος (Product Flow Analysis - PFA)

O J. L. Burbidge ήταν αυτός ο οποίος πρώτος ανέπτυξε μία διαδικασία, την 

οποία ονόμασε “ανάλυση ροής προϊόντος”, για το σχηματισμό ομάδων μηχανών 

(machine groups) με βάση την πορεία που ακολουθούν τα εξαρτήματα κατά την 

κατασκευή τους.

• Με τη συγκεκριμένη μέθοδο η κάθε οικογένεια απαρτίζεται από εξαρτήματα τα 

οποία ακολουθούν παρόμοια κατασκευαστική διαδικασία (έτσι, τα πλαστικά και τα 

μεταλλικά εξαρτήματα ανήκουν συνήθως σε διαφορετικές οικογένειες λόγω των 

διαφορετικών επεξεργαστικών τους απαιτήσεων).

. Μελετώντας, λοιπόν, τα φασεολόγια (route sheets) των εξαρτημάτων 

είμαστε σε θέση να κατατάξουμε στην ίδια οικογένεια εξαρτήματα που παράγονται 

από τις ίδιες μηχανές (ή τον ίδιο τύπο μηχανών). Έτσι, σ’ ένα εξάρτημα μπορούν να 

δοθούν οι κωδικοί 02, 05, 06, οι οποίοι αντιστοιχούν σε κάποιες μηχανές ή τύπο 

μηχανών, και στη συνέχεια να τοποθετηθεί στην ίδια οικογένεια με εξαρτήματα που 

ακολουθούν παρόμοια πορεία στην κατασκευή τους.



20

Τα παραπάνω γίνονται σαφέστερα με τη χρήση του επόμενου παραδείγματος 

που αφορά μια παραγωγική εγκατάσταση με πέντε διαφορετικούς τύπους μηχανών 

και οκτώ διαφορετικά εξαρτήματα (αντί για μεμονωμένα εξαρτήματα, θα 

μπορούσαμε να μιλάμε για “πακέτα” εξαρτημάτων. Στην περίπτωση αυτή, κάθε 

οικογένεια εξαρτημάτων θα μπορούσε να αποτελείται από πολλά “πακέτα”, αλλά όλα 

τα εξαρτήματα ενός “πακέτου” θα ανήκαν στην ίδια οικογένεια). Για την δημιουργία 

των κατάλληλων οικογενειών εξαρτημάτων και ομάδων μηχανών δημιουργούμε 

αρχικά έναν πίνακα εξαρτημάτων - μηχανών. Στον πίνακα αυτό, κάθε γραμμή 

αντιπροσωπεύει έναν τύπο μηχανών (αν δηλαδή η εγκατάσταση διαθέτει 3 όμοιους 

CNC τόρνους, αυτοί θα αντιστοιχούν σε μία και μόνο γραμμή του πίνακα) και κάθε 

στήλη σ’ ένα είδος εξαρτήματος (ή σ’ ένα “πακέτο”). Ο πίνακας αποτελείται από 

στοιχεία 0 και 1, με το 1 στην τομή της γραμμής ϊ με τη στήλη j να υποδεικνύει ότι το 

εξάρτημα j θα υποστεί κατεργασία στη μηχανή ϊ. Ας σημειωθεί επίσης, ότι δε 

λαμβάνεται υπόψη το πόσες φορές χρειάζεται να επισκεφθεί το κάθε εξάρτημα μια 

μηχανή, προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατεργασία του.

Από τη στιγμή που θα κατασκευαστεί ο πίνακας, συνηθίζεται να αφαιρείται 

ένα 10% περίπου από τις περισσότερο χρησιμοποιούμενες μηχανές κι’ αυτό γιατί 

είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν αρκετά αντίγραφα αυτών των μηχανών, οπότε θα 

είναι δυνατή η κατανομή τους στις διάφορες ομάδες μηχανών αργότερα. Ο 

εναπομένων πίνακας εξετάζεται στη συνέχεια για τον καθορισμό των οικογενειών 

εξαρτημάτων.

Για τον εντοπισμό των πιθανών οικογενειών, οι γραμμές και οι στήλες 

εναλλάσσονται έτσι ώστε να επιτευχθεί μία μπλοκ-διαγώνια δομή. Υπάρχουν πολλών 

ειδών αλγόριθμοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν γι’ αυτόν τον σκοπό. Ένας 

απλός αλγόριθμος, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο συγκεκριμένο πρόβλημα, 

αποτελείται από τα παρακάτω βήματα:

• Επέλεξε οποιαδήποτε γραμμή και διέγραψέ την με μια οριζόντια ευθεία.
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α β γ δ ε ζ η θ

• Για κάθε 1 που υπάρχει στη συγκεκριμένη γραμμή, διέγραψε την αντίστοιχη 

στήλη.

α β γ δ ε ζ η θ

• Επέλεξε τις στήλες που προέκυψαν από το προηγούμενο βήμα. Για κάθε 1 που 

υπάρχει σ’ αυτές τις στήλες φέρε μία οριζόντια γραμμή στην αντίστοιχη στήλη.

α β γ δ ε ζ η θ
Π 1 Π Π Λ

C 1 C 0 1 C 1 0
ι U 1 1 U U U 1

0 C
U U 1
0 1 0

U U 
1 0

U U U U U

Επανέλαβε τη διαδικασία μέχρις ότου να μην υπάρχουν στον πίνακα άσσοι που να 

διατρέχονται από μία μόνο γραμμή.
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α β γ 3 ε ζ η θ

1 
2
3
4
5
6

C
0 1 
1 0

—e—θ—·ι
0 1 0

.. -0. . c-
1 0

{ U 1 1 U U U 1

C
U υ
0 0

U U 1
0 1 C 1 0

U U \J U U U vj

• Αφαίρεσε τις γραμμές και τις στήλες που έχουν διαγράφει, προκειμένου να 

προκύψουν οι οικογένειες εξαρτημάτων και οι ομάδες μηχανών.

• Επανέλαβε για τον υπόλοιπο πίνακα.

Παρατηρούμε ότι μπορούν να σχηματιστούν δύο ομάδες μηχανών, η πρώτη 

αποτελούμενη από τις μηχανές 1, 3, 4, 6, η οποία θα επεξεργάζεται την οικογένεια 

εξαρτημάτων α, γ, ό, ε, ζ, θ και η δεύτερη αποτελούμενη από τις 2 και 5, όπου θα 

υφίστανται κατεργασία τα εξαρτήματα β, ε και η.

Βέβαια, για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων, όπου ο αριθμός των 

στοιχείων είναι πολύ μεγαλύτερος, διατίθενται ειδικά προγράμματα για υπολογιστές.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι για την επίλυση του προβλήματος της 

διαμόρφωσης οικογενειών εξαρτημάτων και ομάδων μηχανών, έχει αναπτυχθεί και 

πληθώρα γραφικών θεωρητικών μοντέλων.

3) Κωδικοποίηση και Ταξινόμηση (Coding and Classification)

Σ’ αυτήν τη μέθοδο δίνεται σε κάθε εξάρτημα ένας κωδικός που μπορεί να 

αποτελείται από 12 ή περισσότερα ψηφία. Ο κωδικός αυτός προσδιορίζει το μέγεθος, 

το σχήμα, το είδος του μετάλλου, τις απαιτήσεις σε επεξεργασία και άλλα 

χαρακτηριστικά του εξαρτήματος (π.χ. έχει σπείρωμα, διαμπερείς εγκοπές κ.τ.λ.). 

Πρόκειται για διαδικασία που απαιτεί αρχικά μεγάλες επενδύσεις σε χρόνο, 

προκειμένου να κωδικοποιηθούν και ταξινομηθούν όλα τα εξαρτήματα, αλλά στη 

συνέχεια αυτοί οι κωδικοί μπορούν να ελεγχθούν ταχύτατα από έναν υπολογιστή και 

να εξακριβωθεί ποια εξαρτήματα παρουσιάζουν ομοιότητες. Στο εμπόριο είναι 

διαθέσιμα πολλά συστήματα κωδικοποίησης και ταξινόμησης, όπως είναι τα ΟΡΙΤΖ 

(αναπτύχθηκε στη πρώην Δυτική Γερμανία - κωδικός με 5 κύρια ψηφία και 4 

δευτερεύοντα), BRISCH-BIRN (Μεγάλη Βρετανία - 5 με 7 κύρια ψηφία και κάποια
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δευτερεύοντα), MICLASS (Ολλανδία - από 12 μέχρι 32 ψηφία), CODE-MDSI 

(Η.Π.Α. - κωδικός 8 ψηφίων), ΚΚ-1 (Ιαπωνία - κωδικός 13 ψηφίων) και MDSI 

(Νορβηγία - 12 ψηφία). Επιπλέον, έχουν προκόψει και ορισμένοι κωδικοί για την 

αντιμετώπιση εξειδικευμένων προβλημάτων σε ορισμένες επιχειρήσεις.

Κατά την κατασκευή ή τη χρησιμοποίηση ενός κωδικού από μια επιχείρηση 

υπάρχουν τέσσερα κύρια στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη: ο 

πληθυσμός των εξαρτημάτων, η λεπτομέρεια του κώδικα, η δομή του κώδικα και η 

αναπαράσταση του κώδικα.

=> Το σύστημα κωδικοποίησης οφείλει να είναι περιεκτικό, να είναι δηλαδή έτσι 

σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει ολόκληρο τον πληθυσμό των εξαρτημάτων (part 

population) που πρόκειται να κωδικοποιηθούν. Επίσης, πρέπει να παρουσιάζει 

ευελιξία, προκειμένου να μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία και σε τυχόν 

μελλοντικά εξαρτήματα. Τέλος, ο κώδικας πρέπει να δύναται να κάνει διάκριση 

μεταξύ των εξαρτημάτων τα οποία παρουσιάζουν διαφορές στα κρίσιμα 

χαρακτηριστικά τους. Στα χαρακτηριστικά, δηλαδή, που αποτελούν το βασικό 

στοιχείο για την επιλογή της παραγωγικής διαδικασίας, των μηχανών και των 

εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για κάποιο εξάρτημα Τέτοια χαρακτηριστικά 

πιθανόν να είναι το είδος του υλικού, το μέγεθος των εξαρτημάτων, η επιθυμητή 

ανοχή (που μπορεί να επιβάλλει λείανση) κ.τ.λ.

=> Η λεπτομέρεια του κώδικα (code detail) είναι επίσης βασικό στοιχείο για την 

επιτυχημένη κωδικοποίηση. Ένας υπερβολικά λεπτομερής κώδικας έχει ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία δύσχρηστων κωδικών και τη σπατάλη πόρων στην 

προσπάθεια συλλογής στοιχείων. Από την άλλη, ένας υπερβολικά λιτός κώδικας 

μπορεί να αποδειχθεί εντελώς άχρηστος. Το ιδανικό θα ήταν να υπήρχε ένας 

μικρός κωδικός, ο οποίος θα ήταν αποκλειστικός για κάθε εξάρτημα και θα το 

περιέγραφε πλήρως από σχεδιαστικής και κατασκευαστικής πλευράς. Ένας τέτοιος 

κωδικός όμως θα ήταν στην πραγματικότητα πολύ μεγάλος και πολύπλοκος για να 

έχει κάποια πρακτική χρησιμότητα. Έτσι, αυτό που γίνεται συνήθως είναι να 

διατίθεται κάποιος προσωπικός κωδικός για κάθε οικογένεια εξαρτημάτων, αντί 

για κάθε ένα εξάρτημα. Σ’ αυτόν πρέπει να περιέχονται όλες οι απαραίτητες 

πληροφορίες για την ομαδοποίηση του κάθε εξαρτήματος. Όσον αφορά κάποιες 

δευτερεύουσες πληροφορίες, η απόφαση για την εισαγωγή τους ή όχι στον
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κωδικό, πρέπει να παίρνεται ύστερα από στάθμιση των οφελών που θα προσφέρει 

η επίγνωσή τους, σε σχέση με το χρόνο και την προσπάθεια που απαιτεί η 

συλλογή τους.

=^> Το τρίτο στοιχείο είναι η δομή του κώδικα (code structure). Οι κώδικες 

διακρίνονται σε ιεραρχικούς (hierarchical), αλυσιδωτούς (chain) και υβριδικούς 

(hybrid). Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι κώδικες, των οποίων τα ψηφία 

αποκτούν διαφορετικό νόημα ανάλογα με την τιμή των ψηφίων που προηγούνται. 

Σ’ έναν τέτοιο κώδικα, το ψηφίο 4 περιέχει διαφορετική πληροφορία στον κωδικό 

1243, απ’ ότι στον κωδικό 5343. Το πλεονέκτημα της χρήσης των ιεραρχικών 

κωδικών είναι η υψηλή απόδοση που προσφέρουν, εφόσον για κάθε ψηφίο τους 

μπορούν να δοθούν τιμές, οι οποίες θα εμπεριέχουν σχετικές με το εκάστοτε 

εξάρτημα πληροφορίες. Δυστυχώς όμως, αυτή η σχετικότητα που από τη φύση 

τους παρουσιάζουν οι κώδικες αυτού του είδους, δημιουργεί δυσκολίες στην 

εκμάθησή τους και δυσχεραίνει τη χρήση τους.

Οι αλυσιδωτοί κώδικες πάλι, είναι ευκολότεροι στην εκμάθησή τους αλλά 

λιγότερο αποτελεσματικοί. Σ' αυτούς, η κάθε τιμή του κάθε τους ψηφίου έχει μια 

σταθερή σημασία. Αυτό έχει όμως ως αποτέλεσμα να καθίσταται σχεδόν ανούσια 

η ύπαρξη κάποιων ψηφίων σε ορισμένες περιπτώσεις, δεδομένου ότι η 

χρησιμότητα της κάθε πληροφορίας είναι άμεση συνάρτηση της φύσης των 

εξαρτημάτων.

Λόγω των διαφορετικών πλεονεκτημάτων που παρουσιάζουν τα δύο αυτά είδη 

κώδικα που προαναφέρθηκαν, έχουν αναπτυχθεί κώδικες υβριδικής μορφής, οι 

οποίοι συνδυάζουν στοιχεία και των δύο. Οι υβριδικοί αυτοί κώδικες, έχουν 

συνήθως ένα αρχικό τμήμα αλυσιδωτής μορφής, ενώ στη συνέχεια η δομή τους 

μετασχηματίζεται σε ιεραρχική, προκειμένου να περιγράφουν με περισσότερη 

λεπτομέρεια κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

=> Το τελευταίο θέμα που προκύπτει είναι η αναπαράσταση του κώδικα (code 

representation). Όσον αφορά τη διαχείριση των κωδικών από τους υπολογιστές 

είναι προτιμότερη η χρήση της δυαδικής γλώσσας, κάτι που αποκτά εξαιρετική 

σημασία αν αναλογιστεί κανείς το πλήθος των κωδικών και την επιθυμητή 

απόδοση στην αποθήκευση και την επανάκτησή τους. Από την άλλη πάλς οι 

άνθρωποι είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με τη χρήση αλφαριθμητικών
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χαρακτήρων, ιδιαίτερα μάλιστα όταν οι χαρακτήρες εμπεριέχουν κάποιο νόημα 

όπως στην περίπτωση που το γράμμα Τ π.χ. υπονοεί την ύπαρξη σπειρώματος. Σε 

κάθε περίπτωση πάντως, το κάθε ψηφίο του κωδικού θα πρέπει να είναι είτε 

αριθμός είτε γράμμα, για λόγους ευκολίας στην απομνημόνευση και την 

επαλήθευση (για έναν π.χ. τριψήφιο κώδικα, είναι προτιμότερη η ύπαρξη κωδικών 

αποκλειστικά της μορφής 2Β5 (αριθμός/γράμμα/αριθμός) παρά να υπάρχουν 

ταυτόχρονα και κωδικοί της μορφής 43Β).



26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Γενικά

Η ιδέα της κυτταρικής διάταξης (cellular layout) αποτελεί άμεση απόρροια 

των αρχών της group technology, σε σημείο μάλιστα ώστε οι δύο έννοιες να 

θεωρούνται από ορισμένους ταυτόσημες. Γι αυτό άλλωστε η κυτταρική διάταξη 

συναντάται συχνά στη διεθνή βιβλιογραφία και ως “διάταξη ομάδος” (group layout). 

Η ανάγκη εφαρμογής της κυτταρικής παραγωγής προήλθε από την προσπάθεια 

βελτίωσης της απόδοσης των λειτουργικών διατάξεων, με ταυτόχρονη όμως 

διατήρηση της ευελιξίας που τις χαρακτηρίζει. Τα κατασκευαστικά κύτταρα μπορούν 

δηλαδή να θεωρηθούν ως μία αποδοτικότερη εναλλακτική λύση, έναντι των 

λειτουργικών τμημάτων που διαμορφώνονται με βάση την λειτουργική διάταξη.

Ο ορισμός της κυτταρικής παραγωγής, σύμφωνα με τους Wemmerlov και Hyer, έχει 

ως εξής:

“ Ένα κατασκευαστικό κύτταρο (manufacturing cell) είναι μία συγκέντρωση 

ανόμοιων μηχανών ή κατασκευαστικών διαδικασιών, το οποίο σχετίζεται 

αποκλειστικά με μία ομάδα παρόμοιων μεταξύ τους εξαρτημάτων. Όταν κάποιο 

σύστημα παραγωγής εμπεριέχει ένα ή περισσότερα κύτταρα αυτού του είδους, τότε 

μπορούμε να πούμε ότι εφαρμόζεται κυτταρική παραγωγή.” (Bemelman R. - Jarvis 

D.H., ‘FDT: An Overview’, CSIRO Division of Manufacturing Technology, 

Woodville, South Australia)

Ένας άλλος ορισμός της κυτταρικής παραγωγής, στον οποίο διαφαίνεται και 

η στενή σχέση της με την τεχνολογία ομάδος, είναι:

“ Κύτταρο είναι η μικρότερη φυσική ομαδοποίηση προσωπικού ή/και εξοπλισμού για 

την παραγωγή μιας οικογένειας προϊόντων, η οποία (οικογένεια) προέκυψε με την 

εφαρμογή τεχνολογίας ομάδος, ή clustering, ή ανάλυσης ροής παραγωγής.” (Alford 

Η., ‘Cellular Manufacturing: the development of the idea and its application’, New 

Technology, Work and Employment, 1994, p.4)

Σ’ αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να διασαφηνίσουμε τη διαφορά μεταξύ 

της group technology και της κυτταρικής παραγωγής. Παρόλη την διαφαινόμενη
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συμφωνία στόχων των δύο μεθόδων, υπάρχει μια ειδοποιός διαφορά ανάμεσά τους: 

στην περίπτωση της GT, δεν υπάρχει καμία αναγκαιότητα να τοποθετηθούν οι 

μηχανές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή της συγκεκριμένης ομάδας 

εξαρτημάτων σε μία γεωγραφική περιοχή, ούτε συνεπάγεται κάτι τέτοιο η 

συγκεκριμένη μέθοδος. Η χρήση της GT αποσκοπεί απλώς στην ομαδοποίηση των 

εξαρτημάτων και στην κατανομή τους σε μηχανές κατά τρόπο τέτοιο ώστε να 

εξοικονομείται χρόνος στις ρυθμίσεις των μηχανών. Η έννοια της κυτταρικής 

παραγωγής όμως περιλαμβάνει και την απαραίτητη ανακατανομή του προσωπικού 

και των μηχανών για την κατασκευή αυτών των ομάδων. Έτσι, μπορούμε να πούμε 

ότι η ιδέα της κυτταρικής παραγωγής προήλθε από την ανάπτυξη της ιδέας της GT, 

λόγω της ανάγκης ύπαρξης ενός ευρύτερου όρου, που θα περιέβαλε όχι μόνο την 

διαδικασία ομαδοποίησης των εξαρτημάτων, αλλά και την αντίστοιχη της 

ομαδοποίησης ατόμων και μηχανών.

Η έννοια των κατασκευαστικών κυττάρων εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 

1925 αλλά δεν έτυχε ιδιαίτερης αναγνώρισης, μέχρι την τελειοποίηση της εφαρμογής 

τους από τους Ιάπωνες, οι οποίοι την ενσωμάτωσαν ως κομμάτι των just-in-time 

(JIT) συστημάτων παραγωγής τους.

Τα κυριότερα στάδια για την ανάπτυξη μιας κυτταρικής διάταξης είναι κατά

σειρά:

1. Η αναγνώριση των οικογενειών εξαρτημάτων

2. Ο σχηματισμός των κατασκευαστικών κυττάρων, με βάση τις απαιτούμενες 

κατεργασίες για την κάθε οικογένεια εξαρτημάτων

3. Η διάταξη των κατασκευαστικών κυττάρων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

ελαχιστοποιούνται οι μετακινήσεις υλικών

4. Η τοποθέτηση μεγάλων μηχανών που δεν είναι δυνατόν να διανεμηθούν μεταξύ 

των κυττάρων, κοντά στα κύτταρα που τις χρησιμοποιούν

Για την επιλογή των μηχανών που θα τοποθετηθούν στο κάθε κύτταρο (το 

δεύτερο στάδιο κατά την ανάπτυξη μιας κυτταρικής διάταξης) μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και η μέθοδος της ανάλυσης ροής προϊόντος, όπως αυτή 

παρουσιάστηκε στο παράδειγμα του προηγούμενου κεφαλαίου. Βέβαια, πρέπει να 

τονιστεί ότι το συγκεκριμένο παράδειγμα αποτελεί μια εξαιρετικά απλουστευμένη 

περίπτωση, διότι σχηματίζονται δύο μόνο οικογένειες εξαρτημάτων, οι οποίες 

μάλιστα απασχολούν διαφορετικές μηχανές και κατά συνέπεια τα δύο κύτταρα που
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συγκροτούνται για την επεξεργασία τους δεν περιέχουν όμοιες μηχανές. Σε μια 

ρεαλιστική περίπτωση όμως, τα κύτταρα θα ήταν πιθανόν πολύ περισσότερα και ο 

εξοπλισμός τους θα ήταν, κατά ένα μέρος, όμοιος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η 

δημιουργία ξεχωριστού κυττάρου για κάθε οικογένεια καθίσταται ασύμφορη, διότι 

απαιτεί μεγάλες επενδύσεις σε εξοπλισμό, ιδιαίτερα αν αυτός είναι ακριβός. Μια 

λύση σ’ αυτό το πρόβλημα αποτελεί η συγχώνευση ορισμένων οικογενειών, ώστε να 

προκόψουν λιγότερα κύτταρα με ευρύτερες όμως δυνατότητες επεξεργασίας 

(εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης του συγκεκριμένου προβλήματος θα ήταν η 

επεξεργασία ορισμένων εξαρτημάτων σε περισσότερα του ενός κυττάρων ή ο 

επανασχεδιασμός τους).

Από τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω διαφαίνεται ξεκάθαρα η υβριδική φύση 

των κυτταρικών διατάξεων. Η διάταξη των μηχανών στο εσωτερικό των κυττάρων 

ομοιάζει προς τις κατά προϊόν διατάξεις και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη 

σχεδίασή της, με κάποιες μετατροπές, οι ανάλογες τεχνικές εξισορρόπησης γραμμής. 

Από την άλλη, η διάταξη μεταξύ των κυττάρων είναι παρεμφερής με αυτή των 

λειτουργικών διατάξεων και η ανάπτυξή της μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση 

των ανάλογων προγραμμάτων υπολογιστών, όπως είναι το CRAFT. Με την 

προϋπόθεση λοιπόν ότι έχει εφαρμοσθεί επιτυχώς η group technology, η κυτταρική 

διάταξη μπορεί να συνδυάσει την υψηλή αποδοτικότητα μιας κατά προϊόν διάταξης 

με την ευελιξία μιας λειτουργικής διάταξης.

Είδη Κυτταρικών διατάξεων

Η επιλογή της κατάλληλης κυτταρικής διάταξης μπορεί να πραγματοποιηθεί 

με βάση το είδος των οικογενειών εξαρτημάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή 

της group technology και συγκεκριμένα το βαθμό ομοιότητας που χαρακτηρίζει τα 

εξαρτήματα της οικογένειας. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό, μέσα σε μια οικογένεια 

εξαρτημάτων να περιλαμβάνονται και εξαρτήματα που διαφοροποιούνται από τα 

υπόλοιπα, όσον αφορά το είδος της επεξεργασίας που υφίστανται, ή την ακολουθία 

των μηχανών που απαιτείται για την κατασκευή τους. Παρόλα αυτά, τοποθετούνται 

στην ίδια οικογένεια εξαρτημάτων προκειμένου να επιτευχθεί ένας ικανοποιητικός 

βαθμός χρησιμοποίησης των μηχανημάτων που να δικαιολογεί τη συγκρότηση της 

αντίστοιχης ομάδας μηχανών. Κατά συνέπεια, υπάρχουν τρία είδη group layout, που 

το καθένα χρησιμοποιείται ανάλογα με τις συνθήκες:
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a) H flow line GT, χρησιμοποιείται όταν όλα τα εξαρτήματα που ανήκουν σε μια 

οικογένεια ακολουθούν την ίδια διαδοχή μηχανών και απαιτούν σχετικά ανάλογο 

χρόνο επεξεργασίας στην κάθε μηχανή. Η λειτουργία τους είναι παρόμοια μ’ αυτή 

μιας γραμμής συναρμολόγησης μικτού μοντέλου.

Οικογένεια
Εξαρτημάτων

1

Οικογένεια
Εξαρτημάτων

2

Φ: Φρεζάρισμα 
Ε: Εμβύθιση 
Τ: Τόρνευση 
Λ: Λείανση 
Δ: Διάτρηση

β) Το κύτταρο GT (GT cell) επιτρέπει στα εξαρτήματα να κινούνται από κάθε 

μηχανή προς οποιαδήποτε άλλη. Αν και σ’ αυτήν την περίπτωση η ροή δεν είναι προς 

μία μόνο κατεύθυνση, διατηρείται πάντως η εγγύτητα των μηχανών.

Οικογένεια Οικογένεια
Εξαρτημάτων Εξαρτημάτων

2 1

γ) Τέλος, στο κέντρο GT (GT center), η τοποθέτηση των μηχανών θυμίζει 

λειτουργική διάταξη, με τη δημιουργία αποκλειστικών τμημάτων για το κάθε είδος 

επεξεργασίας, με τη βασική όμως διαφορά ότι η κάθε μηχανή απασχολείται για την 

παραγωγή ορισμένων μόνο οικογενειών εξαρτημάτων. Έτσι, μπορεί να έχουμε
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αυξημένο κόστος διαχείρισης υλικών, αλλά εξακολουθούν να υφίστανται τα 

πλεονεκτήματα που προσφέρει η GT στον τομέα του ελέγχου και της 

αντικατάστασης εργαλείων. Η χρήση των κέντρων GT συνιστάται όταν υπάρχουν 

ήδη τοποθετημένες μεγάλες μηχανές, οι οποίες δε μπορούν να μετακινηθούν, ή στην 

περίπτωση που το μίγμα προϊόντων και οι οικογένειες εξαρτημάτων παρουσιάζουν 

εξαιρετική μεταβλητότητα, γεγονός που θα καθιστούσε αναγκαία τη συχνή αλλαγή 

της χωροταξικής διάταξης.

Οικογένεια Οικογένεια
Εξαρτημάτων Εξαρτημάτων

1 2

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα tuc Κυτταρικικ Αιάτα£ικ

Η εφαρμογή μιας κυτταρικής διάταξης προσφέρει ορισμένα πλεονεκτήματα, 

από τα οποία τα κυριότερα είναι:

1) Μειωμένη διαχείριση υλικών και χρόνος μεταφοράς: Η ροή των υλικών μέσα στο 

χώρο γίνεται περισσότερο ευθεία (άμεση) και οι αποστάσεις που απαιτείται να 

διανυθούν μεταξύ των λειτουργιών μειώνονται. Αποφεύγεται η συσσώρευση και η 

παραμονή των υλικών, που περιμένουν να μετακινηθούν, για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα. Στο εσωτερικό ενός κυττάρου, είναι πιθανότερο ο εργάτης να 

μετακινήσει ο ίδιος ένα ημικατεργασμένο κομμάτι από μηχανή σε μηχανή, παρά 

να περιμένει τη λειτουργία του εξοπλισμού διαχείρισης υλικών (όπως θα 

συνέβαινε στην περίπτωση της λειτουργικής διάταξης όπου οι αποστάσεις είναι



31

μεγάλες και τα υλικά μετακινούνται σε μεγάλες παρτίδες, προκειμένου να 

διαμοιραστεί το υψηλό κόστος μετακίνησης σε ένα μεγάλο αριθμό μονάδων). 

Γενικά, τα οφέλη που προκύπτουν σ’ αυτόν τον τομέα από την εφαρμογή της 

κυτταρικής παραγωγής θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά, γιατί η διαχείριση υλικών 

όχι μόνο προσθέτει κόστος και θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα, αλλά και δε 

συνεισφέρει τίποτα στην τελική αξία του προϊόντος. Έτσι, οι ουσιαστικές μειώσεις 

στη διαχείριση υλικών μεταξύ των λειτουργιών όχι μόνο εξαλείφουν τα κόστη που 

συνδέονται με την έμμεση εργασία και τον εξοπλισμό, αλλά επιπλέον παρέχουν τη 

δυνατότητα παρακολούθησης των προϊόντων καθ’ όλη την παραγωγική 

διαδικασία, εξασφαλίζοντας τον άμεσο εντοπισμό και λύση των προβλημάτων 

στην πηγή τους, προτού παραχθούν μεγάλες ποσότητες ελαττωματικών 

προϊόντων.

2) Μειωμένος χρόνος ρύθμισης των μηχανών (setup time): Από τη στιγμή που κάθε 

κύτταρο χρησιμοποιείται για την κατασκευή παρόμοιων εξαρτημάτων, οι αλλαγές 

που απαιτούνται στις ρυθμίσεις των μηχανών από κομμάτι σε κομμάτι λογικά δεν 

πρέπει να είναι ιδιαίτερα δύσκολες και χρονοβόρες. Συνεπώς, δίνεται η 

δυνατότητα για συχνότερες αλλαγές στις ρυθμίσεις των μηχανών και επομένως 

επιτυγχάνεται η αποδοτική παραγωγή προϊόντων σε πολύ μικρές παρτίδες.

3) Μειωμένο απόθεμα ημιολοκληρωμένων προϊόντων (work-in-process inventory) και 

περιορισμός των αναγκών σε χώρο: Σε κάθε κύτταρο η ροή εργασίας είναι 

εξισορροπημένη (όπως ακριβώς και σε μια κατά προϊόν διάταξη), έτσι ώστε να 

αποφεύγεται η εμφάνιση σημείων “μποτιλιαρίσματος” (bottlenecks) και η 

συσσώρευση υλικών μεταξύ των σταθμών εργασίας ή των μηχανών. Ο 

απαιτούμενος χώρος για την αποθήκευση ημιολοκληρωμένων προϊόντων μεταξύ 

των μηχανών γίνεται μικρότερος και οι μηχανές μπορούν να τοποθετηθούν 

κοντύτερα η μια στην άλλη, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χώρου, τη μείωση 

του χρόνου μετακίνησης και τη βελτίωση της επικοινωνίας.

4) Βελτιωμένη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων: Συνήθως, το κάθε κύτταρο 

στελεχώνεται μ’ έναν μικρό αριθμό εργαζομένων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για 

την παραγωγή ενός ολοκληρωμένου εξαρτήματος ή προϊόντος. Οι εργαζόμενοι 

αυτοί ενεργούν ως μία αυτοδιοικούμενη ομάδα, γεγονός που, σε συνδυασμό με 

το ότι η εργασία τους αποκτά νόημα λόγω της ολοκληρωμένης φύσης του 

προϊόντος που παράγουν, τους προσφέρει ιδιαίτερη ικανοποίηση και βοηθάει στην
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ανάπτυξη υψηλού ηθικού. Επίσης, στις παραδοσιακές μεθόδους κατασκευής, 

όπου τα προϊόντα μετακινούνται μέσω μιας σειράς τμημάτων, καθίσταται 

δύσκολος ο εντοπισμός του υπευθύνου για κάποιο πρόβλημα. Σε μια κυτταρική 

διάταξη όμως, η ευθύνη για το τελικό προϊόν ανατίθεται σε μία ομάδα, η οποία 

και αναλαμβάνει το καθήκον της επίτευξης ποιότητας, χρόνου παράδοσης και 

κόστους μέσα στα προκαθορισμένα όρια. Η διαδικασία αυτή ωθεί τα μέλη του 

κάθε κυττάρου στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την βελτίωση της παραγωγικής 

διαδικασίας. Γενικά, όταν οι εργαζόμενοι στην παραγωγή έχουν επίγνωση της 

συνεισφοράς τους στο συνολικό προϊόν, καθώς και των αποτελεσμάτων που έχει 

η ελλιπής απόδοσή τους, οδηγούνται σε υψηλότερα επίπεδα υπευθυνότητας και 

αυτονομίας, με αποτέλεσμα η τακτική της μετάθεσης ευθυνών, που προκαλούσαν 

τα συμπτώματα ενός προβλήματος, να αντικαθίσταται από μία διαδικασία 

εποικοδομητικής ανάλυσης των αιτιών του προβλήματος.

Τέλος, στην κυτταρική παραγωγή η εργασία θεωρείται ως ένας εξαιρετικά 

ευέλικτος πόρος. Οι εργαζόμενοι απαιτείται να διαθέτουν ποικιλία γνώσεων και 

ικανοτήτων (multifunctional workers), ώστε να αναλαμβάνουν διαφορετικές θέσεις 

(στο ίδιο ή και σε διαφορετικά κύτταρα), ανάλογα με τις εκάστοτε 

διαφοροποιήσεις της ζήτησης.

5) Ευχέρεια στον έλεγχο: Με την κυτταρική διάταξη, εξαρτήματα που ανήκουν στην 

ίδια οικογένεια επεξεργάζονται με παρόμοιο τρόπο και μάλιστα στο ίδιο κύτταρο. 

Έτσι, παρατηρείται μια σημαντική μείωση στην γραφική εργασία που απαιτείται 

για την τεκμηρίωση και καταγραφή της μετακίνησης των διαφόρων υλικών, η 

οποία περιλαμβάνει θέματα όπως το πού πρέπει να κατευθυνθεί ένα κομμάτι στη 

συνέχεια, αν έχει εκτελεστεί η κατάλληλη κατεργασία, σε ποιο σημείο βρίσκεται η 

εκάστοτε εργασία κ.τ.λ. Χάρις στο μικρότερο αριθμό εργασιών που επιτελούνται 

σε κάθε κύτταρο, το μικρότερο μέγεθος των παρτίδων και τις λιγότερες 

μετακινήσεις των υλικών (τόσο σε μέγεθος όσο και σε απόσταση), η εξακρίβωση 

της προόδου μιας εργασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί περισσότερο οπτικά, παρά 

μέσω της τήρησης ενός τεράστιου όγκου εγγράφων.

6) Απλοποίηση της διαδικασίας αυτοματοποίησης: Όπως είναι γνωστό, η διαδικασία 

αυτοματοποίησης μιας παραγωγικής εγκατάστασης απαιτεί σημαντικές επενδύσεις 

σε κεφάλαια, γι’ αυτό και τις περισσότερες φορές οι επιχειρήσεις αδυνατούν να 

αυτοματοποιήσουν ταυτόχρονα το σύνολο της μονάδας. Η τακτική, όμως, της
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τμηματικής αυτοματοποίησης μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην 

περίπτωση των παραδοσιακών διατάξεων. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της 

κατά προϊόν διάταξης, η αυτοματοποίηση ορισμένων μόνο σταθμών εργασίας θα 

δυσχεράνει την προσπάθεια εξισορρόπησης της γραμμής παραγωγής, 

εμποδίζοντας έτσι την αναμενόμενη αύξηση της παραγωγικότητας. Παρόμοια 

είναι τα αποτελέσματα και στην περίπτωση της λειτουργικής διάταξης, διότι η 

εισαγωγή νησίδων αυτοματοποίησης (islands of automation) επιταχύνει ορισμένες 

μόνο διαδικασίες και δεν ολοκληρώνεται με το σύνολο της παραγωγικής 

διαδικασίας ενός εξαρτήματος ή προϊόντος. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες 

διατάξεις, η κυτταρική διάταξη επιτρέπει την, χωρίς παρενέργειες, 

αυτοματοποίηση και μεμονωμένων κυττάρων, χάρις στην αυτοτέλεια που 

παρουσιάζουν τα τελευταία.

Παρόλα τα, αναμφισβήτητα εντυπωσιακά, οφέλη που προσφέρει η

χρησιμοποίηση των κυτταρικών διατάξεων, υπάρχουν και ορισμένα μειονεκτήματα

τα οποία και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη:

1) Ατελείς οικογένειες εξαρτημάτων: Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η βάση 

ενός επιτυχημένου συστήματος κυτταρικής παραγωγής είναι η ορθή και 

αποτελεσματική εφαρμογή της group technology. Πρέπει λοιπόν τα 

εξαρτήματα\προίόντα που πρόκειται να παραχθούν, να παρουσιάζουν αρκετές 

ομοιότητες ώστε να είναι δυνατός ο σχηματισμός ευκρινών οικογενειών 

εξαρτημάτων. Πολλές φορές όμως, η διαμόρφωση των οικογενειών και η 

κατανομή των μηχανών σε κύτταρα αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολη εργασία, 

ενώ άλλες φορές οι οικογένειες που σχηματίζονται με γνώμονα σχεδιαστικές 

ανάγκες, αποδεικνύονται ακατάλληλες για τον κατασκευαστικό τομέα. Τέλος, δεν 

πρέπει να λησμονείται ότι η κυτταρική παραγωγή ενδείκνυται σε περιπτώσεις 

όπου τόσο η ποικιλία όσο και ο όγκος παραγωγής του προϊόντος κυμαίνονται σε 

μέσα επίπεδα.

2) Ανεπαρκής εξισορρόπηση των κυττάρων: Στην κυτταρική διάταξη, η εξισορρόπηση 

της ροής της εργασίας είναι δυσκολότερη απ’ ότι στην κατά προϊόν διάταξη, λόγω 

του ότι τα εξαρτήματα μπορεί ν’ ακολουθούν διαφορετική σειρά εργασιών μέσα 

στο κύτταρο, με αποτέλεσμα να απαιτούνται διαφορετικές μηχανές και οι χρόνοι 

επεξεργασίας να είναι άνισοι. Έτσι, ο χρόνος που απασχολείται κάποιος εργάτης ή 

μηχανή σ’ ένα ορισμένο στάδιο επεξεργασίας μπορεί να είναι μεταβλητός.
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Σημαντικό είναι, επίσης, η κατανομή του φόρτου εργασίας να γίνεται κατά τρόπο 

τέτοιο, ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο κάποια κύτταρα να είναι αδρανή τη 

στιγμή που άλλα λειτουργούν υπερεντατικά. Αυτό μπορεί βέβαια να προβλεφθεί 

κατά τον αρχικό σχεδίασμά της διάταξης, αλλά τυχόν αλλαγές στο σχεδίασμά των 

προϊόντων ή στο μίγμα προϊόντος μπορεί να προκαλέσουν την εμφάνιση 

προβλημάτων. Γενικά, τα ανεπαρκώς εξισορροπημένα κύτταρα παρουσιάζουν 

αδυναμίες στην απόδοσή τους οι οποίες, αν εμφανίζονται σε μεγάλο βαθμό, 

επιφέρουν την ανάγκη για επανασχηματισμό των κυττάρων και των οικογενειών 

εξαρτημάτων, με όλα τα επιπλέον κόστη και τις διαταραχές της παραγωγικής 

διαδικασίας που συνεπάγεται αυτό.

3) Εκτεταμένη εκπαίδευση των εργαζομένων και δυσκολίες προγραμματισμού 

εργασιών: Η εκπαίδευση των εργαζομένων στην εκτέλεση διαφορετικών 

εργασιών, είναι μια χρονοβόρα και πολυδάπανη δραστηριότητα και επιπλέον 

προϋποθέτει συναίνεση από τη μεριά των εργαζομένων. Η αρχική αντίδραση των 

σωματείων δεν ήταν θετική, αν και σήμερα πολλά απ’ αυτά συγκατατίθενται σε 

ανάλογα προγράμματα, προκειμένου να εξασφαλίσουν τις υπάρχουσες θέσεις 

εργασίας. Παρόλο όμως που η ευελιξία στην ανάθεση εργασιών θεωρείται ως ένα 

από τα πλεονεκτήματα των κυτταρικών διατάξεων, ο καθορισμός και προσαρμογή 

των διαδρομών που θα ακολουθήσουν οι εργαζόμενοι στο εσωτερικό των 

κυττάρων ή και ανάμεσά τους, αποτελεί μια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία.

4) Αυξημένες απαιτήσεις σε επενδυτικά κεφάλαια: Η εφαρμογή μιας κυτταρικής 

διάταξης μπορεί να αποδειχθεί οικονομικά συμφέρουσα στην περίπτωση όπου 

έχουμε αγορά καινούριων μηχανών για εγκατάσταση σε μια νέα μονάδα. 

Αντίθετα, σε μια ήδη υπάρχουσα μονάδα, η λύση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε 

μεγάλα έξοδα και να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στην παραγωγική 

διαδικασία. Έτσι, οι ήδη υπάρχουσες μηχανές μπορεί να πολύ ογκώδεις για να 

τοποθετηθούν μέσα στα κύτταρα ή η απασχόλησή τους σ’ ένα μόνο κύτταρο να 

οδηγεί σε χαμηλό βαθμό χρησιμοποίησής τους. Επίσης, η διαδικασία 

αποσυναρμολόγησης και μετακίνησης των μηχανών συνεπάγεται κάποια έξοδα 

και αδυναμία χρησιμοποίησής τους για ορισμένο χρονικό διάστημα. Τέλος, ο 

σχηματισμός των κυττάρων πιθανόν να απαιτεί την αγορά επιπλέον μηχανών του 

ίδιου τύπου για τον εξοπλισμό τους.
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Μορφές Κυττάρων

Η μορφή που μπορεί να έχει ένα κύτταρο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, 

όπως είναι το είδος των μεθόδων που εφαρμόζει η εκάστοτε επιχείρηση στην 

παραγωγή της και οι ικανότητες που διαθέτει το απασχολούμενο στην παραγωγή 

ανθρώπινο δυναμικό της. Μερικές μορφές κυττάρων που συναντώνται πάντως συχνά 

στη διεθνή πραγματικότητα είναι οι παρακάτω:

Α) Κύτταρο Μορφής C

Κύτταρα αυτής της μορφής χρησιμοποιούνται αρκετά συχνά με επιτυχία, 

ιδιαίτερα όταν η διαχείριση των εξαρτημάτων γίνεται από ρομπότ. Στην περίπτωση 

αυτή, οι μηχανές διατάσσονται σε σχήμα C, με το ρομπότ τοποθετημένο στο άνοιγμα 

του C. Το ρομπότ αιωρείται κατά μήκος ενός τόξου, έχοντας έτσι πρόσβαση σε κάθε 

μηχανή και είναι υπεύθυνο για τη φόρτωση εξαρτημάτων στην πρώτη μηχανή, τη 

μεταφορά εξαρτημάτων μεταξύ των μηχανών και την εκφόρτωση της τελευταίας 

μηχανής. Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση για όλα αυτά είναι ότι τα εξαρτήματα 

τοποθετούνται σε θέσεις όπου το ρομπότ έχει προγραμματιστεί να τα βρίσκει.

Β) Κύτταρο Μορφής U

Ορισμένες φορές δίνεται στο κύτταρο η μορφή ενός στενού U . Ένας εργάτης, 

που διαθέτει τις απαιτούμενες επιδεξιότητες, μπορεί να πραγματοποιεί όλες τις 

λειτουργίες που χρειάζεται ένα εξάρτημα, μετακινούμενος κατά μήκος των πλευρών 

του U και της εσωτερικής του καμπύλης. Ο ρυθμός παραγωγής μπορεί να αυξηθεί, 

τοποθετώντας δύο (ή περισσότερους) εργάτες στο κύτταρο προκειμένου να 

επιτελούν ταυτοχρόνως τις απαραίτητες εργασίες. Ο πρώτος εργάτης θα 

επεξεργάζεται ένα εξάρτημα πραγματοποιώντας τις ανάλογες λειτουργίες κατά μήκος 

της μιας πλευράς του U, για παράδειγμα μέχρι το μέσο της, στη συνέχεια θα αφήσει 

το εξάρτημα, θα στραφεί στην άλλη πλευρά του διαδρόμου για να αναλάβει ένα 

εξάρτημα που έχει αφήσει ο δεύτερος εργάτης, το οποίο και θα επεξεργαστεί κατά 

μήκος αυτής της πλευράς. Ο δεύτερος εργάτης θα αναλάβει το εξάρτημα που άφησε 

ο πρώτος εργάτης και θα το επεξεργαστεί στις μηχανές που βρίσκονται κατά μήκος 

της (μισής) πρώτης πλευράς, στην καμπύλη του U και στην δεύτερη πλευρά, μέχρι το 

σημείο όπου θα το αναλάβει ο πρώτος εργάτης προκειμένου να ολοκληρώσει την
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επεξεργασία του. Η χρήση πολλών εργατών κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να 

ελαττώσει τον αριθμό των επιδεξιοτήτων που απαιτούνται από τον κάθε εργάτη.

Στην Εικόνα 4-1 παρουσιάζεται ένα κύτταρο μορφής U με τις πιθανές 

διαδρομές που θ’ ακολουθούσαν δύο εργάτες στο εσωτερικό του. Επίσης, 

παρουσιάζεται και η πιθανή θέση ενός δεύτερου κυττάρου μορφής U, το οποίο θα 

επεξεργαζόταν το υλικό που θα προέκυπτε από τη δραστηριότητα του πρώτου 

κυττάρου.

Ας σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη μορφή κυττάρου, όπως και αυτή που 

ακολουθεί, χρησιμοποιούνται συχνά από επιχειρήσεις που απασχολούν εργάτες 

εκπαιδευμένους σε πολλές εργασίες και ιδιαίτερα από αυτές που στην παραγωγή τους 

εφαρμόζουν μεθόδους just-in-time.

Γ) Το “Κυνήγι του Λανού ” Κύτταρο (Rabbit-Chase Cell)

Στα κύτταρα αυτού του είδους οι μηχανές έχουν διαταχθεί κυκλικά, με την 

πλευρά χειρισμού τους να αντικρίζει το κέντρο. Έτσι, ο εργαζόμενος έχει τη
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δυνατότητα να χειρίζεται όλες τις μηχανές, μετακινούμενος κατά μήκος του κύκλου 

(Εικόνα 4-2).

Εργασία
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ι / L
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\
\
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/

/
/

/
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5

Εικόνα 4-2

Στην περίπτωση όπου ο εργαζόμενος είναι αναγκασμένος να εκτελέσει όλες 

τις λειτουργίες χειρωνακτικά, ο κύκλος εργασίας (cycle time) για το κύτταρο ισούται 

με το άθροισμα των χρόνων όλων των λειτουργιών και του χρόνου χειρισμού. Ο 

κύκλος εργασίας μπορεί όμως να μειωθεί αν κάποιες απ’ τις μηχανές επιτελούν τις 

λειτουργίες τους αυτόματα. Τότε, ο εργαζόμενος κινείται στον κύκλο φορτώνοντας 

και ξεφορτώνοντας τις αυτόματες μηχανές και την ώρα που αυτές δουλεύουν μπορεί 

να εκτελεί άλλες εργασίες.

Τροποποιώντας τις ρυθμίσεις των μηχανών, στο κύτταρο μπορεί να 

πραγματοποιηθεί η επεξεργασία διαφορετικών εξαρτημάτων. Αν η ρύθμιση κάποιας 

μηχανής για την επεξεργασία ενός εξαρτήματος είναι πολύπλοκη ή χρονοβόρα και το 

συγκεκριμένο εξάρτημα εμφανίζεται αρκετά συχνά, τότε πιθανόν να συμφέρει η 

τοποθέτηση στο κύτταρο μιας όμοιας μηχανής. Η δεύτερη αυτή μηχανή διατηρεί 

συνεχώς τις πολύπλοκες ρυθμίσεις και χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για 

την παραγωγή του συγκεκριμένου εξαρτήματος.

Ένας άλλος τρόπος για την αύξηση του ρυθμού παραγωγής είναι η 

τοποθέτηση δύο εργατών στο κύτταρο, Ο ρυθμός παραγωγής μπορεί να αυξηθεί 

περαιτέρω με την τοποθέτηση τριών ή και περισσοτέρων εργατών, αλλά οι εργάτες
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πρέπει να είναι ικανοί να εκτελέσουν όλες τις λειτουργίες στο κύτταρο. Επίσης, η 

ταχύτητα διεκπεραίωσης της εργασίας στο συγκεκριμένο κύτταρο θα έχει ως 

ανώτατο όριο την ταχύτητα με την οποία θα κινείται στον κύκλο ο βραδύτερος των 

εργατών.

Αιανείριση Υλικών στην Κυτταρικό Παραγωγή

Για τη μετακίνηση των υλικών σ’ ένα σύστημα κυτταρικής παραγωγής μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί μία ποικιλία μεθόδων. Στο εσωτερικό ενός κυττάρου, τα 

αντικείμενα μπορεί να μετακινούνται μεταξύ των λειτουργιών με τη χρήση ενός 

ρομπότ. Για αντικείμενα με μικρό βάρος συνηθίζεται η χειρωνακτική διακίνηση, ενώ 

για τα αντίστοιχα βαριά χρησιμοποιούνται διάφορα μέσα όπως ιμάντες, επίπεδες 

επιφάνειες πάνω στις οποίες κυλούν καροτσάκια ή, τέλος, επιφάνειες που φέρουν 

σειρές κυλίνδρων, πάνω στους οποίους γίνεται η κύλισμα των αντικειμένων.

Για τη μετακίνηση τώρα των υλικών μεταξύ των κυττάρων, χρησιμοποιούνται 

χειροκίνητα φορτηγά ή, αν δικαιολογείται από το ύψος της παραγόμενης ποσότητας, 

ιμάντες. Επειδή, η κυτταρική παραγωγή εφαρμόζεται συχνά με στόχο την απόκτηση 

ευελιξίας, πολλές φορές χρησιμοποιείται και ευέλικτος εξοπλισμός διακίνησης 

υλικών. Τέτοιου είδους εξοπλισμό αποτελούν και τα αυτομάτως καθοδηγούμενα 

οχήματα (Automatic Guided Vehicle - AGV). Τα οχήματα αυτά (Εικόνα 4-3)

Εικόνα 4-3
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συνήθως κινούνταν με μπαταρία και καθοδηγούνται με σήματα από υπολογιστή, που 

μεταφέρονται μέσω συρμάτων (υπογείων ή επιφανειακών). Όντας σε θέση ν’ 

ακολουθήσουν εντολές που αφορούν το που πρέπει να στρίψουν, να επιταχύνουν, να 

ακινητοποιηθούν και να φορτώσουν ή να εκφορτώσουν, τα αυτομάτως 

καθοδηγούμενα οχήματα αποτελούν μια ακόμα μορφή προγραμματιζόμενης 

αυτοματοποίησης.

Η Κυτταρική Τεγνολονία στην Πρά£η

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία (έρευνα 

Ingersoll), τα τρία τέταρτα των βρετανικών βιομηχανιών ήδη εφαρμόζουν, ή 

σκοπεύουν να εφαρμόσουν, κάποια μορφή κυτταρικής παραγωγής. Για τη 

συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκε τυχαίο δείγμα 300 μηχανολογικών 

επιχειρήσεων, με κύκλο εργασιών 10 εκατομμυρίων λιρών ή περισσότερο. Το 

αντικείμενο των επιχειρήσεων ήταν ποικίλο, με ορισμένες απ’ αυτές να ασχολούνται 

με μηχανουργικές κατεργασίες, ενώ άλλες είχαν ως κύρια δραστηριότητα τη 

συναρμολόγηση ή κάτι διαφορετικό.

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι περισσότερες περυιτώσεις εφαρμογής 

κυτταρικής παραγωγής προέκυψαν από το 1985 και μετά, ενώ ως βασικότερες αιτίες 

μεταπήδησης στη συγκεκριμένη μορφή διάταξης εμφανίζονται κυρίως οι ανάγκες για 

μείωση του κόστους και για αυξημένη ευαισθησία στις μεταβολές της αγοράς. Σε 

συμφωνία μ’ αυτήν την προσπάθεια για μείωση του κόστους, στις περισσότερες 

περιπτώσεις η εφαρμογή της κυτταρικής παραγωγής επιτεύχθηκε με αναδιοργάνωση 

του προσωπικού και αναδιάταξη του ήδη υπάρχοντος παραγωγικού εξοπλισμού.

Τα αποτελέσματα της μετάβασης σε κυτταρικές διατάξεις παρουσιάζονται 

εντυπωσιακά, με σημαντικότερες βελτιώσεις κυρίως στο χρόνο παράδοσης και στο 

απόθεμα ημιολοκληρωμένων προϊόντων, αλλά και σ’ άλλους τομείς. Αναλυτικά τα 

αποτελέσματα δίνονται στο γράφημα της Εικόνας 4-4.

Σημαντική είναι η διαπίστωση που προκύπτει από την έρευνα ότι οι 

επιχειρήσεις που αποδείχθηκαν περισσότερο επιτυχημένες στην εφαρμογή της 

κυτταρικής διάταξης, διαφοροποιούνται από τις υπόλοιπες σε τρία κυρίως σημεία:

- ποσοστό μεγαλύτερο του 40% από τις επενδύσεις διοχετεύτηκε στο ανθρώπινο 

δυναμικό
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(Πηγή: Alford Η., ‘Cellular Manufacturing: the development of the idea and its 

application’, New Technology, Work and Employment, 1994, p.4)

- ως παράγοντες-κλειδιά για την επιτυχία θεωρήθηκαν η εκπαίδευση/ευελιξία της 

κάθε ομάδας και η επικοινωνία

- η μετάβαση από τα παλιά στα νέα κριτήρια μέτρησης της απόδοσης (π.χ. ύψος WIP, 

χρόνος ολοκλήρωσης ενός προϊόντος, απόδοση σε θέματα ποιότητας κ.τ.λ.) ήταν 

σχεδόν πλήρης

Παρόμοιες έρευνες έχουν γίνει και σε άλλα βιομηχανικά κράτη. Στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, οι Wemmerlov και Hyer πραγματοποίησαν ανάλογη έρευνα μ’ 

αυτήν της Μ. Βρετανίας, όπου το δείγμα ήταν ίδιο περίπου σε μέγεθος, με τη 

διαφορά όμως ότι η πλειοψηφία των κυττάρων που εξέτασαν χρησιμοποιούνταν για 

μηχανουργικές και κατασκευαστικές εργασίες, σε αντίθεση με την έρευνα της 

Ingersoll όπου υπήρχε μια ελαφριά υπεροχή των κυττάρων συναρμολόγησης. Τα 

σπουδαιότερα συμπεράσματα που προκύπτουν απ’ την έρευνα αυτή είναι:
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1. Το ενδιαφέρον για την κυτταρική παραγωγή εκδηλώνεται, κυρίως, μετά το 1980.

2. Η κυτταρική παραγωγή αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς: το 70% των 

επιχειρήσεων της έρευνας σχεδιάζει να δημιουργήσει επιπλέον κύτταρα στο 

μέλλον.

3. Το κόστος δημιουργίας επανδρωμένων κυττάρων (που αποτελούν και την 

πλειοψηφία) είναι χαμηλό, σε αντίθεση με τα αυτοματοποιημένα όπου μπορεί να 

είναι αρκετά υψηλό.

4. Στο 87% των επιχειρήσεων οι χειριστές δηλώθηκαν ως πολυλειτουργικοί 

(multifunctional) και στο 39% των περιπτώσεων αυτών οι χειριστές μετακινούνταν 

μεταξύ των κυττάρων. Παρόλα αυτά, το είδος των δραστηριοτήτων που 

επιτελούσαν αυτοί οι εργαζόμενοι δείχνει περιορισμένο σε σχέση με αυτό της 

έρευνας της Ingersoll, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχει ίσως κάποια ασάφεια 

στον τρόπο που χρησιμοποιούνται οι όροι “πολυλειτουργικότητα” και “ευελιξία”.

5. Δίνεται μικρότερη έμφαση στην εκπαίδευση των εργαζομένων, σε σχέση με τις 

επιχειρήσεις της Μ. Βρετανίας.

6. Ο αριθμός των κυττάρων είναι συνήθως μικρός (από 6 και κάτω στις 

περισσότερες περιπτώσεις).

7. Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων που εφαρμόζει κυτταρική παραγωγή 

παρουσίασε βελτίωση του ρυθμού παραγωγής, μείωση του αποθέματος των 

ημικατεργασμένων προϊόντων και βελτίωση στο τομέα της διαχείρισης υλικών.

8. Από το μικρό αριθμό των μηχανοωρών που αναλογεί στα κύτταρα σε σχέση με τις 

συνολικές μηχανοώρες, προκύπτει η αντίληψη των managers ότι μόνο 

συγκεκριμένες δραστηριότητες μπορούν να ενταχθούν αποδοτικά στην κυτταρική 

παραγωγή. Επίσης, αν και οι Wemmerlov - Hyer καταγράφουν μια βελτίωση της 

εξισορρόπησης γραμμής στην περιοχή των κυττάρων σε σχέση με τις υπόλοιπες 

ανεξάρτητες μηχανές των επιχειρήσεων, αυτό μπορεί απλώς να σημαίνει ότι 

οποιοδήποτε εξάρτημα προκαλεί πρόβλημα στην εξισορρόπηση, τοποθετείται για 

κατεργασία στις μη κυτταροποιημένες περιοχές του εργοστασίου. Αυτός ίσως να 

είναι και ο λόγος που οι managers δεν προσπαθούν να κυτταροποιήσουν το 

σύνολο των παραγωγικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, ίσως αποτελεί και μια 

ένδειξη υπερεκτίμησης της επιτυχίας των κυττάρων, αφού τα εξαρτήματα που 

παρουσιάζουν δυσκολίες εξαιρούνται απ’ αυτά.
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9. Στην περίπτωση εισαγωγής νέων προϊόντων στο σύστημα, δεν παρατηρήθηκε 

ανάγκη για σημαντικές αλλαγές στη διαμόρφωση των κυττάρων.

10. Παρατηρήθηκε δυσκολία στη δημιουργία ανεξάρτητων κυττάρων. Αν και οι 

υπεύθυνοι θα προτιμούσαν (ΐ) να μην υπήρχε ανάγκη για αποστολή των 

προϊόντων των κυττάρων σε άλλες περιοχές του εργοστασίου για επεξεργασία, 

προτού ολοκληρωθεί η επεξεργασία τους σ’ αυτά και (ϋ), να μη χρειάζονταν οι 

μηχανές των κυττάρων για την επεξεργασία προϊόντων που προέρχονται από άλλα 

τμήματα του εργοστασίου, στην πράξη η δημιουργία τέτοιου είδους, 

ολοκληρωτικά απομονωμένων κυττάρων αποδεικνύεται εξαιρετικά δυσχερής. Το 

ερώτημα που προκύπτει, λοιπόν, είναι αν έχει νόημα η προσπάθεια προς αυτήν 

την κατεύθυνση ή αν είναι προτιμότερη η, με τον θετικότερο τρόπο, αξιοποίηση 

των κυττάρων ως τμήματα δικτύων.

Μελέτη περιπτώσεων ε<ραριιογικ me κυτταρικικ διάταξης

Στη συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή της διαδικασίας εφαρμογής της 

κυτταρικής παραγωγής και των αποτελεσμάτων που αυτή είχε σε ορισμένες 

περιπτώσεις επιχειρήσεων:

Περίπτωση 1

Η εταιρία Custom Design and Decor βρίσκεται στη Louisville του Kentucky 

και ασχολείται με τη σχεδίαση και κατασκευή εσωτερικής επίπλωσης για τα 

καταστήματα εταιριών fast-food, όπως η McDonalds. Τα προϊόντα της εταιρίας 

παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία και περιλαμβάνουν τραπέζια και καρέκλες από ξύλο ή 

ατσάλι, παραπήγματα από ξύλο ή fiberglass, κάδους απορριμμάτων, μεγάλο αριθμό 

αντικειμένων διακόσμησης κ.ά. Η κατασκευή αυτών των προϊόντων 

πραγματοποιείται στις πολυ-λειτουργικές εγκαταστάσεις της εταιρίας, όπου 

περιλαμβάνονται τμήμα fiberglass, τμήμα κατεργασίας ατσαλιού και powder coating 

process, upholstery shop και ένα εκτεταμένο εργαστήριο ξυλουργικών εργασιών.

Η εταιρία κάποια στιγμή και συγκεκριμένα μετά από μια ριζική αλλαγή 

προσώπων, τόσο σε επίπεδο ιδιοκτησίας όσο και σε επίπεδο μάνατζμεντ, διαπίστωσε 

ότι υπήρχε ανάγκη για γρήγορη αντιμετώπιση των προβλημάτων στην περιοχή των 

ξυλουργικών εργασιών και συναρμολόγησης, που αποτελούσε και τον πυρήνα των 

εγκαταστάσεών της. Η περιοχή αυτή, έκτασης 7.500 τ.μ., είχε αναπτυχθεί για πολλά
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χρόνια κατά έναν ad-hoc τρόπο, δηλαδή οι νέες μηχανές και διαδικασίες που 

υιοθετούνταν από την εταιρία δεν ολοκληρώνονταν κατάλληλα στο συνολικό 

παραγωγικό σύστημα, με αποτέλεσμα να προκύψει σωρεία προβλημάτων σε μια 

περίοδο μεγάλης ζήτησης των προϊόντων της εταιρίας.

Οι στόχοι της νέας διοίκησης ήταν βασικά τρεις: 

α) η αποδοτική λειτουργία του εργοστασίου με παράλληλη διασφάλιση της 

ασφάλειας των εργαζομένων

β) η αύξηση της παραγωγής με τις ελάχιστες δυνατές επενδύσεις

γ) η ταχύτατη επίτευξη αποτελεσμάτων, λόγω των παραγγελιών που είχε σε αναμονή

η εταιρία.

Τα στάδια στην προσπάθεια των υπευθύνων για αναδιοργάνωση ήταν τα εξής:

1) Μελέτη της ήδη υπάρχουσας διάταξης και ο τρόπος λειτουργίας της. 

Καταρτίστηκαν αναλυτικές λίστες με τον υπάρχοντα εξοπλισμό, τις διαστάσεις και 

την ακριβή του θέση του και πραγματοποιήθηκαν αναλυτικές μετρήσεις στοιχείων 

όπως οι χώροι εργασίας, οι διάδρομοι, οι τοίχοι και τα ανοίγματα σ’ αυτούς, οι 

οποίες και χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή ενός σχεδίου CAD (Computer- 

Aided-Design). Απ’ αυτήν τη φάση του σχεδίου, προέκυψαν χρήσιμες 

πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις και τις διαδικασίες και εντοπίστηκαν 

προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπισθούν, όπως: η διάταξη του εξοπλισμού 

επεξεργασίας της ξυλείας ήταν τυχαία με αποτέλεσμα να αναγκάζονται οι 

χειριστές να μετακινούν τα κομμάτια σε μεγάλες αποστάσεις από μηχανή σε 

μηχανή, το απόθεμα ημιολοκληρωμένων κομματιών ήταν πολύ μεγάλο, ορισμένες 

μηχανές ανάγκαζαν το χειριστή να στέκεται στο διάδρομο για να τοποθετήσει το 

κομμάτι, δημιουργώντας έτσι κίνδυνο για την ασφάλεια και, συχνά, μπλοκάροντας 

προσωρινά το διάδρομο, κ.τ.λ.

2) Ανάλυση της παραγωγής. Πραγματοποιήθηκε μια πλήρης ανάλυση των τύπων και 

των ποσοτήτων των προϊόντων που παράγονταν στην εγκατάσταση και στη 

συνέχεια υπολογίστηκε στατιστικά η μέση ποσότητα για κάθε είδος προϊόντος, 

που εξαγόταν από το εργοστάσιο.

3) Ανάλυση διαδικασίας. Μετά από παρακολούθηση όλων των προϊόντων κατά την 

κατασκευή τους, διαμορφώθηκε μία μήτρα διαδρομών, όπου φαίνεται η διαδρομή 

κάθε προϊόντος στην παραγωγική διαδικασία, από το στάδιο της παραλαβής, 

μέχρι αυτό της τελικής συσκευασίας και αποστολής.
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4) Σχεδιασμός τμημάτων. Εδώ, στόχος ήταν ο επανακαθορισμός των τμημάτων. Με 

βάση τις προηγούμενες πληροφορίες και επειδή οι παραγόμενες ποσότητες δεν 

ήταν αρκετά μεγάλες για να δικαιολογούν ξεχωριστή γραμμή παραγωγής για κάθε 

προϊόν (διάταξη κατά προϊόν), αλλά ούτε και αρκετά μικρές για να συνιστάται η 

χρήση της λειτουργικής διάταξης, σχηματίστηκαν κάποιες οικογένειες 

εξαρτημάτων (product families) και ομαδοποιήθηκαν οι σταθμοί εργασίας, ώστε 

κάθε ομάδα απ’ αυτούς να μπορεί να παράγει μια διαφορετική οικογένεια. Με 

βάση αυτήν την ομαδοποίηση των σταθμών εργασίας καθορίστηκαν και τα 

καινούρια τμήματα.

5) Ανάλυση ροής. Κατασκευάστηκε ένας “από - στο” πίνακας όπου συνυπολογίζεται 

η ροή υλικών μεταξύ των τμημάτων μαζί με τη δυσκολία ή το κόστος 

μετακίνησης που υπάρχει για την κάθε μονάδα διαφορετικού προϊόντος. Έτσι, 

προσδιορίστηκε το πόσο πρέπει να απέχουν τα τμήματα μεταξύ τους.

6) Υπολογισμός των απαιτήσεων σε χώρο. Αυτό ήταν και το δυσκολότερο ίσως 

βήμα, όπου έπρεπε να υπολογιστεί ο χώρος που θα διατεθεί για το κάθε τμήμα. 

Υπολογίστηκαν ο απαραίτητος χώρος για τον κάθε σταθμό εργασίας, όσον αφορά 

τον εξοπλισμό, τον χειριστή, τα εργαλεία, τον εξοπλισμό συγκράτησης (fixtures) 

και το WIP, ο χώρος που θα καταλάβουν οι διάδρομος ενώ προβλέφθηκε και 

ανάλογος χώρος για επέκταση του κάθε τμήματος, σύμφωνα με τα σχέδια της 

διοίκησης για σταδιακή αύξηση της παραγωγής κατά 50%.

7) Ανάπτυξη εναλλακτικών χωροταξικών διατάξεων των τμημάτων, αξιολόγησή τους 

και επιλογή της καταλληλότερης. Στη διαδικασία αυτή αποφασίστηκε να 

συμμετάσχουν και οι υπάλληλοι της εταιρίας (managers, μηχανικοί και 

εργαζόμενοι σε νευραλγικές θέσεις), τόσο λόγω της εμπειρίας τους και των 

γνώσεών τους, όσο και για να εξασφαλιστεί η αποδοχή του νέου σχεδίου απ' τους 

εργαζόμενους.

Η εφαρμογή της νέας χωροταξικής διάταξης ξεκίνησε άμεσα και 

ολοκληρώθηκε με τη βοήθεια και υπερωριών, ενώ η εταιρία διέκοψε τις εργασίες της 

για μια εβδομάδα μόνο προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες 

μετακινήσεις του εξοπλισμού και οι αλλαγές στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και 

τις σωληνώσεις.

Τελικά, η νέα διάταξη αποδείχθηκε εξαιρετικά επιτυχής, αφού προέκυψαν 

πολλά οφέλη για την επιχείρηση, όπως:
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- μείωση κατά 25% στη συνολική απόσταση μετακίνησης των υλικών

- αύξηση κατά 45% του διαθέσιμου χώρου για την αποθήκευση των πρώτων υλών 

και των τελικών προϊόντων

- πλατύτεροι διάδρομοι για την αποτελεσματικότερη μετακίνηση των υλικών

- αυξημένη ασφάλεια λόγω της καλύτερης διάταξης του εξοπλισμού και μικρότερων 

αποστάσεων μετακίνησης των εργαζομένων

- λιγότερες ζημιές στα προϊόντα

- βελτιωμένος έλεγχος από τους επόπτες λόγω ομαδοποίησης των σταθμών εργασίας

- δυνατότητα δημιουργίας ενός, απαραίτητου από καιρό, τμήματος συντήρησης

- αίσθημα ικανοποίησης στους εργαζόμενους, που έβρισκαν τη δουλειά τους 

περισσότερο εύκολη και ευχάριστη.

Πρέπει να σημειωθεί, τέλος, ότι η όλη διαδικασία, από τη σχεδίαση μέχρι την 

εφαρμογή, διήρκεσε μόνο 6 εβδομάδες, χωρίς μάλιστα ν’ απαιτηθεί η χρήση ισχυρής 

υπολογιστικής δύναμης ή να χρειασθεί η εφαρμογή πολύπλοκων τεχνικών.

Περίπτωση 2

Η Warner Robins Air Logistics Center μυείται στην 

κυτταρική παραγωγή

To Warner Robins Air Logistics Center, το οποίο βρίσκεται στην αεροπορική 

βάση Warner Robins, στην προσπάθειά του να μετατραπεί σ’ έναν παγκοσμίου 

κλάσης κατασκευαστή (world class manufacturer), αποφάσισε να επανασχεδιάσει την 

παραγωγική του διαδικασία, εφαρμόζοντας κυτταρική παραγωγή στη θέση της 

λειτουργικής διάταξης που χρησιμοποιούσε μέχρι τότε.

Η πρώτη μονάδα στην οποία εφαρμόστηκε η κυτταρική παραγωγή, ήταν η 

μονάδα κατασκευής μεταλλικών φύλλων. Η συγκεκριμένη μονάδα ήταν υπεύθυνη
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για την παραγωγή μεταλλικών φύλλων τα οποία αποτελούσαν ανταλλακτικά για 

αεροσκάφη τύπου F-15, C-130 και C-141. Μετά την εφαρμογή μεθόδων group 

technology και άλλων εργαλείων ανάλυσης, αποφασίστηκε να κατασκευαστεί ένα 

κύτταρο, σχεδιασμένο να παράγει μια συγκεκριμένη κατηγορία εξαρτημάτων 

(hydroform press parts). Το κύτταρο ήταν μορφής U και απασχολούνταν σ’ αυτό 

τρεις εργάτες (ή τέσσερις, σε περιόδους υψηλού φόρτου εργασίας). Στο κύτταρο 

είχαν επίσης ενσωματωθεί και πολλές βοηθητικές λειτουργίες, προκειμένου να είναι 

δυνατή η εξ ολοκλήρου παραγωγή της συγκεκριμένης οικογένειας εξαρτημάτων. 

Στην Εικόνα 4-5 παρουσιάζεται η μορφή που είχε το κύτταρο.

Εικόνα 4-5

Η εφαρμογή της κυτταρικής παραγωγής για τα συγκεκριμένα εξαρτήματα 

οδήγησε σε αύξηση της ταχύτητας ροής των συγκεκριμένων εξαρτημάτων κατά 

240% (Εικόνα 4-6), σε σχέση με την αντίστοιχη που επιτύγχανε η λειτουργική 

διάταξη, παρουσιάζοντας μάλιστα και ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας. Τα 

εντυπωσιακά αυτά αποτελέσματα ικανοποίησαν απόλυτα τους υπευθύνους του 

Warner Robins Air Logistics Center και έδωσαν ώθηση στα σχέδιά τους για επέκταση 

της κυτταρικής παραγωγής, μέσω της δημιουργίας επιπλέον κυττάρων τόσο στη 

μονάδα κατασκευής μεταλλικών φύλλων, όσο και σε άλλα τμήματα όπως αυτά όπου 

κατασκευάζονται αγωγοί ή έλικες.
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Εικόνα 4-6

Περίπτωση 3

Έχοντας ως βασική επιδίωξη την εισαγωγή του στην έννοια της παγκοσμίου 

κλάσης κατασκευή, το DMS-100 Τμήμα Δικτύων της Northern Telecom αποφάσισε 

την εφαρμογή ενός συστήματος κυτταρικής παραγωγής για τις διαδικασίες 

συναρμολόγησης και δοκιμής του πακέτου κυκλωμάτων (circuit pack). To 

συγκεκριμένο project επηρέασε περισσότερα από 500 άτομα (σε σύνολο 2.750 που 

εργάζονται στην εταιρία) και οδήγησε στην αναδιάταξη πλέον των 6.500 

τετραγωνικών μέτρων εργοστασιακού χώρου.

Χρησιμοποιώντας την έννοια της group technology, τα πακέτα 

ταξινομήθηκαν σε οικογένειες και στη συνέχεια διαμορφώθηκαν 7 κατάλληλα 

κύτταρα για την επεξεργασία τους. Επιλέχθηκαν κύτταρα μορφής U λόγω της 

ευέλικτης εργατικής δύναμης που συνεπάγονται, αλλά κυρίως λόγω του βελτιωμένου 

μηχανισμού ανατροφοδότησης που επιτυγχάνονταν στις λειτουργίες της 

συγκεκριμένης εταιρίας, οι οποίες μπορούσαν πια να πραγματοποιούνται “πλάτη με 

πλάτη” στο ίδιο κύτταρο.

Τα αποτελέσματα της στροφής προς την κυτταρική παραγωγή ήταν κάτι παραπάνω 

από θετικά και ενθάρρυναν την εταιρία για γενίκευση αυτής της στρατηγικής και στα 

υπόλοιπα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Υπήρξε μία συρρίκνωση των εξόδων 

κατά δύο εκατομμύρια δολλάρια, λόγω της μείωσης των γενικών βιομηχανικών
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εξόδων (από οργανωσιακές αλλαγές, όπως η μείωση του απαιτούμενου αριθμού 

εποπτών) και του αποθέματος των ημιετοίμων προϊόντων, το οποίο μειώθηκε κατά 

82%. Επιπλέον, αυξήθηκε ο ρυθμός παραγωγής κατά 50%, και βελτιώθηκε η 

ποιότητα κατά 7% (70% όσον αφορά την οπτική επιθεώρηση).

Περίπτωση 4

Η Equipto είναι μια εταιρία κατασκευής αποθηκευτικού εξοπλισμού και 

εξοπλισμού διαχείρισης υλικών, της οποίας τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στην 

πόλη Αουρόρα του Ιλλινόις. Οι παραγωγικές της δραστηριότητες στεγάζονται σε 

τρεις εγκαταστάσεις στην Πενσυλβανία, στο Τέξας και στην Αουρόρα.

Μέχρι και το 1992 οι εγκαταστάσεις της εταιρίας ακολουθούσαν την 

λειτουργική διάταξη και ο παραγωγικός της εξοπλισμός αποτελούνταν από 

συμβατικές εργαλειομηχανές, που χρησιμοποιούνταν κυρίως για εργασίες διάτρησης 

μετάλλου, πρεσσαρίσματος και διαμόρφωσης, οι οποίες παρήγαγαν μεγάλες 

ποσοτήτες τυποποιημένων προϊόντων. Η διεύθυνση διατηρούσε υψηλά αποθέματα 

ολοκληρωμένων προϊόντων για την εξομάλυνση της ζήτησης και για να εξασφαλίζει 

την έγκαιρη ανταπόκριση στις παραγγελίες των πελατών. Ο χρόνος παράδοσης των 

παραγγελιών κυμαινόταν από έξι ως οκτώ εβδομάδες.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80 και στις αρχές αυτής του’90 στην 

αγορά πραγματοποιήθηκαν ριζικές αλλαγές. Οι πελάτες απαιτούσαν πια όχι μόνο 

υψηλή ποιότητα αλλά και γρήγορη παράδοση, σε συνδυασμό μάλιστα με την 

απαίτηση για ποικιλία προϊόντων και χρωμάτων - και όλα αυτά σε χαμηλές τιμές. Ο 

ζητούμενος χρόνος αποστολής των τυποποιημένων προϊόντων ήταν πια πέντε ημέρες 

ή και λιγότερο.

Αναγνωρίζοντας το τμήμα μάρκετινγκ τις νέες συνθήκες που 

διαμορφώνονταν στην αγορά, ανταποκρίθηκε σ’ αυτές προσφέροντας στους πελάτες 

παράδοση σε πέντε ημέρες από την παραγγελία και διαθέτοντας στην αγορά μια 

διευρυμένη ποικιλία προϊόντων και χρωμάτων.

Δυστυχώς όμως, το παραγωγικό τμήμα της εταιρίας αποδείχθηκε ανέτοιμο να 

προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις. Στα τέλη του 1992, η εταιρία είχε αποθέματα 

ημιολοκληρωμένων και ολοκληρωμένων προϊόντων που ξεπερνούσαν τους πέντε 

μήνες. Το απόθεμα κατελάμβανε πλέον το 70% από τα 80.000 m2 του χώρου
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παραγωγής. Παρόλη την ύπαρξη υψηλών αποθεμάτων, δεν εξαφανίστηκαν τα 

φαινόμενα έλλειψης αποθέματος για συγκεκριμένα προϊόντα και οι περιπτώσεις 

εσπευσμένων παραγγελιών για να καλυφθεί η ζήτηση.

Αντιλαμβανόμενη η διοίκηση την ανάγκη ύπαρξης ενός παραγωγικού 

συστήματος ικανού να παραγεί μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε μικρό χρονικό 

διάστημα, προχώρησε τον Οκτώβριο του 1992 στην πρόσληψη ειδικών συμβούλων 

για το σχεδίασμά και την πραγματοποίηση της μετάβασης σ’ ένα κυτταρικό σύστημα 

παραγωγής.

Οι ειδικοί μελέτησαν τον παραγόμενο όγκο και το μίγμα του προϊόντος, τους 

χρόνους επεξεργασίας κάποιων αντιπροσωπευτικών εξαρτημάτων για τις διάφορες 

κατηγορίες προϊόντων, αναγνώρισαν τις οικογένειες προϊόντων/εξαρτημάτων και 

ανέλυσαν τις εναλλακτικές τεχνολογικές διαδικασίες (σ’ αυτό το στάδιο 

αποφασίστηκε η εισαγωγή νέων CNC μηχανών, αλλά και η διατήρηση των παλιών 

εξειδικευμένων μηχανών για τα προϊόντα που παράγονταν σε υψηλές ποσότητες). 

Στη συνέχεια σχεδιάστηκε και η τελική χωροταξική διάταξη, σε δύο διαδοχικά 

στάδια. Στο πρώτο στάδιο έγινε προσπάθεια να βελτιστοποιηθεί η διάταξη του κάθε 

κυττάρου σε σχέση με τα υπόλοιπα τμήματα του εργοστασίου, λαμβάνοντας υπόψη 

τη ροή των υλικών μεταξύ των διαφόρων περιοχών αλλά και άλλους, άσχετους με τη 

ροή, παράγοντες συσχέτισης. Στο δεύτερο στάδιο, σχεδιάστηκε η λεπτομερής 

διάταξη του εξοπλισμού και των θέσεων εργασίας στο εσωτερικό του κάθε κυττάρου. 

Η διαδικασία αυτή για κάποιο από τα κύτταρα του εργοστασίου της Πενσυλβανίας, 

φαίνεται στην Εικόνα 4-7. Παρόμοια διαγράμματα σχεδιάστηκαν και για το 

εργοστάσιο του Τέξας, ενώ αυτό της Αουρόρα αποφασίστηκε να κλείσει, λόγω της 

προβλεπόμενης βελτίωσης στην παραγωγικότητα που αναμενόταν να επιτύχει η 

κυτταρική παραγωγή στα άλλα δύο εργοστάσια.

Η 15η Οκτωβρίου του 1993, ορίστηκε ως ημέρα έναρξης του νέου 

προγράμματος. Μέσα στους επόμενους δύο μήνες, όλος ο προϋπάρχων εξοπλισμός 

μαζί με τα καινούρια CNC μηχανήματα, επαναδιατάχθηκε ακολουθώντας την 

κυτταρική μορφή. Στις αρχές του Ιανουάριου του 1994, όλες οι αλλαγές και
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μετακινήσεις είχαν πια ολοκληρωθεί. Αν και η εταιρία είχε συγκεντρώσει απόθεμα 

πολλών μηνών προτού προχωρήσει στις αλλαγές, χρειάστηκε παρόλα αυτά η 

συνέχιση κάποιων λειτουργιών προκειμένου ν’ ανταπεξέλθει στη ζήτηση. Τελικά, 

ύστερα από μια αρχική περίοδο όπου χρειάστηκε έντονη προσπάθεια για τη συνέχιση 

των παραδόσεων, τα κύτταρα άρχισαν ν’ αποδίδουν όπως είχε σχεδιαστεί.

Σήμερα, η εταιρία διαθέτει κύτταρα τα οποία είναι σε θέση να εναλλάσσονται 

ταχύτατα από την παραγωγή ενός προϊόντος σε κάποιου άλλου, ανταποκρινόμενα 

στις συγκεκριμένες απαιτήσεις των πελατών. Συνοπτικά, τα οφέλη που προέκυψαν 

για την εταιρία στους διάφορους τομείς είναι:

α) ο παραγωγικός χώρος των εγκαταστάσεων μειώθηκε από 80.000 πι2σε 30.000 m2. 

β) μείωση των αποθεμάτων κατά 40%, συμπεριλαμβανομένης και μιας μείωσης κατά 

45% του WIP

γ) έγκαιρη αποστολή του 90% των προϊόντων.
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δ) αύξηση των πωλήσεων κατά 20%.

ε) μείωση του χρονικού διαστήματος μεταξύ της παραγγελίας και της παραγωγής 

των προϊόντων. Πολλά προϊόντα, παράγονται πια σε διάστημα μικρότερο των 

πέντε ημερών από την άφιξη της παραγγελίας (σε σχέση με τις αρχικές 6-8 

εβδομάδες).

Περίπτωση 5

Η Electronic Hardware Corp. (EHC) είναι μια μικρή εταιρία στην περιοχή της 

Νέας Υόρκης, η οποία ασχολείται με την κατασκευή πλαστικών εξαρτημάτων που 

χρησιμοποιούνται κυρίως στο χώρο της βιομηχανίας και της αεροδιαστημικής. Η 

εταιρία ιδρύθηκε πριν από 35 χρόνια και απασχολεί περίπου 90 άτομα στις 

εγκαταστάσεις της, έκτασης 2.000 τ.μ., ενώ οι πωλήσεις της φτάνουν το ύψος των 6 

εκατομμυρίων δολλαρίων. Βασικός πελάτης της EHC ήταν η αμυντική βιομηχανία 

και η εξέλιξη της εταιρίας ήταν ανοδική μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’80.

Κάποια στιγμή όμως, τα κονδύλια για την άμυνα άρχισαν να περιορίζονται 

και η παρατεταμένη ύφεση άρχισε να γίνεται αισθητή και στη Νέα Υόρκη. Τα κέρδη 

της EHC παρουσίασαν σημαντική πτώση και η εταιρία αναγκάστηκε στις αρχές της 

δεκαετίας του ’90 να προχωρήσει σε συρρίκνωση (downsizing) στην προσπάθειά της 

να επιβιώσει. Παρόλα αυτά τα οικονομικά προβλήματα συνέχιζαν να υφίστανται με 

τους προμηθευτές να διακόπτουν την παροχή πρώτων υλών και την εταιρία να έχει 

εξαντλήσει τα όρια πίστωσής της. Σ’ αυτό το σημείο έγινε κατανοητό από τη 

διοίκηση ότι αν η εταιρία δεν προχωρήσει σε δραστικές αλλαγές στον τρόπο 

παραγωγής προϊόντων και τη διαχείριση των αποθεμάτων, το μέλλον της θα 

αποδεικνύονταν ζοφερό. Αποφασίσθηκε λοιπόν η μετάβαση στον κυτταρικό τρόπο 

παραγωγής και το 1993 ξεκίνησε η διαδικασία εφαρμογής, της οποίας τα 

σημαντικότερα στάδια ήταν:

1. Επιλογή της ομέώας που θα ασχολείτο με το project. Γενικά, στις ομάδες αυτού του 

είδους πρέπει ν’ αντιπροσωπεύονται όλες οι λειτουργίες του εργοστασίου, με 

συμμετοχή ατόμων από τα διάφορα τμήματα. Η συγκεκριμένη ομάδα απετελείτο 

από 7 άτομα: τον πρόεδρο, τον γενικό διευθυντή παραγωγής, έναν μηχανικό, τον 

υπεύθυνο ποιότητας, δύο στελέχη από την παραγωγή και τον υπεύθυνο ελέγχου 

της παραγωγής.
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Τα μέλη της ομάδας συναντιόντουσαν μια φορά την εβδομάδα μετά το κανονικό 

ωράριο και επιπλέον το τελευταίο Σάββατο κάθε μήνα πραγματοποιούσαν μια 

συνάντηση για να ελέγξουν τη θέση που βρισκόταν η εταιρία και να συζητήσουν 

την πρόοδο που έγινε. Κατά τη διάρκεια των εβδομαδιαίων συναντήσεων, τα 30 

πρώτα λεπτά αφιερωνόντουσαν στην εκπαίδευση των ίδιων των μελών, με την 

ομαδική παρακολούθηση βιντεοκασετών, την ανάγνωση βιβλίων και άρθρων 

σχετικών με το θέμα και την περιοδική καθοδήγηση από κάποιον ειδικό 

σύμβουλο. Στη συνέχεια ακολουθούσε brainstorming για τρεις ώρες. Η λέξη κλειδί 

για το έργο της ομάδας ήταν “αυτοσχεδιασμός”, αφού οι πόροι ήταν εξαιρετικά 

περιορισμένοι και τα μέλη ήταν υποχρεωμένα να επιδείξουν μεγάλη 

δημιουργικότητα, προσπαθώντας να εξοπλίσουν τα κύτταρα με καλύτερη 

αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων μηχανών και εργαλείων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κανένα από τα μέλη της ομάδας δεν είχε προγενέστερη 

εμπειρία στην εφαρμογή της κυτταρικής παραγωγής.

2. Ανάλυση πωλήσεων και προϊόντων. Το στάδιο αυτό είναι και το σημαντικότερο 

στην προσπάθεια εφαρμογής της κυτταρικής παραγωγής από μια επιχείρηση κι’ 

αυτό γιατί είναι απαραίτητο να καθοριστεί ποιο είναι το προϊόν (από το σύνολο 

των προϊόντων που παράγει η επιχείρηση) του οποίου η κυτταρική παραγωγή θ’ 

αποφέρει τα μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη.

Πραγματοποιείται αρχικά η κατάταξη των προϊόντων σε οικογένειες με βάση 

κάποια κοινά χαρακτηριστικά και στη συνέχεια με κάποια τεχνική, όπως αυτή του 

Pareto, εντοπίζονται οι κατάλληλες οικογένειες, αυτές δηλαδή που διαθέτουν τις 

υψηλότερες ποσότητες και έχουν κοινές τις περισσότερες διαδικασίες και τα 

εξαρτήματα.

Στην περίπτωση της EHC, η ανάλυση των προϊόντων της αποκάλυψε σημαντικές 

διασυνδέσεις, ακόμη και μεταξύ προϊόντων που θεωρούνταν τελείως ξεχωριστά. 

Επιπλέον, η ανάλυση των πωλήσεων έδειξε ότι το 60% (σε αξία πωλήσεων) των 

προϊόντων είχαν πολλά κοινά χαρακτηριστικά.

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα η ομάδα προσδιόρισε ποια οικογένεια 

προϊόντων είχε τα κατάλληλα χαρακτηριστικά (όγκος παραγωγής και ύψος 

πωλήσεων), ώστε να χρησιμοποιηθεί για τα πρώτα πιλοτικά κύτταρα.
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3. Σχεδιασμός του κυττάρου. Η πιο συνηθισμένη τακτική στην κυτταρική παραγωγή 

είναι να επιδιώκεται η ολοκληρωτική (από την αρχή έως το τέλος) παραγωγή του 

προϊόντος μέσα στο ίδιο κύτταρο (αυτή ήταν και η προσέγγιση της EHC). Σε 

περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, η επόμενη λύση είναι η τοποθέτηση μιας 

σειράς κυττάρων, το καθένα εκ των οποίων θα παράγει ένα τμήμα του προϊόντος 

και θα τροφοδοτεί το επόμενο κύτταρο, που με τη λειτουργία του θα προωθεί το 

προϊόν μια βαθμίδα παραπάνω προς την τελική του ολοκήρωση.

Στη συνέχεια, η ομάδα της EHC καθόρισε τις ανάγκες σε εξοπλισμό της 

οικογένειας προϊόντων. Αυτό έγινε με τη χρησιμοποίηση ενός πίνακα 

διαδικασιών, ο οποίος αντιστοίχιζε τη κάθε διαδικασία, που απαιτείται για την 

παραγωγή της συγκεκριμένης οικογένειας, στον εξοπλισμό που χρειάζεται για την 

πραγματοποίησή της. Έτσι, εντοπίστηκαν ο κοινός και μη εξοπλισμός που θα 

συμμετείχε στην παραγωγή ενός προϊόντος στο κύτταρο.

Τέλος, καθορίστηκαν ο αριθμός των κυττάρων που απαιτείτο (ή μπορούσε να 

κατασκευαστεί με τον υπάρχοντα εξοπλισμό) για την παραγωγή ολόκληρης της 

οικογένειας προϊόντων. Ο υπολογισμός αυτός πραγματοποιήθηκε 

χρησιμοποιώντας ως στοιχεία την προβλεπόμενη παραγωγική ικανότητα του κάθε 

κυττάρου και το διαθέσιμο εξοπλισμό. Το συμπέρασμα ήταν ότι απαιτούνται 7 

κύτταρα με δύο εργαζόμενους το καθένα, προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση για 

τη συγκεκριμένη οικογένεια.

4. Εφαρμογή του κυττάρου. Σ’ ένα εγχείρημα τέτοιου μεγέθους είναι απαραίτητος ο 

ενδελεχής και λεπτομερής προγραμματισμός έργου (project management). Έτσι, οι 

υπεύθυνοι της EHC καθόρισαν τις κρίσιμες δραστηριότητες, τις ημερομηνίες 

ολοκλήρωσής τους και τα άτομα που είναι υπεύθυνα γι’ αυτό. Όλες αυτές οι 

πληροφορίες εισήχθησαν σ’ ένα διάγραμμα Gantt το οποίο και επιθεωρούσαν στις 

εβδομαδιαίες συναντήσεις τους.

Στη συνέχεια, σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ένα πρωτότυπο κύτταρο για να 

χρησιμοποιηθεί ως δοκιμαστικό και να εντοπιστούν πιθανά προβλήματα που δεν 

είχαν προβλεφθεί. Το κύτταρο ήταν μορφής C και στελεχωνόταν με δύο χειριστές, 

από τους οποίους ο ένας εργαζόταν στο εσωτερικό του κυττάρου και ο άλλος στο 

εξωτερικό των πλευρών του. Ο ρυθμός παραγωγής και η ποιότητα των 

παραγόμενων προϊόντων που επιτεύχθηκε στο κύτταρο, υπερέβει και τις πιο
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αισιόδοξες προβλέψεις. Τα δεδομένα που συλλέχθησαν από τους χειριστές του 

δοκιμαστικού αυτού κυττάρου, χρησιμοποιήθηκαν για τη πραγματοποίηση 

βελτιώσεων στις διαδικασίες και την εργονομία των υπολοίπων έξι κυττάρων. 

Αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στη διάταξη του εργοστασίου προκειμένου να 

βρεθεί ο απαραίτητος χώρος και η κατάλληλη θέση για την τοποθέτηση των 

κυττάρων. Οι αλλαγές πραγματοποιήθηκαν σταδιακά, μετά τη λήξη του ωραρίου 

και Σαββατοκύριακα για να μη διαταραχθεί η παραγωγή, αφού πρώτα 

μελετήθηκαν εναλλακτικές διατάξεις με τη βοήθεια του υπολογιστικού πακέτου 

AutoCad.

Τέλος, με τη σταδιακή τοποθέτηση των κυττάρων, έγινε αντιληπτό ότι 

απαιτούνταν αλλαγές στα fixtures των εργαλείων, προκειμένου να επιτευχθεί 

ταχύτατη αλλαγή εργαλείων, η οποία ήταν σημαντική για την ευελιξία των 

κυττάρων και τη μεταπήδηση από τη παραγωγή μεγάλων παρτίδων σε μικρές 

πλεόν ποσότητες προϊόντων.

Η υιοθέτηση της κυτταρικής παραγωγής, σε συνδυασμό με την εφαρμογή 

ενός συστήματος kanban και κάποιων απλών τεχνικών οπτικής προειδοποίησης 

(κόκκινο προειδοποιητικό φως πάνω από κάθε κύτταρο για να χρησιμοποιείται ως 

ένδειξη προβλήματος στην ποιότητα, πίνακες αναρτημένοι πάνω από τα κύτταρα 

όπου αναγράφεται η απόδοσή τους σε σχέση με το προβλεπόμενο κ.τ.λ ), είχε 

εκπληκτικό αντίκτυπο στην EHC. Στη συνέχεια παρατίθενται κάποια από τα 

σημαντικότερα οφέλη που προέκυψαν για την εταιρία το 1994, ένα χρόνο μετά από 

την εφαρμογή των νέων μεθόδων παραγωγής:

• Το απόθεμα των ημιολοκληρωμένων προϊόντων παρουσίασε μείωση κατά 55%.

• Ο κατασκευαστικός κύκλος εργασίας μειώθηκε από πέντε εβδομάδες που ήταν σε 

λιγότερο από μία.

• Η απόδοση στην παραγωγή βελτιώθηκε από 39 σε πάνω από 60 κομμάτια ανά 

παραγωγική ώρα.

• Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 36%.

• Βελτιώθηκε η διάθεση και το ηθικό των εργαζομένων.
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Το σημαντικότερο όφελος απ’ όλα, ήταν για την επιχείρηση η εμφάνιση 

θετικών ταμιακών ροών, οι οποίες επανεπενδύθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για την 

εξόφληση των προμηθευτών. Τελικά, το 1994 η EHC παρουσίασε κέρδη, για πρώτη 

φορά από το 1987.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Γ ενικά
Ένα ευέλικτο κατασκευαστικό σύστημα (flexible manufacturing system-FMS) 

αποτελείται από μια ομάδα μηχανών με επαναπρογραμματιζόμενους ελεγκτές, οι 

οποίες συνδέονται μ’ ένα αυτόματο σύστημα διακίνησης υλικών και 

ολοκληρώνονται ως σύστημα με τη χρήση ενός κεντρικού υπολογιστή, 

επιτυγχάνοντας έτσι τη δυνατότητα παραγωγής μιας μεγάλης ποικιλίας εξαρτημάτων 

που παρουσιάζουν παρόμοιες επεξεργαστικές απαιτήσεις. Στην Εικόνα 5-1 

παρουσιάζεται η χωροταξική διάταξη ενός τέτοιου συστήματος.

Εικόνα 5-1
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Ο ορισμός που δόθηκε προηγουμένως αποτελεί στην ουσία μια γενικευμένη 

θεώρηση ενός ευέλικτου κατασκευαστικού συστήματος, αφού στην πραγματικότητα 

με τον όρο αυτό περιγράφεται ένας αριθμός συστημάτων τα οποία διαφέρουν στο 

βαθμό μηχανοποίησης, αυτόματης διακίνησης και υπολογιστικού ελέγχου. Τα 

συστήματα αυτά είναι:

-Το ευέλικτο κατασκευαστικό τμήμα (module), το οποίο αποτελείται από μία 

αριθμητικούς ελεγχόμενη (Numerical Control-NC) μηχανή που υποστηρίζεται από ένα 

απόθεμα εξαρτημάτων, έναν εναλλαγέα εργαλείων και έναν εναλλαγέα παλετών.

-Το ευέλικτο κατασκευαστικό κύτταρο που αποτελείται από έναν αριθμό ευέλικτων 

modules, τα οποία οργανώνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου 

προϊόντος.

- Η ευέλικτη κατασκευαστική ομάδα, που είναι ένας συνδυασμός modules και 

κυττάρων, τα οποία είναι τοποθετημένα στην ίδια κατασκευαστική περιοχή και 

συνδέονται μ’ ένα σύστημα διακίνησης υλικών, όπως είναι τα αυτομάτως 

καθοδηγούμενα οχήματα.

- Το ευέλικτο σύστημα παραγωγής αποτελείται με τη σειρά του από ευέλικτες 

κατασκευαστικές ομάδες που συνδέουν διαφορετικά τμήματα της παραγωγής, όπως 

είναι το τμήμα κατασκευής, το τμήμα κατεργασίας, το τμήμα συναρμολόγησης κ.τ.λ.

- Η ευέλικτη κατασκευαστική γραμμή τέλος, είναι μια σειρά αποκλειστικών 

(dedicated) μηχανών που συνδέονται μεταξύ τους με AGV, ρομπότ, ιμάντες 

μεταφοράς ή άλλου είδους συσκευές αυτόματης διακίνησης.

Η σχέση των διαφορετικών αυτών τύπων FMS με την ποικιλία των 

κομματιών που παράγονται και το ύψος της παραγωγής, φαίνεται στην Εικόνα 5-2.

Τα ευέλικτα κατασκευαστικά συστήματα, εκτός από μια μορφή σύγχρονης 

παραγωγικής τεχνολογίας, μπορούν να αποτελόσουν ταυτόχρονα και μια 

εναλλακτική λύση στο πρόβλημα της χωροταξικής διάταξης. Πρόγονος του FMS 

μπορεί να θεωρηθεί το “ΣΥΣΤΗΜΑ 24” (SYSTEM 24), το οποίο εμφανίστηκε στην 

Αγγλία τη δεκαετία του ’60 ως ένα ευέλικτο μηχανουργικό σύστημα και μπορούσε 

να λειτουργήσει 24 ώρες το 24ωρο υπό τον έλεγχο ηλεκτρονικού υπολογιστή, χωρίς 

δηλαδή την ανάγκη χειρισμών από άνθρωπο. Τα πρώτα FMS ήταν μεγάλα και 

πολύπλοκα, αποτελούμενα από πλήθος CNC μηχανών και περίπλοκα συστήματα 

διαχείρισης υλικών. Επρόκειτο για συστήματα που παρουσίαζαν υψηλό βαθμό 

αυτοματοποίησης, είχαν μεγάλο κόστος και ελέγχονταν από εξαιρετικά πολύπλοκα
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1995, σελ. 76)

προγράμματα. Ο υπεύθυνος για τον έλεγχο υπολογιστής, καθοδηγούσε το σύστημα 

διαχείρισης υλικών, διατηρούσε τη βιβλιοθήκη των CNC προγραμμάτων και τα 

φόρτωνε όποτε ήταν απαραίτητο στις μηχανές, προγραμμάτιζε τις εργασίες στο FMS, 

αποθήκευε στοιχεία για τη χρήση και συντήρηση των εργαλείων και παρείχε τις 

απαραίτητες πληροφορίες για τη λειτουργία του συστήματος.

Ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να διαθέσουν τα κεφάλαια 

που απαιτούνται για την επένδυση σ’ ένα τυπικό FMS, σαν αυτό που περιγράψαμε 

παραπάνω, είναι αρκετά περιορισμένος. Στην πραγματικότητα, το 1995 

λειτουργούσαν παγκοσμίως λιγότερα από 400 FMS. Τα σύγχρονα δεδομένα στον 

τομέα της ευέλικτης παραγωγής αποκαλύπτουν μία στροφή προς μικρότερες 

εκδόσεις των παραδοσιακών FMS, οι οποίες πολλές φορές αναφέρονται ως ευέλικτα 

κατασκευαστικά κύτταρα (flexible manufacturing cells). Στην πρόσφατη ορολογία 

μάλιστα, δύο ή περισσότερες CNC μηχανές θεωρείται ότι αποτελούν ένα ευέλικτο 

κύτταρο και δύο ή περισσότερα κύτταρα ένα FMS.
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Ένα ευέλικτο σύστημα κατασκευής παρουσιάζει πολλές ομοιότητες μ’ ένα 

κύτταρο παραγωγής διότι, όπως και το τελευταίο, στηρίζεται στις εφαρμογές της 

group technology, προκειμένου να κατασκευάσει οικογένειες εξαρτημάτων. Επίσης, 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή προϊόντων χαμηλού κόστους που παρουσιάζουν 

όμως μεγάλη ποικιλία , όπως ακριβώς ισχύει και στην περίπτωση των κυττάρων 

παραγωγής. Υπάρχουν όμως και κάποιες διαφορές μεταξύ των δύο διαδικασιών, που 

εντοπίζονται στο ότι τα ευέλικτα συστήματα παραγωγής χαρακτηρίζονται σε 

μεγαλύτερο βαθμό (σε σχέση με την κυτταρική παραγωγή) από την ύπαρξη 

αυτοματισμών, ρομπότ, ελέγχου με τη χρήση Η/Υ, όπως επίσης και στο ότι συνήθως 

λειτουργούν χωρίς να την ανάγκη επιτήρησης των μηχανών τους από ανθρώπους.

Ένα FMS μπορεί να επεξεργαστεί αποδοτικά εκατοντάδες διαφορετικά 

εξαρτήματα. Τα εργαλεία αλλάζουν αυτόματα από μεγάλα carousels αποθήκευσης 

που βρίσκονται σε κάθε μηχανή και τα οποία μπορούν να έχουν 100 ή και παραπάνω 

εργαλεία. Το σύστημα διαχείρισης υλικών (συνήθως AGV ή ιμάντες μεταφοράς) 

μεταφέρει τα υπό επεξεργασία κομμάτια σε παλέτες, οι οποίες μπορούν να 

“κλειδώσουν” πάνω στις μηχανές για να ακολουθήσει η κατεργασία. Οι παλέτες 

μετακινούνται μεταξύ των ιμάντων και των μηχανών αυτόματα. Με τη χρήση 

υπολογιστικών προγραμμάτων παρακολουθείται και καταγράφεται η πορεία και οι 

επεξεργαστικές απαιτήσεις για την κάθε παλέτα. Η επικοινωνία μεταξύ των παλετών 

και του υπολογιστή γίνεται με τη χρήση bar codes ή ραδιοσημάτων.

Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι ένα FMS συνδυάζει την ευελιξία με την 

αποτελεσματικότητα. Η ευελιξία προκύπτει από την ευκολία στη διακίνηση των 

κομματιών και τη χρήση προγραμματιζόμενης αυτοματοποίησης. Τα κομμάτια 

μπορούν να μεταφέρονται, μέσω του αυτόματου συστήματος διακίνησης υλικών, 

μεταξύ οποιοδήποτε μηχανών και ακολουθώντας οποιαδήποτε πορεία. Με την 

προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαραίτητη ποικιλία προγραμματιζόμενων μηχανών και 

μεγάλες τράπεζες εργαλείων, ένα FMS είναι θεωρητικά σε θέση να παράγει χιλιάδες 

διαφορετικά αντικείμενα. Το πρόβλημα που θα προέκυπτε όμως σε μια τέτοια 

περίπτωση, θα ήταν η πολυπλοκότητα και ο χρόνος που θα απαιτούσε η δημιουργία 

του απαραίτητου υπολογιστικού προγράμματος για το κάθε καινούριο αντικείμενο. 

Γι αυτόν τον λόγο, ένα FMS περιορίζεται συνήθως στη δημιουργία ενός 

περιορισμένου αριθμού οικογενειών εξαρτημάτων, των οποίων τα σχέδια 

επεξεργασίας αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του υπολογιστή. Πρέπει, λοιπόν,
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να τονιστεί ότι τα FMS χρησιμοποιούνται συνήθως για την παραγωγή μιας μέτριας 

ποικιλίας προϊόντων σε μέτριες ποσότητες, αλλά σε παρτίδες που μπορούν να έχουν 

μέγεθος ακόμα και μίας μονάδας. Έτσι, τα FMS είναι σίγουρα περισσότερο ευέλικτα 

από τα παραδοσιακά συστήματα μεγάλου όγκου παραγωγής, αλλά είναι λιγότερο 

ευέλικτα από τα συστήματα που εφαρμόζουν τη λειτουργική διάταξη. Αξίζει πάντως 

να αναφερθεί η περίπτωση της επιχείρησης Ingersol-Rands, της οποίας το FMS 

εγκαταστάθηκε αρχές της δεκαετίας του ’70 και ήταν μάλιστα ένα από τα πρώτα στις 

Ηνωμένες Πολιτείες. Το σύστημα αυτό ενώ σχεδιάσθηκε αρχικά για την κατασκευή 

ανελκυστήρων και βαρούλκων, χρησιμοποιείται σήμερα στην παραγωγή 

γεωτρύπανων για την ανεύρεση πετρελαίου. Βλέπουμε λοιπόν ότι το συγκεκριμένο 

σύστημα αποδείχθηκε αρκετά ευέλικτο ώστε να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες που 

προέκυψαν από την είσοδο της επιχείρησης σ’ έναν εντελώς νέο τομέα 

δραστηριότητας.

Η αποτελεσματικότητα, από την άλλη, ενός FMS προκύπτει από τη μείωση 

του χρόνου που απαιτείται για τις ρυθμίσεις των μηχανών, όπως επίσης και τη 

μείωση του χρόνου αναμονής των κομματιών σε ουρές. Οι διάφορες ρυθμίσεις 

πραγματοποιούνται τώρα προτού φτάσει το κομμάτι στη μηχανή και οι μηχανές 

τροφοδοτούνται με κομμάτια και εργαλεία που είναι έτοιμα για άμεση επεξεργασία. 

Οι χώροι αναμονής (αποθήκευσης) σε κάθε μηχανή διαθέτουν παλέτες, οι οποίες 

είναι έτοιμες να κινηθούν προς τη μηχανή τη στιγμή που αυτή τελειώνει το 

προηγούμενο κομμάτι. Οι παλέτες αυτές λειτουργούν επίσης ως πλατφόρμες 

εργασίας έτσι ώστε να μη χάνεται χρόνος για τη μετακίνηση του κομματιού από την 

παλέτα στη μηχανή και την τοποθέτηση ή την πρόσδεσή του. Κάποια εξελιγμένα 

FMS μπορεί να διαθέτουν και ένα δεύτερο σύστημα διαχείρισης υλικών το οποίο θα 

ασχολείται αποκλειστικά με την αντικατάσταση των παλιών εργαλείων και, όταν 

αυτό είναι δυνατό, με την απομάκρυνση των χρησιμοποιημένων εργαλείων για 

τρόχισμα ή επιδιόρθωση. Επίσης, οι μηχανές σ’ ένα εξελιγμένο FMS μπορούν να 

διαθέτουν ανεπτυγμένες τεχνολογικά δυνατότητες, όπως π.χ. ένα CNC μηχανουργικό 

κέντρο 5-αξόνων, το οποίο μπορεί να εκτελεί ταυτόχρονα μέχρι και πέντε 

λειτουργίες σ’ ένα κομμάτι, ενώ κανονικά θα απαιτούνταν μια σειρά κατεργασιών σε 

ανεξάρτητες μηχανές, όπως φρέζες, δράπανα κ.τ.λ.



61

Τύποι FMS

Η έννοια της δημιουργίας ενός FMS μέσω της κατασκευής ευέλικτων 

κυττάρων, διαφέρει από την τακτική της αυτοματοποίησης και σύνδεσης group 

technology κυττάρων που αποτελούν μια κυτταρική διάταξη. Η διαφορά αυτή γίνεται 

καλύτερα αντιληπτή, εξετάζοντας τους υπάρχοντες τύπους FMS διατάξεων. FI 

διάκριση αυτών των διατάξεων γίνεται με βάση την ποικιλία των εξαρτημάτων που 

μπορεί να επεξεργαστεί το σύστημα, το μέγεθος των επεξεργαζομένων εξαρτημάτων 

και το μέσο χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των 

εξαρτημάτων. Έτσι, μπορούν να αναφερθούν 4 βασικοί τύποι FMS διατάξεων:

• Προοδευτική Διάταξη (Progressive Layout): Αποτελεί την πιο περιοριστική 

διάταξη. Σ’ αυτήν, τα εξαρτήματα ακολουθούν όλα την ίδια πορεία μέσω των 

σταθμών επεξεργασίας. Η διάταξη αυτή είναι κατάλληλη για την περίπτωση όπου 

η οικογένεια εξαρτημάτων είναι μόνο μία και παρουσιάζει τις μεγαλύτερες 

ομοιότητες μ’ ένα αυτοματοποιημένο GT κύτταρο.

• Σύστημα κλειστού βρόχου (Closed-Loop System): Είναι σχεδιασμένο για την 

επεξεργασία πολύ μεγαλύτερης ποικιλίας εξαρτημάτων. Τα εξαρτήματα μπορούν 

να παραλείψουν κάποιους σταθμούς ή να κινηθούν κατά μήκος του βρόχου 

προκειμένου να επισκεφτούν τους σταθμούς με εναλλασσόμενη σειρά. Γενικά, 

αυτά τα συστήματα, όπως και τα αντίστοιχα της προοδευτικής διάταξης, 

χρησιμοποιούνται στην περίπτωση μεγάλων εξαρτημάτων που απαιτούν 

εκτεταμένους χρόνους επεξεργασίας.

• Κλιμακωτή διάταξη (Ladder Layout): Ονομάστηκε έτσι γιατί τα εργαλεία των 

μηχανών φαίνεται σαν να είναι τοποθετημένα στα σκαλοπάτια μιας σκάλας, 

επιτρέποντας την ταυτόχρονη επεξεργασία ενός αντικειμένου από δύο μηχανές. Ο 

προγραμματισμός των μηχανών μπορεί να βασίζεται στη μεθοδολογία της GT, 

αλλά το είδος των εξαρτημάτων που επεξεργάζονται δεν περιορίζεται σε 

συγκεκριμένες οικογένειες εξαρτημάτων. Η αλληλουχία των μηχανών που 

ακολουθεί ένα εξάρτημα κατά την κατεργασία του μπορεί να είναι οποιαδήποτε.

• Σύστημα ανοικτού πεδίου (Open-field Layout): Πρόκειται για τον πιο πολύπλοκο, 

αλλά ταυτόχρονα και τον πιο ευέλικτο, τύπο FMS. Επιτρέπει στα υλικά ν’ 

ακολουθήσουν οποιαδήποτε πορεία μεταξύ των μηχανών και συνήθως
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περιλαμβάνει αρκετούς σταθμούς υποστήριξης, όπως σταθμούς εναλλαγής 

εργαλείων, σταθμούς κατασκευής παλετών ή μηχανισμών συγκράτησης (pallet or 

fixture build stations), σταθμούς επιθεώρησης και συστήματα ψύξης και συλλογής 

ρινισμάτων.

Πλεονεκτηιιατα και Μειονεκτήματα των FMS

Αν θέλαμε να εξετάσουμε τους λόγους για τους οποίους μία επιχείρηση θα 

προχωρούσε στην υιοθέτηση ενός ευέλικτου κατασκευαστικού συστήματος, θα 

μπορούσαμε ν’ αναφέρουμε τα εξής οφέλη:

• Μείωση της άμεσης εργασίας. Η μειωμένη διαχείριση υλικών, η μειωμένη ανάγκη 

για τοποθέτηση των εξαρτημάτων σε μηχανισμούς συγκράτησης (fixturing) και ο 

αυτόματος έλεγχος των μηχανών καθιστά δυνατή, σε πολλές περιπτώσεις, την 

λειτουργία του FMS με μειωμένη χρήση της άμεσης εργασίας.

• Μείωση των απαιτούμενων επενδυτικών κεφαλαίων: Ο βαθμός χρησιμοποίησης 

των μηχανών σ’ ένα FMS μπορεί να είναι περίπου τρεις φορές μεγαλύτερος σε 

σχέση μ’ ένα συμβατικό παραγωγικό σύστημα, με αποτέλεσμα ν’ απαιτούνται 

λιγότερες μηχανές. Ο μικρότερος αριθμός μηχανών συνεπάγεται και μείωση του 

απαιτούμενου αριθμού εργαλείων. Επιπλέον, λόγω του ότι τα υλικά κινούνται απ’ 

ευθείας από μηχανή σε μηχανή, το επενδυμένο κεφάλαιο υπό τη μορφή 

αποθεμάτων είναι επίσης μικρότερο. Τέλος, η ύπαρξη λιγότερων μηχανών και 

μικρότερου αποθέματος οδηγεί και σε μείωση των απαιτήσεων για εργοστασιακό 

χώρο.

• Μειωμένος χρόνος απόκρισης: Σ’ ένα FMS, οι χρόνοι ρύθμισης και αλλαγής 

εργαλείων των μηχανών είναι σχετικά μικροί, διότι μεγάλο μέρος αυτών των 

δραστηριοτήτων πραγματοποιείται μέσω των εντολών του software. Επίσης με το 

απόθεμα εν εξελίξει να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, αποτρέπεται η εμφάνιση 

ουρών, οι οποίες θα προκαλούσαν καθυστέρηση στις εργασίες. Έτσι, ο συνολικός 

χρόνος παραγωγής του κάθε εξαρτήματος/κομματιού είναι αρκετά μικρός ώστε να 

επιτρέπει στην επιχείρηση την άμεση ανταπόκριση στις εκάστοτε συνθήκες (π.χ. 

ανάληψη και παραγγελιών μικρού μεγέθους, αφού ο χρόνος που απαιτείται για τις 

ρυθμίσεις είναι πλέον μικρός, δυνατότητα αύξησης της παραγωγής και/ή 

προσθήκη νέων προϊόντων στο ήδη υπάρχον μίγμα προϊόντος).
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• Σταθερή ποιότητα: Η επίδραση του παράγοντα της ανθρώπινης μεταβλητότητας 

και του σφάλματος περιορίζεται, με αποτέλεσμα να παρατηρείται συνέπεια στο 

επίπεδο της ποιότητας.

• Βελτιωμένος έλεγχος της εργασίας: Ο αριθμός των υπό εκτέλεση εργασιών είναι 

μικρότερος, όπως επίσης και ο χώρος που πρέπει να εποπτεύεται για τυχόν 

προβλήματα, διευκολύνοντας έτσι την παρακολούθηση της προόδου της εργασίας. 

Επίσης, είναι σπανιότερο ν’ αλλάξουν οι προτεραιότητες σε κάποια φάση της 

παραγωγικής διαδικασίας (δημιουργώντας συνεπώς κάποια αναστάτωση), όταν η 

διάρκεια των εργασιών μετράται π.χ. σε μέρες παρά σε μήνες. Τέλος, σ’ ένα FMS 

η ροή ενός μεγάλου μέρους της εργασίας ελέγχεται από computer, 

παρουσιάζοντας έτσι μεγαλύτερη σταθερότητα από άλλα, παραδοσιακά 

παραγωγικά συστήματα.

Η ύπαρξη των παραπάνω πλεονεκτημάτων δε συνεπάγεται ότι η χρήση ενός

FMS ενδείκνυται σε όλες τις περιπτώσεις ή ότι δε συνοδεύεται από κάποιους

περιορισμούς. Περιληπτικά, μπορούμε να αναφέρουμε τους εξής:

• Είναι απαραίτητη η ύπαρξη οικογενειών εξαρτημάτων/κομματιών που θα 

απαιτούν για την κατασκευή τους μηχανές παρόμοιου μεγέθους και ακρίβειας, η 

οποία μάλιστα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων ανοχών που μπορούν να 

επιτύχουν οι εργαλείο μηχανές αριθμητικού ελέγχου.

• Η ποικιλία και το μέγεθος των κοπτικών εργαλείων πρέπει να μην υπερβαίνει τις 

δυνατότητες του αυτόματου εναλλαγέα εργαλείων. Ο περιορισμός αυτός μπορεί 

να οδηγήσει στην ανάγκη τυποποίησης των σχεδίων των εξαρτημάτων 

προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των απαιτούμενων εργαλείων.

• Ένα FMS παίρνει τη θέση αρκετών μηχανών, οι οποίες δεν βρίσκονται όλες σε 

κατάσταση απαξίωσης. Οι επιχειρήσεις συχνά προτιμούν να αντικαταστήσουν τα 

μηχανήματά τους τμηματικά, πραγματοποιώντας έτσι μια σειρά μικρών 

επενδύσεων, παρά να επενδύσουν σημαντικά κεφάλαια σε μια τεχνολογία με την 

οποία δεν έχουν εξοικειωθεί (γνωρίζοντας μάλιστα ότι οι αλματώδεις εξελίξεις 

στον τεχνολογικό τομέα μπορούν να καταστήσουν ένα FMS απαρχαιωμένο σε 

σύντομο, σχετικά, χρονικό διάστημα). Ακριβώς επειδή το ύψος των επενδύσεων 

για την εφαρμογή ενός FMS είναι πολύ υψηλό, χρειάζεται εξαιρετική προσοχή
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στις αποφάσεις που αφορούν το σύστημα διαχείρισης υλικών και το είδος και τον 

αριθμό των μηχανών που απαιτούνται.

• Ένα FMS απαιτεί την ύπαρξη μεγάλων κύκλων προγραμματισμού και ανάπτυξης 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία του συστήματος. Αυτό όμως έρχεται σε 

αντίθεση με τις επιδιώξεις πολλών managers, οι οποίοι είναι προσανατολισμένοι 

σε βραχυπρόθεσμους στόχους και οφέλη.

• Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος 

είναι πιθανόν να αποθαρρύνει ορισμένες επιχειρήσεις από την εφαρμογή ενός 

ευέλικτου κατασκευαστικού συστήματος. Γι αυτό, πολλές φορές η καλύτερη 

προσέγγιση είναι η σταδιακή εξέλιξη προς ένα ολοκληρωμένο σύστημα. Η 

επιχείρηση μπορεί να ξεκινήσει αρχικά με τη χρησιμοποίηση CNC μηχανών, στη 

συνέχεια να εγκαταστήσει ένα σύστημα διαχείρισης υλικών που θα τις συνδέει, 

και αργότερα να τοποθετήσει τον κεντρικό υπολογιστή και ν’ αναπτύξει το 

πρόγραμμα που απαιτείται για το συντονισμό του συστήματος.

Οι απόψεις για την αποτελεσματικότητα των ευέλικτων κατασκευαστικών 

συστημάτων διίστανται. Ορισμένοι αναλυτές αντιμετωπίζουν τα FMS ως μέρος του 

συνδρόμου της “υπερ-μηχανής” και κατατάσσουν την απόδοσή τους στα ίδια επίπεδα 

με αυτή ενός αυτοματοποιημένου job shop. Άλλοι πάλι, θεωρούν ότι τα FMS 

αντιπροσωπεύουν το εργοστάσιο του μέλλοντος, με την υψηλή απόδοση και την 

απεριόριστη ευελιξία. Γεγονός πάντως είναι ότι τα FMS προσφέρουν αποδοτική και 

ευέλικτη παραγωγή, όπως άλλωστε και τα συστήματα κυτταρικής διάταξης. Για την 

ώρα πάντως, απαντώνται πιο συχνά οι κυτταρικές διατάξεις γιατί στις περισσότερες 

περιπτώσεις προσφέρουν επαρκή ευελιξία με πολύ μικρότερο κόστος, σε σχέση με τα 

FMS.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ALLIEDSIGNAL AEROSPACE

Το παράρτημα της συγκεκριμένης εταιρίας στο Kansas City υιοθέτησε ένα 

FMS σύστημα (Εικόνα 5-3) για την παραγωγική του διαδικασία, επιτυγχάνοντας έτσι 

μία δραστική μείωση του κύκλου παραγωγής από μέρες σε ώρες. Η ευελιξία του 

συγκεκριμένου συστήματος επιτρέπει, οποιαδήποτε μέρα, την επεξεργασία 32
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διαφορετικών εξαρτημάτων, συνδυάζοντας μάλιστα την αποτελεσματικότητα με την 

απόδοση.

Οι έξι μηχανουργικοί σταθμοί του συστήματος (Εικόνα 5-4) μπορούν να 

επεξεργαστούν κομμάτια βάρους 550 κιλών (συνολικό βάρος του μηχανισμού 

συγκράτησης και του κομματιού) και με μέγεθος όσο ενός κύβου με ακμή 60

Εικόνα 5-4
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εκατοστών. Ο κάθε ένας απ’ αυτούς διαθέτει αποθηκευμένα 140 εργαλεία για την 

εκτέλεση μιας μεγάλης ποικιλίας κοπτικών και μηχανουργικών κατεργασιών. 

Επιπλέον, οι σταθμοί διαθέτουν ενσωματωμένες διατάξεις μέτρησης, που επιτρέπουν 

την on-line επιθεώρηση κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η μετακίνηση των κομματιών και των fixtures πραγματοποιείται με τη χρήση 

αυτομάτως καθοδηγούμενων οχημάτων (Εικόνα 5-5), τα οποία κινούνται με 

μπαταρία και με ταχύτητα περίπου 50 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Ο έλεγχός τους 

γίνεται με τη χρήση ενός ραδιοσήματος και υπόγειων καλωδιώσεων.

Εικόνα 5-5

To FMS ελέγχεται μέσω ενός κεντρικού υπολογιστή, ο οποίος βρίσκεται στην 

αίθουσα ελέγχου και διαθέτει προγράμματα που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για τη 

λειτουργία του συγκεκριμένου κατασκευαστικού συστήματος. Επίσης, από ένα 

κεντρικό σημείο (tool setter) γίνονται όλες οι μετρήσεις των κοπτικών εργαλείων και 

στη συνέχεια αποστέλλονται οι σχετικές πληροφορίες στους σταθμούς κατεργασίας. 

Επιπλέον σταθμοί που υπάρχουν στο συγκεκριμένο σύστημα είναι ο σταθμός fixture, 

όπου τα fixture συναρμολογούνται πάνω στις παλέτες (Εικόνα 5-6), ο σταθμός 

αποθήκευσης όπου αποθηκεύονται, συντηρούνται και επανακτούνται τα fixtures και 

ο σταθμός φόρτωσης-εκφόρτωσης όπου πραγματοποιείται η φόρτωση των
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κομματιών πάνω στα fixtures, προκειμένου να κατεργαστούν ή να ελεγχθούν καν, 

μετά το πέρας αυτών των εργασιών, η εκφόρτωσή τους. Τέλος, στο FMS περιέχεται 

και ένα δευτερεύον σύστημα ψύξης και συλλογής αποβλήτου, όπου περιέχονται 

6.000 γαλόνια ψυκτικού και το οποίο είναι υπεύθυνο για τη λίπανση και την ψύξη 

των κοπτικών κατεργασιών ενώ επίσης χρησιμοποιείται για τη συλλογή των 

μεταλλικών αποβλήτων μέσω ειδικών καναλιών.

Εικόνα 5-6

Ευέλικτα Συστήματα Συναοαολόντισιις

Όσα αναφέρθηκαν μέχρι αυτό το σημείο, αφορούσαν κυρίως τα ευέλικτα 

μηχανουργικά συστήματα (flexible machining systems). Η ευέλικτη αυτοματοποίηση 

όμως είναι δυνατή και στον τομέα της συναρμολόγησης. Ενώ τα ευέλικτα 

μηχανουργικά συστήματα ασχολούνται γενικά με την απομάκρυνση υλικού, για τη 

μετατροπή των πρώτων υλών σε εξαρτήματα με τα επιθυμητά γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά, τα ευέλικτα συστήματα συναρμολόγησης (flexible assembly systems 

- FAS) ασχολούνται με το συνδυασμό πρώτων υλών και εξαρτημάτων για την 

παραγωγή προϊόντων με λειτουργικά χαρακτηριστικά. Αν και τα FAS σχετίζονται
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συνήθως με μικρότερα κομμάτια σε σχέση με τα ευέλικτα μηχανουργικά συστήματα, 

πολλές απ’ τις αρχές που διέπουν τα δύο συστήματα είναι κοινές. Τα μηχανουργικά 

κέντρα αντικαθίστανται τώρα από συναρμολογητές (assemblers). Σ’ ένα 

αυτοματοποιημένο σύστημα οι συναρμολογητές είναι ρομπότ και σε αντίθεση με το 

σειριακό σύστημα που χαρακτηρίζει τις γραμμές συναρμολόγησης, ένα FAS μπορεί 

να έχει παράλληλους και σειριακούς σταθμούς εργασίας. Επίσης, όπως και στα FMS, 

μέσα σ’ ένα FAS είναι δυνατή η μετακίνηση υλικού μεταξύ δύο οποιωνδήποτε 

σταθμών εργασίας.

Τα πρώτα συστήματα αυτού του είδους σχεδιάστηκαν για δραστηριότητες 

όπως η συναρμολόγηση ηλεκτρονικών πλακετών (Εικόνα 5-7). Τα τελευταία χρόνια

Εικόνα 5-7

έχουν σχεδιαστεί ανάλογα συστήματα και για μηχανολογικές συναρμολογήσεις.

Σε πολλά FAS η ποιότητα καθορίζεται από την ακρίβεια στην τοποθέτηση 

των κομματιών. Συχνά, σε τέτοιου είδους συστήματα συναντάμε μεγάλες ποσότητες 

μικρών σε μέγεθος εξαρτημάτων, με συνέπεια ν’ απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον 

προσανατολισμό των κομματιών, ιδιαίτερα όταν έχουμε αυτόματη συναρμολόγηση. 

Για την επίτευξη του κατάλληλου προσανατολισμού χρησιμοποιούνται συχνά οπτικά 

συστήματα ή ταλαντούμενοι κυκλικοί τροφοδότες (vibratory bowl feeders). Οι 

τελευταίοι αποτελούν την πιο συνήθη διάταξη και αποτελούνται από δύο τμήματα, το 

“κύπελλο” (bowl) και την ταλαντούμενη βάση. Η τροχιά που ακολουθούν τα
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αντικείμενα είναι ελικοειδής κατά μήκος του “κυπέλλου” και στο τέλος αυτού είναι η 

έξοδος των αντικειμένων. Κατά τη διάρκεια της οδήγησής τους τα αντικείμενα 

αποκτούν το σωστό προσανατολισμό με δύο μεθόδους, την επιλογή και τον 

προσανατολισμό. Με την πρώτη μέθοδο συνήθως απορρίπτονται τα αντικείμενα που 

δεν έχουν το σωστό προσανατολισμό, τα οποία και επανέρχονται στην αρχή της 

τροχιάς τροφοδοσίας. Με τη δεύτερη μέθοδο, στα μη σωστά προσανατολισμένα 

αντικείμενα δίνεται ο σωστός προσανατολισμός. Και οι δύο μέθοδοι 

πραγματοποιούνται με μια σειρά από μηχανισμούς. Τα αντικείμενα μετά τον κυκλικό 

τροφοδότη τοποθετούνται σε ειδική παλέτα από την οποία μπορεί να τα παραλάβει 

το ρομπότ.

Οι χρόνοι εργασίας σ’ ένα FAS τείνουν να είναι πολύ μικρότεροι απ’ ότι σ’ 

ένα FMS. Οι μηχανουργικές εργασίες συχνά μετριούνται σε λεπτά, ενώ οι εργασίες 

που σχετίζονται με τη συναρμολόγηση (τοποθετήσεις, κολλήσεις, κ.τ.λ.) μετριούνται 

συνήθως σε δευτερόλεπτα. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με όσα αναφέρθηκαν 

παραπάνω, προσδίδει ιδιαίτερη σπουδαιότητα στο σύστημα διαχείρισης υλικών του 

κάθε συστήματος ευέλικτης συναρμολόγησης και καθιστά εξαιρετικά σημαντική την 

αποδοτική του λειτουργία.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΣΗΜΕΝΣ ΤΗΛΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. (SIEMENS TELE INDUSTRIE AG)

Η ΣΗΜΕΝΣ ΤΗΛΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΣΤΒ) είναι μια ανώνυμη εταιρία του 

Οίκου Siemens AG με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ασχολείται με την παραγωγή 

τηλεπικοινωνιακού υλικού για τον ΟΤΕ αλλά και για άλλους πελάτες του εξωτερικού 

(Λιθουανία και Σλοβακία).

Η ΣΤΒ ιδρύθηκε στις 11 Απριλίου του 1964. Το ιδρυτικό κεφάλαιο ήταν 

60.000.000 δραχμές με συμμετοχή

- SIEMENS AG 42.000.000 ή 70%

- Εθνική Τράπεζα 18.000.000 ή 30%

Αυτό το επιτυχημένο Joint Venture υφίσταται μέχρι σήμερα σε αρμονική 

συνεργασία ενώ το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα στα 3.130.000.000 

δραχμές.
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Η ΣΤΒ έχει συμπληρώσει 33 χρόνια δυναμικής παρουσίας στον τομέα των 

τηλεπικοινωνιών και είναι το εργοστάσιο με τη μεγαλύτερη πείρα στην παραγωγή 

τηλεπικοινωνιακού υλικού στην Ελλάδα. Το σύνολο του απασχολούμενου 

προσωπικού ανέρχεται σήμερα σε 350 άτομα περίπου και το μορφωτικό επίπεδο 

κρίνεται υψηλό, αφού διαμορφώνεται ως εξής: 27% ανώτατης και ανώτερης 

εκπαίδευσης, 66% μέσης εκπαίδευσης και 7% λοιπής εκπαίδευσης. Ας σημειωθεί ότι 

το 1974 η εταιρία απασχολούσε 1250 άτομα, γεγονός που την καθιστούσε το 

μεγαλύτερο εργοδότη της Βορείου Ελλάδος, αλλά στα επόμενα χρόνια επήλθε 

σημαντική μείωση του προσωπικού λόγω της συνεχούς εισαγωγής αυτοματισμών.

Σημαντικοί σταθμοί στην πορεία της επιχείρησης ήταν η έναρξη παραγωγής 

με τεχνολογία SMT (Surface-Mounted-Technology, επιφανειακή στήριξη δομικών 

στοιχείων) το 1993, η επαναπιστοποίηση από ΕΛΟΤ βάσει ΕΝ ISO 9002 το 1995, η 

απονομή πρώτου βραβείου ποιότητας προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών από 

το Υπουργείο Ανάπτυξης το 1996 και η πιστοποίηση από το Υπουργείο Εθνικής 

Άμυνας βάσει AQAP - 110 το 1997.

Η παραγωγή της ΣΤΒ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, όπως:

• Ψηφιακές τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις EWSD για αστικές και υπεραστικές 

τηλεφωνικές συνδιαλέξεις.

• Εγκαταστάσεις για τεχνική μεταδόσεων

- συστήματα πολυπλεξίας πρώτης τάξης (PCM)

- συστήματα πολυπλεξίας ανώτερης τάξης (DSMX)

• Υπόγεια κιβώτια αναγεννητών

• Ενδιάμεσος αναγεννητής 140 Mbit/sec

• Διατάξεις γραμμών

• Ψηφιακά συστήματα ραδιοηλεκτρικών ζεύξεων (RIFU)

Εκτός από τα παραπάνω η επιχείρηση διαθέτει και μια θυγατρική εταιρία στη 

Χαλκίδα που ασχολείται με τη παραγωγή καλωδίων οπτικών ινών.

Η παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης χαρακτηρίζεται από την υψηλού 

βαθμού διείσδυση της αυτοματοποίησης, που έχει επιφέρει η πολιτική της διοίκησης 

τα τελευταία χρόνια. Τα κυριότερα τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας είναι τα

εξής:
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1. Τμήμα Παραλαβής - Αποστολής

Η επιχείρηση είναι συνδεδεμένη on-line με τα κεντρικά της Siemens στη 

Γερμανία, απ’ όπου και παραλαμβάνει οποιαδήποτε εξειδικευμένα εξαρτήματα 

χρειάζεται για την παραγωγή των προϊόντων της. Εδώ, τοποθετούνται bar codes στα 

εξαρτήματα για την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους στη συνέχεια. Επίσης, στο 

ίδιο τμήμα πραγματοποιείται και ο έλεγχος ποιότητας, είτε με επιθεώρηση με το χέρι 

είτε με χημικές μεθόδους (μ’ αυτόν τον τρόπο ελέγχονται κάποια χημικά υγρά που 

εισάγει η επιχείρηση).

2. Τμήμα Μηχανουργικών Κατεργαριών

Πρόκειται για το παλαιότερο από τα τμήματα της επιχείρησης, όπου 

βρίσκονται κάποιες συμβατικές (μη ψηφιακές) εργαλειομηχανές (π.χ. τόρνοι), που 

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή κάποιων μεταλλικών θηκών (π.χ. “ντουλάπες”, 

“κουτιά”) όπου τοποθετούνται οι πλακέτες. Στο συγκεκριμένο τμήμα δεν 

πραγματοποιούνται επενδύσεις, αφού υπάρχουν σκέψεις για μελλοντική κατάργησή 

του.

3. Τμήμα Αποθήκευσης

Το συγκεκριμένο τμήμα μαζί με όσα θα αναφερθούν στη συνέχεια, 

βρίσκονται σ’ έναν ενιαίο χώρο. Εκτός από κάποιους μεγάλους χώρους, όπου 

αποθηκεύονται τα ογκώδη αντικείμενα, διάφορες μεταλλικές κατασκευές κ.τ.λ., 

υπάρχουν και κάποιες αυτόματες κυλιόμενες αποθήκες, οι οποίες αποτελούν 

προσθήκη των τελευταίων ετών (από 5 χρόνια μέχρι και πέρυσι). Σ’ αυτές 

αποθηκεύονται τα ευπαθή και μικρού όγκου υλικά (πυκνωτές, αντιστάσεις, 

τρανζίστορ κ.ά.) και το κόστος τους κρίνεται αρκετά υψηλό, αφού κυμαίνεται γύρω 

στα 15.000.000 δραχμές. Η διαδικασία της επανάκτησης των εξαρτημάτων 

(αντίστοιχη είναι και η διαδικασία τοποθέτησής τους στην αποθήκη), προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν αυτά στην παραγωγή, έχει ως εξής: ο εργαζόμενος προσέρχεται 

στο χώρο αποθήκευσης μ’ ένα συνταγολόγιο, όπου καταγράφεται το τι εξαρτήματα 

απαιτούνται. Με ειδικά μηχανήματα (Εικόνα 5-8) πραγματοποιείται η ανάγνωση και 

αποκωδικοποίηση του bar code του κάθε εξαρτήματος και ταυτόχρονα η αποθήκη 

περιστρέφεται κάθετα, εμφανίζοντας το ανάλογο ράφι όπου βρίσκεται το εξάρτημα. 

Παράλληλα, ενημερώνεται αυτόματα και η αποθήκη για τις αλλαγές που 

πραγματοποιούνται.
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Εικόνα 5-8

4. Τμήμα Αυτόματης Τοποθέτησης SMD

Στο συγκεκριμένο τμήμα έχει πραγματοποιηθεί το σημαντικότερο μέρος των 

επενδύσεων της επιχείρησης, στοχεύοντας στην αυτοματοποίηση των λειτουργιών 

του. Στο τμήμα αυτό λαμβάνει χώρα η συναρμολόγηση των διαφόρων πλακετών

τυπωμένων κυκλωμάτων, η τοποθέτηση δηλαδή των εξαρτημάτων πάνω στις βάσεις. 

Ενώ παλιότερα η τοποθέτηση γινόταν με το χέρι, τα τελευταία δύο χρόνια έχουν 

αποκτηθεί για το σκοπό αυτό δύο μηχανήματα αυτόματης τοποθέτησης SMD, αξίας 

τεσσάρων δισεκατομμυρίων περίπου. Η εισαγωγή της νέας αυτής τεχνολογίας 

κατήργησε την ανάγκη χειρωνακτικών κολλήσεων, αφού πλέον τοποθετείται μια 

ειδική επικάλυψη (“πάστα”) πάνω στην πλακέτα πάνω στην οποία στερεώνονται τα 

διάφορα εξαρτήματα. Τα νέα αυτά μηχανήματα διαθέτουν σκληρό δίσκο, όπου 

φορτώνεται το ανάλογο πρόγραμμα για την κατασκευή των διαφόρων ειδών 

πλακετών. Επίσης, διαθέτουν και ένα ενσωματωμένο σύστημα αυτόματης 

τροφοδότησης υλικών, το οποίο μπορεί να διαχειρίζεται μέχρι και 100 περίπου 

διαφορετικά είδη εξαρτημάτων. Έτσι, πριν την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας 

τοποθετούνται σ’ αυτές τις μηχανές τα απαραίτητα υλικά για την παρασκευή των 

επιθυμητών προϊόντων (είδη πλακετών). Κάποια από αυτά τα υλικά είναι κοινά για 

τις διάφορες πλακέτες και δε χρειάζονται αντικατάσταση κατά τη διάρκεια της 

παραγωγής. Άλλα όμως σχετίζονται με την παραγωγή συγκεκριμένων πλακετών και
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κάθε φορά που σταματά η παραγωγή μνας παρτίδας πλακετών και αρχίζει η 

παραγωγή μιας άλλης, είναι απαραίτητη η αντικατάστασή τους με τα αντίστοιχα 

εξαρτήματα της νέας παρτίδας. Δεδομένου ότι η ποικιλία των πλακετών κυμαίνεται 

σε υψηλά επίπεδα (πολλές εκατοντάδες διαφορετικά είδη), η επιχείρηση έχει 

προχωρήσει στην κατάταξη των προϊόντων της σε διαφορετικές οικογένειες 

προϊόντων, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις απαιτούμενες προσθαφαιρέσεις 

υλικών στο σύστημα τροφοδότησης των SMD μηχανών και να εξασφαλίσει την 

αποδοτικότερη λειτουργία της παραγωγικής της διαδικασίας.

Μεταξύ των υπολοίπων τμημάτων της επιχείρησης βρίσκονται το τμήμα 

Οπτικού Ελέγχου, το τμήμα Ελέγχου AQL, όπου πραγματοποιούνται οι έλεγχοι 

συνεχούς λειτουργίας (Run-In) και αντοχής σε υψηλές θερμοκρασίες (Bum-In), το 

τμήμα Μέτρησης Αναφοράς όπου πραγματοποιούνται οι διάφορες επιδιορθώσεις, το 

τμήμα Παραγωγής Ικριωμάτων όπου τοποθετούνται οι ολοκληρωμένες πλακέτες 

μέσα στα ικριώματα τηλεπικοινωνιακών διατάξεων κ.ά.

Απ’ την παραπάνω περιγραφή των παραγωγικών εγκαταστάσεων της 

SIEMENS, φαίνεται ότι η επιχείρηση δεν διαθέτει κάποιο ευέλικτο σύστημα 

συναρμολόγησης σε ολοκληρωμένη, τουλάχιστον, μορφή. Λαμβάνοντας όμως 

υπόψη ότι υπάρχουν διαφορετικές βαθμίδες ευέλικτων συστημάτων όσον αφορά την 

πολυπλοκότητα και το μέγεθος (σελ. 57), γίνεται κατανοητό ότι το κάθε ένα από τα 

δύο μηχανήματα SMD στο τμήμα αυτόματης τοποθέτησης SMD της επιχείρησης 

μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ευέλικτο τμήμα (module) συναρμολόγησης. Ας μην 

ξεχνάμε άλλωστε ότι η συναρμολόγηση πλακετών είναι ο τομέας όπου εμφανίστηκαν 

για πρώτη φορά τα ευέλικτα συστήματα συναρμολόγησης.

Η επιχείρηση δε δείχνει για την ώρα πρόθυμη να προχωρήσει σε περαιτέρω 

αυτοματοποίηση των λειτουργιών της και στην εφαρμογή ενός περισσότερου 

ολοκληρωμένου συστήματος αυτόματης συναρμολόγησης. Οι λόγοι που την 

οδήγησαν σ’ αυτήν την απόφαση πιθανόν να είναι ότι:

• η δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος συνεπάγεται τη διάθεση κάποιων 

σημαντικών κεφαλαίων για την απόκτηση του απαραίτητου εξοπλισμού (π.χ. 

απόκτηση AGV για τη μεταφορά των πλακετών στα διάφορα τμήματα της 

παραγωγής) και την ολοκλήρωση του συστήματος, τη στιγμή μάλιστα που η 

εταιρία έχει ήδη πραγματοποιήσει υψηλότατες επενδύσεις τα τελευταία χρόνια.
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• η επέκταση της αυτοματοποίησης και σε άλλες δραστηριότητες θα προκαλέσει την 

απώλεια επιπλέον θέσεων εργασίας και θα έχει ανάλογο κοινωνικό κόστος, σε μια 

πολύπαθη βιομηχανική περιοχή όπως αυτή της Θεσσαλονίκης. Για την αποφυγή 

λοιπόν τέτοιων εξελίξεων πιθανόν ν’ ασκηθούν πιέσεις, τόσο από την Εθνική 

Τράπεζα που συμμετέχει στην κοινοπραξία όσο και από Ο.Τ.Ε. που αποτελεί τον 

σημαντικότερο πελάτη της εταιρίας.

Σύμφωνα πάντως με τους υπεύθυνους της SIEMENS, ο λόγος της μη 

δημιουργίας ενός τέτοιου συστήματος είναι ότι η αύξηση των αναγκών σε 

προγραμματισμό και σχεδίαση της παραγωγής που απαιτείται σε τέτοιες περιπτώσεις, 

θα επιφέρει μείωση σε κάποιο βαθμό της υπάρχουσας ευελιξίας, η οποία είναι 

απαραίτητη λόγω της μεγάλης ποικιλίας που χαρακτηρίζει τις παραγγελίες των 

πελατών.



75

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

1) Δερβιτσιώτης Κ., “Διοίκηση Παραγωγής για Μεγαλύτερη Ανταγωνιστικότητα”, 

Εκδόσεις Σταμούλης,1990

2) Τσιότρας Γ., “Διοίκηση Παραγωγής”, Εκδόσεις Παν/μίου Μακεδονίας, 1995.

ΞΕΝΗ

1) Adam Ε., Ebert R., “Production and Operations Management”, 5th edition, Prentice- 

Hall Inc., 1992.

2) Alford H., “Cellular Manufacturing: the development of the idea and its 

application”. New Technology, Work and Employment, 1994, pp. 3-18.

3) Aquilano N., Chase R., Davis M., “Fundamentals of Operations Management, 3rd 

edition, Richard D. Irwin, 1995.

4) Askin R, Standridge C., “Modeling and Analysis of Manufacturing Systems”, John 

Wiley & Sons Inc., 1993.

5) Barnett H., “Operations Management”, 2nd edition, MacMillan, 1996.

6) Bemelman R., Jarvis D., “FDT: An Overview”, CSIRO Division of Manufacturing 

Technology, Woodville, South Australia.

7) Dilworth J., “Operations Management”, 2nd edition, Mc-Graw-Hill Co., 1996.

8) Dilworth J., “Operations Management - Design, Planning and Control for 

Manufacturing and Services”, McGraw - Hill Co., 1992.



76

9) Dixon D., Scott D., “Designing a Cellular Fabrication Plant”, The Fabricator, June 

1995.

10) Evans J., “Applied Production and Operations Management”, 4th edition. West 

Publishing Company, 1993.

11) Hunter S., “World Class Cellular Manufacturing at Warner Robins Air Logistics 

Center”.

12) Peterson L., “How to Tell if Your Manufacturing Operations are Non- 

Competitive”, Industrial Engineering, January 1990, pp. 41-44.

13) Radharamanan R., “Group Technology Concepts as Applied to Flexible 

Manufacturing Systems”, International Journal of Productions Economics, Vol. 33 

1994, pp. 133-142.

14) Russell R., Taylor B., “Production and Operations Management”, Prentice-Hall 

Inc., 1995.

15) Stone S., “Cellular Manufacturing for Small Manufacturers^ Practical Approach”, 

American Production and Inventory Control Society (APICS), May 1996.

16) Taheri J., “Northern Telecom Tackles Successful Implementation of Cellular 

Manufacturing”, Industrial Engineering, October 1990, pp. 38-43.

17) TMAC - South Central, “Group Technology Based Cellular Manufacturing”.

18) Usher J., Ciesieski M., Johanson A., “Redesigning an Existing Layout Presents a 

Major Challenge - and Produces Dramatic Results”, Industrial Engineering, June 

1992, pp. 45-49.

19) White G., Vonderembse M., “Operations Management - Concepts, Methods and 

Strategies, 3rd edition, 1996.


