
 

∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ

ΣΤΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο
διπλώµατος

 
 
 
 

∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟ

ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟ∆ΡΟΜΙ∆ΗΣ 

 

 

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού
διπλώµατος ειδίκευσης στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  

ΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΣ 

τυχιακού 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη και η βελτιστοποίηση της 

γραµµής παραγωγής της εταιρείας επεξεργασίας υαλοπινάκων Κυριακίδης Α.Ε.  

Η εργασία χωρίζεται σε τρία κοµµάτια: 

i. Τη συλλογή και καταγραφή των δεδοµένων,  

ii.  Την προσοµοίωση της γραµµής παραγωγής σε ηλεκτρονικό   

υπολογιστή, 

iii.  Την ερµηνεία των αποτελεσµάτων που προκύπτουν από την 

προσοµοίωση. 

Η γραµµή παραγωγής µελετήθηκε για διάστηµα τριών ετών, από το 2008 έως 

και το 2010. Κατά την περίοδο αυτή συλλέχθηκαν δεδοµένα τα οποία στη συνέχεια 

µεταφέρθηκαν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και προσοµοιώθηκαν µε τη χρήση του 

προγράµµατος Extend. Με τη βοήθεια του προγράµµατος εξήχθησαν αποτελέσµατα 

τα οποία οδήγησαν σε ορισµένα ενδιαφέροντα συµπεράσµατα για τη συγκεκριµένη 

γραµµή παραγωγής. 
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Εισαγωγή 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη και η βελτιστοποίηση της 

γραµµής παραγωγής της εταιρείας επεξεργασίας υαλοπινάκων Κυριακίδης Α.Ε.  

Η εργασία χωρίζεται σε τρία κοµµάτια: 

iv. Τη συλλογή και καταγραφή των δεδοµένων,  

v. Την προσοµοίωση της γραµµής παραγωγής σε ηλεκτρονικό   

υπολογιστή, 

vi. Την ερµηνεία των αποτελεσµάτων που προκύπτουν από την 

προσοµοίωση. 

Η γραµµή παραγωγής µελετήθηκε για διάστηµα τριών ετών, από το 2008 έως 

και το 2010. Κατά την περίοδο αυτή συλλέχθηκαν δεδοµένα τα οποία στη συνέχεια 

µεταφέρθηκαν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και προσοµοιώθηκαν µε τη χρήση του 

προγράµµατος Extend. Με τη βοήθεια του προγράµµατος εξήχθησαν αποτελέσµατα 

τα οποία οδήγησαν σε ορισµένα ενδιαφέροντα συµπεράσµατα για τη συγκεκριµένη 

γραµµή παραγωγής. 

Ειδικότερα σε ότι αφορά τη δοµή της εργασίας στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται 

µια παρουσίαση της εταιρείας Κυριακίδης ώστε να γίνει αντιληπτός ο τρόπος 

οργάνωσής της και η κουλτούρα της. Στο δεύτερο κεφάλαιο υπάρχει µια αναλυτική 

περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας, επίσης  παρουσιάζονται τα δεδοµένα, οι 

παραδοχές και καθορίζεται επακριβώς το πρόβληµα που πρόκειται να µελετηθεί. Στο 

επόµενο κεφάλαιο περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο πραγµατοποιήθηκε η 

προσοµοίωση σε περιβάλλον Extend και αναλύεται κάθε στάδιο της γραµµής 

παραγωγής. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της 

προσοµοίωσης καθώς και η ερµηνεία τους. Προτείνονται επίσης πιθανές 

τροποποιήσεις που θα µπορούσαν να γίνουν και θα βελτίωναν την απόδοσή της 

παραγωγικής διαδικασίας. 
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Κεφάλαιο 1 

Η εταιρεία Κυριακίδης Α.Ε. 

 

1.1 Ιστορικά στοιχεία της επιχείρησης 

 

Η Κυριακίδης ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται στο χώρο της επεξεργασίας και 

εµπορίας υαλοπινάκων από το 1999 και µέσα στη σύντοµη ιστορία της έχει 

καταφέρει να γίνει µια από τις σηµαντικότερες εταιρείες του τοµέα της σε 

πανελλαδικό επίπεδο. 

Ιδρυτής της εταιρείας είναι ο Βασίλειος Κυριακίδης. Αρχικά το προσωπικό 

της εταιρείας αποτελούνταν από πέντε εργαζοµένους στην παραγωγή και έναν 

διοικητικό υπάλληλο. Οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης - που βρίσκονται στη 

βιοµηχανική περιοχή της Σίνδου - είχαν αρχικά συνολική έκταση 1.200 τ.µ. Τα 

χρόνια που ακολούθησαν η εταιρεία σηµείωσε εντυπωσιακή ανάπτυξη και σήµερα 

έχει φτάσει στο σηµείο να απασχολεί συνολικά περισσότερους από 50 εργαζοµένους 

και να διανέµει τα προϊόντα της σε ολόκληρη τη βαλκανική χερσόνησο και την 

Κύπρο.  

Για να φτάσει στο σηµείο που βρίσκεται σήµερα η διοίκηση της Κυριακίδης 

ακολούθησε επιθετική πολιτική. Το 2000, µόλις ένα χρόνο µετά την έναρξη της 

λειτουργίας της, επεκτάθηκαν κατά 900 τ.µ. οι παραγωγικές της εγκαταστάσεις ενώ 

το 2003 δηµιουργήθηκαν αποθήκες έκτασης 2.000 τ.µ. για να µπορέσει να 

ανταποκριθεί µε επιτυχία στην ολοένα αυξανόµενη εµπορική της δραστηριότητα. Η 

αποθήκη αυτή που ακολουθεί σύστηµα F.I.F.O. (First In First Out) επεκτάθηκε το 

2006 και το 2007 κατά 1.000 τ.µ. έτσι ώστε σήµερα έχει συνολική έκταση 4.000 τ.µ. 

Επιπλέον το 2007 επεκτάθηκε εκ νέου ο χώρος παραγωγής και έφτασε τα 4.500 τ.µ. 

που είναι µέχρι σήµερα. 

Παράλληλα µε τη δηµιουργία της αποθήκης και τις διαδοχικές επεκτάσεις του 

χώρου παραγωγής έγινε σηµαντική επένδυση και στο µηχανολογικό εξοπλισµό της 

εταιρείας ο οποίος εκσυγχρονίζεται και ανανεώνεται διαρκώς ώστε να µπορεί να 

ανταποκριθεί στις ολοένα αυξανόµενες απαιτήσεις της αγοράς. Ήδη από το 2004 

προστέθηκε στη γραµµή παραγωγής φούρνος σκλήρυνσης υαλοπινάκων (tempered 

glass). Το 2008 ολοκληρώθηκε η καθετοποίηση  της επιχείρησης καθώς εντάχθηκε 

στη γραµµή παραγωγής ο µεγαλύτερος κλίβανος παραγωγής υαλοπινάκων triplex που 
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υπάρχει στην Ελλάδα (laminated glass) και από εκείνο το χρονικό σηµείο και έπειτα 

η επιχείρηση µπορεί να παράγει οποιοδήποτε τύπο γυαλιού της ζητηθεί.  

Στο πλαίσιο της περαιτέρω αυτοµατοποίησης της γραµµής παραγωγής 

κινούνται και τα επόµενα βήµατα της διοίκησης. Τα άµεσα σχέδια περιλαµβάνουν 

την αγορά αυτοµατοποιηµένου πολυτρύπανου που θα αντικαταστήσει το χειροκίνητο 

τρυπάνι της εταιρείας, καθώς και την εγκατάσταση µηχανικών ραφιέρων για την 

αποθήκευση Α΄ υλών ώστε να εξοικονοµηθεί χώρος και χρόνος για τη γραµµή 

παραγωγής. Στα µεσοπρόθεσµα σχέδια βρίσκεται επίσης η αντικατάσταση του 

υπάρχοντος φούρνου σκλήρυνσης µε νέο υπερσύγχρονο µεγαλύτερης χωρητικότητας 

και απόδοσης που θα καταστήσει την εταιρεία περισσότερο ανταγωνιστική σε 

σύγκριση µε τον ανταγωνισµό. 

Εκτός όµως από την αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού, η διοίκηση της 

εταιρείας έλαβε την απόφαση για εγκατάσταση πληροφοριακού συστήµατος ERP η 

οποία έγινε το 2007. Ο σκοπός της µηχανοργάνωσης µέσω ενός ERP συστήµατος 

ήταν η ορθολογική διαχείριση των λειτουργιών της επιχείρησης που έχουν να κάνουν 

µε τους πελάτες, τους προµηθευτές, τα αποθέµατα της αποθήκης και τη 

χρηµατοοικονοµική της διαχείριση. 

Επιπλέον από το 2006 η Κυριακίδης έχει εναρµονίσει τη διαδικασία 

παραγωγής της µε τα πρότυπα ISO 9001/2000, ενώ µέσα στο 2011 αναµένεται να 

λάβει και το πιστοποιητικό εναρµονισµένου ευρωπαϊκού προτύπου CE.  

 

1.2 Οργανωτική δοµή  

 

Η Κυριακίδης ξεκίνησε την πορεία της ως µια οικογενειακή επιχείρηση µε 

λίγους υπαλλήλους και συνεπώς αρχικά είχε ένα συγκεντρωτικό µοντέλο διοίκησης, 

µε τις αποφάσεις να λαµβάνονται από τον ιδρυτή της εταιρείας. Η ταχεία ανοδική της 

πορεία – και η παράλληλη αύξηση του προσωπικού – έφερε ως αποτέλεσµα  αυτό το 

µοντέλο να µην µπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στις ολοένα αυξανόµενες ανάγκες 

της καθώς δεν ήταν δυνατόν όλες οι αποφάσεις να λαµβάνονται από ένα µόνο άτοµο. 

Τότε ξεκίνησε η σταδιακή εµπλοκή των δύο τέκνων Κυριακίδη – Μπάµπη και Ζωής 

– στη διοίκηση της εταιρείας. Ενώ η αρχική τους συµµετοχή σε θέµατα που 

αφορούσαν λήψεις αποφάσεων ήταν περιορισµένη µε την πάροδο του χρόνου αύξανε 

συνεχώς.  
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Σήµερα το µοντέλο διοίκησης παραµένει συγκεντρωτικό, µε τις αποφάσεις να 

λαµβάνονται από τον ιδρυτή της επιχείρησης ο οποίος παραχωρεί σταδιακά τη θέση 

του στην επόµενη γενιά. Η οµαλή αυτή διαδοχή και η εµφύσηση µιας νέας µοντέρνας 

φιλοσοφίας διοίκησης είναι η πρόκληση που έχει να αντιµετωπίσει η Κυριακίδης στα 

επόµενα βήµατα της. Παρακάτω θα προσπαθήσουµε να αναλύσουµε την παρούσα 

οργανωτική δοµή της επιχείρησης καθώς και τα κυριότερα  προβλήµατα που 

προκύπτουν από αυτή τη δοµή. 

 Μέσα στην εταιρεία έχουν δηµιουργηθεί κάποια διοικητικά επίπεδα χωρίς 

όµως σαφή διαχωρισµό αρµοδιοτήτων. Τα δύο ανώτερα διοικητικά κλιµάκια  είναι το 

διοικητικό συµβούλιο και ο διευθύνων σύµβουλος. Αµφότερα στελεχώνονται από τα 

µέλη της οικογένειας Κυριακίδη. Μαζί αποφασίζουν και δίνουν κατευθύνσεις για την 

πολιτική που θα ακολουθήσει η επιχείρηση στα επόµενα βήµατά της. 

Το µέγεθος και οι ανάγκες της εταιρείας δεν δικαιολογούν την ύπαρξη 

µόνιµου τµήµατος νοµικής υπηρεσίας γι αυτό το λόγο υπάρχει δικηγορικό γραφείο 

που προσφέρει τις υπηρεσίες του ως εξωτερικός συνεργάτης όποτε αυτό είναι 

απαραίτητο. Για τον ίδιο λόγο δεν υπάρχει και τµήµα πληροφορικής αλλά εξωτερικοί 

συνεργάτες που φροντίζουν για την αναβάθµιση των πληροφοριακών συστηµάτων 

καθώς και για την επιδιόρθωση τυχών βλαβών στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της 

εταιρείας. 

Το καθεστώς των εξωτερικών συνεργατών ίσχυε µέχρι το 2008 και για το 

λογιστήριο της εταιρίας όπου υπήρχε ανεξάρτητο λογιστικό γραφείο που ασχολούταν 

µε τα οικονοµικά θέµατα. Τότε πάρθηκε η απόφαση πως ήταν απαραίτητοι µόνιµοι 

λογιστές που θα απασχολούνται αποκλειστικά µε την Κυριακίδης και γι αυτό 

δηµιουργήθηκε και στελεχώθηκε το τµήµα του λογιστηρίου που ανήκει στη 

διεύθυνση οικονοµικών. Στην ίδια διεύθυνση ανήκει επίσης και το τµήµα προµηθειών 

που είναι αρµόδιο για την παραγγελία Ά υλών και αναλώσιµων υλικών. 

Το πιο ξεκάθαρα οργανωµένο κοµµάτι είναι η διεύθυνση παραγωγής. 

Υπάρχουν τέσσερα ανεξάρτητα τµήµατα (κοπής, τροχίσµατος, διάτρησης και 

σκλήρυνσης) µε ένα άτοµο υπεύθυνο του κάθε τµήµατος. Ο κάθε υπεύθυνος 

ακολουθεί τις οδηγίες και λογοδοτεί άµεσα στον προϊστάµενο παραγωγής. 

Τέλος η εµπορική διεύθυνση της εταιρείας χωρίζεται σε δύο κοµµάτια: τους 

πωλητές και την υποστήριξη πελατών. Οι πωλητές είναι κατανεµηµένοι µε 

γεωγραφικά κριτήρια καλύπτοντας το µεγαλύτερο µέρος της χώρας και έχουν ως 

κύρια καθήκοντα την προώθηση προϊόντων στους πελάτες και την ανάπτυξη του ήδη 
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υπάρχοντος πελατολογίου της εταιρείας. Η υποστήριξη πελατών περιλαµβάνει την 

παραγγελιοληψία και την τεχνική υποστήριξη σε διάφορα προβλήµατα που 

παρουσιάζονται στους πελάτες. 

 

1.2.1 Οργανόγραµµα 

 

Σύµφωνα µε τον τρόπο οργάνωσης που περιγράφηκε, παρακάτω παρατίθεται 

το οργανόγραµµα της εταιρείας.  
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1.2.2 Προβλήµατα οργανωτικής δοµής  

 

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, παρόλη την οργάνωση, η µεταβολή του τρόπου 

λειτουργίας της Κυριακίδης από µια µικρή οικογενειακή επιχείρηση σε µια 

µεγαλύτερη εταιρεία µε καθορισµένους και οριοθετηµένους ρόλους για τους 

εργαζόµενούς και για τους ιδιοκτήτες της υπήρξε δύσκολη. Ενώ όµως τα 

περισσότερα προβλήµατα εξαλείφθηκαν κάποια εξακολουθούν να την ταλανίζουν και 

να δηµιουργούν αναταραχές στην οµαλή λειτουργία της. Τα σηµαντικότερα 

οργανωτικά ζητήµατα που αντιµετωπίζει η Κυριακίδης παρατίθενται παρακάτω. 

Το συνηθέστερο πρόβληµα που παρουσιάζεται είναι η υπέρβαση των 

καθηκόντων από κάποιο τµήµα ή εργαζόµενο. Αυτό αποτελεί σαφές κατάλοιπο του 

«παλιού» τρόπου οργάνωσης όπου ο κάθε εργαζόµενος είχε πολυσύνθετο ρόλο και 

ασχολούταν µε διάφορες εργασίες. Σήµερα όµως αυτός ο τρόπος εργασίας έχει 

αλλάξει και συνεπώς κάθε εργαζόµενος πρέπει να περιορίζεται στα καθήκοντα της 

εργασίας του. 

 Χαρακτηριστικό παράδειγµα υπέρβασης καθηκόντων που οδηγεί σε 

προβλήµατα είναι η λήψη των παραγγελιών των πελατών όχι από το αρµόδιο τµήµα 

αλλά από άλλα άτοµα όπως ο προϊστάµενος παραγωγής, οι πωλητές ή ακόµα και ο 

διευθύνων σύµβουλος. Αυτό συµβαίνει λόγω των προσωπικών σχέσεων που έχουν 

αναπτυχθεί ανάµεσα σε ορισµένους πελάτες και στα προαναφερθέντα άτοµα. Οι 

πελάτες από την πλευρά τους θεωρούν πως αν δώσουν απευθείας εκεί τις παραγγελίες 

τους αυτές θα τύχουν µεγαλύτερης προσοχής και θα είναι έτοιµες συντοµότερα, αυτό 

όµως έχει ως αποτέλεσµα  να υπάρχουν παραγγελίες που δεν καταγράφονται στο 

ERP σύστηµα παραγγελιών και γνώση για αυτές έχει µόνο το άτοµο που τη δέχθηκε. 

Συνέπεια αυτής της λανθασµένης πρακτικής  είναι η απορύθµιση της γραµµής 

παραγωγής και εν τέλει η καθυστέρηση των εν λόγω παραγγελιών. 

Ένα άλλο επίσης σηµαντικό πρόβληµα είναι η ασυνεννοησία που πολλές 

φόρες παρατηρείται µεταξύ των ατόµων που στελεχώνουν το τµήµα 

παραγγελιοληψίας µε τους εργαζόµενους στην παραγωγή. Αυτή η ασυνεννοησία έχει 

να κάνει κυρίως µε τις ηµεροµηνίες παράδοσης των παραγγελιών αλλά και µε τις 

δυνατότητες της παραγωγικής διαδικασίας. 

Σε ότι αφορά τις ηµεροµηνίες παράδοσης των παραγγελιών το τµήµα 

παραγγελιοληψίας σε συνεννόηση µε τον πελάτη συµφωνούν σε µια ηµεροµηνία 

παράδοσης. Οι περισσότεροι πελάτες – όπως είναι λογικό – επιθυµούν την όσο το 
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δυνατόν συντοµότερη παραλαβή των παραγγελιών τους, όµως το τµήµα 

παραγγελιοληψίας δεν είναι σε θέση να γνωρίζει το φόρτο εργασίας της παραγωγής. 

Έτσι συσσωρεύονται πολλές παραγγελίες  µε κοντινή  ηµεροµηνία παράδοσης µε 

συνέπεια η παραγωγική διαδικασία να µην µπορεί να ανταποκριθεί σε όλες και τελικά 

να µην µπορούν να τηρηθούν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες. 

Σε ότι αφορά ασυνεννοησίες που σχετίζονται µε τις δυνατότητες της 

παραγωγικής διαδικασίας παρατηρείται κάποιες φορές το φαινόµενο το τµήµα 

παραγγελιοληψίας να δέχεται και να καταχωρεί παραγγελίες που πρακτικά δεν είναι 

εφικτό να πραγµατοποιηθούν λόγω περιορισµών σε κάποιο στάδιο της γραµµής 

παραγωγής.  

 Τα δύο παραπάνω φαινόµενα θα µπορούσαν εύκολα να λυθούν εάν υπήρχε 

καλύτερη επικοινωνία µεταξύ των εµπλεκοµένων τµηµάτων αλλά συνεχίζουν να 

δηµιουργούνται και έχουν ως τελικό αποτέλεσµα η εταιρεία να παρουσιάζεται σε 

ορισµένες περιπτώσεις ασυνεπής προς τους πελάτες της.  

 

1.3 Στόχοι επιχείρησης – όραµα διοίκησης 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό από τη σύντοµη παρουσίαση που προηγήθηκε η 

διοίκηση της Κυριακίδης  πάντα επιδίωκε την ανάπτυξη της εταιρείας επενδύοντας σε 

ανθρώπινους πόρους αλλά και σε σύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό. Αυτά σε 

συνδυασµό µε µια σειρά επιτυχών κινήσεων στην αγορά συντέλεσαν στην ταχεία 

ανάπτυξη της εταιρείας.  

Κοιτώντας το µέλλον η Κυριακίδης θέτει ως στόχο την αύξηση του ήδη 

σηµαντικού µεριδίου που κατέχει στην ελληνική αγορά και την περαιτέρω διείσδυση 

της εταιρείας στις αγορές των γειτονικών χωρών. Η διοίκηση της πιστεύει πως αυτό 

µπορεί να επιτευχθεί µέσω της αυτοµατοποίησης της γραµµής παραγωγής και της 

διάθεσης στην αγορά υαλοπινάκων υψηλής ποιότητας όλων των τύπων. 

  Όραµα των ιδιοκτητών της αποτελεί η κατάληψη από την εταιρεία ηγετικής 

θέσης στην αγορά υαλοπινάκων στον ελλαδικό χώρο και στην ευρύτερη γεωγραφική 

περιοχή. 
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Κεφάλαιο 2 

Καθορισµός προβλήµατος 

 

 2.1 Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας  

 

Χώρος αποθήκευσης Ά υλών 

Σε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας υαλοπινάκων, όπως είναι αυτό που 

µελετούµε στο συγκεκριµένο πρόβληµα, οι πρώτες ύλες είναι αποκλειστικά 

υαλοπίνακες. Η άφιξη των πρώτων υλών γίνεται µε φορτηγά ειδικά κατασκευασµένα 

για τη µεταφορά τους. Κατά την παραλαβή γίνεται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος 

από τον υπεύθυνο παραγωγής του εργοστασίου για την επισήµανση πιθανών 

ελλείψεων ή ελαττωµατικών πρώτων υλών. Οι υαλοπίνακες, ανεξάρτητα από το 

πάχος τους που µπορεί να ποικίλει, έχουν συγκεκριµένη διάσταση 6m επί 3,21m 

(αυτοί οι υαλοπίνακες ονοµάζονται πλατώ) και τοποθετούνται σε παλέτες µε τη 

βοήθεια της γερανογέφυρας του εργοστασίου. Ο αποθηκευτικός χώρος είναι έτσι 

διαµορφωνόµενος ώστε οι νεοεισερχόµενες πρώτες ύλες τοποθετούνται επάνω από 

τις προηγούµενες και κατά συνέπεια ακολουθείται σύστηµα Last In First Out 

(L.I.F.O). Οι φωτογραφίες 2 & 3 στο Παράρτηµα ΙΙ παρουσιάζουν ένα τµήµα του 

χώρου αποθήκευσης πρώτων υλών του εργοστασίου.  

 

Τµήµα κοπής υαλοπινάκων 

Το τµήµα κοπής αποτελείται από δύο πάγκους οι οποίοι εργάζονται 

ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο (Παράρτηµα ΙΙ, φωτογραφίες 4 & 5). Ο κάθε πάγκος 

λειτουργεί µε προσωπικό δύο ατόµων τα οποία απασχολούνται αποκλειστικά στο 

συγκεκριµένο πόστο της παραγωγικής διαδικασίας. Η κύρια εργασία αυτού του 

τµήµατος είναι η κοπή των υαλοπινάκων στις διαστάσεις που επιθυµούν οι πελάτες. 

Τα βήµατα που ακολουθούνται για την επεξεργασία ενός υαλοπίνακα στο 

συγκεκριµένο τµήµα είναι τα εξής: 

1. Ο πάγκος κοπής ανυψώνεται σε κατακόρυφη θέση για να είναι έτοιµος να 

υποδεχθεί τον υαλοπίνακα. 

2. Ο υαλοπίνακας µε τη βοήθεια γερανογέφυρας τοποθετείται στον ανυψωµένο 

πάγκο. 

3. Ο πάγκος κοπής επανέρχεται σε οριζόντια θέση. 
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4. Ο ένας εκ των δυο χειριστών προγραµµατίζει τον πάγκο για τον τρόπο που θα 

χαράξει τον υαλοπίνακα, ανάλογα µε τις εκάστοτε παραγγελίες των πελατών. 

5. Ο υαλοπίνακας χαράσσεται από τη διαµαντένια κεφαλή του πάγκου. 

6. Ο υαλοπίνακας κόβεται ανάλογα µε τις χαράξεις που του έχουν γίνει από τους 

δύο χειριστές. 

7. Τα µικρότερα πλέον κοµµάτια περνούν από τον ποιοτικό έλεγχο των 

χειριστών για να εντοπιστούν πιθανές ρωγµές, γρατζουνιές και ατέλειες. 

8. α. Εάν κάποιος από τους υαλοπίνακες έχει ποιοτικό πρόβληµα τοποθετείται 

από τους χειριστές σε ξεχωριστό αποθηκευτικό χώρο. 

β.  Οι υπόλοιποι τοποθετούνται από τους χειριστές είτε στο χώρο 

αποθήκευσης έτοιµων προϊόντων αν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία τους 

είτε πάνω σε καρότσια για να οδηγηθούν στο τµήµα τροχίσµατος ή στο τµήµα 

διάτρησης ανάλογα µε την επεξεργασία που απαιτείται. 

9. Οι χειριστές καθαρίζουν τον πάγκο από τυχόν ρινίσµατα γυαλιού για να µην 

γρατζουνιστεί ο επόµενος υαλοπίνακας που θα επεξεργαστεί. 

 

Τµήµα τροχίσµατος υαλοπινάκων 

Όπως και στο προηγούµενο τµήµα έτσι και εδώ υπάρχουν δύο τροχιστικά 

µηχανήµατα που εργάζονται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο και στελεχώνονται µε 

δύο υπαλλήλους το καθένα (Παράρτηµα ΙΙ, φωτογραφίες 6 & 7). Το έργο αυτού του 

τµήµατος είναι να τροχίσει, να  λειάνει και να γυαλίσει όλες τις ακµές των 

υαλοπινάκων που καταφθάνουν σε αυτό καθώς όταν αυτοί κόβονται στους πάγκους 

οι άκρες τους παραµένουν αιχµηρές. Το τροχιστικό µηχάνηµα κάθε φορά µπορεί να 

τροχίσει µόνο µια πλευρά του κάθε υαλοπίνακα. Αυτό σηµαίνει πως ένας τρίγωνος 

υαλοπίνακας θα πρέπει να επεξεργαστεί τρεις φορές για να είναι έτοιµος ενώ ένας 

ορθογώνιος τέσσερις κ.ο.κ. Τα καρότσια µε τους υαλοπίνακες που καταφθάνουν από 

το τµήµα κοπής µοιράζονται στα δύο τροχιστικά µηχανήµατα ώστε να είναι όσο το 

δυνατόν µικρότερη η ουρά αναµονής τους. Όταν ένα καρότσι µε υαλοπίνακες φτάσει 

σε ένα τροχιστικό µηχάνηµα τα βήµατα της επεξεργασίας που ακολουθούνται από 

τους χειριστές του είναι τα ακόλουθα: 

1. Τοποθέτηση του καροτσιού µε τους υαλοπίνακες στην είσοδο του τροχιστικού 

µηχανήµατος καθώς και τοποθέτηση ενός άδειου καροτσιού στην έξοδό του. 

2. Έλεγχος από τους χειριστές αν οι διαστάσεις του υαλοπίνακα που πρόκειται 

να τροχιστεί συµφωνούν µε την παραγγελία που τον ακολουθεί. 
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3. Ποιοτικός έλεγχος του υαλοπίνακα για κάποια ρωγµή, γρατζουνιά ή ατέλεια. 

4. α.   Εάν δεν έχει τις σωστές διαστάσεις ή διαπιστωθεί κάποιο ποιοτικό 

ελάττωµα τοποθετείται σε ξεχωριστό αποθηκευτικό χώρο. 

β.  Εάν δεν υπάρχει κάποιο πρόβληµα ξεκινάει η τοποθέτηση των 

υαλοπινάκων πάνω στο τροχιστικό µηχάνηµα µε τη σειρά που βρίσκονται στο 

καρότσι. 

5. Περιστροφή των υαλοπινάκων µετά την κάθε έξοδο τους από το µηχάνηµα 

όσες φορές απαιτείται ώστε να τροχιστούν όλες τους οι ακµές. 

6. α. Εάν οι τροχισµένοι υαλοπίνακες δεν χρειάζονται περεταίρω επεξεργασία 

τοποθετούνται στο χώρο αποθήκευσης έτοιµων προϊόντων. 

β.   Εάν χρειάζονται επιπλέον επεξεργασία τοποθετούνται στο καρότσι που 

βρίσκεται στην έξοδο του τροχιστικού µηχανήµατος και οδηγούνται είτε στο 

τµήµα διάτρησης είτε στο τµήµα σκλήρυνσης. 

 

Τµήµα διάτρησης 

Αυτό το τµήµα της παραγωγικής διαδικασίας είναι υπεύθυνο για τη 

δηµιουργία κάθε είδους τρυπών και εγκοπών στους υαλοπίνακες. Όπως και τα 

προηγούµενα τµήµατα στελεχώνεται από δύο άτοµα από τα οποία το ένα είναι 

υπεύθυνο για τη δηµιουργία των τρυπών και το άλλο των εγκοπών. Στο τµήµα 

φτάνουν καρότσια µε υαλοπίνακες είτε από το  τµήµα κοπής είτε από το τµήµα 

τροχίσµατος. Είναι το µοναδικό τµήµα της γραµµής παραγωγής που δεν είναι 

αυτοµατοποιηµένο. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 

1. Ο υαλοπίνακας τοποθετείται οριζόντια πάνω σε έναν πάγκο. 

2. Ελέγχονται οι διαστάσεις του υαλοπίνακα ώστε να διαπιστωθεί αν συµφωνούν 

µε την παραγγελία που τον ακολουθεί καθώς και αν έχει κάποια ρωγµή, 

γρατζουνιά ή ατέλεια. 

3. α.   Εάν δεν έχει τις σωστές διαστάσεις ή διαπιστωθεί κάποιο ελάττωµα 

τοποθετείται σε ξεχωριστό αποθηκευτικό χώρο. 

β. Εάν δεν υπάρχει κάποιο πρόβληµα ο κάθε υαλοπίνακας σηµαδεύεται 

ανάλογα µε την παραγγελία που τον ακολουθεί για να επισηµανθούν τα 

ακριβή σηµεία των τρυπών και των εγκοπών. 

4. Ο υαλοπίνακας τοποθετείται πάνω στον πάγκο όπου γίνονται οι τρύπες από 

διατρητικό µηχάνηµα µε διαµαντένιες κεφαλές. 
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5. Ο υαλοπίνακας τοποθετείται πάνω σε επόµενο πάγκο όπου γίνονται οι 

εγκοπές από ειδικό τροχό για την κοπή τζαµιών. 

7.  α. Εάν οι  υαλοπίνακες δεν χρειάζονται περεταίρω επεξεργασία 

τοποθετούνται στο χώρο αποθήκευσης έτοιµων προϊόντων. 

β.   Εάν χρειάζονται επιπλέον επεξεργασία τοποθετούνται σε  καρότσι που 

βρίσκεται ακριβώς µετά τον πάγκο των εγκοπών και οδηγούνται  στο επόµενο 

και τελευταίο τµήµα της παραγωγής το τµήµα σκλήρυνσης. 

 

Τµήµα σκλήρυνσης υαλοπινάκων 

Το τµήµα αποτελείται από το φούρνο σκλήρυνσης και στελεχώνεται µε δύο 

χειριστές (Παράρτηµα ΙΙ, φωτογραφίες 8 & 9). Ο σκοπός του είναι η αύξηση της 

αντοχής του κάθε υαλοπίνακα µέχρι και πέντε φορές µέσω θερµικής κατεργασίας. Η 

κατεργασία αυτή ονοµάζεται στη διεθνή ορολογία tempering και αρχικά ο 

υαλοπίνακας θερµαίνεται για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα στους 730o C µέχρις 

ότου  η θερµότητα διαχυθεί σε ολόκληρη τη µάζα του. Στη συνέχεια ο θερµός 

υαλοπίνακας ψύχεται απότοµα µε ατµοσφαιρικό αέρα που κατευθύνεται  επάνω του 

µε πίεση µέσω τουρµπίνων για να ολοκληρωθεί η κατεργασία. Σε αυτό το τµήµα της 

παραγωγικής διαδικασίας φτάνουν καρότσια µε υαλοπίνακες είτε από το τµήµα 

διάτρησης είτε απευθείας από το τµήµα τροχίσµατος. Ο φούρνος σκλήρυνσης έχει 

την ιδιοµορφία πως µπορεί να επεξεργάζεται από έναν έως τέσσερις υαλοπίνακες 

ταυτόχρονα. Τα βήµατα που ακολουθούνται από τους χειριστές είναι τα ακόλουθα: 

1. Φόρτωµα της πρώτης «φουρνιάς» υαλοπινάκων που πρόκειται να 

επεξεργαστούν στο τραπέζι φόρτωσης 

2. Ρύθµιση χρόνου που θα παραµείνει η φουρνιά στο κοµµάτι της θέρµανσης. 

Στη συνέχεια οι υαλοπίνακες της φουρνιάς εισέρχονται στο φούρνο. 

3. Φόρτωµα της επόµενης φουρνιάς υαλοπινάκων στο τραπέζι φόρτωσης και εκ 

νέου ρύθµιση του χρόνου αν είναι απαραίτητο. Εν τω µεταξύ η πρώτη 

φουρνιά έχει περάσει από την κοµµάτι της θέρµανσης στην ψύξη και η 

δεύτερη εισέρχεται µε τη σειρά της στο φούρνο. 

4. Φόρτωµα της τρίτης φουρνιάς υαλοπινάκων στο τραπέζι φόρτωσης και 

ρύθµιση του χρόνου. 

5. Η πρώτη φουρνιά έχει εξέλθει και από το κοµµάτι της ψύξης και 

ξεφορτώνεται στο χώρο αποθήκευσης ετοίµων προϊόντων.  
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6. Μόλις η Τρίτη φουρνιά εισέλθει στο κοµµάτι της θέρµανσης 

επαναλαµβάνεται η διαδικασία από το τρίτο βήµα και µετά. 

 

2.2 ∆ιαδικασία – Οντότητες – ∆ραστηριότητες  

 

∆ιαδικασία  

Η επεξεργασία υαλοπινάκων  για τη δηµιουργία τελικών προϊόντων από τις 

πρώτες ύλες. 

 

Οντότητες  

Οι οντότητες που υπάρχουν στο σύστηµά µας είναι οι εξής: 

1. Τα πλατώ υαλοπινάκων που πρόκειται να επεξεργαστούν. 

2. Οι υαλοπίνακες που δηµιουργούνται µετά την κοπή των πλατώ στους πάγκους 

κοπής. Αυτοί οι υαλοπίνακες – ηµιέτοιµα προϊόντα υπόκεινται επεξεργασίες 

από τα διάφορα τιµήµατα της παραγωγικής διαδικασίας. 

3. Οι δύο πάγκοι κοπής των υαλοπινάκων. 

4. Τα δύο τροχιστικά µηχανήµατα. 

5. Το τµήµα διάτρησης. 

6. Ο φούρνος σκλήρυνσης των υαλοπινάκων. 

Οι δύο πρώτες οντότητες είναι παθητικές καθώς υφίστανται την επεξεργασία 

στα διάφορα τµήµατα του συστήµατος, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις είναι ενεργητικές 

καθώς αυτές πραγµατοποιούν τις απαιτούµενες ενέργειες που οδηγούν στη 

δηµιουργία τελικών προϊόντων. 

 

∆ραστηριότητες 

Οι δραστηριότητες του συστήµατος σχετίζονται άµεσα µε την άφιξη και 

αναχώρηση των προς επεξεργασία υαλοπινάκων από το κάθε τµήµα της παραγωγικής 

διαδικασίας. Έτσι έχοντας αποθηκευµένα πλατώ υαλοπινάκων τα οποία περιµένουν 

τη σειρά τους να επεξεργαστούν έχουµε τις δραστηριότητες της κοπής, του 

τροχίσµατος, της διάτρησης και της σκλήρυνσης ενώ τελικά προϊόντα προκύπτουν 

µετά το τέλος της κάθε δραστηριότητας και οδηγούνται προς αποθήκευση. 

Οι υαλοπίνακες λοιπόν στην αρχή της παραγωγικής διαδικασίας µπορεί να 

βρίσκονται είτε στην ουρά αναµονής για κοπή είτε να κόβονται. Στη συνέχεια, 

ανάλογα µε την επεξεργασία που είναι προγραµµατισµένο να ακολουθήσουν,  µπορεί 
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να βρίσκονται  είτε στην ουρά αναµονής για τρόχισµα ή να τροχίζονται είτε στην 

ουρά αναµονής για διάτρηση ή να επεξεργάζονται από αυτό το τµήµα. Ενώ τέλος 

βρίσκονται σε κατάσταση αναµονής στο φούρνο σκλήρυνσης ή σε φάση 

επεξεργασίας. 

Αντίστοιχα µε τα προηγούµενα και κάθε τµήµα της παραγωγής µπορεί να 

βρίσκεται είτε σε κατάσταση αναµονής περιµένοντας κάποιον υαλοπίνακα είτε σε 

κατάσταση λειτουργίας. 

 

2.3 Χωροταξική διάταξη – ∆ιαγράµµατα ροής 

 

Μετά την περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και τον ορισµό των 

οντοτήτων και δραστηριοτήτων του συστήµατος στην επόµενη σελίδα παρουσιάζεται  

η χωροταξική διάταξη των διαφόρων τµηµάτων και αποθηκευτικών χώρων όπως 

αυτά υπάρχουν το παρόν διάστηµα στο εργοστάσιο της Κυριακίδης. Η κατανοµή 

αυτή προέκυψε µετά από αρκετές αλλαγές θέσεων των διαφόρων τµηµάτων εργασίας. 

Αλλαγές στη διάταξη προέκυπταν κάθε φορά που: 

1. Γινόταν επέκταση στο χώρο παραγωγής (π.χ. επεκτάσεις 2000 και 2007). 

2. Ένα νέο στοιχείο προσθέτονταν στη γραµµή παραγωγής (π.χ. αγορά φούρνου 

σκλήρυνσης το 2004). 

Οι αλλαγές αυτές γίνονταν πάντα µε κριτήριο να ελαχιστοποιηθούν οι 

αποστάσεις µεταξύ των άµεσα σχετιζοµένων τµηµάτων. ώστε να µην υπάρχουν 

αδικαιολόγητα αυξηµένοι χρόνοι µεταφοράς των ηµιέτοιµων προϊόντων από το ένα 

τµήµα στο επόµενο.  
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   Αναλυτικό διάγραµµα ροής 

 

 

 

 

 

 

Χώρος αποθήκευσης Ά υλών 

 

Πάγκος 
κοπής Α 

 

 

 

Φούρνος 
σκλήρυνσης 
υαλοπινάκων 

 

 

 

Χώρος 
αποθήκευσης 
Ά υλών 

 

 

Τροχιστικό 
µηχάνηµα Β 

 

 

 

Χώρος 
αποθήκευσης 
τελικών 
προϊόντων 

 

 

Χώρος αποθήκευσης τελικών 
προϊόντων 

 

 

Τροχιστικό 
µηχάνηµα A 

 

 

∆ιάτρηση 

 

 

Πάγκος 
κοπής B 
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Στη συνέχεια παρατίθεται το αναλυτικό διάγραµµα ροής της διεργασίας που 

δείχνει όλες τις πιθανές εισροές και εκροές κάθε στοιχείου που συµµετέχει στη 

παραγωγική διαδικασία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΠΗΣ 

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ Α 

ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΠΗΣ 

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ Β 

ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α 

ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Β 

ΔΙΑΤΡΗΣΗ 

ΤΜΗΜΑ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ 

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 

ΤΕΛΙΚΟ

ΠΡΟΙΟΝ 

Α 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΠΡΟΙΟΝ 

Δ 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΠΡΟΙΟΝ 

Γ 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΠΡΟΙΟΝ 

Β 

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 
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Το προηγούµενο διάγραµµα µπορεί να απλοποιηθεί εάν οι διεργασίες 

οµαδοποιηθούν ανά τµήµα. Σε αυτή την περίπτωση το διάγραµµα ροής 

διαµορφώνεται ως εξής:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ 

ΥΛΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ 

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΠΡΟΙΟΝ 

Α 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΠΡΟΙΟΝ 

B 

ΤΕΛΙΚΟ

ΠΡΟΙΟΝ 

Γ 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΠΡΟΙΟΝ 

Δ 

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  
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Από το διάγραµµα ροής γίνεται κατανοητό πως οι πιθανές «διαδροµές» που 

µπορεί να ακολουθήσει ο κάθε υαλοπίνακας κατά την παραγωγική διαδικασία είναι 

αρκετές. Μια απορία που πιθανώς να έχει δηµιουργηθεί είναι το πώς γνωρίζει ο 

υπεύθυνος της κάθε θέσης εργασίας τη «διαδροµή» που πρέπει να ακολουθήσει ο 

εκάστοτε υαλοπίνακας. Αυτό επιτυγχάνεται µε το δελτίο παραγγελίας που συνοδεύει 

κάθε υαλοπίνακα από το πρώτο µέχρι το τελευταίο στάδιο της παραγωγής του. 

Περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία παραγγελίας υπάρχουν στο Παράρτηµα Ι. 

 

2.4 ∆εδοµένα 

 

Η  γραµµή παραγωγής της Κυριακίδης µελετήθηκε για τα έτη 2008, 2009 και 

2010.  Τα στοιχεία που παρουσιάζονται παρακάτω ελήφθησαν από το ERP σύστηµα 

της εταιρείας που εκτός των άλλων διατηρεί τέτοιου είδους στατιστικές.  Το 

συγκεκριµένο σύστηµα εγκαταστάθηκε στην εταιρεία στα µέσα του 2007 οπότε δεν 

υπάρχουν προγενέστερα έγκυρα στοιχεία να αναλυθούν τα οποία θα έδιναν 

µεγαλύτερη αξιοπιστία σε αυτή τη µελέτη.  

 

Πίνακας 1 

Έτος Παραγγελίες που εκτελέστηκαν Πλατώ που καταναλώθηκαν 

2008 6.513 13.196 

2009 5.236 9.630 

2010 5.901 10.704 

 

 Όπως παρατηρούµε στα δεδοµένα του πίνακα το 2008 ήταν η χρονιά µε τη 

µεγαλύτερη κατανάλωση πλατώ υαλοπινάκων. Το 2009 παρατηρήθηκε µείωση της 

κατανάλωσης πρώτων υλών σε ποσοστό 27% σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος. 

Ενώ το 2010 σηµειώθηκε αύξηση της τάξης του 11% σε σύγκριση µε το 2009. 

 Τα παραπάνω νούµερα είναι λογικά αν σκεφτεί κάποιος πως η αγορά 

υαλοπινάκων επηρεάζεται από τις κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες της εποχής. Για 

παράδειγµα σηµαντικό ρόλο στην αυξηµένη ζήτηση του 2008 έπαιξαν οι κοινωνικές 

αναταραχές που σηµειώθηκαν στις µεγάλες πόλεις της Ελλάδας το ∆εκέµβρη εκείνου 

του έτους. Με τις αναταραχές αυτές και τα επεισόδια που τις συνόδευσαν 
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σηµειώθηκε µεγάλη αύξηση των παραγγελιών που δέχτηκε η Κυριακίδης και 

αφορούσαν κυρίως την αντικατάσταση σπασµένων βιτρινών καταστηµάτων. 

Αντίστοιχα η µείωση του 2009 µπορεί να αποδοθεί σε σηµαντικό ποσοστό στην 

οικονοµική κρίση που σηµειώθηκε σε όλο τον κόσµο και επηρέασε και την ελληνική 

αγορά. Η Κυριακίδης δεν έµεινε ανεπηρέαστη καθώς µειώθηκε σηµαντικά ο αριθµός 

των παραγγελιών που δέχτηκε. 

 Για την πραγµατοποίηση της προσοµοίωσης είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε 

σε ποιο ποσοστό οι υαλοπίνακες ακολουθούν κάθε πιθανή «διαδροµή» της 

παραγωγικής διαδικασίας. Στο πίνακα 2 φαίνονται αυτά τα ποσοστά τα οποία επίσης 

προήλθαν από το σύστηµα ERP και αφορούν συνολικά τα τρία εξεταζόµενα έτη 

καθώς δεν ήταν δυνατή η άντληση στοιχείων για την κάθε χρονιά ξεχωριστά. 

 

Πίνακας 2 

∆ιαδροµή   

Από Προς 
Ανηγµένο 
ποσοστό % 

Απόλυτο 
ποσοστό % 

Χώρο αποθήκευσης 
πρώτων υλών 

Τµήµα κοπής 100% 100% 

Τµήµα κοπής Τµήµα τροχίσµατος 89% 89% 

Τµήµα κοπής Τµήµα διάτρησης 1% 1% 

Τµήµα κοπής Τελικό προϊόν 10% 10% 

Τµήµα τροχίσµατος Τµήµα διάτρησης 65,2% 58% 

Τµήµα τροχίσµατος Τµήµα σκλήρυνσης 20,2% 18% 

Τµήµα τροχίσµατος Τελικό προϊόν 14,6% 13% 

Τµήµα διάτρησης Τµήµα σκλήρυνσης 84,7% 50% 

Τµήµα διάτρησης Τελικό προϊόν 15,3% 9% 

Τµήµα σκλήρυνσης Τελικό προϊόν 100% 68% 

Τα ποσοστά που φαίνονται στην στήλη «Απόλυτο ποσοστό %» 

αντιπροσωπεύουν το ποσοστό επί του συνόλου των υαλοπινάκων που ακολουθεί τη 

συγκεκριµένη «διαδροµή».  Τα ποσοστά που βρίσκονται στην στήλη «Ανηγµένο 

ποσοστό %»  δηλώνουν το σταθµισµένο ποσοστό επί τοις εκατό των υαλοπινάκων 
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που ακολουθούν τη συγκεκριµένη διαδροµή. Αν προσαρµόσουµε τα ποσοστά αυτά 

στο διάγραµµα ροής έχουµε τα εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13% 

(14,6%) 

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ 

ΥΛΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ 

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 

ΤΕΛΙΚΟ

ΠΡΟΙΟΝ 

Α 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΠΡΟΙΟΝ 

B 

ΕΤΟΙΜΟ 

ΠΡΟΙΟΝ 

Γ 

ΤΕΛΙΚΟ

ΠΡΟΙΟΝ 

Δ 

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

100% 

10% 

1% 89% 

58% 

(65,2%) 

50% 

(84,7%) 
18% 

(20,2%) 
9% 

(15,3%) 

68% 

(100%) 



 24

2.5 Παραδοχές 

 

Παρακάτω θα παρατεθούν οι παραδοχές οι οποίες θα ισχύουν κατά τη 

διάρκεια της προσοµοίωσης της διεργασίας. 

 

Γενικές παραδοχές 

Η γραµµή παραγωγής θα προσοµοιωθεί ξεχωριστά για το κάθε ένα από τα έτη 

2008, 2009 και 2010. Για το κάθε έτος θεωρείτε πως: 

1. Οι εργάσιµες µέρες ανέρχονται σε 250.  

2. Η επιχείρηση λειτουργεί για οχτώ ώρες σε καθηµερινή βάση από τις 8 πµ. 

µέχρι τις 4 µµ, χωρίς διακοπές για διάλειµµα από τους υπαλλήλους.  

3. Οι παραγγελίες που εκτελέστηκαν ανά έτος καταφτάνουν µε σταθερό ρυθµό.  

4. Η παραγωγή ξεκινάει χωρίς να υπάρχουν ηµιέτοιµα προϊόντα. 

Επίσης για κάθε µια από τις εξεταζόµενες χρονιές θα πραγµατοποιηθούν 20 

επαναλήψεις της προσοµοίωσης µε σκοπό να εξαχθεί ο µέσος όρος τους ώστε τα 

αποτελέσµατα να είναι περισσότερο ασφαλή. 

Μια ακόµα παραδοχή είναι πως δεν υπάρχουν στην αρχή και δεν παράγονται 

στη συνέχεια ελαττωµατικά προϊόντα σε καµία φάση της παραγωγικής διαδικασίας. 

∆εχόµαστε πως η ουρά αναµονής των πρώτων υλών είναι LIFO (Last In First Out) 

ενώ όλες οι υπόλοιπες είναι FIFO (First In First Out). ∆εχόµαστε πως υπάρχουν 

πάντα διαθέσιµες πρώτες ύλες όποτε αυτές απαιτούνται. Επίσης θεωρείται πως δεν 

υπάρχουν χρόνοι που κάποιο τµήµα της παραγωγικής διαδικασίας να παραµένει για 

οποιοδήποτε λόγο ανενεργό (π.χ. εργασίες συντήρησης µηχανηµάτων). Οι 

υαλοπίνακες µεταφέρονται από το ένα τµήµα στο επόµενο µε καρότσια τα οποία 

θεωρούµε πως µεταφέρουν κάθε φορά σταθερό αριθµό υαλοπινάκων και ίσο µε 20 

τεµάχια. Επιπλέον ο χρόνος µεταφοράς των καροτσιών από το ένα τµήµα στο 

επόµενο έχει ενσωµατωθεί. Μια  ακόµα σηµαντική παραδοχή που αφορά όλα τα 

τµήµατα της διεργασίας είναι πως το προσωπικό εργάζεται µε σταθερό ρυθµό (που 

ορίζεται στη συνέχεια στις παραδοχές του  κάθε τµήµατος) καθ’ όλη τη διάρκεια της 

προσοµοίωσης. 
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Παραδοχές του τµήµατος κοπής υαλοπινάκων 

Το τµήµα κοπής υαλοπινάκων όπως αναφέρθηκε αποτελείται από δύο 

πάγκους οι οποίοι λειτουργούν ανεξάρτητα. Ο χρόνος που χρειάζεται για να κόψει 

ένας πάγκος ένα πλατώ στις διαστάσεις που απαιτείται ποικίλει. Θεωρήθηκε πως το 

προσωπικό των πάγκων εργάζεται µε τον ίδιο ρυθµό, ο οποίος µετά από παρατήρηση 

του συγκεκριµένου τµήµατος προσεγγίζει τα 15 λεπτά ανά πλατώ. Στη προσοµοίωση 

λοιπόν που ακολουθεί θεωρήθηκε πως ο χρόνος που χρειάζεται ο κάθε πάγκος για την 

κοπή ενός πλατώ ακολουθεί κανονική κατανοµή µε µέσο ίσο µε 15 λεπτά και τυπική 

απόκλιση ίση µε  2 λεπτά. 

 Σε αυτό το τµήµα όµως δεν ποικίλει µόνο ο χρόνος κοπής ενός πλατώ αλλά 

και ο αριθµός των τεµαχίων στα οποία θα χωριστεί. Ο αριθµός αυτός µετά από 

µετρήσεις επί της παραγωγικής διαδικασίας θεωρήθηκε πως ακολουθεί κανονική 

κατανοµή µε µέσο 5 τεµάχια και τυπική απόκλιση 1 τεµάχιο.  

 

Παραδοχές του τµήµατος τροχίσµατος υαλοπινάκων 

Το τµήµα αυτό αποτελείται επίσης από δύο ανεξάρτητα τροχιστικά 

µηχανήµατα τα οποία έχουν την ίδια παραγωγική δυναµικότητα. Ο χρόνος που 

απαιτείται για να λειανθούν και να γυαλιστούν όλες οι απαιτούµενες ακµές ενός 

υαλοπίνακα υπολογίστηκε πως δεν είναι µικρότερος των 3 λεπτών αλλά ούτε 

µεγαλύτερος των 4 λεπτών.  Γι αυτό το λόγο στη προσοµοίωση χρησιµοποιήθηκε 

οµοιόµορφη κατανοµή ελάχιστο 3 λεπτά και µέγιστο 4 λεπτά. Θεωρείται επίσης πως 

οι χρόνοι αυτοί ισχύουν και για τα δύο τροχιστικά µηχανήµατα. 

 

Παραδοχές του τµήµατος διάτρησης υαλοπινάκων 

Στο συγκεκριµένο τµήµα πραγµατοποιούνται ανεξάρτητα δύο διεργασίες αυτή 

των τρυπών και αυτή των εγκοπών. Για τις ανάγκες τις προσοµοίωσης αυτές οι δύο 

διεργασίες αντιµετωπίζονται σαν µία. 

Επίσης όπως έχει προαναφερθεί αυτό είναι το µοναδικό τµήµα της διεργασίας 

που δεν είναι αυτοµατοποιηµένο. Παρόλα αυτά η παραδοχή πως ο συνολικός χρόνος 

που χρειάζονται οι εργαζόµενοι για τη διάτρηση ενός υαλοπίνακα ακολουθεί 

κανονική κατανοµή µε µέσο ίσο µε 3 λεπτά και τυπική απόκλιση ίση µε 0,5 λεπτά 

ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. 

 

Παραδοχές του τµήµατος σκλήρυνσης υαλοπινάκων 
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Το τµήµα αυτό είναι µεν αυτοµατοποιηµένο αλλά αποτελείται από µια µόνο 

µηχανή (σε αντίθεση µε τα τµήµατα κοπής και τροχίσµατος που περιλαµβάνουν από 

δύο µηχανές το καθένα). Ο φούρνος σκλήρυνσης µπορεί να επεξεργαστεί ταυτόχρονα 

από ένα έως τέσσερα τεµάχια ανά φουρνιά.  

Η πρώτη παραδοχή που γίνεται έχει να κάνει µε τους υαλοπίνακες που 

επεξεργάζονται ανά φουρνιά. Χρησιµοποιήθηκε λοιπόν οµοιόµορφη κατανοµή µε 

ελάχιστο ίσο µε 1 και µέγιστο ίσο µε 4 τεµάχια. 

Η δεύτερη παραδοχή που γίνεται έχει να κάνει µε τον χρόνο επεξεργασίας της 

κάθε φουρνιάς ο οποίος  σε αυτή την περίπτωση έχει µεγαλύτερο εύρος µεταβολής 

και µπορεί να ποικίλλει από 3 έως 6 λεπτά. Παρόµοια µε τις προηγούµενες 

περιπτώσεις χρησιµοποιούµε οµοιόµορφη κατανοµή µε τα αντίστοιχα κάτω και άνω 

όρια. 
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Κεφάλαιο 3 

Προσοµοίωση σε περιβάλλον Extend 

 

3.1 Περιγραφή µοντέλου 

 

Έχοντας αναλύσει όλες τις απαραίτητες πτυχές της παραγωγικής διαδικασίας 

και έχοντας κάνει τις αναγκαίες παραδοχές το επόµενο βήµα είναι η δηµιουργία του 

µοντέλου που θα προσοµοιώσει το εργοστάσιο της Κυριακίδης για τα τρία 

εξεταζόµενα έτη.  

 Για την προσοµοίωση της γραµµής παραγωγής σε περιβάλλον Extend 

χρησιµοποιήθηκαν εργαλεία από τις  ακόλουθες βιβλιοθήκες: Plotter, BPR, Discrete 

Event, Generic και Mfg. Τα εργαλεία αυτά χρησιµοποιήθηκαν και συνδυάστηκαν 

κατάλληλα – όπως θα παρουσιαστεί στη συνέχεια – για τη δηµιουργία πέντε 

ιεραρχικών blocks. Το πρώτο από αυτά τα blocks αναπαριστά την αποθήκη πρώτων 

υλών ενώ το κάθε ένα από τα υπόλοιπα blocks προσοµοιώνει τις εργασίες που 

γίνονται στα τέσσερα διαφορετικά πόστα της παραγωγικής διαδικασίας όπως αυτά 

αναλύθηκαν νωρίτερα. 

 Εκτός των ιεραρχικών blocks στο µοντέλο τοποθετήθηκαν τα εργαλεία 

Activity Stats, Queue Stats, τρεις Plotters καθώς και το Executive block.  Η 

τοποθέτηση του Executive block είναι απαραίτητη για να πραγµατοποιηθεί η 

προσοµοίωση ενώ τα υπόλοιπα εργαλεία είναι αυτά που µετά το πέρας της 

προσοµοίωσης θα δώσουν τα απαραίτητα στοιχεία για να την εξαγωγή των 

συµπερασµάτων που αφορούν την εν λόγω γραµµή παραγωγής. Η µορφή της 

διεργασίας όπως αυτή προσοµοιώθηκε σε περιβάλλον Extend φαίνεται στην εικόνα 1 

στην επόµενη σελίδα.  
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Εικόνα 1 : Η µελετώµενη γραµµή παραγωγής προσοµοιωµένη σε περιβάλλον Extend. 
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3.2 Πρώτο ιεραρχικό block – Πρώτες ύλες  

 

Το πρώτο ιεραρχικό block όπως ήδη αναφέρθηκε αναπαριστά το χώρο 

αποθήκευσης πρώτων υλών. Στο συγκεκριµένο πρόβληµα δεν µελετάται το πώς και 

µε ποιο ρυθµό καταφθάνουν οι πρώτες ύλες στον αποθηκευτικό χώρο, θεωρείτε όµως 

δεδοµένο πως σε κάθε χρονική στιγµή υπάρχουν διαθέσιµες πρώτες ύλες ώστε να 

τροφοδοτηθεί το πρώτο στάδιο της γραµµής παραγωγής. 

Τα επιµέρους εργαλεία που συνθέτουν το χώρο αποθήκευσης πρώτων υλών 

είναι τα Import, Queue LIFO και Count Items (εικόνα 2). Από αυτά το πρώτο 

προέρχεται από τη βιβλιοθήκη BPR του Extend, ενώ τα δύο τελευταία από τη 

βιβλιοθήκη Discrete Event. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Ιεραρχικό block 1, πρώτες ύλες. 

 

Το εργαλείο Import προσοµοιώνει το χώρο που είναι αποθηκευµένες οι 

πρώτες ύλες. Επειδή θεωρήθηκε πως οι παραγγελίες που εκτελέστηκαν ανά έτος 

καταφτάνουν µε σταθερό ρυθµό η τροφοδοσία της παραγωγής για τα εξεταζόµενα 

έτη είναι η ακόλουθη: 

 

Πίνακας 3 

 

 2008 2009 2010 

Πλατώ/έτος 13.196 9.630 10.704 

Πλατώ/λεπτό 0,109967 0,08025 0,0892 

Λεπτά/πλατώ 9,0937 12,461 11,211 
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Τα δεδοµένα που εισάγονται στο παράθυρο διαλόγου του εργαλείου Import 

είναι τα µοναδικά που διαφοροποιούνται από  έτος σε έτος. Το παράθυρο διαλόγου 

για το κάθε έτος φαίνεται στις εικόνες 3, 4 και 5 αντίστοιχα. 

 

 

 

Εικόνα 3: Παράθυρο διαλόγου Import για το 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4: Παράθυρο διαλόγου Import για το 2009 
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Εικόνα 5: Παράθυρο διαλόγου Import για το 2010 

 

Το εργαλείο Queue LIFO τοποθετήθηκε επειδή – όπως είπαµε στο δεύτερο 

κεφάλαιο – τα πλατώ που τοποθετούνται πρώτα στον αποθηκευτικό χώρο 

χρησιµοποιούνται τελευταία από τη γραµµή παραγωγής. Ενώ επιπλέον στο τέλος της 

προσοµοίωσης θα µας παρέχει πληροφορίες για την ουρά αναµονής των πάγκων 

κοπής. 

 Τέλος το Count Items τοποθετήθηκε για να µετράει τον αριθµό των πλατώ 

που έφυγαν από το χώρο αποθήκευσης και ξεκίνησαν να επεξεργάζονται.   

 

3.3 ∆εύτερο ιεραρχικό block – Τµήµα κοπής  

 

Στο δεύτερο ιεραρχικό block προσοµοιώνεται το τµήµα κοπής που αποτελεί 

το ουσιαστικά το πρώτο κοµµάτι της γραµµής παραγωγής. Στο block αυτό 

εισέρχονται όλες οι πρώτες ύλες και όπως είδαµε στο διάγραµµα ροής της διεργασίας 

κατά την έξοδο το 10%  των προϊόντων είναι έτοιµα (έχει ολοκληρωθεί η 

επεξεργασία τους) και οδηγούνται προς αποθήκευση ενώ το υπόλοιπο 90% συνεχίζει 

την επεξεργασία στα επόµενα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Πιο 

συγκεκριµένα το 89% οδηγείται προς τρόχισµα ενώ το υπόλοιπο 1% για διάτρηση. Η 

µορφή αυτού του block φαίνεται στην εικόνα 6. 
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Εικόνα 6: Ιεραρχικό block 2, τµήµα κοπής 

 

Εικόνα 7: Παράθυρο διαλόγου Transaction block    Εικόνα 8: Παράθυρο διαλόγου Input Random Number 
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Τα επιµέρους εργαλεία που συνθέτουν το τµήµα κοπής είναι τα ακόλουθα: 

• Από τη βιβλιοθήκη BPR χρησιµοποιήθηκαν τα blocks Transaction και 

Decision. 

• Από τη βιβλιοθήκη Discrete Event χρησιµοποιήθηκαν από 2 blocks Set 

Attribute και Count Items, 1 Batch καθώς και 1 Queue FIFO. 

• Από τη βιβλιοθήκη Mfg 1 Unbatch. 

• Από τη βιβλιοθήκη Generic 4 blocks Input Random Number. 

 

Το Transaction αναπαριστά τους πάγκους κοπής και το παράθυρο διαλόγου 

του φαίνεται στην εικόνα 7. Το πεδίο maximum number of transactions έχει 

συµπληρωθεί µε την τιµή δύο επειδή υπάρχουν δύο πάγκοι κοπής στη διεργασίας. 

Στο Transaction έχουµε συνδέσει µια γεννήτρια τυχαίων αριθµών (εικόνα 8) επειδή 

όπως είπαµε ο χρόνος που χρειάζεται ο κάθε πάγκος για να επεξεργαστεί ένα πλατώ 

ακολουθεί κανονική κατανοµή µε µέσο 15 λεπτά και τυπική απόκλιση 2 λεπτά. 

Tο κάθε πλατώ που φορτώνεται στους πάγκους κόβεται σε τεµάχια ο αριθµός 

των οποίων δεν είναι συγκεκριµένος αλλά ακολουθεί κανονική κατανοµή µε µέσο 5 

και τυπική απόκλιση 1 τεµάχιο. Αυτό στην προσοµοίωση το πετυχαίνουµε 

συνδέοντας µετά το Transaction τα εργαλεία Unbatch (variable) και Input Random 

Number (εικόνα 9). Στη συνέχεια τοποθετήθηκε ένα block Count Items για την 

καταµέτρηση του αριθµού των υαλοπινάκων που φεύγουν από τους πάγκους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 9: Παράθυρο διαλόγου Input Random Number
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Σε αυτό το σηµείο, µετά την επεξεργασία της κοπής πρέπει να χωριστούν τα 

έτοιµα προϊόντα από τα υπόλοιπα. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη συνδυασµένη χρήση των 

εργαλείων Set Attribute, Input Random Number και Decision. To Input Random 

Number (εικόνα 10) στέλνει στο Set Attribute τυχαίες τιµές που ακολουθούν 

οµοιόµορφη κατανοµή µε ελάχιστο 0 και µέγιστο 1. Ακολούθως το Set Attribute 

(εικόνα 11) δίνει σε κάθε υαλοπίνακα µια από αυτές τις τιµές. Με αυτό τον τρόπο ο 

κάθε υαλοπίνακας που φεύγει από τους πάγκους κοπής έχει µια τιµή που κυµαίνεται 

από 0 έως 1. Ο  κόµβος Decision (εικόνα 12) “διαβάζει” αυτή την τιµή και οδηγεί το 

10% των προϊόντων – που έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία τους – να ακολουθήσουν 

τη διαδροµή που καταλήγει στους αποθηκευτικούς χώρους τελικών προϊόντων και το 

υπόλοιπο 90% στα επόµενα στα επόµενα στάδια της διαδικασίας. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10: Παράθυρο διαλόγου Input Random Number 
 

 

Εικόνα 11: Παράθυρο διαλόγου Set Attribute 

 
Τα προϊόντα που συνεχίζουν την επεξεργασία τοποθετούνται πάνω σε 

καρότσια και οδηγούνται στα επόµενα στάδια της παραγωγής. Η προσοµοίωση των 

καροτσιών επιτυγχάνεται µε το εργαλείο Batch (εικόνα 13). Μετά από αυτή την 

οµαδοποίηση τοποθετήθηκε το εργαλείο Queue FIFO για να διασφαλιστεί πως τα 

καρότσια θα επεξεργαστούν µε τη σειρά, ενώ το Count Items τοποθετήθηκε για να 

µετρήσει τον αριθµό αυτών των καροτσιών. 
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Εικόνα 12: Παράθυρο διαλόγου Decision 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 13: Παράθυρο διαλόγου Batch 

 

 Τα επόµενα τρία εργαλεία, που ολοκληρώνουν τη δοµή του δεύτερου 

ιεραρχικού block, Set Attribute, Input Random Number και Decision τοποθετήθηκαν 

για να κατευθύνουν τα καρότσια µε τους ηµι-επεξεργασµένους υαλοπίνακες στο 

σωστό επόµενο στάδιο της παραγωγής τους. Έτσι µε την ίδια λογική µε πριν δίνονται 

στα καρότσια τιµές από τα δύο πρώτα blocks ενώ το Decision (εικόνα 14)  οδηγεί το 

98,89% για τρόχισµα (τρίτο ιεραρχικό block) και το υπόλοιπο 1,11% για διάτρηση 

(τέταρτο ιεραρχικό block).  
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Εικόνα 14: Παράθυρο διαλόγου Decision 

 

3.4 Τρίτο ιεραρχικό block – Τµήµα τροχίσµατος  

 

Σε αυτό το ιεραρχικό block προσοµοιώνεται το τµήµα τροχίσµατος της 

παραγωγικής διαδικασίας. To block αυτό έχει µια εισερχόµενη ροή (από το τµήµα 

κοπής) και τρεις εξερχόµενες. Τα ποσοστά κατανοµής των εξερχοµένων ροών είναι :  

• 14,6% έτοιµα προϊόντα, οδηγούνται προς αποθήκευση. 

• 65,2% προς το ιεραρχικό block του τµήµατος διάτρησης. 

• 20,2% προς το ιεραρχικό block του τµήµατος σκλήρυνσης. 

 

 Τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για τη δηµιουργία αυτού του ιεραρχικού 

block παραθέτονται παρακάτω και η αλληλουχία τους φαίνεται στην εικόνα 15. 

• Από τη βιβλιοθήκη BPR χρησιµοποιήθηκαν 3 blocks, 1 Transaction και 2 

Decision. 

• Από τη βιβλιοθήκη Discrete Event χρησιµοποιήθηκαν 6 blocks, 2 Set 

Attribute, 1 Count items, 1 Batch καθώς και 2 Queue FIFO. 

• Από τη βιβλιοθήκη Mfg 1 Unbatch 

• Από τη βιβλιοθήκη Generic 3 blocks Input Random Number 
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Εικόνα 15: Ιεραρχικό block 3, τµήµα τροχίσµατος 

 

 
 

 

 

 

 

 

Εικόνα 16: Παράθυρο διαλόγου Unbatch    Εικόνα 17: Παράθυρο διαλόγου Transaction
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Οι ηµιέτοιµοι υαλοπίνακες καταφτάνουν στο τµήµα αυτό από το τµήµα κοπής 

οµαδοποιηµένοι πάνω σε καρότσια των είκοσι τεµαχίων. Για αυτό το λόγο πριν 

ξεκινήσει η επεξεργασία των υαλοπινάκων από τα τροχιστικά µηχανήµατα πρέπει να 

απο-οµαδοποιηθούν. Αυτό επιτυγχάνεται µε το εργαλείο Unbatch (εικόνα 16). Μετά 

το Unbatch τοποθετήθηκε το εργαλείο Queue LIFO το οποίο στο τέλος της 

προσοµοίωσης θα δώσει στοιχεία που αφορούν την αναµονή των υαλοπινάκων για 

αυτό το τµήµα. 

Το τρόχισµα των υαλοπινάκων προσοµοιώνεται από το εργαλείο Transaction. 

Επειδή στη γραµµή παραγωγής υπάρχουν δύο τροχιστικά µηχανήµατα στο πεδίο 

maximum number of transactions στο παράθυρο διαλόγου του εργαλείου Transaction 

βάζουµε την τιµή ίση µε δύο (εικόνα 17). 

Το Input Random Number συνδέεται µε το Transaction και ουσιαστικά το 

τροφοδοτεί µε το χρόνο που χρειάζεται ο κάθε υαλοπίνακας για να επεξεργαστεί. Ο 

χρόνος αυτός όπως έχει αναφερθεί ακολουθεί οµοιόµορφη κατανοµή µε ελάχιστο 3 

λεπτά και µέγιστο 4 λεπτά. Το παράθυρο διαλόγου του εργαλείου Input Random 

Number παρουσιάζεται στην εικόνα 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 18: Παράθυρο διαλόγου Input Random Number 

 

Το εργαλείο Count Items τοποθετήθηκε µετά το Transaction  για να µετρήσει 

τον αριθµό των υαλοπινάκων που επεξεργάστηκαν συνολικά από τα τροχιστικά 

µηχανήµατα. 

Μετά το τρόχισµα οι υαλοπίνακες η επεξεργασία των οποίων έχει 

ολοκληρωθεί πρέπει να ξεχωριστούν από τους υπόλοιπους που η επεξεργασία τους θα 

συνεχιστεί στα επόµενα στάδια της γραµµής παραγωγής. Για αυτό το λόγο 
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χρησιµοποιείται και πάλι ο συνδυασµός των εργαλείων Set Attribute, Input Random 

Number και Decision. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ίδια µε το προηγούµενο 

ιεραρχικό block και το µόνο που τροποποιήθηκε είναι το ποσοστό των υαλοπινάκων 

που βγαίνουν από το ιεραρχικό block σαν έτοιµα προϊόντα (εικόνα 19). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 19: Παράθυρο διαλόγου Decision 

 

 Με αυτό τον τρόπο το 14,6% των υαλοπινάκων που επεξεργάστηκαν από τα 

τροχιστικά µηχανήµατα εγκαταλείπει το ιεραρχικό block ως έτοιµο προϊόν. Τα 

υπόλοιπα προϊόντα η επεξεργασία των οποίων θα συνεχιστεί στα επόµενα ιεραρχικά 

block τοποθετούνται σε καρότσια µε τη βοήθεια του εργαλείου Batch όπως 

προηγουµένως. Στη συνέχεια τα καρότσια αυτά περνάνε από το εργαλείο Queue 

FIFO ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι  θα ακολουθηθεί η σειρά προτεραιότητάς τους 

(εικόνα 20). 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 20: Παράθυρο διαλόγου Queue FIFO 
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Οι ηµιέτοιµοι υαλοπίνακες που βρίσκονται οµαδοποιηµένοι σε καρότσια 

πρέπει τώρα να διαχωριστούν έτσι ώστε το 76,3% αυτών των καροτσιών να οδηγηθεί 

στο ιεραρχικό block του τµήµατος διάτρησης και το υπόλοιπο 23,7% στο ιεραρχικό 

block του τµήµατος σκλήρυνσης. Αυτό επιτυγχάνεται για ακόµη µια φορά µε τη 

συνδυασµένη χρήση των εργαλείων Set Attribute, Input Random Number και 

Decision. Το παράθυρο διαλόγου του Decision φαίνεται στην εικόνα 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 21: παράθυρο διαλόγου Decision 

 

 Με το διαχωρισµό των καροτσιών που συνεχίζουν στα επόµενα στάδια της 

παραγωγής ολοκληρώνεται η περιγραφή του ιεραρχικού block του τροχίσµατος. 

 

3.5 Τέταρτο ιεραρχικό block – Τµήµα διάτρησης  

 

 Στο τέταρτο ιεραρχικό block προσοµοιώνεται το τµήµα διάτρησης της 

γραµµής παραγωγής το οποίο είναι και το µοναδικό τµήµα της παραγωγικής 

διαδικασίας το οποίο δεν είναι αυτοµατοποιηµένο. Το block αυτό έχει δύο 

εισερχόµενες ροές (µία από το ιεραρχικό block του τµήµατος κοπής και µία από το 

ιεραρχικό block του τροχίσµατος) και δύο εξερχόµενες ροές (µία έτοιµων προϊόντων 

προς αποθήκευση και µία προς το ιεραρχικό block του τµήµατος σκλήρυνσης). Τα 

ποσοστά των εισερχόµενων ροών είναι τα ακόλουθα: 

• 1,11% των υαλοπινάκων που επεξεργάζονται στο τµήµα κοπής  

• 65,2% των υαλοπινάκων που επεξεργάζονται στο τµήµα τροχίσµατος 
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Τα ποσοστά των υαλοπινάκων των εξερχόµενων ροών είναι τα εξής: 

• 84,7% προς το ιεραρχικό block του τµήµατος σκλήρυνσης 

• 15,3% έτοιµα προϊόντα οδηγούνται προς αποθήκευση 

 

 Για τη δηµιουργία του block χρησιµοποιήθηκαν συνολικά 11 εργαλεία ο 

συνδυασµός των οποίων παρουσιάζεται στην εικόνα 22 και είναι τα ακόλουθα: 

• Από τη βιβλιοθήκη BPR χρησιµοποιήθηκαν 2 blocks, 1 Transaction και 1 

Decision. 

• Από τη βιβλιοθήκη Discrete Event χρησιµοποιήθηκαν 5 blocks, 1 Set 

Attribute, 1 Count items, 1 Batch, 1 Combine  καθώς και 2 Queue FIFO. 

• Από τη βιβλιοθήκη Mfg 1 block Unbatch 

• Από τη βιβλιοθήκη Generic 2 blocks Input Random Number 

 

Οι δύο εισερχόµενες ροές του τµήµατος πρέπει να συνδυαστούν σε µία ώστε 

τα καρότσια µε τα ηµιέτοιµα προϊόντα να επεξεργαστούν µε τη σειρά µε την οποία 

καταφθάνουν στο τµήµα. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη συνδυασµένη χρήση των 

εργαλείων Combine (εικόνα 23) και Queue FIFO. Το Combine πρακτικά συνδυάζει 

τις δύο ροές της παραγωγής σε µία ενώ το Queue FIFO εξασφαλίζει πως τα καρότσια 

που καταφθάνουν πρώτα θα έχουν προτεραιότητα κατά την επεξεργασία.   

Στη συνέχεια αφού τα καρότσια ταξινοµήθηκαν σε µία γραµµή τα ηµιέτοιµα 

προϊόντα απο-οµαδοποιούνται µε τη χρήση του εργαλείου Unbatch ώστε να ξεκινήσει 

η επεξεργασία τους. Το παράθυρο διαλόγου του εργαλείου Unbatch είναι ίδιο µε αυτό 

της εικόνας 16. Μετά το Unbatch τοποθετήθηκε και πάλι το εργαλείο Queue LIFO το 

οποίο στο τέλος της προσοµοίωσης θα δώσει στοιχεία που αφορούν την αναµονή των 

υαλοπινάκων για αυτό το τµήµα. 
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Εικόνα 22 : Ιεραρχικό block 4, τµήµα διάτρησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 23: Παράθυρο διαλόγου Combine      Εικόνα 24: Παράθυρο διαλόγου Transaction
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 Το εργαλείο Transaction που ακολουθεί είναι αυτό που προσοµοιώνει τις 

διεργασίες που πραγµατοποιούνται στο τµήµα. Επειδή όµως, όπως αναφέρθηκε στις 

παραδοχές στην αρχή του κεφαλαίου, αντιµετωπίζουµε τις δύο ανεξάρτητες 

διεργασίες του τµήµατος σαν µία το πεδίο maximum number of transactions 

συµπληρώνεται η τιµή ίση µε 1 (εικόνα 24).  Ο χρόνος που χρειάζεται ο κάθε 

υαλοπίνακας για να επεξεργαστεί παρέχεται στο Transaction από το εργαλείο Input 

Random Number. Ο χρόνος αυτός ακολουθεί κανονική κατανοµή µε µέσο 3 λεπτά 

και τυπική απόκλιση 0,5 λεπτά.  Το παράθυρο διαλόγου του εργαλείου παρουσιάζεται 

στην εικόνα 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 25 : Παράθυρο διαλόγου Input Random Number 

 

 Μετά τον συνδυασµό των Transaction και Input Random Number 

τοποθετήθηκε το εργαλείο Count Items το οποίο καταµετρά τους υαλοπίνακες που 

επεξεργάστηκαν από το τµήµα.  

 Σε αυτό το σηµείο αφού οι υαλοπίνακες έχουν επεξεργαστεί και καταµετρηθεί 

πρέπει να χωριστούν. Αυτοί των οποίων η επεξεργασία έχει ολοκληρωθεί θα 

οδηγηθούν για αποθήκευση, ενώ οι υπόλοιποι θα συνεχίσουν την επεξεργασία τους 

στο τελευταίο κοµµάτι της γραµµής παραγωγής. Ο διαχωρισµός αυτός γίνεται και 

πάλι µε συνδυασµό των εργαλείων Set Attribute, Input Random Number και 

Decision. Σε αυτό το διαχωρισµό το  15,3% οδηγείται προς αποθήκευση ενώ το 

υπόλοιπο 84,7% κατευθύνεται προς το ιεραρχικό block του τµήµατος σκλήρυνσης. 

Το παράθυρο διαλόγου του Decision φαίνεται στην επόµενη σελίδα (εικόνα 26). 

Τέλος οι υαλοπίνακες που πρόκειται να οδηγηθούν για σκλήρυνση 

τοποθετούνται για ακόµα µια φορά σε καρότσια των 20 τεµαχίων το καθένα µε τη 

βοήθεια του εργαλείου Batch (το παράθυρο διαλόγου ίδιο µε αυτό της εικόνας 13). 
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Εικόνα 26 : Παράθυρο διαλόγου Decision 

 

3.6 Πέµπτο ιεραρχικό block – Τµήµα σκλήρυνσης  

 

Στο πέµπτο και τελευταίο ιεραρχικό block προσοµοιώνεται το τµήµα 

σκλήρυνσης υαλοπινάκων. Αυτό το τµήµα έχει δύο εισερχόµενες ροές καροτσιών και 

µια εξερχόµενη. Η πρώτη εισερχόµενη ροή προέρχεται από το ιεραρχικό block του 

τροχίσµατος και αντιπροσωπεύει το 20,2% των υαλοπινάκων που επεξεργάστηκαν σε 

εκείνο το τµήµα. Η δεύτερη εισερχόµενη ροή προέρχεται από το ιεραρχικό block του 

τµήµατος διάτρησης και αντιπροσωπεύει το 84,7% των υαλοπινάκων που 

επεξεργάστηκαν εκεί. Η εξερχόµενη ροή είναι µόνο µία καθώς σε αυτό το τµήµα 

ολοκληρώνεται η γραµµή παραγωγής και συνεπώς όλοι οι υαλοπίνακες που 

επεξεργάζονται στο τµήµα οδηγούνται προς αποθήκευση. 

Αυτό το ιεραρχικό block αποτελείται από 8 επιµέρους εργαλεία τα οποία 

συνδέονται µεταξύ τους µε τον τρόπο που παρουσιάζεται στην εικόνα 27 και είναι τα 

εξής: 

•  Από τη βιβλιοθήκη BPR χρησιµοποιήθηκε 1 Transaction. 

• Από τη βιβλιοθήκη Discrete Event χρησιµοποιήθηκαν 4 εργαλεία, 1 Count 

items,  2 Queue FIFO και 1 Combine 

• Από τη βιβλιοθήκη Mfg 1 block Unbatch 

• Από τη βιβλιοθήκη Generic 1 Input Random Number 
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Εικόνα 27 : Ιεραρχικό block 5, τµήµα σκλήρυνσης 

 

Όπως συνέβη στο προηγούµενο ιεραρχικό block έτσι και σε αυτό οι δύο 

εισερχόµενες ροές πρέπει να συνδυαστούν και να δηµιουργήσουν µια συνολική ροή 

εισερχοµένων καροτσιών τα οποία θα επεξεργαστούν µε τη σειρά µε την οποία 

καταφτάνουν στο τµήµα. Αυτό επιτυγχάνεται µε συνδυασµένη χρήση των εργαλείων 

Combine (εικόνα 23) και Queue FIFO (εικόνα 20). To Combine συνδυάζει τις δύο 

ροές σε µία και το Queue FIFO εξασφαλίζει ότι τα καρότσια που καταφτάνουν πρώτα 

θα επεξεργαστούν νωρίτερα. 

Μετά τη δηµιουργία µίας ενιαίας ροής καροτσιών θα πρέπει οι υαλοπίνακες 

που βρίσκονται πάνω στα καρότσια να από-οµαδοποιηθούν ώστε να ξεκινήσει η 

επεξεργασία τους. Η από-οµαδοποίηση γίνεται µε τη χρήση του εργαλείου Unbatch, 

του οποίου το παράθυρο διαλόγου είναι όµοιο µε αυτό της εικόνας 16. Στη συνέχεια 

τοποθετήθηκε ένα ακόµη εργαλείο Queue FIFO το οποίο θα παρέχει πληροφορίες για 

την αναµονή των υαλοπινάκων στη διεργασία της σκλήρυνσης.  

Έπειτα χρησιµοποιήθηκε  το εργαλείο Transaction το οποίο προσοµοιώνει το 

φούρνο σκλήρυνσης. Στο Transaction  συνδέθηκαν δύο εργαλεία Input Random 

Number. Το πρώτο στέλνει στο Transaction τιµές για τον αριθµό των υαλοπινάκων 

που θα επεξεργαστούν ταυτόχρονα στην ίδια φουρνιά. Όπως είπαµε ο αριθµός αυτός 

ποικίλλει από 1 έως 4. Το παράθυρο διαλόγου  του εργαλείου φαίνεται στην εικόνα 

28. Το δεύτερο Input Random Number τροφοδοτεί το Transaction µε µια σειρά 

αριθµών που αντιστοιχούν  στο χρόνο που χρειάζεται η κάθε φουρνιά για 

επεξεργασία. Ο χρόνος αυτός  θεωρήθηκε πως ακολουθεί οµοιόµορφη κατανοµή µε 

ελάχιστο 3 λεπτά και µέγιστο 6 λεπτά (εικόνα 29)  
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 Αφού ολοκληρωθεί η σκλήρυνση των υαλοπινάκων αυτοί καταµετρώνται από 

το εργαλείο Count Items και έτσι ολοκληρώνεται και το τελευταίο ιεραρχικό block 

που δηµιουργήθηκε για την προσοµοίωση της γραµµής παραγωγής  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 28 : Παράθυρο διαλόγου Input Random Number 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 29 : Παράθυρο διαλόγου Input Random Number 
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Κεφάλαιο 4 

Αποτελέσµατα – Ερµηνεία – Συµπεράσµατα  

 

4.1 Αποτελέσµατα 

 

 Έχοντας ολοκληρώσει την προσοµοίωση της γραµµής παραγωγής της 

Κυριακίδης το επόµενο βήµα είναι να τρέξει η προσοµοίωση του κάθε έτους.. Στην 

εικόνα 30 παρουσιάζεται οι ρυθµίσεις των παραµέτρων που ισχύουν και για τα τρία 

εξεταζόµενα έτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 30: Ρυθµίσεις παραµέτρων 

 
Για το κάθε έτος, όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2, θα πραγµατοποιηθούν 

20 επαναλήψεις της προσοµοίωσης ώστε τα αποτελέσµατα να είναι περισσότερο 

ασφαλή. Η προσοµοίωση ορίστηκε να διαρκέσει 120.000 λεπτά. Όσα δηλαδή είναι τα 

λεπτά που η γραµµή παραγωγής λειτουργεί κάθε έτος: 

250 ηµέρες/έτος Χ 8 ώρες/ηµέρα Χ60 λεπτά/ώρα = 120.000 λεπτά/έτος 

 
 Τα αποτελέσµατα που λήφθηκαν από το Extend για το έτος 2008 

παρουσιάζονται στις εικόνες 31 και 32.   

Εικόνα 31: Βαθµός απασχόλησης τµηµάτων 2008 
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Εικόνα 32: Πληροφορίες αναµονής 2008 

 

Τα αποτελέσµατα του 2009 παρουσιάζονται στις παρακάτω εικόνες.   

Εικόνα 33: Βαθµός απασχόλησης τµηµάτων 2009 

Εικόνα 34: Πληροφορίες αναµονής 2009 

 

 Και τέλος τα αποτελέσµατα του 2010: 

Εικόνα 35: Βαθµός απασχόλησης τµηµάτων 2010 
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Εικόνα 36: Πληροφορίες αναµονής 2008 

 

Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσµατα που 

προέκυψαν από τις προσοµοιώσεις: 

 

Πίνακας 4 

 2008 2009 2010 

Βαθµός απασχόλησης    

Τµήµα κοπής 82,51% 60,17% 66,94% 

Τµήµα τροχίσµατος 77,07% 56,14% 62,45% 

Τµήµα διάτρησης 87,36% 63,7% 70,63% 

Τµήµα σκλήρυνσης 64,22% 45,91% 51,24% 

Μέση αναµονή (λεπτά)    

Τµήµα κοπής 0,056 0 0 

Τµήµα τροχίσµατος 16 15,8 15,8 

Τµήµα διάτρησης 65,9 30 32,5 

Τµήµα σκλήρυνσης 23 18,7 19,5 
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4.2 Ερµηνεία 

 

Βαθµός απασχόλησης 

Σε ότι αφορά το βαθµό απασχόλησης των τµηµάτων από έτος σε έτος, όπως 

είναι φυσιολογικό τα τέσσερα τµήµατα της παραγωγικής διαδικασίας παρουσιάζουν 

τους υψηλότερους βαθµούς απασχόλησης το 2008, τη χρονιά δηλαδή µε τη 

µεγαλύτερη ζήτηση πλατώ. Το 2009 όπου η ζήτηση πλατώ έπεσε κατά 27% 

παρατηρείται αντίστοιχη µείωση στους βαθµούς απασχόλησης των τµηµάτων. 

Αντίστοιχα το 2010 που η ζήτηση πλατώ αυξήθηκε κατά 10% σε σύγκριση µε το 

2009, παρατηρείται ανάλογη αύξηση στο βαθµό απασχόλησης των τµηµάτων. Στον 

πίνακα 5 παρουσιάζονται συνολικά οι µεταβολές των βαθµών απασχόλησης, ενώ στο 

γράφηµα της επόµενης σελίδας υπάρχει µια οπτική απεικόνιση αυτής της µεταβολής. 

 

Πίνακας 5 

 2008 � 2009 2009 � 2010 

Τµήµα κοπής -27,08% 11,25% 

Τµήµα τροχίσµατος -27,16% 11,24% 

Τµήµα διάτρησης -27,08% 10,88% 

Τµήµα σκλήρυνσης -28,51% 11,6% 

 

Σε ότι αφορά το βαθµό απασχόλησης των τµηµάτων συγκριτικά µεταξύ τους 

παρατηρείται πως το τµήµα διάτρησης έχει τον υψηλότερο, ακολουθεί το τµήµα 

κοπής, έπεται το τµήµα τροχίσµατος και τέλος το τµήµα σκλήρυνσης έχει το 

χαµηλότερο βαθµό απασχόλησης.  
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       Γράφηµα 1 

 

 

Μέση αναµονή 

Παρατηρώντας τα αποτελέσµατα του πίνακα 4 που αφορούν τη µέση αναµονή 

των υαλοπινάκων πριν το κάθε τµήµα εντύπωση προκαλεί το ότι ο µέσος χρόνος 

αναµονής των πλατώ για να πάνε στους πάγκους κοπής τείνει στο µηδέν. Αυτό όµως 

είναι απόλυτα φυσιολογικό καθώς και στις τρεις χρονιές ο χρόνος τροφοδοσίας των 

πάγκων µε πλατώ ήταν µεγαλύτερος από την παραγωγική τους δυναµικότητα. 

Σε ότι αφορά το τµήµα τροχίσµατος η µέση αναµονή σαν απόλυτο νούµερο 

για το 2008 κρίνεται φυσιολογική. Όµως παρότι το 2009 υπήρξε σηµαντική µείωση 

της παραγωγής ο µέσος χρόνος αναµονής του τµήµατος παρέµεινε πρακτικά ο ίδιος. 

Αµετάβλητος παρέµεινε και το 2010 που υπήρξε αύξηση της παραγωγής. Αυτό 

δείχνει πως ο µέσος χρόνος αναµονής για το τµήµα τροχίσµατος επηρεάζεται σε 

µικρό βαθµό από τις αυξοµειώσεις της παραγωγής. 

Στο τµήµα διάτρησης αντίθετα παρατηρείται σηµαντική διακύµανση του 

µέσου χρόνου αναµονής από έτος σε έτος. Αυτό δείχνει πως ο µέσος χρόνος 

αναµονής του τµήµατος επηρεάζεται σηµαντικά από τις µεταβολές  της παραγωγής. 

Το ίδιο συµβαίνει και στο τµήµα σκλήρυνσης αλλά σε µικρότερο βαθµό καθώς ναι 

µεν παρατηρείται µεταβολή στο µέσο χρόνο αναµονής ανάλογη της µεταβολής αλλά 

όχι τόσο σηµαντική όπως το τµήµα διάτρησης.  

Στο παρακάτω γράφηµα παρουσιάζονται οι µεταβολές στους µέσους χρόνους 

αναµονής των τµηµάτων ανά έτος. 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

2008 2009 2010

Τμήμα κοπής

Τμήμα τροχίσματος

Τμήμα διάτρησης

Τμήμα σκλήρυνσης



 

 52

 

   Γράφηµα 2 

 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία που αφορούν τη µέση και τη 

µέγιστη αναµονή τεµαχίων υαλοπινάκων στο κάθε τµήµα.  

 

Πίνακας 6 

 2008 2009 2010 

 
Μέση 

αναµονή 

Μέγιστη 

αναµονή 

Μέση 

αναµονή 

Μέγιστη 

αναµονή 

Μέση 

αναµονή 

Μέγιστη 

αναµονή 

Τµήµα κοπής 0 1 0 1 0 1 

Τµήµα 

τροχίσµατος 
7,04 26,4 5,05 20,4 5,63 23 

Τµήµα 

διάτρησης 
19 98,6 6,37 34,2 7,67 36,2 

Τµήµα 

σκλήρυνσης 
7,73 51,2 4,59 38,4 5,33 38,8 

 

Τα διαγράµµατα που προκύπτουν από τον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται 

στα επόµενα γραφήµατα. 
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   Γράφηµα 3 

 

 

   Γράφηµα 4

 

 

Από τα προηγούµενα γίνεται αντιληπτό πως το 2008 το τµήµα διάτρησης 

παρουσίαζε σηµαντικό πρόβληµα στην αναµονή του καθώς η µέση µέγιστη αναµονή 
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υπολογίστηκε στα περίπου 99 τεµάχια. Το τµήµα σκλήρυνσης παρουσιάζει την 

αµέσως µεγαλύτερη µέση µέγιστη αναµονή µε 51 τεµάχια και τελευταίο έρχεται το 

τµήµα τροχίσµατος µε 26,4 τεµάχια. 

Τα νούµερα αυτά µειώνονται το 2009 που η παραγωγή σηµείωσε σηµαντική 

πτώση. Η µέση µέγιστη αναµονή του τµήµατος διάτρησης µάλιστα µειώθηκε τόσο 

πολύ που έπεσε κάτω από τα επίπεδα της µέσης µέγιστης αναµονής του τµήµατος 

σκλήρυνσης. Με αυτό τον τρόπο επιβεβαιώνεται το προηγούµενο συµπέρασµα πως 

το τµήµα διάτρησης επηρεάζεται σηµαντικά από τις αυξοµειώσεις της παραγωγής. 

 

4.3 Συµπεράσµατα 

 

 Από τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τις προσοµοιώσεις των 

προηγούµενων ετών γίνεται αντιληπτό πως το τµήµα διάτρησης είναι αυτό που έχει 

το µεγαλύτερο βαθµό απασχόλησης. Ταυτόχρονα είναι το τµήµα µε το µεγαλύτερο 

µέσο χρόνο αναµονής και επηρεάζεται σηµαντικότερα από τα υπόλοιπα τµήµατα από 

τις µεταβολές της ζήτησης.  

Το τµήµα κοπής έχει το δεύτερο µεγαλύτερο βαθµό απασχόλησης και ο µέσος 

χρόνος αναµονής του λόγω των αρχικών µας συνθηκών δεν παρουσιάζει κανένα 

πρόβληµα. 

Το τµήµα τροχίσµατος είναι αυτό µε το τρίτο µεγαλύτερο βαθµό 

απασχόλησης αλλά παράλληλα το τµήµα που επηρεάστηκε λιγότερο από τις 

αυξοµειώσεις της παραγωγικής διαδικασίας. Ταυτόχρονα παρουσιάζει τη δεύτερη 

µικρότερη µέση µέγιστη αναµονή µετά το τµήµα κοπής. 

Τέλος το τµήµα σκλήρυνσης έχει το µικρότερο βαθµό απασχόλησης, το 

δεύτερο µεγαλύτερο µέσο χρόνο αναµονής και παρόµοιο µέσο µήκος ουράς αναµονής 

µε το τµήµα τροχίσµατος. 

 

Προτάσεις 

Τα επόµενα βήµατα της διοίκησης της Κυριακίδης σχετικά µε τη βελτίωση της 

γραµµής παραγωγής αφορούν τη βελτίωση του µηχανολογικού εξοπλισµού. Πιο 

συγκεκριµένα η διοίκηση της Κυριακίδης σκοπεύει το επόµενο διάστηµα να εντάξει 

στην γραµµή παραγωγής:  
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1. Αυτόµατες ραφιέρες για αποθήκευση των πρώτων υλών. Οι ραφιέρες αυτές θα 

µειώσουν το χρόνο φόρτωσης των πλατώ υαλοπινάκων στους πάγκους κοπής 

και κατά συνέπεια θα µειωθεί ο  χρόνος  επεξεργασίας για αυτό το τµήµα. 

2. Πολυτρύπανο το οποίο θα αντικαταστήσει το µη αυτοµατοποιηµένο τµήµα 

διάτρησης. Αυτό θα επιφέρει σηµαντική µείωση στο χρόνο επεξεργασίας των 

υαλοπινάκων που περνάν από το τµήµα. 

3. Φούρνο σκλήρυνσης καλύτερης απόδοσης και µεγαλύτερης χωρητικότητας. Η 

καλύτερη απόδοση θα έχει ως συνέπεια τη µείωση του χρόνου επεξεργασίας 

των υαλοπινάκων και η µεγαλύτερη χωρητικότητα θα δώσει τη δυνατότητα 

ταυτόχρονης επεξεργασίας περισσότερων των τεσσάρων υαλοπινάκων που 

µπορούν να επεξεργαστούν µε το παρόν µηχάνηµα. 

 

Γνωρίζοντας τις κινήσεις αυτές και έχοντας κατά νου τα αποτελέσµατα που 

προέκυψαν νωρίτερα από την προσοµοίωση της παραγωγής των προηγούµενων ετών 

µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα πως κάποιες από τις κινήσεις της Κυριακίδης είναι 

σωστές και κάποιες άλλες όχι. 

Η τοποθέτηση ραφιέρων κρίνεται ως σωστή κίνηση καθώς αυτό θα βελτιώσει 

τους χρόνους του τµήµατος κοπής που  όπως δείχτηκε νωρίτερα έχει το δεύτερο 

µεγαλύτερο βαθµό απασχόλησης. 

Η εγκατάσταση στο τµήµα διάτρησης αυτόµατου πολυτρύπανου θα µειώσει 

το βαθµό απασχόλησης του τµήµατος που είναι ο µεγαλύτερος της παραγωγικής 

διαδικασίας. Ταυτόχρονα το πολυτρύπανο θα µειώσει το µέσο χρόνο αναµονής των 

υαλοπινάκων στο τµήµα. Συνεπώς και αυτή η κίνηση κρίνεται πολύ ικανοποιητική. 

Η αγορά νέου φούρνου σκλήρυνσης δεν κρίνεται τόσο απαραίτητη καθώς το 

τµήµα αυτό έχει το µικρότερο βαθµό απασχόλησης. Μια τέτοια αγορά θα µπορούσε 

να φανεί χρήσιµη µόνο εάν τα επόµενα έτη η ζήτηση προϊόντων της Κυριακίδης 

αυξηθεί σε µεγάλο βαθµό αλλά σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει πρώτα να 

τοποθετηθεί τρίτο τροχιστικό µηχάνηµα καθώς σε εκείνο το τµήµα θα δηµιουργηθεί 

πρόβληµα µε το βαθµό απασχόλησης. 

Συµπερασµατικά εάν τα επόµενα έτη τα επίπεδα ζήτησης υαλοπινάκων της 

Κυριακίδης κυµανθούν σε αυτά του 2009 τότε δεν απαιτείται κάποια βελτίωση στη 

γραµµή παραγωγής καθώς ο ήδη υπάρχον εξοπλισµός µπορεί να ανταποκριθεί 

ικανοποιητικά. Εάν όµως οι προβλέψεις της αγοράς δείχνουν πως τα επίπεδα της 
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ζήτησης υαλοπινάκων θα ξεπεράσουν αυτά του 2008 τότε η Κυριακίδης θα πρέπει να 

επενδύσει µε σειρά προτεραιότητας στην αγορά: 

1. Πολυτρύπανου 

2. Ραφιέρων 

3. Τρίτου τροχιστικού µηχανήµατος 

4. Νέου µεγαλύτερου φούρνου σκλήρυνσης. 
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Παράρτηµα Ι 

∆ελτίο παραγγελίας 

Το δελτίο παραγγελίας εκδίδεται από το τµήµα υποστήριξης πελατών µόλις 

περαστεί µια παραγγελία στο σύστηµα ERP και ακολουθεί τη συγκεκριµένη 

παραγγελία σε όλη την πορεία της µέσα στη γραµµή παραγωγής, από την αρχή µέχρι 

το τέλος της επεξεργασίας της. Αποτελεί ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας αφενός 

µεταξύ του τµήµατος υποστήριξης πελατών µε τα διάφορα πόστα εργασίας και 

αφετέρου των διαφόρων πόστων εργασίας µεταξύ τους. Χωρίζεται σε τέσσερα πεδία 

και οι πληροφορίες που παρέχει φαίνονται παρακάτω: 

Πεδίο Α 

 

 

1. Αύξον αριθµός παραγγελίας. Κάθε παραγγελία έχει ένα µοναδικό αριθµό και 

έτσι όταν γίνεται αναφορά σε µια παραγγελία αυτό γίνεται µε τον αύξοντα 

αριθµό της. 

2. Ηµεροµηνία καταχώρησης παραγγελίας. 

3. Στοιχεία πελάτη. Περιλαµβάνει την επωνυµία εταιρείας καθώς και διάφορα 

στοιχεία επικοινωνίας. 

4. Τοποθεσία παράδοσης παραγγελίας. Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα είτε να 

ζητήσουν οι παραγγελίες τους να παραδοθούν σε συγκεκριµένη τοποθεσία 

που αυτοί επιθυµούν είτε τις παραλάβουν οι ίδιοι από το εργοστάσιο της 

Κυριακίδης. Εάν συµβαίνει το πρώτο η παραγωγή πρέπει να είναι ενήµερη 

ώστε µετά το πέρας της επεξεργασίας της η παραγγελία να αποθηκευτεί σε 

ξεχωριστό χώρο. 

2 1 4 

5 3 
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5. Ηµεροµηνία παράδοσης παραγγελίας. Ένα από τα πλέον σηµαντικά στοιχεία 

του δελτίου παραγγελίας καθώς αυτό καθορίζει το πόσο γρήγορα θα πρέπει να 

ολοκληρωθεί η επεξεργασία της παραγγελίας. 

 

Πεδίο Β 

 

 

1. Στήλη ΕΦ (Έλεγχος Φόρτωσης). Εάν επιθυµία του πελάτη είναι η παραγγελία 

να παραδοθεί σε συγκεκριµένη τοποθεσία η στήλη αυτή συµπληρώνεται από 

τον αρµόδιο φορτώσεων µόλις ολοκληρωθεί η φόρτωση της παραγγελίας στο 

όχηµα που θα τη µεταφέρει. 

2. Στήλη περιγραφής υαλοπίνακα. Σε αυτή τη στήλη αναγράφεται το είδος του 

υαλοπίνακα καθώς και οι επεξεργασίες που απαιτούνται. Για παράδειγµα εάν 

αναγράφεται η ένδειξη «ροντέ» σηµαίνει πως για το συγκεκριµένο 

υαλοπίνακα απαιτείται τρόχισµα, ενώ εάν αναγράφεται «securit» απαιτείται 

σκλήρυνση κ.α. 

1 2 3 4 
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3. Ύψος – πλάτος υαλοπινάκων. Εδώ σηµειώνονται οι επιθυµητές διαστάσεις 

(σε µέτρα) του κάθε υαλοπίνακα.  

4. Αριθµός τεµαχίων 

 

Πεδίο Γ 

 

 

1. Παραγγελία εξαρτηµάτων. Σε αυτό το σηµείο αναγράφονται τα εξαρτήµατα 

που επιθυµεί να παραγγείλει ο πελάτης. Όταν αναφερόµαστε σε εξαρτήµατα 

αυτά µπορεί να είναι είτε χερούλια διαφόρων τύπων για υαλόθυρες είτε σετ 

µηχανισµών αναρτήσεως (κλειδαριές, µεντεσέδες και λοιπά εξαρτήµατα 

στήριξης). 

2. Εδώ  σηµειώνεται  το όνοµα του υπαλλήλου του τµήµατος υποστήριξης 

πελατών που δέχεται και καταχωρεί την παραγγελία. Η καταγραφή του 

ονόµατος  είναι σηµαντική καθώς ο συγκεκριµένος υπάλληλος είναι 

υπεύθυνος για τη σωστή καταχώρηση της παραγγελίας αλλά και για την 

έγκαιρη ολοκλήρωσή της. 

 

Πεδίο ∆ 

1. Ποιοτικός έλεγχος. Εδώ υπάρχουν τέσσερα υπο-πεδία, ένα για κάθε στάδιο 

της παραγωγής, που συµπληρώνονται από τον υπεύθυνο του εκάστοτε 

τµήµατος. Οι εργαζόµενοι του τµήµατος είναι υπεύθυνοι για τον ποιοτικό 

έλεγχο όλων των υαλοπινάκων και πρέπει να σηµειώνουν στον αντίστοιχο 

χώρο (στήλη Ε – Έλεγχος) τις πιθανές ατέλειες ώστε να ακολουθηθεί στη 

συνέχεια η απαραίτητη διαδικασία αναπλήρωσης. Η δεύτερη στήλη ΕΕ 

1 

2 
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(Επανέλεγχος) συµπληρώνεται στην περίπτωση που κάποιος υαλοπίνακας 

απορρίφθηκε λόγω κακής ποιότητας κατά την πρώτη επεξεργασία και 

ξεκίνησε η παραγωγή του από την αρχή. 

2.  Στο κατώτερο σηµείο αυτού του πεδίου ο υπεύθυνος του κάθε τµήµατος 

υπογράφει και συµπληρώνει την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της παραγγελίας 

από το δικό του τµήµα.   

 

 

 

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας κάθε δελτίο επιστρέφει στο τµήµα 

υποστήριξης πελατών ώστε να ενηµερωθεί το σύστηµα ERP και στη συνέχεια ο 

πελάτης για να την παραλάβει. 

Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές πως το δελτίο παραγγελίας είναι ένα πολύ 

χρήσιµο εργαλείο για την Κυριακίδης. Με τη σωστή χρήση του διασφαλίζεται η 

οµαλή λειτουργία τη γραµµής παραγωγής. Ο κάθε εργαζόµενος απλά  διαβάζοντάς 

την µπορεί να αντλήσει χρήσιµες πληροφορίες που αφορούν τον κάθε υαλοπίνακα 

και να πράξει ανάλογα. Αντίθετα ελλιπής συµπλήρωση του, όπως έχει αποδειχτεί 

στην πράξη, είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσει σε ασυνεννοησίες µεταξύ των διαφόρων 

πόστων εργασίας µε συνέπεια την καθυστέρηση των παραγγελιών και την 

1 

2 
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απορύθµιση της γραµµής παραγωγής συνολικότερα. Παρακάτω παρατίθενται τρία 

δελτία παραγγελίας.  
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Παράρτηµα ΙΙ 

 

Σε αυτό το παράρτηµα παρουσιάζονται εικόνες από το εργοστάσιο και τα διάφορα 

τµήµατα της γραµµής παραγωγής της Κυριακίδης. 

 

Φωτογραφία 1 : Εξωτερική όψη εργοστασίου 
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Φωτογραφίες 2 & 3 : Αποθηκευτικός χώρος Α΄ υλών 
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Φωτογραφίες 4 & 5 : Πάγκοι κοπής υαλοπινάκων 
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Φωτογραφίες 6 & 7 : Τροχιστικά µηχανήµατα 
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Φωτογραφίες 8 & 9 : Φούρνος σκλήρυνσης 
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Φωτογραφίες 10 & 11 : Φόρτωση έτοιµων προϊόντων για αποστολή 

 


