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Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία αφορά την μελέτη μεθόδων και πρακτικών για τη 
Βελτίωση Ποιότητας στις βιομηχανίες επεξεργασίας μετάλλου. Εξετάστηκαν διάφορα 
θέματα σχετικά με τη βελτίωση ποιότητας στις βιομηχανίες αυτού του τύπου και 
διαπιστώθηκαν τρόποι και πρακτικές για την βελτίωση πολλών παραγόντων που 
σχετίζονται με την ποιότητα στις βιομηχανίες.

Αρχικά διαπιστώσαμε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την 
υιοθέτηση της φιλοσοφίας TQM στην βιομηχανία, μέσω ενός παραδείγματος μιας 
εταιρίας που έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση και επιτυχή εφαρμογή των πρακτικών 
αυτών. Η αποδοχή από τους εργαζόμενους και η δημιουργία ομάδας από ειδικούς 
στα θέματα αυτά για να αποφασιστεί η προσέγγιση που θα ακολουθήσουμε, είναι τα 
πρώτα βήματα. Η προσπάθεια επίτευξης πιο απτών στόχων όπως αποδόσεις, 
συμμόρφωση του προϊόντος, ύψος αποθεμάτων, έγκαιρη παράδοση και κόστη 
πρέπει να χαρακτηρίζουν τις αρχικές προσπάθειες της επιχείρησης. Επίσης 
απαιτείται η δημιουργία ομάδων ποιότητας, οι οποίες θα συγκροτούνται κάθε φορά 
που πρέπει να επιλύσουμε κάποιο πρόβλημα ποιότητας και στις οποίες οι 
εργαζόμενοι θα μπορούν να συμμετέχουν ή όχι χωρίς να δέχονται πίεση από τα 
στελέχη για την απόφαση τους. Μια από τις πρακτικές που εφαρμόζουν οι εταιρίες 
στην προσπάθεια τους να υιοθετήσουν τις κατάλληλες μεθόδους και διαδικασίες για 
την Βελτίωση Ποιότητας είναι το benchmarking. Σύμφωνα με έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που ασχολούνται με την 
επεξεργασία χάλυβα, μεγάλη σημασία δόθηκε στην εφαρμογή κρίσιμων διαδικασιών 
όπως στην χρήση του οξυγόνου στην παραγωγή σιδήρου ,στους κλιβάνους με 
κάδους απόχυσης και στον εφοδιασμό με κάρβουνο στους κλίβανους με αέρα υπό 
πίεση. Επίσης διαπιστώσαμε ότι η τεχνολογία τύπου CC-HDR (συνεχή χύτευση - 
άμεση θερμή έλαση), αποτελεί τον πιο σύγχρονο τρόπο σύνδεσης των μονάδων 
συνεχής χύτευσης και θερμής έλασης, και προσδίδει στην μονάδα τόσο την βέλτιστη 
αποδοτικότητα όσο και την καλύτερη δυνατή ποιότητα. Οι τεχνολογίες αυτές ωστόσο, 
δεν είναι ικανές να αποδώσουν τα αναμενόμενα στην περίπτωση που δεν υπάρχουν 
οι ικανοί εργαζόμενοι και ο σωστός συντονισμός μεταξύ των διαφόρων λειτουργιών. 
Στην περίπτωση παραγωγής χάλυβα με τη χρήση κλιβάνου ηλεκτρικού τόξου, επειδή 
η διαδικασία παραγωγής δεν είναι τόσο περίπλοκη, αποκλίσεις στην αποδοτικότητα 
τέτοιων τεχνολογιών οφείλονται κυρίως στην έλλειψη του know-how και όχι τόσο 
στην πολυπλοκότητα των διαδικασιών.

Στην συνέχεια εξετάστηκαν θέματα που αφορούν την σωστή διαχείριση και 
μεταφορά των πρώτων υλών καθώς και του μεγάλου αριθμού από υλικά που
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Περίληψη

απαιτούνται για τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού. Δίνοντας μια 
χαρακτηριστική τάξη μεγέθους, μπορούμε να πούμε ότι αυτά μπορούν να φτάσουν 
μέχρι και τις 80.000. Ζητήματα τα οποία εξετάστηκαν σχετικά ήταν η 
κατηγοριοποίηση των υλικών με βάση χαρακτηριστικά όπως είναι η αξία τους, ο 
ρυθμός κατανάλωσης, η σημαντικότητα τους και ο τρόπος που χρησιμοποιούνται. Οι 
προϋποθέσεις που πρέπει να θέσουμε για να μπορεί ένα υλικό να αγοραστεί με τη 
μέθοδο JIT είναι οι εξής :

♦ Η ζήτηση των υλικών πρέπει να είναι σταθερή

♦ Πληροφορίες σχετικά με τους χρόνους παράδοσης των υλικών 
προσκομίζονται στους προμηθευτές

♦ Οι προμηθευτές πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί από πλευράς ποιότητας των 
υλικών τους, ώστε να μην χρειάζεται έλεγχος από την πλευρά της επιχείρησης

♦ Μακροχρόνια συμβόλαια μεταξύ του προμηθευτή και του αγοραστή είναι 
απαραίτητα

♦ Για κάθε υλικό να υπάρχει μόνο ένας προμηθευτής
Όσον αφορά τους προμηθευτές, αυτοί θεωρούνται ως JIT προμηθευτές αν 

είναι πιστοποιημένοι όσον αφορά την ποιότητα, είναι αξιόπιστοι όσον αφορά τον 
χρόνο παράδοσης, είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν και να συνεργαστούν για την 
εφαρμογή της φιλοσοφίας JIT. Το τελευταίο βήμα αφού αναγνωρίσουμε τα JIT υλικά 
και τους JIT προμηθευτές είναι η δημιουργία ενός μαθηματικού μοντέλου, το οποίο 
παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία, και μας δίνει την δυνατότητα να μεταφέρουμε 
έγκαιρα και με χαμηλό κόστος υλικά, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά τόσο 
των υλικών όσο και των μέσων που θα χρησιμοποιήσουμε για τα μεταφέρουμε.

Από τις σημαντικότερες λειτουργίες κατά την διαδικασία επεξεργασίας χάλυβα 
είναι η συνεχή χύτευση και η θερμή έλαση. Με τις διαδικασίες αυτές οι επιχειρήσεις 
μπορούν να επιτύχουν υψηλή ποιότητα, χαμηλό κόστος, έγκαιρη παράδοση (JIT) και 
μικρές παρτίδες με ποικιλία προϊόντων. Στη συνεχή χύτευση λόγω των 
αυτοματοποιημένων διαδικασιών υπάρχουν πολύ αυστηρά κριτήρια στο χρόνο 
επεξεργασίας και αναμονής μεταξύ των διαφόρων σταδίων. Για το λόγο αυτό, 
αναλύουμε και παρουσιάζουμε ένα μαθηματικό μοντέλο για τον προγραμματισμό της 
παραγωγής με συνεχή χύτευση. Με σκοπό την παρουσίαση ενός όσο το δυνατό πιο 
ολοκληρωμένου μοντέλου, λαμβάνουμε υπόψη την χωρητικότητα των κλιβάνων 

παραγωγής χάλυβα και βελτιστοποίησης καθώς και τους χρόνους μεταφοράς από τη 
μια λειτουργία στην άλλη. Όσον αφορά την διαδικασία της θερμής έλασης, οι 
παράμετροι που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι:

• Ποιότητα προϊόντος
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• Κόστος αντικατάστασης του κυλίνδρου

• Φθορά του κυλίνδρου
Στην περίπτωση αυτή παρουσιάζουμε ένα μοντέλο MTSP(multiple traveling 

salesman problem) στο οποίο ο αριθμός των παραγγελιών Ν αντιστοιχεί στους 
κόμβους και ο αριθμός των παρτίδων Μ στους πωλητές. Το μοντέλο αυτό 
χρησιμοποιήθηκε για διάστημα ενός χρόνου σε βιομηχανία στην Κίνα και 
διαπιστώθηκε μια βελτίωση της τάξης του 20% στην παραγωγή. Τα αποτελέσματα 
αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες επιχειρήσεις που ασχολούνται με 
την επεξεργασία χάλυβα, καθώς η θερμή έλαση είναι μια σημαντική διαδικασία των 
βιομηχανιών αυτού του τύπου.

Όπως γνωρίζουμε ο σχεδιασμός των διαδικασιών είναι μια από τις 
σημαντικές λειτουργίες ενός τυπικού συστήματος παραγωγής, και επηρεάζει σε 
σημαντικό βαθμό την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων που θα ικανοποιούν τον 
πελάτη και συγχρόνως θα συντελούν στη μείωση του κόστους για την επιχείρηση. 
Θεωρώντας την παραγωγή σιδήρου σαν μια διαδικασία που αποτελείται από την 
προμήθεια πρώτων υλών, προμήθεια ημικατεργασμένων προϊόντων, κατασκευή 
προϊόντος, και διανομή υλικών σε διαφορετικά στάδια της παραγωγής, 
παρουσιάζουμε ένα μαθηματικό μοντέλο γραμμικού προγραμματισμού στο οποίο 
λάβαμε υπόψη την συσχέτιση των εξής παραγόντων :

♦ Αγορά πρώτων υλών

♦ Χωρητικότητα

♦ Προμήθεια ημικατεργασμένων και εξωτερική εργολαβία

♦ Ζήτηση

♦ Προμήθεια υλικών και διανομή πωλήσεων
Για τον σωστό προγραμματισμό της παραγωγικής διαδικασίας, ο 

προγραμματισμός της δεν πρέπει να γίνεται από κάθε τμήμα χωριστά, αλλά όλες οι 
πληροφορίες από τα διάφορα τμήματα της επιχείρησης να οδηγούνται σε έναν 
λεγόμενο πυρήνα σχεδιασμού, όπου θα υπάρχει ένα κεντρικό πρόγραμμα 
παραγωγής το οποίο θα αναπαράγει το βέλτιστο πρόγραμμα παραγωγής. Ορισμένα 
από τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος βάση των οποίων διαμορφώθηκε το 
μαθηματικό μοντέλο είναι ότι η τιμή προμήθειας των πρώτων υλών μπορεί να 

διαφέρει ανά περιοχή ενώ το κόστος μεταφοράς εξαρτάται κυρίως από την απόσταση 

του προμηθευτή από την παραγωγική μονάδα. Κάθε τελικό προϊόν αντιστοιχεί και σε 
ένα συγκεκριμένο τύπο ημικατεργασμένου προϊόντος. Η παραγωγή 
ημικατεργασμένων προϊόντων είναι συνήθως φθηνότερη από την αγορά αυτών. 

Επίσης πολλές φορές προκύπτει και ένα επιπλέον κόστος στην περίπτωση αγοράς
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των ημικατεργασμένων προϊόντων λόγω του ότι πολλές φορές υπάρχουν αποκλίσεις 
στις προδιαγραφές των αγορασμένων ημικατεργασμένων προϊόντων. Επίσης το 
κόστος αγοράς έτοιμων ημικατεργασμένων προϊόντων μπορεί να διαφέρει και από 
περιοχή σε περιοχή. Κάθε ημικατεργασμένο προϊόν έχει ένα συγκεκριμένο ρυθμό 
παραγωγής. Αυτός ονομάζεται τόνοι σε μορφή κυλίνδρου ανά u)pa(rolling tons per 
hour). To ποσοστό των ημικατεργασμένων προϊόντων που μετατρέπεται σε τελικό 
προϊόν είναι επίσης μία ιδιότητα των ημικατεργασμένων προϊόντων. Κάθε 
παραγωγική μονάδα έχει μια δυναμικότητα που μετράται σε συνολικό διαθέσιμο 
χρόνο παραγωγής. Η δυναμικότητα της επιχείρησης σε τελικά προϊόντα μπορεί 
κανονικά να καλύψει τις ανάγκες των πελατών. Ωστόσο, η δυναμικότητα παραγωγή 
ημικατεργασμένων προϊόντων δεν μπορεί να καλύψει την συνολική ζήτηση. Το τελικό 
προϊόν μπορεί να έχει διαφορετική τιμή πώλησης ανά περιοχή. Κάθε παραγωγική 
μονάδα παράγει αποκλειστικά συγκεκριμένα τελικά προϊόντα. Τα ημικατεργασμένα 
προϊόντα μπορούν να μεταφερθούν κατευθείαν από τον προμηθευτή στην 
παραγωγική μονάδα. Παρόμοια, τα τελικά προϊόντα μεταφέρονται απευθείας από την 
παραγωγική μονάδα στον πελάτη. Το αναλυτικό μαθηματικό μοντέλο, που 
διαμορφώνεται από την παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται αναλυτικά στο 
αντίστοιχο κεφάλαιο.

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα το οποίο επηρεάζει τόσο την ποιότητα των 
προϊόντων όσο και την έγκαιρη παράδοση αυτών είναι η σωστή συντήρηση του 
εξοπλισμού. Ελλιπείς διαδικασίες συντήρησης μπορεί να κοστίσουν σε επιδιόρθωση 
βλαβών, φτωχή ποιότητα προϊόντων και μείωση της παραγωγής. Η επιλογή της 
χρήσης ή μη εργολάβων που θα αναλάβουν τις διαδικασίες συντήρησης καθώς και 

θέματα προγραμματισμού της συντήρησης και εκπαίδευσης του προσωπικού, είναι 
τα πιο σημαντικά θέματα που μας απασχόλησαν. Η επιλογή μιας διαδικασίας 
συντήρησης για χρήση ή μη εργολαβίας διαπιστώσαμε ότι έχει δύο διαστάσεις. Η μια 
είναι να εξετάσουμε αν η διαδικασία αυτή είναι ή όχι στρατηγικής σημασίας και η άλλη 
αν εκτελείται ή όχι ανταγωνιστικά. Ένας δεύτερος παράγοντας που θα πρέπει να 
επηρεάσει την απόφαση μας είναι η ύπαρξη ή μη ανταγωνιστικής αγοράς σχετικά με 
το θέμα αυτό. Η χρήση εργολαβίας για διαδικασίες όπως μέτρηση θερμοκρασιών σε 
συνδέσεις τριβής και ασφάλειες τήξεως, η καταγραφή ταλαντώσεων στους μειωτήρες 
και η ρευστομηχανική ανάλυση είναι ορισμένες από τις λειτουργίες που μπορούν να 

εκτελέσουν εργολάβοι. Αντίθετα σε ορισμένα σημεία της παραγωγής όπως στην 
συνεχή χύτευση απαιτείται συνεχή παρακολούθηση από υπολογιστή. Όσον αφορά 
την εκπαίδευση των εργαζομένων, αυτοί απαιτείται να έχουν τις κατάλληλες γνώσεις 

ώστε να χειρίζονται τις υπέρυθρες κάμερες τα επιταχυνσιόμετρα και τις άλλες 
συσκευές επιθεώρησης. Οι εργαζόμενοι που είναι υπεύθυνοι για τις επιθεωρήσεις
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δεν θα πρέπει να συλλέγουν απλώς δεδομένα αλλά, μέσα από την εκπαίδευση τους, 
να μπορούν να τα αξιολογήσουν και να προτείνουν λύση. Από την άλλη πλευρά, ο 
χειριστής ενός μηχανήματος είναι ίσως το κλειδί για την σωστή συντήρηση. Αυτό γιατί 
είναι ίσως το πιο αποτελεσματικό μέσο για την οπτική παρατήρηση, η οποία έχει 
αγνοηθεί από πολλούς.

Η υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων είναι ένα από τα θέματα που 
εξετάσαμε στην παρούσα εργασία. Η ασφάλεια στις βιομηχανίες είναι ιδιαίτερα 
σημαντική και μπορεί να επηρεάσει το κόστος, τον χρόνο παράδοσης και την 
ποιότητα των προϊόντων. Η σύνδεση μεταξύ της βελτίωσης της υγείας και της 
ασφάλειας των εργαζομένων και της αποτελεσματικής Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 
είναι σημαντική (Krause ans Finely, 1993). Κατά την πολύχρονη λειτουργία των 
επιχειρήσεων επεξεργασίας μετάλλου έχουν καταγραφεί πολλών ειδών ατυχήματα, 
και έχουν εφαρμοστεί λύσεις, οι οποίες εξασφαλίζουν ένα ασφαλές εργασιακό 
περιβάλλον, ωστόσο δεν είναι και οι ιδανικότερες. Ατυχήματα από επαφή με 

κομμάτια χάλυβα σε υψηλές θερμοκρασίες, από αιωρούμενα σωματίδια και από 
μεταφορά του υγρού χάλυβα με τους κάδους απόχυσης, είναι μερικά από τα 
συχνότερα ατυχήματα που έχουν καταγραφεί. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε από 
έρευνα που έγινε η επίτευξη συμπεριφορών εργαζομένων που εξασφαλίζουν την 
ασφάλεια στο χώρο της εργασίας είναι ένα σύνθετο φαινόμενο. Τα πιθανά ατυχήματα 
προκύπτουν από την συνέργια μεταξύ των τεχνολογικών και κοινωνικών στοιχείων 
ενός παραγωγικού συστήματος και της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Όπως 
διαπιστώθηκε οι παράγοντες που πρέπει να λάβουμε υπόψη για την ανάπτυξη ενός 
μοντέλου πρόβλεψης ασφαλής συμπεριφοράς στον χώρο εργασίας είναι:

• Κίνδυνοι για την ασφάλεια των εργαζομένων (safety hazards)

• Κλίμα ασφάλειας (safety climate)

• Πίεση του συμφέροντος έναντι της ασφάλειας
• Περιφρονητική συμπεριφορά σε θέματα ασφάλειας (cavalier attitude)

• Πίστη για ασφάλεια (safety efficacy)
Πρέπει να σημειώσουμε ότι η προσπάθεια άμεσης συσχέτισης του κλίματος 

ασφάλειας ή των κινδύνων ασφάλειας με την ασφαλή συμπεριφορά έδωσε σχεδόν 
ασήμαντη συσχέτιση.

Η ικανοποίηση πελατών είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα της 
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Όπως διαπιστώθηκε, οι υπηρεσίες που μπορεί να 
απαιτήσουν οι πελάτες μπορεί να βασίζονται στο ανθρώπινο δυναμικό ή στον 
εξοπλισμό.

Αυτές που βασίζονται στο ανθρώπινο δυναμικό είναι:

5



Περίληψη

• Πληροφορίες- σε αυτές περιλαμβάνεται και σύνδεση μέσω
υπολογιστών

• Εξυπηρέτηση μετά την πώληση

• Ανάπτυξη προϊόντων βάση των μελλοντικών αναγκών των πελατών

• Συμβουλές σε θέματα σχετικά με την τεχνολογία, την ποιότητα και σε
οικονομικά θέματα

• Παράδοση
Αυτές που βασίζονται σε εξοπλισμό είναι:

• Πλάνισμα, κοπή, φρεζάρισμα, διάτρηση, κάμψη

• Αμμοβολή, μορφοποίηση άκρων

• Ανόπτηση, βαφή, επικάλυψη
Πολλές εταιρίες, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών δημιουργούν 

διαλειτουργικές ομάδες στις οποίες συμμετέχει προσωπικό από το τμήμα 
παραγωγής, πωλήσεων και ποιότητας. Η ομάδα αυτή εξετάζει κάθε προϊόν από 
πλευρά μείωσης κόστους, βελτιώσεις σχεδιασμού, ποιότητας, λειτουργικότητας βάση 
των πληροφοριών που συλλέγονται από τους πελάτες μέσω ενός πληροφοριακού 
συστήματος και του customer-care manager.

Τέλος ένα σημαντικό θέμα που εξετάσαμε είναι ο τρόπος οργάνωσης της 
εργασίας και διοίκησης του προσωπικού. Σκοπός είναι οι εργαζόμενοι να μπορούν 

να εκτελέσουν δύο λειτουργίες παραπάνω από αυτή που απαιτεί η θέση τους. Ο 
εργοδηγός θα πρέπει να συντονίζει ομάδες εργαζόμενων χωρίς να λειτουργεί με 
ιεραρχικό τρόπο. Η εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα συντήρησης του 
εξοπλισμού αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση της εργασίας. Με 
τον τρόπο αυτό το προσωπικό του τμήματος συντήρησης θα μπορεί να ασχολείται με 
τις σημαντικές ενέργειες συντήρησης, αλλά και να λειτουργεί εγκαταστάσεις που 
απαιτούν ειδικές γνώσεις και δεξιότητες. Τα στελέχη θα πρέπει να ασχολούνται όχι με 
την διαβίβαση εντολών αλλά με την καθοδήγηση, την διευκόλυνση και την 
εκπαίδευση των εργαζομένων που είναι μέλη των ομάδων. Ωστόσο έχει παρατηρηθεί 
ότι πολλές φορές οι προσπάθειες εκπαίδευσης του προσωπικού οδηγούν σε 
ταυτόχρονη μείωση του, φαινόμενο που δημιουργεί αρνητικό κλίμα για την υιοθέτηση 
νέων πρακτικών και μεθόδων διοίκησης.
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1. Εισαγωγή

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι βιομηχανίες επεξεργασίας μετάλλου, ως ένας παραδοσιακός κλάδος της 
οικονομίας των περισσοτέρων χωρών, ακολουθούσε μέχρι πριν από μερικά χρόνια 
παραδοσιακούς τρόπους διοίκησης και προγραμματισμού της παραγωγής. Ωστόσο, 
σε ένα περιβάλλον όπου η παραγωγή χάλυβα έχει υπερβεί κατά 20% την ζήτηση και 
οι απαιτήσεις των πελατών τόσο σε θέματα ποιότητας, όσο και σε θέματα έγκαιρης 
παράδοσης αυξάνονται, η ανάγκη υιοθέτησης νέων πρακτικών όπως αυτών της 
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας κρίνεται ως απαραίτητη. Σκοπός της παρούσας 

εργασίας είναι να διαπιστώσουμε μεθόδους και πρακτικές για τη Βελτίωση Ποιότητας 
στις βιομηχανίες αυτού του τύπου. Εξετάζονται θέματα όπως η διαδικασία που 
πρέπει να ακολουθήσουμε για την υιοθέτηση της φιλοσοφίας TQM στην βιομηχανία, 
ο προγραμματισμός της παραγωγής, η διαχείριση των αποθεμάτων, η ικανοποίηση 
των πελατών, η συντήρηση, η ασφάλεια στην εργασία, ο τρόπος διοίκησης του 
προσωπικού και οργάνωσης της εργασίας. Από την ανάλυση που θα 
παρουσιάσουμε θα διαπιστώσουμε πόσο σημαντική και αναγκαία κρίνεται η 
υιοθέτηση των πρακτικών αυτών για την προσφορά ποιοτικών προϊόντων και 
υπηρεσιών από τις βιομηχανίες. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι καμιά 
εταιρία στον κόσμο, που ασχολείται με την επεξεργασία μετάλλου, δεν έχει βραβευτεί 
από το EFQM(European Foundation of Quality Management). Στην Ελλάδα οι 
περισσότερες εταιρίες του κλάδου κάνουν ακόμα τα πρώτα τους βήματα προς την 
κατεύθυνση αυτή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εταιρία ΣΙΔΕΝΟΡ, η οποία 
ασχολείται με την δημιουργία ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας, και την οποία 
θα αναλύσουμε στην παρούσα εργασία. Στο εξωτερικό υπάρχουν εταιρίες που είναι 
πολύ πιο μπροστά στα θέματα αυτά από τις αντίστοιχες ελληνικές, χωρίς ωστόσο να 
υπάρχει κάποια εταιρία που να έχει βραβευτεί από το EFQM. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα εταιρίας που ασχολείται πολλά χρόνια με την εφαρμογή διαδικασιών 
βελτίωσης ποιότητας είναι British Steel. Η εταιρία αυτή εφαρμόζει πρακτικές και 
μεθόδους TQM από το 1988 και έχει επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλους τους 
τομείς της δραστηριότητας της.
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2. Η σημασία της ποιότητας

2. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η ποιότητα είναι μία πολύπλοκη έννοια, επειδή κάθε άνθρωπος βλέπει την 
ποιότητα από διαφορετική σκοπιά ανάλογα με τον ρόλο του κάθε ένα στην 
παραγωγική αλυσίδα. Επιπλέον, η έννοια της ποιότητας έχει αναπτυχθεί καθώς η 
ανάγκη για ποιότητα έχει μεγαλώσει και ωριμάσει. Σύμφωνα με μία έρευνα, στην 
οποία ρωτήθηκαν σχετικά στελέχη από 86 εταιρίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, η 
ποιότητα περιλαμβάνει έννοιες όπως :

• Τελειότητα

• Συνέπεια

• Μείωση των απωλειών

• Μείωση του χρόνου παράδοσης

• Σύμπτωση με πολιτικές και διαδικασίες

• Προσφορά χρήσιμων προϊόντων

• Ικανοποίηση πελατών

• Εξυπηρέτηση πελατών και ικανοποίηση
Άρα, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τις διάφορες πλευρές από τις όποιες 

μπορούμε να εξετάσουμε την ποιότητα, ώστε να καταλάβουμε τον ρόλο που παίζει 
στις δραστηριότητες μιας επιχείρησης(19).

Παραγωγή είναι η διαδικασία της μετατροπής των πρώτων υλών που είναι 
διαθέσιμες σε προϊόντα και υπηρεσίες. Το σύνολο των δραστηριοτήτων και των 
λειτουργιών για την παραγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών ονομάζεται 
παραγωγικό σύστημα (production system).

Ένα παραγωγικό σύστημα αποτελείται από τρία στοιχεία :

• Inputs : εγκαταστάσεις, υλικά, κεφάλαιο, εξοπλισμός, ανθρώπινο δυναμικό και 
ενέργεια

• Outputs : τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παράγονται

• Processes: τα μέσα με τα οποία γίνεται η μετατροπή από inputs σε outputs, 
για παράδειγμα συναρμολόγηση, ανάμιξη, κατεργασία κλπ.
Για πολλά χρόνια οι εταιρίες έδιναν σημασία σε αυτά τα τρία στοιχεία του 

παραγωγικού συστήματος και αδιαφορούσαν για την πελατεία (εσωτερική και 
εξωτερική) και για τους προμηθευτές. Το 1950 ο W. Edwards Deming διατύπωσε 
στους Γιαπωνέζους την άποψη για το παραγωγικό σύστημα. Σύμφωνα με τον 
Deming η κατανόηση των πελατών και των προμηθευτών ήταν κρίσιμη για την 
ποιότητα. Υποστήριζε ότι η διαρκής βελτίωση των προϊόντων και των διαδικασιών
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2. Η σημασία της ποιότητας

μέσα από την κατανόηση των αναγκών των πελατών είναι το κλειδί για την επιτυχία 
μιας επιχείρησης στη διεθνή αγορά.

Μια επιχείρηση που είναι αφοσιωμένη στην ποιότητα πρέπει να εξετάσει 
αυτήν σε τρία επίπεδα : το οργανωσιακό επίπεδο (organizational level), το επίπεδο 

λειτουργιών (processes level) και το επίπεδο εργασίας (job level). Στο οργανωσιακό 
επίπεδο ποιότητα σημαίνει να ικανοποιήσω τις απαιτήσεις των εξωτερικών πελατών. 
Στο επίπεδο των λειτουργιών, η επιχείρηση κατηγοριοποιείται σε τμήματα , όπως 
μάρκετινγκ, σχεδιασμός, πωλήσεις κλπ. Εφόσον οι περισσότερες λειτουργίες είναι 
διαλειτουργικές, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος τα στελέχη να προσπαθήσουν να 
βελτιστοποιήσουν τις λειτουργίες που έχουν υπό τον έλεγχο τους υποβαθμίζοντας τις 
λειτουργίες της επιχείρησης σαν σύνολο. Στο εργασιακό επίπεδο, στάνταρ για τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες πρέπει να τεθούν με βάση την ποιότητα και την 
εξυπηρέτηση των πελατών. Τέτοια μπορεί να είναι το κόστος, η καινοτομία, η αντοχή 
και η ακρίβεια. Με τον τρόπο αυτό γίνεται σαφής ο ρόλος και οι αρμοδιότητες όλων 
των υπαλλήλων με σκοπό να επιτύχουν την ποιότητα. Τα κορυφαία στελέχη θα 
εστιάσουν στο οργανωσιακό επίπεδο, τα μεσαία στελέχη στο επίπεδο των 
λειτουργιών, και όλοι οι υπάλληλοι στο εργασιακό επίπεδο.

Όσον αφορά το αποτελέσματα τα οποία μπορούν οι επιχειρήσεις να 
επιτύχουν επενδύοντας στην ποιότητα αυτά συνοψίζονται στο παρακάτω σχήμα, 

■σχήμα 2.2
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2. Η σημασία της ποιότητας

Η ποιότητα μπορεί επίσης να οδηγήσει την επιχείρηση να επιτύχει 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το οποίο μακροχρόνια βοηθά την επιχείρηση να έχει 

εξαιρετικές επιδόσεις.

Σγημα 2.2: Πλεονεκτήματα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στις επιχειρήσεις

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έχει τα εξής χαρακτηριστικά :

• Καθορίζεται από τις ανάγκες των πελατών

• Συνεισφέρει σημαντικά στην επιτυχία μιας επιχείρησης

• Ταυτίζει τις πηγές μιας επιχείρησης με τις ευκαιρίες του εξωτερικού 

προβάλλοντος
• Έχει διάρκεια και είναι δύσκολο να αντιγράφει

• Αποτελεί τη βάση για περαιτέρω βελτίωση

• Δίνει κατεύθυνση και κίνητρο σε όλη την επιχείρηση
Κάθε ένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά σχετίζεται με την ποιότητα, 

αποδεικνύοντας ότι είναι σημαντική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
Σύμφωνα με έρευνες, η ποιότητα παίζει καθοριστικό ρόλο στην απόδοση μιας 

επιχείρησης αφού :
1. Η ποιότητα του προϊόντος είναι σημαντική για την κερδοφορία μιας 

επιχείρησης

2. Οι επιχειρήσεις με ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες έχουν συνήθως μεγάλα 
μερίδια αγοράς
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2. Η σημασία της ποιότητας

3. Η ποιότητα σχετίζεται θετικά με την απόδοση μιας επένδυσης για όλες σχεδόν 
τις αγορές και τα προϊόντα

4. Η εφαρμογή μιας πολιτικής ποιότητας συνήθως οδηγεί σε αυξημένα μερίδια 
αγοράς, όμως βραχυχρόνια σε μειωμένη κερδοφορία

5. Οι παραγωγοί ποιοτικών προϊόντων μπορούν να αυξήσουν πιο εύκολα τις 
τιμές τους
Άρα, οι επιχειρήσεις πρέπει να εστιάσουν στην βελτίωση της ποιότητας των 

προϊόντων και των υπηρεσιών τους καθώς επίσης και στη μείωση του κόστους. Στην 
σημερινή παγκόσμια αγορά, η απουσία ελαττωματικών είναι δεδομένη παρά 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σήμερα οι επιχειρήσεις καλούν τους εργαζόμενους να 
αναλάβουν ευθύνες λειτουργώντας σαν το σημείο επαφής μεταξύ των επιχειρήσεων 
και του πελάτη, να λειτουργούν σαν ομάδες, και να παρέχουν πιο αποτελεσματική 
και ικανοποιητική εξυπηρέτηση των πελατών(ΙΘ).
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3. Η ποιότητα στη βιομηχανία

3. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας υπήρχαν στη βιομηχανία εδώ και καιρό. 
Ωστόσο, τα συστήματα αυτά έστιαζαν κυρίως σε τεχνικά θέματα όπως η αξιοπιστία 
του εξοπλισμού, η μέτρηση των ελαττωματικών και ο στατιστικός ποιοτικός έλεγχος. 
Η τάση προς μια οργανωσιακή δομή customer-driven έχει προκαλέσει θεμελιώδεις 
αλλαγές στις πρακτικές, οι οποίες είναι φανερές σε περιοχές όπως σχεδίαση 
προϊόντος, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων και σχέσεις με τους προμηθευτές. Οι 
πρακτικές ανθρωπίνων πόρων επικεντρώνονται στην ενδυνάμωση των εργατών να 
συλλέγουν και να αναλύουν στοιχεία, να παίρνουν κρίσιμες αποφάσεις, να 
αναλαμβάνουν ευθύνες, έτσι ώστε η ευθύνη για ποιότητα να μετακινηθεί από το 
τμήμα ποιότητας στο τμήμα της παραγωγής. Οι προμηθευτές έχουν μετατραπεί σε 
συνεργάτες στον σχεδίασμά του προϊόντος και στην παραγωγή του.

Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει ένα τυπικό σύστημα παραγωγής με τις 
συσχετίσεις μεταξύ των διαφόρων λειτουργιών του. Η ποιότητα αναφέρεται σε κάθε 
μια από τις λειτουργίες του(19).

Σχήμα 3.1: Συσχετίσεις λειτουργιών ενός τυπικού συστήματος παραγωγής

Πωλήσεις και Μάρκετινγκ : Το προσωπικό του τμήματος πωλήσεων και 
μάρκετινγκ, είναι υπεύθυνο για τον προσδιορισμό των αναγκών και των προσδοκιών 
των πελατών. Αυτό περιλαμβάνει να κατανοήσουν ποια είναι τα χαρακτηριστικά του 

προϊόντος που επιθυμούν οι πελάτες και τι θα πλήρωναν για να το αποκτήσουν.
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3. Η ποιότητα στη βιομηχανία

Αυτές οι πληροφορίες καθιστούν δυνατό για μια επιχείρηση να δημιουργήσει 
προϊόντα που είναι χρήσιμα στον καταναλωτή και είναι δυνατό να παραχθούν από 
μια επιχείρηση με βάση τους τεχνολογικούς και οικονομικούς περιορισμούς της 
επιχείρησης. Οι πωλητές μπορούν να βοηθήσουν στην συλλογή στοιχείων σχετικά με 
την αποδοχή του προϊόντος από τους καταναλωτές και στη μεταφορά αυτών των 
στοιχείων στους σχεδιαστές των προϊόντων και στους μηχανικούς.
Σγεδιασμός προιοντος : Στον σχεδίασμά του προϊόντος καθορίζονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές για το προϊόν και την παραγωγική διαδικασία, ώστε να ικανοποιηθούν 
οι απαιτήσεις τις οποίες θέτει το μάρκετινγκ. Προϊόντα τα οποία δεν πληρούν τις 
προδιαγραφές που καθορίζει το μάρκετινγκ θα αποτύχουν στην αγορά, ενώ προϊόντα 
που υπερβαίνουν τις παραπάνω προδιαγραφές δεν θα βρουν προσοδοφόρα αγορά. 
Προμηθευτές : Η ποιότητα των πρώτων υλών και υπηρεσιών καθώς επίσης και ο 
χρόνος παράδοσης τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Ένας προμηθευτής θα πρέπει να 
είναι υπεύθυνος για όλα τα θέματα της προμήθειας , συμπεριλαμβανομένης και της 

ποιότητας. Το τμήμα προμηθειών μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση να επιτύχει 
ποιότητα :

• Επιλέγοντας προμηθευτές που ενδιαφέρονται για την ποιότητα

• Εξασφαλίζοντας ότι οι πρώτες ύλες θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις ποιότητας 
που καθορίζονται από τον σχεδίασμά του προϊόντος

• Προωθώντας την συνεργασία του τεχνικού τμήματος τόσο των προμηθευτών 

όσο και της επιχείρησης ώστε να λυθούν τυχόν τεχνικά προβλήματα

• Προσφέροντας εκπαίδευση των προμηθευτών στην ποιότητα

• Πληροφορώντας τους προμηθευτές για τυχόν προβλήματα στα προϊόντα τους

• Διατηρώντας συνεχή επικοινωνία με τους προμηθευτές καθώς οι απαιτήσεις 
στον σχεδίασμά τους προϊόντος μεταβάλλεται

Προγραμματισμός και Σχεδιασμός Παραγωγής : Ένα πρόγραμμα παραγωγής 
καθορίζει τις μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες απαιτήσεις στην παραγωγή για την 
κάλυψη των παραγγελιών των καταναλωτών και να καλύψει την αναμενόμενη 
ζήτηση. Τα κατάλληλα υλικά, εξοπλισμός, και εργαλεία πρέπει να είναι διαθέσιμα την 
κατάλληλη στιγμή και στον κατάλληλο τόπο ώστε να διατηρήσουν μια ομαλή 
παραγωγή.
Κατασκευή και Συναρμολόγηση : Ο ρόλος της κατασκευής και της
συναρμολόγησης στην ποιότητα εξασφαλίζει ότι το προϊόν θα κατασκευασθεί σωστά. 
Η συσχέτιση μεταξύ του σχεδιασμού του προϊόντος και της κατασκευής είναι φανερή. 
Στην παραγωγή η ύπαρξη ελαττωματικών πρέπει να αποτραπεί οπωσδήποτε. Αν 
εντοπιστούν ελαττωματικά πρέπει να γίνουν προσπάθειες για την εξάλειψη τους.
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3. Η ποιότητα στη βιομηχανία

Ακόμα και ο έλεγχος για τυχόν ελαττωματικά είναι χρονοβόρος και οικονομικά 
ασύμφορος.
Μηχανική των εργαλείων : Η λειτουργία αυτή είναι υπεύθυνη για την συντήρηση 
των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή και στον έλεγχο του 
προϊόντος. Ελαττωματικά εργαλεία οδηγούν σε ελαττωματικά μηχανήματα, ενώ ο 
ελλιπής έλεγχος οδηγεί σε λανθασμένη πληροφόρηση με αποτέλεσμα χαμηλή 
ποιότητα και ανεπάρκεια.
Σχεδιασμός διαδικασιών : Οι παραγωγικές διαδικασίες πρέπει να είναι ικανές να 
παράγουν προϊόντα τα οποία να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών. Αν δεν τα 
καταφέρουν, δημιουργούν υπερβολικές ποσότητες ελαττωματικών και υψηλό κόστος. 
Ευθύνη των μηχανικών είναι να επιλέξουν τις κατάλληλες τεχνολογίες, εξοπλισμό και 
μεθόδους για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.
Έλεγχος τελικού προϊόντος : Ο σκοπός του ελέγχου του τελικού προϊόντος είναι 
να διαπιστώσουμε την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, να ανακαλύψουμε και 
να επιλύσουμε τα προβλήματα που τυχόν προκύπτουν στην παραγωγή, και να 
διασφαλίσουν ότι κανένα ελαττωματικό προϊόν δεν θα φτάσει στον πελάτη. Αν η 
ποιότητα του προϊόντος εξασφαλιστεί τότε ο έλεγχος θα είναι απαραίτητος μόνο για 
λόγους επαλήθευσης.
Συσκευασία και Αποθήκευση : Ακόμα και ποιοτικά προϊόντα μπορεί να 

καταστραφούν στην μεταφορά ή την αποθήκευση. Η συσκευασία, η αποθήκευση και 
η μεταφορά- λειτουργίες που περιλαμβάνονται στον όρο logistics- είναι λειτουργίες 
που διασφαλίζουν την ποιότητα του προϊόντος μετά την παραγωγή του. 
Εγκατάσταση και service : Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να έχουν αρκετές 

πληροφορίες για να τα εγκαταστήσουν και να τα λειτουργήσουν. Η εξυπηρέτηση μετά 
την πώληση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης του 
πελάτη στο προϊόν(19).
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4. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Εναλλακτικοί τρόποι παραγωγικής διαδικασίας
Η εταιρίες επεξεργασίας χάλυβα αποτελούν σημαντικό κομμάτι της 

οικονομίας των περισσότερων χωρών. Οι περισσότερες εταιρίες αυτού του τομέα 
είναι έντασης παγίου κεφαλαίου και ένας σημαντικός παράγοντας στην παραγωγική 
διαδικασία αποτελεί η κατανάλωση ενέργειας. Τα χαρακτηριστικά αυτά απαιτούν την 
ανάπτυξη νέων και σύγχρονων τεχνολογιών για την αύξηση της παραγωγικότητας 
και την εξοικονόμηση ενέργειας. Οι μοντέρνες διαδικασίες παραγωγής χάλυβα, 
συνεχούς χύτευσης και θερμής έλασης (SM-CC-HR) συνδέονται άμεσα με τον 
κλίβανο παραγωγής χάλυβα, το χυτήριο και την μονάδα θερμής έλασης. Η 
διαδικασίας αυτή έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους 
παραγωγής(3).

Στο σνήυα 4.1 παρουσιάζεται η ολοκληρωμένη παραγωγική διαδικασία του 
SM-CC-HR. Η σύνδεση μεταξύ του CC και της μονάδας θερμής έλασης HRM μπορεί 
να γίνει με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο η 
μονάδα CC προωθεί τις ακατέργαστες πλάκες προς την HRM καθώς επίσης και με 
την θερμοκρασία με την οποία προωθούνται οι ακατέργαστες πλάκες.

Σχήυα 4.1 : Τρόποι σύνδεσης μεταξύ μονάδας συνεχούς χύτευσης και μονάδας
θερμής έλασης

Οι τέσσερις αυτοί τρόποι σύνδεσης αναλύονται παρακάτω.

• CC-CCR : Συνεχή χύτευση -έλαση ψυχρών φορτίων. Σε αυτή την 
παραδοσιακή διαδικασία, οι ακατέργαστες πλάκες μετακινούνται από την 
μονάδα συνεχούς χύτευσης στον χώρο αποθήκευσης αντί να μεταφερθούν
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απευθείας στον κλίβανο αναθέρμανσης. Αργότερα, οι δέσμες από τις 
ακατέργαστες πλάκες μεταφέρονται και τοποθετούνται σε ρόγες μπροστά 
από τον φούρνο αναθέρμανσης και μετά φορτώνονται στον κλίβανο 
αναθέρμανσης. Στην περίπτωση αυτή η θερμοκρασία φόρτωσης είναι κάτω 
από τους 400°C.

• CC-HCR : Συνεχή χύτευση -φόρτωση στην μονάδα έλασης εν θερμώ. Αρχικά 
οι ακατέργαστες πλάκες τοποθετούνται σε χώρους όπου μπορεί να 
διατηρηθεί η θερμοκρασία τους. Μετά οι ακατέργαστες πλάκες ανυψώνονται 
και από τον χώρο διατήρησης μεταφέρονται σε παρτίδες στον κλίβανο 
αναθέρμανσης για θέρμανση, βάση των απαιτήσεων για έλαση. Τελικά οι 
ακατέργαστες πλάκες τροφοδοτούνται στην μονάδα έλασης. Γενικά η 
θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ των 400°C και 800°C.

• CC-DHCR : Συνεχή χύτευση - άμεση έλαση με φόρτωση εν θερμώ. Οι 
θερμές ακατέργαστες πλάκες, οι οποίες είναι κομμένες σε καθορισμένα 
μεγέθη, τροφοδοτούνται άμεσα στον κλίβανο αναθέρμανσης μέσω ράγων σε 
θερμή κατάσταση και μετά εκτελείται η θερμή έλαση. Η θερμοκρασία 
φόρτωσης στην περίπτωσης αυτή μεταξύ των 700°C και 1000°C.

• CC-HDR : Συνεχή χύτευση - άμεση θερμή έλαση. Χωρίς να γίνει 
αναθέρμανση των ακατέργαστων πλακών (slabs) μέσω του κλιβάνου 
αναθέρμανσης, οι θερμές πλάκες στέλνονται άμεσα στην μονάδα θερμής 
έλασης αφού ο θερμαντήρας (heater) θερμάνει τις ακμές των πλακών. Γενικά, 
οι ακατέργαστες πλάκες διατηρούν στην περίπτωση αυτή θερμοκρασία πάνω 
από τους 1100°C πριν την έλαση(3).

Όσο πιο άμεση είναι η σύνδεση μεταξύ του CC και του HRM τόσο μεγαλύτερη είναι η 
εξοικονόμηση ενέργειας και μικρότερος ο χρόνος παράδοσης. Τα παρακάτω στοιχεία 
χρησιμοποιούνται για να διαπιστώσουμε το βαθμό της τεχνολογίας σε μια βιομηχανία 
επεξεργασίας χάλυβα.

1. Ο βαθμός φόρτωσης εν θερμώ (hot charge ratio) : το ποσοστό το οποίο η 
ποσότητα των φορτίων των εν θερμώ ακατέργαστων πλακών αντιστοιχεί στην 
συνολική παραγόμενη ποσότητα μέσω CC.

2. Ο βαθμός άμεσης έλασης (hot rolling ratio) : το ποσοστό των ακατέργαστων 
πλακών που προχωρούν στην άμεση έλαση σε σχέση με την συνολική 
ποσότητα ακατέργαστων πλακών από το CC.

3. Θερμοκρασία φόρτωσης εν θερμώ (hot charge temperature): Η θερμοκρασία 

με την οποία οι ακατέργαστες πλάκες εισάγονται στον κλίβανο αναθέρμανσης 
στις διαδικασίες CC-HCR και CC-DHCR.
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Τα χαρακτηριστικά και τα αποτελέσματα από τις τέσσερις προαναφερόμενες 
διαδικασίες συνοψίζονται στον πίνακα 1. Τα στοιχεία του πίνακα, ιδιαίτερα στις 
τελευταίες στήλες, δείχνουν σημαντικά αποτελέσματα τόσο στην εξοικονόμηση 
κόστους όσο και ενέργειας στις περιπτώσεις φόρτωσης εν θερμώ και απευθείας 

έλασης.

Διαδικασία Θερμοκρασία(°

C)

Κατανάλωση
(106KJ/tn)

Απώλειες
Οξείδωσης(%)

Διάρκεια
θέρμανσης(Ιι)

Χρόνος 
επεξεργασ 
ίας (h)

CC-CCR <400 1.338 2.0-1.0 4 40-30

CC-HCR 400-700 0.878 0.7-0.5 3-2 10-5

CC-DHCR 700-1000 0.335 0.5-0.2 1 2-1

CC-HDR >1000 0 0 0 1-0.5

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα στην παραγωγή ανάλογα με την εφαρμοζόμενη 
παραγωγική διαδικασία

Μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η μέθοδος CC-HDR μπορεί να επιτύχει τα 
καλύτερα αποτελέσματα, ακολουθούμενη από τις μεθόδους CC-DHCR και CC-HCR. 
Τέτοια οφέλη έχουν διαπιστωθεί μετά από την εφαρμογή των τεχνικών αυτών σε 
διάφορες παραγωγικές μονάδες. Για παράδειγμα, μετά από εφαρμογή της τεχνικής 
CC-HCR με θερμοκρασία φόρτωσης μεταξύ των 700°C και 800°C, τον Ιούνιο του 
1992, στο βιομηχανία Baoshan μείωσε τον χρόνο ολοκλήρωσης (cycle time) από τις 
7 ημέρες σε 10 ώρες. Η μείωση του χρόνου θέρμανσης αύξησε την παραγωγή του 
κλίβανου αναθέρμανσης κατά 20-30%. Η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας είναι 
30% και η μείωση του κόστους παραγωγής 18.4 εκατομμύρια γιεν ετησίως, με 
παραγωγική ικανότητα 4.6 εκατομμύρια τόνους. Η εταιρία Nippon μείωσε την 
συνολική κατανάλωση ενέργειας κατά 90% αφού εγκατέστησε την τεχνική CC-HDR 
τον Ιούλιο 1981. Εκτός από τον χρόνο ολοκλήρωσης, μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και του κόστους, οι νέες τεχνικές μπορούν να μειώσουν τις απώλειες 
πρώτης ύλης λόγω οξείδωσης. Ο λόγος τελικού προϊόντος προς πρώτες ύλες μπορεί 
να αυξηθεί κατά 1-1.5%.

Πρέπει να αναφέρουμε ότι η ανάπτυξη ολοκληρωμένων προγραμμάτων για 
την παραγωγή SM-CC-HR έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις σε σημαντικά οικονομικά 
οφέλη.
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• Βελτίωση του βαθμού άμεσης έλασης. Στην Kawasaki Steel Corporation ο 
βαθμός άμεσης έλασης βελτιώθηκε από 70% σε 99%.

• Εξοικονόμηση ενέργειας. Η κατανάλωση ενέργειας στην Kawasaki Steel 

Corporation μειώθηκε στα 118Kcal/tn.

• Ο χρόνος επαναπρογραμματισμού της παραγωγής διαρκεί μόνο 2 min.

• Μείωση του αποθέματος ακατέργαστων πλακών (slabs)

• Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης παράδοσης

• Αύξηση των κερδών
Σε ένα τέτοιο ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής η ροή υλικών μεταξύ των 

διαφόρων σταδίων της παραγωγής απαιτείται να είναι συνεχής και η διαδικασία 
προχωράει συνεχώς με ανάπτυξη πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Ωστόσο το 
πρόγραμμα παραγωγής επηρεάζεται από κάποιους αστάθμητους παράγοντες. 
Συγκεκριμένα στο στάδιο παραγωγής χάλυβα (SM) μπορούν να προκύψουν τα εξής 
προβλήματα :

1. η παραγγελία μπορεί να αλλάξει
2. η μηχανή παρουσιάζει πρόβλημα
3. Ο χρόνος υγροποίησης του χάλυβα υπερβαίνει τον κανονικό

Στο στάδιο της συνεχούς χύτευσης μπορούν να παρουσιαστούν τα εξής προβλήματα

1. τα φορτία φτάνουν τυχαία και με δυναμικό τρόπο
2. διαρροή χάλυβα παρουσιάζεται στο χυτήριο
3. ο ενδιάμεσος κάδος αντικαθίσταται

Στο στάδιο της θερμής έλασης τέλος, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα παρακάτω 

προβλήματα :
1. Η ποιότητα των ακατέργαστων πλακών δεν είναι σύμφωνη με τα στάνταρ
2. Καθυστέρηση των εργασιών
3. Οι ακατέργαστες πλάκες συνωστίζονται στην μονάδα θερμής έλασης

Όλα αυτά τα τυχόν προβλήματα μπορούν να επηρεάσουν τον 
προγραμματισμό της παραγωγής και να απαιτήσουν τον επαναπροσδιορισμό της. 
Ένας δυναμικός προγραμματισμός παραγωγής αποτελεί σημαντικό παράγοντα για 
την μείωση του κόστους, την βελτίωση της ποιότητας και την έγκαιρη παράδοση των 

προϊόντων(3).
Παρακάτω θα περιγράφουμε εν συντομία τον τρόπο λειτουργίας των βασικών 

μηχανημάτων που εμπλέκονται στην παραγωγική διαδικασία, καθώς η κατανόηση 
της λειτουργίας τους είναι απαραίτητη για την καλύτερη οργάνωση και
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προγραμματισμό της παραγωγικής διαδικασίας, που οδηγεί στην βελτιστοποίηση της 
ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.

Κλίβανος ηλεκτρικού τόξου (EAF)
Ο κλίβανος ηλεκτρικού τόξου (EAF) δεν χρησιμοποιεί μέταλλο σε υψηλή 

θερμοκρασία σαν πρώτη ύλη αλλά παλιοσίδερα (scrap) σε ψυχρή μορφή. Η πρώτη 
ύλη φορτώνεται στον κλίβανο ηλεκτρικού τόξου από την κορυφή με τη βοήθεια ενός 
γερανού. Στην συνέχεια τοποθετείται ένα καπάκι πάνω από τον κλίβανο. Τα καπάκι 
αυτό έχει ενσωματωμένα ηλεκτρόδια τα οποία τοποθετούνται μέσα στον κλίβανο 
μέσω αυτού. Μέσω των ηλεκτροδίων αυτών περνά ηλεκτρικό ρεύμα για να παράγει 
ένα ηλεκτρικό τόξο. Η θερμότητα που παράγεται από το τόξο αυτό μπορεί να λιώσει 
τον παλιοσίδερο. Η ηλεκτρική ενέργεια η οποία απαιτείται για αυτή την διαδικασία 
μπορεί να τροφοδοτήσει μια πόλη 100.000 κατοίκων.

Κατά την διάρκεια της διαδικασίας αυτής, άλλα μέταλλα (σιδηροκράματα) 
εισάγονται στον χάλυβα για να προσδώσουν στο υλικό την κατάλληλη χημική 
σύσταση. Κατά την διάρκεια της διαδικασίας αυτής οξυγόνο προστίθεται στον 
κλίβανο για να καθαρίσει τον χάλυβα μαζί με ασβέστιο και φθόριο για να ενωθούν με 
τις ακαθαρσίες και να διαμορφώσουν την σκουριά.

Αφού πάρουμε δείγματα για να ελέγξουμε την χημική σύσταση του χάλυβα, ο 
κλίβανος παίρνει κάποια κλίση για να μπορέσει η σκουριά να απομακρυνθεί, καθώς 
αυτή ρέει πάνω στην επιφάνεια του λιωμένου χάλυβα. Στην συνέχεια ο κλίβανος 
παίρνει κλίση προς την άλλη κατεύθυνση όπου ο λιωμένος καθαρός πλέον χάλυβας 
τοποθετείται στον κάδο απόχυσης είτε για περαιτέρω επεξεργασία ή για μεταφορά 
προς την μονάδα συνεχής χύτευσης.

Οι σύγχρονοι κλίβανοι ηλεκτρικού τόξου μπορούν να παράγουν 150 tn 
λιωμένου χάλυβα σε 90min.

Κλίβανος υψηλών θερμοκρασιών (blast furnace)
Ο κλίβανος υψηλών θερμοκρασιών (blast furnace) αποτελεί το πρωταρχικό 

σημείο για την παραγωγή χάλυβα. Τα κύρια προϊόντα για την παραγωγή υγρού 
σιδήρου είναι σιδηρομετάλλευμα, κάρβουνο, υλικά που χρησιμοποιούνται σαν 
βοηθητικά στην χημική διαδικασία, και κυρίως ασβεστόλιθος. Το σιδηρομετάλλευμα 
και το κάρβουνο εισάγονται από χώρες όπως Αμερική, Καναδάς, Αυστραλία και 
Σκανδιναβία. Το κάρβουνο θερμαίνεται σε φούρνους για να παράγει κοκ. Με την 
διαδικασία αυτή παράγεται άνθρακας (carbonisation). Το αέριο που παράγεται από 

τη διαδικασία αυτή απομακρύνεται και χρησιμοποιείται σε άλλες λειτουργίες της 
μονάδας. Άλλα παραπροϊόντα όπως το βενζόλιο, απομακρύνονται για περαιτέρω

13



4. Παραγωγή και διαδικασίες ελέγχου

επεξεργασία και πώληση. Αφού γίνει η παραγωγή άνθρακα το κοκ απομακρύνεται 
και αφήνεται να κρυώσει.

Το σιδηρομετάλλευμα μαζί με το κοκ και διάφορες προσμίξεις αναμειγνύονται 
και θερμαίνονται δημιουργώντας ένα πυροσυσσωματωμένο κράμα. Το κοκ 
αναφλέγεται ενώ λόγω υψηλών θερμοκρασιών τήκονται το σιδηρομετάλλευμα και οι 
προσμίξεις δημιουργώντας ένα συμπύκνωμα. Με τον τρόπο αυτό η παραγωγή 
χάλυβα γίνεται πιο εύκολη. Η μάζα από το συμπύκνωμα το σιδηρομετάλλευμα, κοκ 
και άλλες πρόσθετες ουσίες τοποθετούνται σε έναν μεταφορέα και φορτώνονται από 
την κορυφή στον κλίβανο. Ζεστός αέρας (περίπου 900°C) εκτοξεύεται στο φούρνο 
μέσω ακροφυσίων που είναι τοποθετημένα στο κάτω μέρος του κλιβάνου. Ο αέρας 
αντιδρά με τον άνθρακα και παράγει αέριο μονοξείδιο του άνθρακα. Με τον τρόπο 
αυτό παράγεται μεγάλη ποσότητα θερμότητας. Το μονοξείδιο του άνθρακα καθώς 
κινείται προς το πάνω μέρος αφαιρεί το οξυγόνο και αφήνει μόνο τον σίδηρο καθώς 
κινείται αυτό προς τα κάτω. Ο σίδηρος λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που 
αναπτύσσονται λιώνει και αφαιρείται από το κάτω μέρος του κλιβάνου. Στην συνέχεια 
ο λιωμένος σίδηρος μεταφέρεται σε ειδικά κατασκευασμένους κάδους όπου 
διατηρείται σε υγρή μορφή μέχρι να μεταφερθεί μέσω ράγων στον φούρνο 
παραγωγής χάλυβα.

Η διαδικασία αυτή πρέπει να σημειώσουμε ότι εκτελείται συνεχώς για μια 
δεκαετία περίπου. Αν ο κλίβανος επιτρέπονταν να κρυώσει τότε θα προκαλούνταν 
ζημιά στα τούβλα λόγω συστολής τους. Στο τέλος τα τούβλα φθείρονται και η 
διαδικασία διακόπτεται μέχρι να αντικατασταθούν και να συνεχιστεί ξανά η 
διαδικασία.

Ο σίδηρος που παράγεται από την διαδικασία αυτή έχει άνθρακα σε ποσοστό 
4-4,5% καθώς και πολλές άλλες προσμίξεις. Αυτά τον κάνουν αρκετά εύθραυστο. Η 
διαδικασία παραγωγής χάλυβα βοηθά στην απομάκρυνση του άνθρακα κάνοντας τον 
έτσι πιο σκληρό.

Κλίβανος οξυγόνου (basic oxygen furnace)
Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι της παραγωγής χάλυβα είναι ο κλίβανος 

οξυγόνου (basic oxygen furnace). Ο κλίβανος αυτός ανοίγει από το πάνω μέρος 
όπου τοποθετούμαι τόσο υγρό σίδηρο όσο και παλαιοσίδηρο. Ένας εκτοξευτήρας ο 

οποίος ψύχεται με νερό τοποθετείται στον κλίβανο μέσω του οποίου εισάγεται 

καθαρό οξυγόνο σε υψηλή πίεση. Το οξυγόνο αντιδρά με τον άνθρακα και με άλλα 
στοιχεία τα οποία είναι ανεπιθύμητα και έτσι παραμένουν μόνο ο χάλυβας. Το κύριο 
αέριο που παράγεται είναι το μονοξείδιο του άνθρακα το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σαν καύσιμο σε άλλα σημεία της παραγωγικής μονάδας.
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Η τροφοδοσία με τις κατάλληλες ποσότητες τόσο από σίδηρο όσο και από 
παλαιοσίδηρο είναι σημαντικό τόσο για την δημιουργία κατάλληλης θερμοκρασίας 
όσο και για να επιτύχουμε τις κατάλληλες προδιαγραφές. Ένας μοντέρνος κλίβανος 
BOS παράγει 350tn σε περίπου 40min.

Συνεχή χύτευση
Μέχρι λίγα χρόνια πριν, ο υγρός χάλυβας χύνεται σε ένα μεγάλο καλούπι 

όπου θα αφήνεται να κρυώσει διαμορφώνοντας μια ράβδο. Η ράβδος τοποθετείται 
μέσα σε ένα φούρνο ο οποίος ονομάζεται χώρος εξισορρόπησης, και στον οποίο 
θερμαίνονται ελαφρώς. Στην συνέχεια οι ράβδοι αυτοί μετατρέπονται σε κατάλληλα 
προϊόντα τα οποία εμφανίζονται σε τρεις μορφές : μακριά λεπτά κομμάτια 
ορθογωνικής διατομής (slab), μακριά κομμάτια ορθογωνικής διατομής (bloom), όπως 
τα bloom αλλά με μικρότερη διατομή (billet).

Η διαδικασία αυτή έχει αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από την συνεχή 
χύτευση. Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις όπου απαιτείται η δημιουργία ράβδων, 
διατηρείται η παραπάνω διαδικασία.

Στην συνεχή χύτευση ο υγρός χάλυβας τοποθετείται σε μια δεξαμενή. Στην 
συνέχεια οδηγείται με ελεγχόμενο ρυθμό σε ένα καλούπι το οποίο ψύχεται με νερό. 
Με τον τρόπο αυτό το εξωτερικό μέρος του υγρού χάλυβα στερεοποιείται ενώ το 
εσωτερικό παραμένει σε υγρή μορφή. Ο χάλυβας στην συνέχεια οδηγείται προς τα 
κάτω σε μια σειρά από ρολά και ακροφύσια νερού τα οποία εξασφαλίζουν ότι θα 
πάρει ο χάλυβας την κατάλληλη μορφή από τη μία και ότι θα στερεοποιηθεί πλήρως 
από την άλλη. Στο τέλος της μηχανής ο χάλυβας κόβεται σε συγκεκριμένα μεγέθη και 
παράγονται slabs, blooms και billets σε συγκεκριμένα μεγέθη. Επομένως με την 
διαδικασία αυτή ενσωματώνονται δυο διαδικασίες. Αυτό βοηθάει όχι μόνο στην 
εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και στην καλύτερη ποιότητα των προϊόντων.

Στην συνέχεια τα slabs, blooms και billets οδηγούνται στην μονάδα θερμής 
έλασης όπου παράγονται διάφορα προϊόντα για βιομηχανική χρήση.

Παραγόμενα προϊόντα και χρήσεις αυτών
Τα προϊόντα τα οποία παράγονται κατά την θερμή έλαση μπορούν να διαχωριστούν 
σε δύο μεγάλες κατηγορίες με βάση το σχήμα τους. Αυτές είναι τα επίπεδα προϊόντα 
(flat products) και τα επιμήκη προϊόντα (long products). Τα slabs χρησιμοποιούνται 
για την παραγωγή επίπεδων προϊόντων ενώ τα blooms και billets χρησιμοποιούνται 
για να παράγουμε επιμήκη προϊόντα. Τα billets λόγω της αρχικής μικρής διατομή 

τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιμήκη προϊόντα τα οποία έχουν μικρή
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διατομή. Στην εταιρία British Steel υπάρχει η δυνατότητα να παραχθούν προϊόντα 
επιμήκη μεγάλης διατομής από τα slabs.
Τα ημικατεργασμένα προϊόντα αναθερμαίνονται πρώτα στον φούρνο αναθέρμανσης 
και αποκτούν θερμοκρασία κοντά στους 1200°C. Όλα τα ημικατεργασμένα προϊόντα 
οδηγούνται για μια αρχική επεξεργασία η οποία γίνεται από κυλίνδρους οι οποίοι 
πιέζουν τον θερμό χάλυβα για να του αποδώσουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά. Ο 
θερμός χάλυβας περνά πολλές φορές προς και πίσω από τους κυλίνδρους μέχρι να 
αποκτήσει τις κατάλληλες διαστάσεις.
Τα slabs χρησιμοποιούνται για να παράγουμε φύλλα από χάλυβα. Τυπικά αφού 
περάσουν από την αρχική επεξεργασία από το συγκρότημα των ελάστρων 
οδηγούνται στο συγκρότημα ελάστρων για την τελική επεξεργασία. Εκεί δέχεται μια 
τελική επεξεργασία, παρόμοια με αυτή που δέχεται στην αρχική επεξεργασία. Μετά 
το τέλος της διαδικασίας παράγονται φύλλα με πάχος μεταξύ 10mm και 20mm τα 
οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή πλοίων και σωλήνων για την 
μεταφορά αερίων και πετρελαίου.
Τα slabs μπορούν να παράγουν επίσης και λωρίδες (strips) χάλυβα. Τα slabs αφού 
περάσουν από την αρχική επεξεργασία οδηγούνται σε μια σειρά από έλαστρα 
τελικής επεξεργασίας τα οποία συμπιέζουν σταδιακά τον χάλυβα για να τον κάνουν 
λεπτότερο. Καθώς ο χάλυβας μειώνεται σε πάχος αυξάνει σε μήκος. Καθώς όμως 
ένα συγκεκριμένο κομμάτι χάλυβα δεν μπορεί να έχει ακριβώς το ίδιο πάχος σε όλο 
το μήκος του σημαίνει ότι διάφορα σημεία του ίδιου κομματιού προχωρούν με 
διαφορετικές ταχύτητες. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται συνεχής έλεγχος της ταχύτητας 
των ελάστρων η οποία πρέπει να ελέγχεται από υπολογιστή. Στο τέλος της μονάδας 
έλασης το κομμάτι μπορεί να κινείται και με ταχύτητα μέχρι 40km/h. Στο τέλος 
μαζεύεται σε μορφή σπείρας και αφήνεται να ψυχθεί.
Τα blooms και billets χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων που είναι 
επιμήκη. Μετά από την αρχική επεξεργασία τα κομμάτια του χάλυβα περνάνε μέσα 
από συγκροτήματα ελάστρων όπου δέχονται την τελική τους επεξεργασία. Στην 
περίπτωση αυτή το συγκρότημα των ελάστρων δεν μειώνει μόνο το πάχος τους αλλά 
αλλάζει και το σχήμα τους. Στην περίπτωση αυτή όλες οι πλευρές του κομματιού 
δέχονται επεξεργασία. Σε άλλα συγκροτήματα αυτό γίνεται ταυτόχρονα και στις 
τέσσερις πλευρές και σε άλλα ανά δύο αφού το κομμάτι περιστραφεί. Από την 

επεξεργασία αυτή μπορούν να παραχθούν ποικίλα προϊόντα με διατομές Η, I ,11 και 
Τ τα οποία χρησιμοποιούνται στις κατασκευές. Οι ράβδοι που παράγονται μπορούν 
να έχουν διάφορές διατομές, τετραγωνική, κυκλική, εξαγωνική κ.α. Τέτοιες ράβδοι 

χρησιμοποιούνται στις κατασκευές και σε άλλες μηχανολογικές εφαρμογές. Επίσης
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πολλές ράβδοι χρησιμοποιούνται για ράγες στους σιδηροδρόμους ενώ μπορούν να 
παραχθούν μετά από παραγγελία και ράβδοι με ειδικές διατομές.

Διαδικασίες και σημεία ελέγχου του προϊόντος

Η ταχύτητα με την οποία θα ψυχθούν τα παραγόμενα προϊόντα είναι σημαντικός 
παράγοντας για τις ιδιότητες των παραγόμενων προϊόντων. Συνήθως τα προϊόντα 
ψύχονται καθώς περνάν μέσα από τις μονάδες με ελεγχόμενη ρήψη νερού.
Η διαδικασία παραγωγής και επεξεργασίας σιδήρου είναι μια διαδικασία η οποία 
απαιτεί συνεχή έλεγχο και χημικές αναλύσεις σε διάφορα σημεία της παραγωγής. Η 
χημική σύσταση είναι ουσιώδους σημασίας για την ποιότητα των προϊόντων. Τα 
στάδια για μια συμβατική χημική ανάλυση είναι τα παραπάνω :

a) Δείγμα από την ουσία που θέλουμε να κάνουμε ανάλυση
b) Μεταφορά δείγματος στην μηχανή ανάλυσης 
ο) Προετοιμασία δείγματος για χημική ανάλυση
d) Απομάκρυνση προσμίξεων (προαιρετικό)
e) Καθορισμός της χημικής σύνθεσης

Η χρήση φασματικής ανάλυσης με laser μπορεί να συντομεύσει κατά πολύ την 
διαδικασία της χημικής ανάλυσης αφού τα βήματα 1 έως 4 που αναφέρονται 
παραπάνω μπορούν να γίνουν online. Η υψηλή συχνότητα του φάσματος με laser, 
αυξάνει την ευαισθησία και μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό στοιχείων ακόμα και 
σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις. Η χρήση τέτοιας τεχνολογίας μας επιτρέπει να 
κάνουμε ταυτόχρονα αναλύσεις για τον εντοπισμό στοιχείων για υγρά, στερεά ή 
αέρια.
Η χρήση φασματικής ανάλυσης με laser μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα 
στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, όπως παρουσιάζεται στο σνήυα 4.2(18). 
Ανάλυση του αερίου που εξέρχεται από την κορυφή του BF 
Ένας τρόπος για να μπορέσουμε να πετύχουμε ποιοτικά προϊόντα και σε χαμηλή 
τιμή είναι να ελέγξουμε την σύσταση του αερίου που εξέρχεται από την κορυφή στον 
BF. Ο συνεχής έλεγχος της χημικής σύνθεσης του αερίου που εξέρχεται από την 
κορυφή μπορεί να γίνει με τον τρόπο αυτό χωρίς να επηρεάσουμε καθόλου την 
παραγωγική διαδικασία. Ειδικότερα τα αλκαλικά στοιχεία νάτριο και κάλιο 
επηρεάζουν την ροή ενέργειας και όγκου μέσα στον BF και επηρεάζουν άμεσα την 
κατανάλωση ενέργειας.
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► Εξαγωγή 
αερίων

Σκουριά
Σκουριά 

Θερμός σίδηρος !] %,

Κλίβανος υψηλών 
θερμοκρασιών(ΒΡ)

Υγρός
χάλυβας

Δευτερεύουσα Κάδος 
επεξεργασία

Συνεχή χύτευση
Τελικό προιον

Σχήμα 4.2 : Σημεία ελέγχου μέσω φασματογραφικής ανάλυσης με laser

Άμεση ανάλυση του υγρού σιδήρου
Κατά την διαδικασία παραγωγής χάλυβα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχουμε μια 

άμεση ανάλυση της χημικής σύνθεσης του υγρού χάλυβα κατά την δευτερεύουσα 
επεξεργασία. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να πετύχουμε σε σύντομο χρόνο την 
απαιτούμενη χημική σύνθεση με λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και υλικού, και άρα 
να αυξήσουμε την ποιότητα και την παραγωγικότητα της μονάδας. Οι συμβατικές 
μέθοδοι ανάλυσης, απαιτούσαν 3-5min στην καλύτερη περίπτωση. Με την νέα 
τεχνική μπορούμε να μειώσουμε τον χρόνο αυτό κατά 50%.

Έλεγχος της παραγόμενης σκουριάς
Η διαδικασία παραγωγής χάλυβα ελέγχεται εμμέσως και από την παραγόμενη από 
την διαδικασία σκουριά. Επομένως μια γρήγορη και ακριβής ανάλυση είναι πολύ 

σημαντική. Προς το παρόν μια δαπανηρή διαδικασία προετοιμασίας του δείγματος 
απαιτείται για την XRF-φασματογραφία. Ο συνολικός χρόνος συμπεριλαμβανομένου 
του χρόνου συλλογής, μεταφοράς, προετοιμασίας και μέτρησης του δείγματος 
κυμαίνεται μεταξύ 5.5 και 18min. Επομένως ο χρόνος αντίδρασης είναι 
περιορισμένος. Με την χρήση φασματογραφικής ανάλυσης με laser, ο χρόνος αυτός 
μπορεί να μειωθεί κατά 2-3 φορές.
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Έλεγχος εττιπεδότητας
Ένας σημαντικός έλεγχος στην παραγωγική διαδικασία επίπεδων προϊόντων (flat 
products) είναι ο έλεγχος επιπεδότητας των μεταλλικών λωρίδων. Τα προϊόντα αυτά 
χρησιμοποιούνται για διάφορα προϊόντα όπως στα αυτοκίνητα και στην 
κονσερβοποιία. Κατά την διάρκεια παραγωγής επίπεδων προϊόντων, τα δύο πιο 
σημαντικά προβλήματα ποιότητας είναι το μη ομοιόμορφο πάχος των μεταλλικών 
λωρίδων (strips) και το πρόβλημα επιπεδότητας. Η ανάγκη για συνεχώς πιο ποιοτικά 
προϊόντα και η ελαχιστοποίηση των ελαττωματικών απαιτούν την δημιουργία ενός 
συστήματος real-time, που θα εντοπίζει, μετρά και βοηθάει να ελαχιστοποιήσουμε τα 
προβλήματα επιπεδότητας. Οι μεταλλικές λωρίδες (strips) προέρχονται από 
ακατέργαστες πλάκες (slabs), οι οποίες αφού θερμανθούν σε θερμοκρασία της τάξης 
των 1200°C περνούν μέσα από διαδοχικά ζεύγη κυλίνδρων με σκοπό να 
αποκτήσουν το κατάλληλο πάχος και πλάτος, με ανάλογη αύξηση του μήκους τους. 
Οι κύλινδροι δεν πιέζουν τις πλάκες με την ίδια δύναμη σε όλο το μήκος της 
εγκάρσιας διατομής τους. Επομένως η αύξηση του μήκους δεν θα είναι η ίδια σε όλα 
τα σημεία μιας τομής της λωρίδας. Αν θεωρήσουμε ότι η μεταλλική λωρίδα 
αποτελείται από ίνες, κάθε μια από τις οποίες έχει διαφορετικό μήκος, λόγω 
διαφορετικής δύναμης που δέχεται, δημιουργούνται εσωτερικές τάσεις στην λωρίδα, 
αφού όλες αυτές οι ίνες βρίσκονται μέσα σε μια επιφάνεια με συγκεκριμένο μήκος. Το 
φαινόμενο αυτό ονομάζεται flatness defect. Το είδος αυτό του σφάλματος μπορεί να 
χωριστεί σε κατηγορίες ανάλογα με την μορφή του κυλίνδρου :

• Wavy edges : αν οι κύλινδροι ασκούν μεγαλύτερη πίεση στις άκρες της 
μεταλλικής λωρίδας

• Center buckles : αν η πίεση που ασκούν οι κύλινδροι είναι μεγαλύτερη στο 
κέντρο από ότι στα άκρα

• Bad leveling : αν οι δυνάμεις είναι διαφορετικές κατά μήκος του κυλίνδρου
Η καλύτερη θέση για να μετρήσουμε τα σφάλματα αυτά είναι το σημείο μετά το 
τελευταίο ζεύγος κυλίνδρων και πριν η κεφαλή της λωρίδας φτάσει μετά από το 
τραπέζι όπου ψύχεται (run out table) στην μηχανή όπου τυλίζεται σε ρολό. Ωστόσο 
στο σημείο αυτό η χρήση ενός οπτικού συστήματος μέτρησης είναι δύσκολη γιατί η 
λωρίδα έχει θερμοκρασία κοντά στους 700°C και ταχύτητα κοντά στα 15m/s. Επίσης 
υπάρχει μεγάλη ποσότητα σκόνης και ατμού(17).
Στο σημείο αυτό μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα laser, και μια κάμερα από 

οπτικούς φακούς. Υπάρχει σχέση μεταξύ της γωνίας που ανακλάται η 
μονοχρωματική ακτινοβολία, η οποία παράγεται από το laser, πάνω στην επιφάνεια
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της μεταλλικής λωρίδας και του σφάλματος επιπεδότητας. Το σύστημα αυτό 
προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα :

• Μικρότερο χώρο εγκατάστασης από τα οπτικά συστήματα και καλύτερη 
ποιότητα και εύρος μετρήσεων καθώς χρησιμοποιεί μικρότερες γωνίες 
αντανάκλασης

• Δίνει γρήγορα αποτελέσματα

• Επιτρέπει την σύνδεση του στο κεντρικό σύστημα ελέγχου της μονάδας
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5.1 Διαδικασία υιοθέτησης TQM

5. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

5.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ TQM ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η διαδικασία εισαγωγής της φιλοσοφίας TQM στις βιομηχανίες επεξεργασίας 
μετάλλου είναι αρκετά περίπλοκη λόγω του διαφορετικού περιβάλλοντος εργασίας 
και των περίπλοκων εργασιακών σχέσεων.
Τα συνδικάτα των εργαζομένων στις βιομηχανίες αυτού του τύπου είναι πολύ ισχυρά 
και θα πρέπει, προτού ξεκινήσει η διαδικασία υιοθέτησης της νέας φιλοσοφίας, να 
γίνει αποδεκτή από τα σωματεία. Πολλές φορές μπορεί να δημιουργηθούν 
αντιδράσεις από τους εργαζομένους λόγω της διοικητικής χροιάς που έχει η 
υιοθέτηση της νέας φιλοσοφίας. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία μπορεί να αλλάξει 
την ονομασία TQM, όπως έκανε η εταιρία British Steel, σε TQP(Total Quality 
Performance) για να κερδίσει την εμπιστοσύνη των συνδικάτων. Αρχικά απαιτείται η 

δημιουργία μιας μικρής ομάδας και η οποία θα αποφασίσει ποια προσέγγιση θα 
ακολουθήσει. Η ομάδα αυτή αφού μελετήσει την σχετική βιβλιογραφία, και 
συμβουλευτεί ειδικούς πάνω στα θέματα αυτά, θα πρέπει να προχωρήσει σε 
επισκέψεις σε εταιρίες οι οποίες έχουν ήδη υιοθετήσει τις διαδικασίες και αρχές της 
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Ωστόσο λόγω της ξεχωριστής διαδικασίας παραγωγής 
και οργάνωσης των βιομηχανιών αυτού του τύπου, απαιτείται μια προσέγγιση η 
οποία θα ταιριάζει όσο το δυνατό καλύτερα. Αρχικά θα πρέπει να ακολουθήσει η 
εταιρία ένα μίγμα από σκληρούς και πιο απλούς διοικητικούς στόχους. Αποδόσεις, 
συμμόρφωση του προϊόντος, ύψος αποθεμάτων, έγκαιρη παράδοση και κόστη είναι 
μερικά από τα πεδία που μια εταιρία θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σημασία. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό της British Steel, όπου η εταιρία βάζει σε όλα 
τα προϊόντα της ένα μπλε τόνο σαν σημάδι προστασίας από οξείδωση λόγω μεγάλης 
παραμονής στο περιβάλλον. Αν και αυτό ήταν κυρίως για αισθητικούς λόγους, οι 
πελάτες δεν δέχονταν πλέον προϊόντα τα οποία δεν είχαν το χρώμα αυτό. Αυτό 
δημιούργησε πίεση για πιο έγκαιρη παράδοση των προϊόντων ώστε να μην 
παραμένουν αρκετό χρόνο στο περιβάλλον για να οξειδωθούν(3).
Αλλαγές αυτού του τύπου απαιτούν επαναπροσδιορισμό των πρακτικών διοίκησης 
του προσωπικού. Το παλιό δεσποτικό και σκληρό στυλ διοίκησης δεν μπορεί να 
βοηθήσει στην ανάπτυξη της νέας φιλοσοφίας. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει ο 
υπεύθυνος της ομάδας να έχει εκπαίδευση και γνώσεις σχετικά με διοίκηση 
προσωπικού και τους τρόπους εκπαίδευσης του παρά μηχανολογικές γνώσεις.
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Επίσης θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο πρόγραμμα εκπαίδευσης με 
σκοπό να εισάγει στους εργαζόμενους τις αρχές, εργαλεία και τεχνικές της διοίκησης 
Ολικής Ποιότητας. Ο κύριος σκοπό των εκπαιδευτικών αυτών προγραμμάτων είναι 
να επιφέρει την δέσμευση των εργαζομένων στο πρόγραμμα. Έμφαση θα πρέπει να 
δοθεί και στην αρχή των εσωτερικών πελατών. Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να 
θεωρούνται σαν προμηθευτές ή/και σαν πελάτες. Η εκπαίδευση των ανώτερων 
στελεχών μπορεί να γίνει από συμβούλους. Η εκπαίδευση του προσωπικού που 
δουλεύει στην παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει τεχνικές όπως brainstorming, 
διαγράμματα αιτίας αποτελέσματος, εργαλεία μέτρησης και εισαγωγή σε στατιστικές 
μεθόδους. Η εκπαίδευση των στελεχών θα πρέπει να επικεντρωθεί σε θέματα 
κουλτούρας και διοίκησης προσωπικού παρά σε τεχνικά θέματα. Για παράδειγμα η 
εκπαίδευση των μεσαίων στελεχών θα πρέπει να επικεντρώνεται σε έξι σημεία :

• Τι είναι το TQM

• Πρώτα ο πελάτης

• διοίκηση για TQM

• Ομαδική εργασία

• Εργαλεία και τεχνικές

• Το ανθρώπινο δυναμικό οδηγεί στην βελτίωση ποιότητας

• Εμπόδια για την υιοθέτηση TQM

• Ενσωμάτωση της φιλοσοφίας TQM στην κουλτούρα της επιχείρησης

Όλοι οι υπάλληλοι θα πρέπει να έχουν το δικό τους πρόγραμμα εκπαίδευσης βάση 
του τμήματος που ανήκουν και της εργασίας που επιτελούν. Επίσης απαιτείται η 
δημιουργία ομάδων βελτίωσης ποιότητας με σκοπό την συμμετοχή του προσωπικού 
στην διαδικασία υιοθέτησης της διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Οι ομάδες αυτές θα 
πρέπει να διαλύονται μετά την επίλυση κάποιου προβλήματος ποιότητας και οι 
υποψήφιοι να καλούνται να διαμορφώσουν μια νέα ομάδα η οποία θα ασχολείται με 
την επίλυση κάποιου νέου προβλήματος. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να 
εμπλέξουμε όσο περισσότερο προσωπικό μπορούμε στην διαδικασία χωρίς να 
ασκήσουμε πίεση αφού κάθε εργαζόμενος μπορεί συχνά να εισέρχεται ή να μην 
συμμετέχει σε μια ομάδα. Οι ομάδες αυτές μπορούν να δημιουργηθούν αρχικά στα 
τμήματα παραγωγής και διανομής όπου μπορούμε να παρατηρήσουμε πιο εύκολα τα 
αποτελέσματα από την υιοθέτηση τους, και μετά να επεκταθούν στα τμήματα 
διοίκησης και εξυπηρέτησης(3).

22



5.2 Benchmarking

5.2 BENCHMARKING

To benchmarking αναφέρεται στην έρευνα και παρατήρηση ανταγωνιστικών 
πρακτικών, δείχνει την κατεύθυνση για την επίτευξη λογικών στόχων, βοηθάει να 
θέσουμε στόχους για το κόστος, την αξιοπιστία του προϊόντος, την διαχείριση των 
παγίων και άλλους παράγοντες. Η διαδικασία του benchmarking αποτελείται από 
τέσσερα βήματα :

1. Ανάλυση των πρακτικών της επιχείρησης, των διαδικασιών της και της 
απόδοσης της

2. Συλλογή σημείων αναφοράς
3. Συλλογή στοιχείων σχετικά με τις πρακτικές των σημείων αναφοράς
4. Ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται

Η επιτυχία μιας επιχείρηση δεν μπορεί να κατανοηθεί και να ερμηνευτεί χωρίς 
να κατανοήσουμε περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία που 
χρησιμοποιείται στην κατεργασία μετάλλου και οι άνθρωποι που συμμετέχουν στις 
διαδικασίες αυτές συνεργάζονται μεταξύ τους για να αποκτήσει η επιχείρηση 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι σχέσεις μεταξύ τους είναι εξαιρετικά περίπλοκες. 
Άρα οποιαδήποτε προσπάθεια να απομονώσουμε κάποιο παράγοντα και να τον 
θεωρήσουμε σαν το κλειδί, θα είναι λανθασμένο. Για να οδηγησουν την επιχείρηση 
στην επιτυχία θα πρέπει οι μάνατζερ να εκμεταλλευτούν την 'σύνδεση μεταξύ των 
διαφόρων επενδύσεων της επιχείρησης. Σκοπός είναι να επιτύχουμε το μέγιστο από 
όλες τις επενδύσεις- επενδύσεις σε εξοπλισμό, στις ικανότητες των εργαζομένων, σε 
πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, και στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται 
η εργασία. Αν οι επενδύσες σε κάποιο από τα παραπάνω δεν είναι επαρκής ή είναι 
λανθασμένη, τότε και οι υπόλοιπες επενδύσεις δεν θα μπορέσουν να αποδώσουν. 
Στην βιομηχανία σιδήρου για παράδειγμα, τόσο η τελειοποίηση του κάδου απόχυσης 
του υγρού σιδήρου και η δημιουργία κενού (vacuum degassing), μπορούν να 
θεωρηθούν σαν βήματα στην βιομηχανία επεξεργασίας σιδήρου τα οποία 
δημιούργησαν προϊόντα σιδήρου με πολύ υψηλή ποιότητα. Σαν αποτέλεσμα 
βελτιώθηκε η χημική σύσταση του χάλυβα ώστε να επιτευχθούν χάλυβες με 
καλύτερη ποιότητα επιφάνειας. Ενώ η διαμόρφωση της χημικής δομής του χάλυβα 
επιτυχαίνονταν μέσα στον κλίβανο οξυγόνουφθείο oxygen furnace), μόλις πριν από 
μερικά χρόνια, σήμερα ο σίδηρος σε υγρή μορφή βγαίνει από τον κλίβανο και 
οδηγείται κατευθείαν στον κάδο απόχυσης όπου η θερμοκρασία και η χημική του 
σύσταση μπορεί να ελεγχθεί με μεγάλη ακρίβεια. Περαιτέρω βελτίωση επιτυγχάνεται 
με την απομάκρυνση των αερίων. Τα πλεονεκτήματα αυτά προσφέρουν σημαντικούς 
τρόπους για να αποκτήσουν οι επιχειρήσεις ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Για να
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κατανοήσουμε πως και γιατί αυτό επιτυγχάνεται, είναι χρήσιμο να αναφέρουμε 
κάποια στάνταρ απόδοσης που μπορούν να θεωρηθούν σαν σημείο αναφοράς 
(benchmark) για τις εταιρίες. Μια τέτοια έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 
1992-93 και περιλαμβάνει πολλές επιχειρήσεις επεξεργασίας σιδήρου στην Αμερική, 
την Ευρώπη και την Ιαπωνία, καθώς και άλλες μικρότερες παραγωγές χώρες. Από 
την πλευρά της τεχνολογίας, μεγάλη σημασία δόθηκε στην εφαρμογή κρίσιμων 
διαδικασιών όπως στην χρήση του οξυγόνου στην παραγωγή σιδήρου, κλίβανοι με 
κάδους απόχυσης και εφοδιασμός με κάρβουνο στους κλίβανους με αέρα υπό πίεση. 
Όσον αφορά την αποδοτικότητα, έγιναν περίπου δεκαπέντε μετρήσεις, όπως ο 
βαθμός κατανάλωσης καυσίμου (κάρβουνο, ηλεκτρική ενέργεια), οι χρόνοι στον 
κλίβανο, η χρήση οξυγόνου, η κατανάλωση ηλεκτροδίου. Από τα στοιχεία που 
συγκεντρώθηκαν προέκυψε το διάγραμμα του σνήυατος 5.2.1 (20)

Σχήυα 5.2.1 : Σχέση μεταξύ αποδοτικότητας και βαθμού υιοθέτησης κρίσιμων 
τεχνολογιών για μονάδες με κλιβάνους κάνουν χρήση κάρβουνου 
(integrated plants)

Στο διάγραμμα μπορούμε να διαπιστώσουμε την συσχέτιση μεταξύ του 

βαθμού εφαρμογής τεχνολογιών και της αποδοτικότητας της μονάδας. Υψηλός 
βαθμός εφαρμογής κρίσιμων τεχνολογιών σχετίζεται με υψηλότερους βαθμούς
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απόδοσης. Ωστόσο το σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι η τάση που 
παρουσιάζουν οι παραπάνω μετρήσεις αλλά οι μεγάλες αποκλίσεις στην μετρημένη 
αποδοτικότητα για μονάδες που εφαρμόζουν τον ίδιο βαθμό υιοθέτησης κρίσιμων 
τεχνολογιών. Έτσι μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι για βαθμό υιοθέτησης κρίσιμων 
τεχνολογιών μεταξύ 50 με 55%, η αποδοτικότητα κυμαίνεται μεταξύ 48 και 61%. Αυτό 
σημαίνει ότι υπάρχει μια απόκλιση περίπου 35% στην αποδοτικότητα για τον ίδιο 
περίπου βαθμό υιοθέτησης κρίσιμων τεχνολογιών από τις παραγωγικές μονάδες. Οι 
παράγοντες που κρύβονται πίσω από τέτοιες αποκλίσεις είναι πολύ δύσκολο να 
ανακαλυφθούν. Η έρευνα ωστόσο διαπίστωσε δύο παράγοντες σαν τους πιο 
κρίσιμους για την ερμηνεία τέτοιων αποκλίσεων. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του 
να έχεις την απαραίτητη τεχνολογία και του να την χρησιμοποιείς με τον πιο 
αποδοτικό τρόπο. Οι μονάδες που πέτυχαν την υψηλότερη αποδοτικότητα για 
συγκεκριμένο βάθμο υιοθέτησης κρίσιμων τεχνολογιών είναι αυτές που είχαν τους 
πιο ικανούς εργαζόμενους. Δεν υπάρχει υποκατάστατο για το know-how, γι' αυτό και 
οι επιχειρήσεις που θέλουν να επιτύχουν υψηλή αποδοτικότητα, το αναζητούν με 
κάθε τρόπο, ακόμα και αν χρειαστεί να το αγοράσουν από ανταγωνιστές ή να κάνουν 
συμφωνίες με αυτούς. Η επεξεργασία του σιδήρου είναι μια πολύπλοκη διαδικασία η 
οποία απαιτεί τον συντονισμό πολλών διαδικασιών για να επιτύχουμε μέγιστη 
αποδοτικότητα και ποιότητα των προϊόντων. Μια επιχείρηση η οποία υπερεπενδύει 
σε μία παραγωγική λειτουργία και αγνοεί κάποιες άλλες θα δημιουργήσει μία 
σθένωση στην παραγωγή με αποτέλεσμα τον περιορισμό της αποδοτικότητας και την 
αύξηση του κόστους. Φτωχός συντονισμός αυτού του είδους σημαίνει πίεση της 
δυναμικότητας ενός μέρους της παραγωγικής λειτουργίας ενώ άλλες λειτουργίες 
καθυστερούν ή λειτουργούν με χαμηλή δυναμικότητα. Έτσι, στην πραγματικότητα η 
συνολική παραγωγικότητα ή ποιότητα μιάς μονάδας καθορίζεται από την λειτουργία 
με την μικρότερη αποδοτικότητα ή αυτήν που προκαλεί τα περισσότερα προβλήματα 
στην ποιότητα. Στην περίπτωση μονάδων που χρησιμοποιούν ηλεκτρικούς 
κλιβάνους τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνονται στο διάγραμμα που 
παρουσιάζεται στο σγήυα 5.2.2.

Ωστόσο στην περίπτωση αυτή οι αποκλίσεις στην αποδοτικότητα για τον ίδιο 
βαθμό υιοθέτησης κρίσιμων τεχνολογιών οφείλεται κυρίως στην έλλειψη του know
how από τις διάφορες παραγωγικές μονάδες και όχι τόσο στην πολυπλοκότητα των 

διαδικασιών, καθώς στην περίπτωση χρήσης ηλεκτρικών κλιβάνων οι διαδικασίες δεν 

είναι τόσο περίπλοκες, και οι ανισορροπίες εύκολα αποφεύγονται.

Στα τέλη της δεκαετίας του 80’ η εταιρία Alcoa (Aluminum Company of 
America), στην προσπάθεια της να υιοθετήσει τακτικές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας,
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ακολούθησε την διαδικασία του benchmarking προτού εμφανιστεί το Baldrige Award

Σχήυα 5.2.2 : Σχέση μεταξύ αποδοτικότητας και βαθμού υιοθέτησης κρίσιμων 
τεχνολογιών για μονάδες με ηλεκτρικούς κλιβάνους (EAF plants)

Μεταξύ των ερωτήσεων και των θεμάτων που διερευνήθηκαν στην διαδικασία 
benchmarking ήταν το αντικείμενο και ο προσδιορισμός της σημασίας της ποιότητας. 
Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στις επιχειρήσεις περιελάμβαναν : Πως και γιατί ξεκίνησε 
το πρόγραμμα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας; Ποιοι ήταν οι στόχοι της πολιτικής αυτής; 
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία της εκπαίδευσης για την ποιότητα, και οι 
εξωτερικές και εσωτερικές πηγές που απαιτούνται; Ποιες είναι οι αποδείξεις επιτυχίας 
της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας; Μια άλλη βασική ερώτηση είναι : Τι θα κάνατε τώρα 

διαφορετικά και τι θα συνιστούσατε σε εμάς να κάνουμε διαφορετικά; Δύο από τις 
επισκέψεις που έγιναν από την Alcoa ήταν ιδιαίτερα σημαντικές. Η πρώτη ήταν η 
εταιρία Xerox, η οποία είχε υιοθετήσει την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στις αρχές της 

δεκαετίας του ’80 λόγω της εισβολής εταιριών από την Ιαπωνία. Ο ρόλος του 
προέδρου της εταιρίας Xerox στην διαδικασία, ο σχεδιασμός του τρόπου
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εκπαίδευσης του προσωπικού στην πολιτική της ποιότητας, η υιοθέτηση της ομάδας 
ποιότητας στην εταιρική δομή και η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων ήταν μερικά 
από τα σημαντικότερα θέματα στα οποία έδωσε βαρύτητα η ομάδα που επισκέφθηκε 
την Xerox. Η δεύτερη ήταν η εταιρία FP&L ή οποία είχε δημιουργήσει ομάδες 
ποιότητας μέσα στην επιχείρηση. Από την όλη διαδικασία υιοθέτησης ποιότητας 

κατέληξε η ομάδα ποιότητας στα παρακάτω συμπεράσματα:

• Απαιτείται συνεχής δέσμευση προς την ποιότητα

• Εστίαση στον πελάτη.

• Απαιτείται η υιοθέτηση διαδικασιών και συστημάτων ποιότητας, καθώς και 

κουλτούρας ποιότητας.

• Κουλτούρα που οδηγεί σε υπεροχή, δημιουργία ομάδων, έλλειψη 
ατομικισμού, ανταγωνιστικότητα και συνεχής εντατική εργασία.

• Υιοθέτηση διαδικασιών επίλυσης προβλημάτων

• Δημιουργία ομάδων όπου είναι δυνατό. Οι ομάδες αυτές πρέπει να είναι 
ευέλικτες στην δομή και στην αποστολή τους.

• Απαιτείται η διαμόρφωση οράματος και αποστολής της επιχείρησης
Η επιχείρηση αφού καθόρισε τα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν την 

επιτυχία και την βαρύτητα του καθενός από αυτά στην επιτυχία κατέληξε στις εξής 
προτάσεις :

• Απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια για εκπαίδευση και επιμόρφωση σχετικά 
με την ποιότητα. Θέματα όπως το benchmarking, η λειτουργία ομάδων και τα 
συστήματα ανταμοιβής θα πρέπει να επανεξεταστούν.,

• Συμφωνήθηκε η προσπάθεια επανεξέτασης των αξιών και τις αρχών σχετικά 
με την ποιότητα

• Απαιτείται η πρόσληψη κάποιου ειδικού σε θέματα ποιότητας.

• Απαιτείται ο καθορισμός των ευθυνών των κορυφαίων στελεχών στα θέματα 
ποιότητας.

• Καθορισμός εργαλείων και μηχανισμών για την εφαρμογή της πολιτικής 
ποιότητας

• Δημιουργία ομάδας ποιότητας η οποία θα προσφέρει συμβουλές σε θέματα 
ποιότητας
Σύμφωνα με μια άλλη έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε για τις βιομηχανίες 

της Μαλαισίας, ανάμεσα τους και αυτές που ασχολούνται με την επεξεργασία 

μετάλλου, διαπιστώθηκαν κάποιοι κρίσιμοι παράγοντες για την υιοθέτηση πρακτικών 
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του benchmarking, οι 
πιο σημαντικοί παράγοντες είναι η αφοσίωση των ανώτερων στελεχών, η εστίαση
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στον πελάτη, οι σχέσεις με τους προμηθευτές, η εκπαίδευση και η υποκίνηση των 
υπαλλήλων. Τα ανώτερα στελέχη λειτουργούν σαν οδηγός για την εφαρμογή της 
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, την δημιουργία αξιών, στόχων και συστημάτων για να 
ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πελατών και να βελτιωθεί η απόδοση της 
επιχείρησης. Μέσω του οράματος τους τα ανώτερα στελέχη μπορούν να 
διαμορφώσουν τον τρόπο σκέψης και προσέγγισης των υπαλλήλων προς την 
ποιότητα. Μπορούν να ξεκινήσουν με την μετάδοση γνώσεων, και να οδηγήσουν και 
υποστηρίξουν με αντικειμενικότητα το όραμα της επιχείρησης. Η εστίαση στον 
πελάτη είναι στοιχείο των επιχειρήσεων που επικεντρώνονται στην ποιότητα. Η 
διοίκηση πρέπει να γνωρίζει και να καταλαβαίνει τον πελάτη ώστε να μπορέσει να 
ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Η σημασία του παράγοντα αυτού διαπιστώνεται και 
από το γεγονός ότι έχει την μεγαλύτερη βαρύτητα στα κριτήρια του Malcolm Baldrige 
Award. Οι εταιρίες θα πρέπει να επενδύσουν στην ποιότητα τόσο της παραγωγής 
όσο και των υπηρεσιών τους. Για τις βιομηχανίες που παράγουν διάφορα προϊόντα 
αυτό σημαίνει δέσμευση για περιορισμό των ελαττωματικών προϊόντων. Για να το 
πετύχουν αυτό, θα πρέπει και οι προμηθευτές να τους προμηθεύουν και αυτοί με τη 
σειρά τους με ποιοτικά προϊόντα. Η εκπαίδευση των υπαλλήλων πρέπει να είναι 
διαρκής και πολλές φορές να επαναλαμβάνεται. Η εκπαίδευση πρέπει να σχετίζεται 
τόσο με τεχνικές παραγωγής όσο και με στατιστικές μεθόδους έτσι ώστε η ικανότητα 
των υπαλλήλων να επιλύουν προβλήματα να βελτιώνεται συνεχώς. Η επιτυχία 
ωστόσο των πρακτικών Διοίκησης Ολικής Ποιότητας δεν είναι εφικτή αν δεν γίνουν 
αποδεκτές οι πρακτικές αυτές από τους υπαλλήλους. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει 
να πειστούν οι εργαζόμενοι ότι θα έχουν και αυτοί μερίδιο στην επιτυχία(13).
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5.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Σε μια βιομηχανία επεξεργασίας μετάλλου υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός 
από υλικά τα οποία είναι απαραίτητα για την συντήρηση του εξοπλισμού, με σκοπό 
την απρόσκοπτη λειτουργία του. Δίνοντας μια χαρακτηριστική τάξη μεγέθους, θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι αυτά μπορούν να φτάσουν και τις 80.000. Τα υλικά αυτά 
μπορεί να προμηθεύονται είτε από τοπικούς είτε από απομακρυσμένους 
προμηθευτές. Με την έννοια τοπικούς προμηθευτές μπορούμε να ορίσουμε αυτούς 
που βρίσκονται σε ακτίνα μικρότερη των 30 χιλιομέτρων από το σημείο παράδοσης. 
Στην προσπάθεια να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο για JIT αγορά των διαφόρων 
υλικών που απαιτούνται, θα πρέπει καταρχήν να διαπιστώσουμε για το κάθε υλικό αν 
η ζήτηση του είναι κανονική ή όχι. Στην συνέχεια θα πρέπει να κατηγοριοποιήσουμε 
τα υλικά ως εξής : (9)

1. Κατηγοριοποίηση των υλικών με βάση την αξία τους.
Α- τάξης είναι αυτά με υψηλή τιμή (πάνω από 3500 ευρώ) και μπορούμε να 
θεωρήσουμε ότι αποτελούν το 10% του συνόλου
Β-τάξης είναι αυτά με μεσαία αξία (μεταξύ 600 και 3500 ευρώ) και μπορούμε 
να θεωρήσουμε ότι αποτελούν το 20% του συνόλου 
C- τάξης είναι αυτά με χαμηλή αξία (κάτω των 600 ευρώ) και μπορούμε να 
θεωρήσουμε ότι αποτελούν το 70% του συνόλου

2. Κατηγοριοποίηση με βάση τον ρυθμό κατανάλωσης τους
F-τάξης όταν το υλικό χρησιμοποιείται τουλάχιστον μια φορά το μήνα τότε 
μπορούμε να θεωρήσουμε ότι κινείται γρήγορα
S-τάξης όταν το υλικό χρησιμοποιείται λιγότερο από μια φορά το μήνα τότε
μπορούμε να θεωρήσουμε ότι κινείται αργά
Ν-τάξης όταν το υλικό δεν χρησιμοποιείται καθόλου για 5 χρόνια

3. Κατηγοριοποίηση με βάση την σημαντικότητα τους 
V-τάξης για υλικά ζωτικής σημασίας
Ε-τάξης για υλικά ιδιαίτερης σημασίας 
D-τάξης για επιθυμητά υλικά

4. Κατηγοριοποίηση με βάση τον τρόπο που χρησιμοποιούνται
Υλικά ασφαλείας είναι αυτά τα οποία μπορούν να μην χρησιμοποιηθούν και 

ποτέ, όμως τυχόν έλλειψη τους σε περίπτωση βλάβης μπορεί να 
καθυστερήσει σημαντικά την παραγωγή

Υλικά που χρησιμοποιούνται σε μεγάλες ποσότητες και η χρήση καθορίζεται 
από κανονισμούς (π.χ λιπαντικά)

Εισαγόμενα υλικά για τα οποία απαιτείται μεγάλος χρόνος παράδοσης
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Στην συνέχεια θα πρέπει να καθορίσουμε πια από τα υλικά που χρειάζεται 
μια επιχείρηση μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία των υλικών που μπορούν να 
αγοραστούν JIT. Οι προϋποθέσεις που θα μπορούσαμε να θέσουμε είναι οι έξης :

■ Η ζήτηση των υλικών πρέπει να είναι σταθερή
■ Πληροφορίες σχετικά με τους χρόνους παράδοσης των υλικών 

προσκομίζονται στους προμηθευτές
■ Οι προμηθευτές πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί από πλευράς ποιότητας των 

υλικών τους, ώστε να μην χρειάζεται έλεγχος από την πλευρά της 
επιχείρησης

■ Μακροχρόνια συμβόλαια μεταξύ του προμηθευτή και του αγοραστή είναι 
απαραίτητα

■ Για κάθε υλικό να υπάρχει μόνο ένας προμηθευτής
Ωστόσο δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι υπάρχουν ποικίλα προβλήματα 

τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν προτού προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε 
JIT στην διαχείριση αποθεμάτων. Ένα σοβαρό πρόβλημα είναι ότι η ζήτηση σε υλικά 
δεν είναι σταθερή, επαναλαμβανόμενη και προβλέψιμη. Επίσης μόνο ένας μικρός 
αριθμός από προμηθευτές είναι πιστοποιημένοι ποιοτικά.

Με βάση την κατηγοριοποίηση των υλικών, όπως αυτή παρουσιάστηκε 
παραπάνω, σαν JIT υλικά μπορούμε να θεωρήσουμε αυτά τα οποία ανήκουν στην Α, 
F και V τάξη.

Όσον αφορά τους προμηθευτές, αυτοί θεωρούνται σαν JIT προμηθευτές αν 
είναι πιστοποιημένοι όσον αφορά την ποιότητα, είναι αξιόπιστοι όσον αφορά τον 
χρόνο παράδοσης, είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν και να συνεργαστούν για την 
εφαρμογή της φιλοσοφίας JIT.

Αφού αναγνωρίσουμε τα JIT υλικά και τους JIT προμηθευτές, θα πρέπει να 
βρούμε τρόπους για την μεταφορά αυτών των υλικών. Σε ένα JIT περιβάλλον, οι 
προμηθευτές θα πρέπει να στέλνουν τα υλικά στις ποσότητες που απαιτούνται από 
τον αγοραστή και με διαφορετική συχνότητα από αυτή που εξυπηρετεί, από 
οικονομικής πλευράς, τους ίδιους. Πολλές φορές τα φορτήγα που θα μεταφέρουν τα 
υλικά δεν θα είναι πλήρως γεμάτα(Ι_ΤΙ_). Αυτό προκαλεί μια αύξηση στο κόστος 
μεταφοράς και δημιουργεί την τάση, οι προμηθευτές να καθυστερούν την παράδοση 
της παραγγελίας μέχρι να γεμίσει πλήρως το φορτηγό(ΡΤί). Αυτό δημιουργεί την 

ανάγκη για πολιτική συνένωσης των μεταφορών (FCP). Σύμφωνα με την πολιτική 
αυτή όλες οι παραγγελιές συγκεντρώνονται σε ένα κέντρο (CC) προτού σταλούν στον 
τελικό προορισμό. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούμε να μετατρέψουμε τις LTL 
μεταφορές σε FTL και με αυτό τον τρόπο να μειώσουμε το κόστος μεταφοράς των 
υλικών με την φιλοσοφία JIT. Αυτό θα ευνοήσει τόσο τους προμηθευτές καθώς θα
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μειώσει το κόστος μεταφοράς, αλλά και τους αγοραστές γιατί θα μειώσει το κόστος 
αποθήκευσης και διαχείρισης πολλαπλών μεταφορών.

Παρακάτω θα παρουσιάσουμε έναν αλγόριθμο για την μείωση του κόστους 
αυτού. Για την δημιουργία του αλγόριθμου θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τους 
παρακάτω παράγοντες :

> Τον χώρο που καταλαμβάνει το κάθε υλικό ώστε να γνωρίζουμε ακριβώς 
πόσα τεμάχια από το κάθε διαφορετικό υλικό μπορούν να μεταφερθούν από 

το φορτηγό
> Την τοποθεσία των προμηθευτών
> Το πρόγραμμα παράδοσης και τον βαθμό σημαντικότητας του κάθε υλικού
> Την χωρητικότητα του οχήματος μεταφοράς

Αρχικά πρέπει να υπολογίσουμε το άθροισμα Σς,νν, για όλα τα JIT υλικά, όπου : 
q, =η ποσότητα ανά ημέρα που πρέπει να μεταφέρουμε για το ί υλικό 
W,= βάρος ανά μονάδα για το ί υλικό
Επιλέγουμε ένα φορτηγό k με χωρητικότητα Ck. και υπολογίζουμε το πηλίκο IqjWj/ 
Ck το οποίο ονομάζουμε nk. Αν nk<0.75 τότε η μεταφορά δεν είναι εφικτή. Αν όμως 
nk>=0.75 ή πολλαπλάσιο του 0.75 τότε η μεταφορά είναι δυνατή. Για συγκεκριμένο 
φορτίο παράδοσης, επιλέγουμε από τα επιτρεπόμενα οχήματα μεταφοράς αυτό με το 
μικρότερο κόστος παράδοσης. Στην συνέχεια φορτώνουμε το φορτηγό με την λογική 
LIFO. Οι περιορισμοί που μπορούμε να θέσουμε είναι οι εξής :

1. Σε,^η^κ (περιορισμός χώρου), όπου S,= χώρος που καταλαμβάνει το υλικό 
ί στο φορτηγό

2. Σρ^ί=<ηκοκ (περιορισμός φορτίου που μπορεί να μεταφέρει το φορτηγό)
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5.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

5.4.1 Συνεχή χύτευση

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις παραγωγής χάλυβα προσπαθούν να υιοθετήσουν 
αυτοματοποιημένες υψηλής ταχύτητας παραγωγικές διαδικασίες. Με την εφαρμογή 
των νέων αυτών διαδικασιών προσπαθούν οι επιχειρήσεις να επιτύχουν υψηλή 
ποιότητα, χαμηλό κόστος, έγκαιρη παράδοση (JIT) και μικρές παρτίδες με ποικιλία 
προϊόντων. Για να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους ικανότητα, πολλές εταιρίες 
προσπαθούν να εφαρμόσουν συστήματα παραγωγής καθοδηγούμενα από 
υπολογιστές (CIMS) που μπορούν να βελτιώσουν την παραγωγικότητα, να μειώσουν 
τον χρόνο αναμονής μεταξύ των διαδικασιών, να μειώσουν την κατανάλωση πρώτων 
υλών και ενέργειας και να μειώσουν το κόστος παραγωγής. Ο προγραμματισμός της 
παραγωγής είναι πολύ σημαντικός για τα CIMS.

Τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται στον προγραμματισμό παραγωγής 
με συνεχή χύτευση (SCC) είναι ο καθορισμός της σειράς, του χρόνου και της 
συσκευής που πρέπει να οδηγηθεί ο λιωμένος χάλυβας. Στην διαδικασία συνεχούς 
χύτευσης τα υλικά τα οποία χειριζόμαστε είναι υψηλών θερμοκρασιών και 
μετατρέπονται από λιωμένο χάλυβα σε ημικατεργασμένη μεταλλική πλάκα (billet). Για 
το λόγο αυτό υπάρχουν πολύ αυστηρά κριτήρια στο χρόνο επεξεργασίας και 
αναμονής μεταξύ των διαφόρων σταδίων(22).

Προτού προχωρήσουμε στην ανάλυση του μοντέλου και στην περιγραφή της 
διαδικασίας συνεχούς χύτευσης, θα αναφέρουμε μερικούς όρους που θα 
χρησιμοποιήσουμε στην συνέχεια :

• Φόρτιση (Charge) : Σειρά από λειτουργίες που περνά ένα φορτίο σιδήρου

• Φορτίο (heat): Φορτίο σιδήρου που βάζουμε στον κλίβανο κάθε φορά

• Ομάδα φορτίσεων (Charge set) : Ένα γκρουπ από φορτία τα οποία 
παράγουν προϊόντα με τα ίδια περίπου χαρακτηριστικά.

• Χύτευση (Cast): Μια σειρά από φορτίσεις που συνεχώς αθροίζονται στην ίδια 
μονάδα συνεχής χύτευσης και έχουν την ίδια χημική σύσταση

• Μονάδα (Unit) : Μια λειτουργία που χαρακτηρίζει την μηχανή, την χρονική 
στιγμή έναρξης και λήξης

Το σγηυα 5.4.1 δείγνει μια διαγραμματική παρουσίαση των παραπάνω όρων. Ο 
οριζόντιος άξονας δείχνει τον χρόνο και κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε μια μηχανή. Ένα 
μονοπάτι φόρτισης αποτελείται από μονάδες και χρόνους μεταφοράς από την μία 
λειτουργία στην άλλη, που εκφράζονται από γραμμές που συνδέουν τις μονάδες. Ο 
χρόνος αναμονής απεικονίζεται με διακεκομμένες γραμμές μεταξύ των μονάδων.
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Σχήμα 5.4.1 : Διαγραμματική ροή τριών φορτίων

Η διαδικασία της συνεχούς χύτευσης (SCC) παρουσιάζεται στο σχήμα 5.4.2. Ο υγρός 
σίδηρος μεταφέρεται από τον κλίβανο υψηλών θερμοκρασιών (blast furnace) στον 
ηλεκτρικό κλίβανο ή/και στον κλίβανο οξυγόνου. Στους κλιβάνους αυτούς 
απομακρύνονται ο άνθρακας, το θείο, το πυρίτιο, και άλλες προσμίξεις από τον υγρό 
σίδηρο και το βελτιώνουμε δίνοντας σε αυτό τα κατάλληλα χαρακτηριστικά.

Σχήμα 5.4.2 : Ροή παραγωγής με συνεχή χύτευση

Οι κλίβανοι έχουν χωρητικότητα από 17 έως 55 τόνους. Η διάρκεια της διαδικασίας 
χύτευσης εξαρτάται από τα συστατικά και από εξωτερικούς παράγοντες. Ο χρόνος 
αυτός κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 2 με 2,5 ώρες. Μέσα στον χρόνο αυτό 
περιλαμβάνεται ο χρόνος ετοιμασίας και συντήρησης που υπολογίζεται ότι δεν 
ξεπερνάει τα 20 λεπτά. Ο υγρός σίδηρος φορτώνεται μέσα σε κάδους που 
μεταφέρονται με τη βοήθεια γερανού σε ένα κλίβανο. Αν το φορτίο που προηγείται 
έχει μεγάλο χρόνο επεξεργασίας, τότε το υπάρχον φορτίο το βάζουμε στην αναμονή. 

Αυτός ο κενός χρόνος δεν μπορεί να υπερβεί τις 2 ώρες. Το επόμενο βήμα είναι η 
βελτίωση μέσα στον κλίβανο του κάδου απόχυσης. Ο χρόνος είναι ο ίδιος περίπου 

όσο και στην χύτευση. Στην συνέχεια μπορεί να γίνει ειδική επεξεργασία για να 
μειώσουμε τις ακαθαρσίες και να προσθέσουμε στοιχεία για την δημιουργία χάλυβα
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υψηλής ποιότητας. Τέλος, στην συνεχή χύτευση, παράγονται μεταλλικές πλάκες, 
ημικατεργασμένες μεταλλικές πλάκες και ράβδοι.

Το σχήμα 5.4.3 περιγράφει την δομή του συστήματος διαχείρισης των 
λειτουργιών στην συνεχή χύτευση. Σε αυτή τη δομή, τα αρχικά δεδομένα των 
παραγγελιών μετατρέπονται σε δεδομένα παραγωγής μέσα από τον σχεδίασμά με 

βάση την ποιότητα (PT/Q) και το βασικό πρόγραμμα (ΡΤ/Ρ). Στην συνέχεια το σχέδιο 
των παραγγελιών παράγεται βάση της δυναμικότητας παραγωγής των κύριων 
διαδικασιών. Ο σχεδιασμός των παρτίδων στη συνεχή χύτευση περιλαμβάνει τον 
σχεδίασμά των ψορτίων και της χύτευσης. Βάση του σχεδιασμού με παρτίδες, ο 
προγραμματισμός της παραγωγής με συνεχή χύτευση, περιλαμβάνει τον καθορισμό 
της σειράς, του χρόνου και της μηχανής που ο λιωμένος χάλυβας θα περάσει για να 
μπει στα διάφορα στάδια παραγωγής με συνεχή χύτευση(22).

Σχήμα 5.4.2 : Συνολική δομή προγράμματος παραγωγής για συνεχή χύτευση

Η βασική δομή του προγραμματισμού της παραγωγής για συνεχή χύτευση 
παρουσιάζεται με την μορφή ενός διαγράμματος ροής στο σχήμα 5.4.4. Από το 
σχήμα αυτό μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι το πρόβλημα του προγραμματισμού 
της παραγωγής με συνεχή χύτευση αποτελείται από 4 βήματα.

1. Σειρά χύτευσης : Η σειρά χύτευσης στα χυτήρια και η σειρά φόρτισης σε κάθε 
χυτήριο καθορίζονται σε αυτό το στάδιο βάση των χρόνων παράδοσης.
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Μπορεί να θεωρηθεί σαν πρόβλημα με μια μόνο μηχανή χωρίς περιορισμό 
στις πηγές

2. Δημιουργία ενός υποπρογράμματος : Αφού η χύτευση έχει καθοριστεί, πρέπει 
να διαμορφωθεί το χρονοδιάγραμμα το οποίο ονομάζουμε υποπρόγραμμα 
για κάθε χύτευση βάση των διαδικασιών όπως η παραγωγή χάλυβα, η 
βελτιστοποίηση του και η συνεχή χύτευση για κάθε φόρτιση. Ένα τέτοιο 
υποπρόγραμμα παρουσιάζεται στο σχήμα 1.

3. Δημιουργία ενός πρόχειρου προγράμματος : Σε αυτό το βήμα τα 

υποπρογράμματος συνδυάζονται κατάλληλα

Σχήμα 5.4.4 : Διάνραμμα ροής για τον σχεδίασμά του προγράμματος παραγωγής 
συνεχούς χύτευσης
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4. Στο στάδιο αυτό σκοπός είναι να ελαχιστοποιήσουμε τις καθυστερήσεις- 
συγκρούσεις που παρουσιάζονται στην μηχανή, καθώς μόνο οι συνθήκες 
λειτουργίας της μηχανής σε μια χύτευση λαμβάνονται υπόψη.

Προτεινόυενο υαθπυατικό υοντέλο
Παρακάτω θα περιγράφουμε το μαθηματικό μοντέλο για τον προγραμματισμό της 
παραγωγής με συνεχή χύτευση. Πρώτα θα αναφέρουμε ορισμένες από τις υποθέσεις 

που μπορούμε να κάνουμε(22).
1. Στο μοντέλο θα λάβουμε υπόψη μόνο τις εξής τρεις λειτουργίες : Την 

παραγωγή σιδήρου από τον κλίβανο, τον κλίβανο βελτιστοποίησης, και την 
συνεχή χύτευση. Ενδιάμεσες λειτουργίες όπως η μεταφορά με γερανούς δεν 
λαμβάνεται υπόψη γιατί οι χωρητικότητες τους θεωρούνται επαρκείς. Ωστόσο, 
οι χρόνοι μεταφοράς λαμβάνονται υπόψη.

2. Όλα τα προϊόντα ακολουθούν την ίδια διαδρομή : παραγωγή χάλυβα, 

βελτιστοποίηση και συνεχή χύτευση.
3. Η απόφαση που πρέπει να πάρουμε είναι το χρονικό σημείο που θα αρχίσει η 

διαδικασία της φόρτισης ί στην μηχανή j.
4. Ο αντικειμενικός σκοπός του μοντέλου αυτού είναι να εξασφαλίσουμε την 

συνεχή ροή της διαδικασίας και την έγκαιρη παράδοση των τελικών 
προϊόντων. Αυτό επιτυγχάνεται από μια συνάρτηση κόστους που αποτελείται 
από τους εξής όρους :
Επιβάρυνση από διακοπή της χύτευσης για να εξασφαλίσουμε ότι όλες οι 
φορτίσεις γίνονται συνεχόμενα
Κόστος από την μείωση της θερμοκρασίας του λιωμένου χάλυβα από 
πλευράς χρόνου αναμονής από λειτουργία σε λειτουργία 
Επιβάρυνση λόγω καθυστερημένης παράδοσης των μεταλλικών πλακών ή 
των ημικατεργασμένων μεταλλικών πλακών

5. Οι ακόλουθοι περιορισμοί θα χρησιμοποιηθούν για το μοντέλο :
Για δύο συνεχόμενες λειτουργίες του ίδιου φορτίου, η επόμενη λειτουργία 
μπορεί να ξεκινήσει όταν ολοκληρωθεί η επόμενη
Για δύο φορτία τα οποία οδηγούνται στην ίδια μηχανή, μόνο όταν τελειώσει 
αυτό που προηγείται μπορεί να ακολουθήσει το επόμενο 
Χρόνος ετοιμασίας και παύσης απαιτούνται από χύτευση σε χύτευση για την 
ίδια μονάδα συνεχούς χύτευσης.
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Παράμετροι του μοντέλου
Ω = το γκρουπ των φορτίων Ω= {1,2,.... ,Ν}

Ωκ = το γκρουπ των φορτίων στο χυτήριο κ, κ = {1...... Μ}

Νκ = το άθροισμα όλων των φορτίων στο χυτήριο κ, ΣΚ=-|ΜΝΚ = Ν

Π = το γκρουπ όλων των μηχανών, Π= {1,2..... ,J}

= το γκρουπ όλων των μηχανών που χρησιμοποιούνται για το I φορτίο 

Φ = το γκρουπ όλων των συνεχόμενων χυτηρίων, Φ = C όπου C είναι το σύνολο 
όλων των συνεχόμενων χυτηρίων
Sl(i,j) = το αμέσως επόμενο φορτίο από το φορτίο ί που προωθείται στην μηχανή j 
SP(i,j) = η αμέσως επόμενη μηχανή από την μηχανή j που προωθείται το φορτίο ί

dj = ο χρόνος παράδοσης του φορτίου ί

Clk = μεταβλητή που εκφράζει το επιπλέον κόστος λόγω βλάβης του χυτηρίου κ 

C2y = μεταβλητή που εκφράζει το επιπλέον κόστος λόγω αναμονής του φορτίου ί 

μετά από το τέλος της διαδικασίας στην μηχανή j

C3j = μεταβλητή που εκφράζει το επιπλέον κόστος όταν το φορτίο ί τελειώνει πριν 

από τον χρόνο παράδοσης

C4j = μεταβλητή που εκφράζει το επιπλέον κόστος όταν το φορτίο ί τελειώνει

αργότερα από τον προκαθορισμένο χρόνο παράδοσης

Ty = χρόνος επεξεργασίας του φορτίου ί στην μηχανή j

tjm = χρόνος μεταφοράς από την μηχανή j στην μηχανή m

Skj = χρόνος ετοιμασίας του χυτού k στην μηχανή j

μ= διακοπή από χυτήριο σε χυτήριο

Τέλος σαν Xy ονομάζουμε την χρονική στιγμή που το φορτίο ί πάει στην μηχανή j 

Αν θεωρήσουμε τις εξής σχέσεις :

Zy = -min(0,Xjj + Ty - dj)

Yy = max(0,Xjj +Ty - dj)

Yij _ Zy = Χϋ + Ty — dj 

Xy = Yjj -Zjj-Tjj + dj
Η αντικειμενική συνάρτηση θα έχει ως εξής :
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Μ

minZ = Σ ZC1k(YSI(i,j)j - ZSI(i.j)j -TSI(i,j)j +dSI(iJ)-Yij +Zij ~dij) 
k=lieQk

N N

+ Σ XC2ij(Xi,SP(i,j) ~Xij _Tij _tj,SP(i,j)) + X XC2ij(Yi,SP(i ,j) — Zi.SP(i, j)
i=ljen, i=l jeH,

- Ti,sp(i,j) +di“xij - Tij -1 j,sp(i,j)> + Σ Σ€3ίζϋ + Σ Σ C4i YU
i=l jelly ηΦ i=ljeIljnO

Οι περιορισμοί του μοντέλου μας είναι οι εξής :

YSI(i,j)j — Xij — Tij

YSI(iJ)j - ZSI(i,j)j - YU + Zij ^ TSI(i,j)j - dSI(i,j) + di

xi,sp(ij)-xij ^Ty + tj,sp(i,j)

Yi,SP(i,j) - Zi,SP(i,j) ~ Xij ^ Tij + tj.SPCiJ) + Ti,SP(i,j) “ di 

YSI(i,j)j - ZSI(i,j)j - YU + Zij * SSI(i,j)j + ^ + TSI(i,j)j " dSI(i,j) + di

38
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5.4.2 Θερμή έλαση
Μια από τις πιο σημαντικές λειτουργίες της βιομηχανίας παραγωγής χάλυβα 

είναι η θερμή έλαση. Η διαδικασία παραγωγής της θερμής έλασης παρουσιάζεται 
διαγραμματικά στο σχήμα 5.4.5 (10).

Ακατέργαστη πλάκα

Κάθετη
διάτμηση

Παράλληλη
διάτμηση

Πλάκα

Λωρίδα

►

►

Σχήμα 5.4.5 : Διαγραμματική παρουσίαση της διαδικασίας θερμής έλασης

Υπάρχουν τρεις σημαντικές παράμετροι για τον προγραμματισμό της θερμής έλασης.

• Ποιότητα προϊόντος

• Κόστος αντικατάστασης του κυλίνδρου

• Φθορά του κυλίνδρου
Το κόστος αντικατάστασης είναι τόσο σημαντικό που είναι απαραίτητο να 

προγραμματίσουμε όσο το δυνατό περισσότερες παραγγελίες μέσα στο μέγιστο 
μήκος κύλισης για αντικατάσταση. Όσο πιο μεγάλη σκληρότητα έχουν τα υλικά τόσο 
πιο μεγάλη είναι και η φθορά των κυλίνδρων. Επίσης η διαφορά στην σκληρότητα 
από παραγγελία σε παραγγελία επηρεάζει σημαντικά την φθορά των κυλίνδρων. Το 
κομμάτι της παραγωγής με την ίδια σκληρότητα έχει τα εξής χαρακτηριστικά :

1. Το συνολικό μήκος τους είναι συγκεκριμένο
2. Το πλάτος τους παραμένει το ίδιο ή διαφέρει μόνο κατ’ ελάχιστο
3. Οι ανοχές και η σκληρότητα δεν πρέπει να διαφέρουν
4. Οι ανοχές πρέπει να μεταβάλλονται πολύ ομαλά, σε περίπτωση απαίτησης
5. Όταν αλλαγές σε σκληρότητα, ανοχές και πλάτος απαιτούνται τότε η 

προτεραιότητα είναι : σκληρότητα, ανοχές και μετά πλάτος
Ο προγραμματισμός της παραγωγής με θερμή έλαση έχει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά :

• Σε αντίθεση με τα άλλα προβλήματα προγραμματισμού παραγωγής 
απαιτείται ο προσδιορισμός της σειράς των παραγγελιών και του 
συνδυασμού των παραγγελιών
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• Διαφορετικά κόστη προσαρμογής της εγκατάστασης για προσαρμογή της 
γραμμής σε παραγγελιές με διαφορετικές απαιτήσεις.

Προτεινόρενο υαθπυατικό μοντέλο
Αν συμβολίσουμε σαν Μ τον αριθμό των παρτίδων με τα ίδια χαρακτηριστικά 

(turn) και σαν Ν τον αριθμό των παραγγελιών που αντιστοιχούν σε αυτές τις 
παρτίδες, τότε μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο MTSP(multiple traveling 
salesman problem) στο οποίο σαν Ν θα θεωρήσουμε τις πόλεις και σαν Μ τους 
πωλητές. Το μοντέλο μπορούμε να το διαπιστώσουμε ως εξής : Όλοι οι πωλητές 
ξεκινούν από την ίδια καθορισμένη πόλη και τελικά επιστρέφουν στην αρχική πόλη. 
Απαιτείται κάθε πόλη να επισκέπτεται από έναν πωλητή και κάθε πωλητής να 
επισκέπτεται τουλάχιστον μια πόλη(10).

Υποθέτουμε ότι έχουμε Ν παραγγελίες που αντιστοιχούν σε Μ παρτίδες για 
μια βάρδια. Αυτές οι Ν παραγγελίες μπορούν να θεωρηθούν σαν Ν κόμβους και οι Μ 
παρτίδες σαν διαδρομές από Μ πωλητές. Αν προσθέσουμε Μ κόμβους (dummy) τότε 
το πρόγραμμα προγραμματισμού μπορεί να απεικονιστεί από ένα μοντέλο TSP 
δηλαδή ένας πωλητής να επισκέπτεται Ν+Μ κόμβους.

Καθορίζουμε τις παραπάνω παραμέτρους και μεταβλητές :

Xy= 1 αν η παραγγελία j ακολουθήσει αμέσως την παραγγελία ί στην ίδια παρτίδα 

0 αν όχι

για i,j={ 1..... ,Ν}

Xy= 1 αν η παραγγελία j είναι η πρώτη που παράγεται στην παρτίδα ί-Ν 

0 αν όχι

για ί={Ν+1,.... ,Ν+Μ}, j={ 1....... Ν}

Xy= 1 αν η παραγγελία j είναι η τελευταία που παράγεται στην παρτίδα j-N 

0 αν όχι

για j={N+1.......Ν+Μ}, ί={1....... Ν}

Cjj= το επιπλέον κόστος για την αλλαγή από την παρτίδα ί στην j

Οι παράμετροι που αφορούν το κόστος διατυπώνονται αναλυτικά παρακάτω, για
διάφορες παραγγελίες.

cij=pijW+ pij9+ pijh . για .... ,Ν}
w q h

Όπου Py , Pjja, Py αντιστοιχούν σε επιβάρυνση από πλευράς κόστους λόγω 

αλλαγής στο πλάτος, στις ανοχές και στην σκληρότητα αντίστοιχα.

Cjj= 0, για j={N+1.......,Ν+Μ}, ί={1 ...,Ν}

Cjj= 0, για ί={Ν+1 ...,Ν+Μ}, j={ 1,. ,Ν}
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Cy= οο, για i,j={N+1,.... ,Ν+Μ}

Cjj= οο, για ί={Ν+1,.....,Ν+Μ}

Το μαθηματικό μοντέλο μπορεί να διαμορφωθεί ως εξής :

Ν+ΜΝ+Μ

minimize Σ ICij'xu 
i-l j-1

με περιορισμούς τους εξής :

Ν+Μ
£Xjj =l,je {ΐ,2,...,Ν + Μ} 
ΐ=1 

Ν+Μ
XXij=l,ie{l,2,....,Ν + Μ}
j=l

X χχϋ < |s| — 1,S c (l,—,Ν + Μ},2 < |S| < Ν + Μ - 2 
ieSjeS\{i}
Xij e {0,l},i,je{l,...,Ν + Μ}

Στο παραπάνω μοντέλο η αντικειμενική συνάρτηση έχει σκοπό να 
ελαχιστοποιήσει το κόστος αλλαγής. Ο πρώτος περιορισμός έχει σαν σκοπό να 
εξασφαλίσει ότι μια εργασία εκτελείται πριν την παραγγελία j. Ο δεύτερος 
περιορισμός έχει σαν σκοπό να εξασφαλίσει ότι μόνο μια παραγγελία θα εκτελεστεί 
μετά την παραγγελία ί. Ο τρίτος περιορισμός χρησιμοποιείται για να αποφύγουμε 
τυχόν υποπρογράμματα στην εφικτή λύση. Ο τελευταίος περιορισμός αναφέρεται στο 
ότι απαιτείται η μεταβλητή παίρνει μόνο τιμές Ο και 1.

Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιήθηκε για διάστημα ενός χρόνου σε βιομηχανία 
στην Κίνα και διαπιστώθηκε μια βελτίωση της τάξης του 20% στην παραγωγή. Τα 
αποτελέσματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες επιχειρήσεις που 
ασχολούνται με την επεξεργασία χάλυβα, καθώς η θερμή έλαση είναι μια σημαντική 
διαδικασία των βιομηχανιών αυτού του τύπου.
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5.5 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα της παγκόσμιας αγοράς έχει σαν 
αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός εταιριών να προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν 
τις διαδικασίες τους. Ο βέλτιστος σχεδιασμός της παραγωγής είναι από τα πιο 
χρήσιμα εργαλεία για την επιτυχία του σκοπού αυτού. Η παραγωγή σιδήρου είναι μια 
σχετικά απλή διαδικασία η οποία μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αποτελείται από την 
προμήθεια πρώτων υλών, προμήθεια ημικατεργασμένων προϊόντων, κατασκευή 
προϊόντος, και διανομή υλικών σε διαφορετικά στάδια της παραγωγής.

Παρακάτω θα παρουσιάσουμε ένα μαθηματικό μοντέλο το οποίο εφαρμόζει 
μια μεγάλη εταιρία παραγωγής σιδήρου στον Καναδά. Ακολουθώντας την λογική του 
μοντέλου αυτού μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα παρόμοιο μοντέλο για 
οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση με το ίδιο αντικείμενο(Ι).

Η εταιρία έχει μια κεντρική κτιριακή εγκατάσταση καθώς και άλλες κτιριακές 
εγκαταστάσεις σε διαφορετικές τοποθεσίες. Προμηθευτές και πελάτες διαμορφώνουν 
ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ροής των υλικών. Για την δημιουργία του μοντέλου θα 
πρέπει να λάβουμε υπόψη το κόστος παραγωγής στα διάφορα στάδια της 
παραγωγής, το κόστος αγοράς των πρώτων υλών, και των ημικατεργασμένων 
προϊόντων, το κόστος διανομής και μεταφοράς των προϊόντων. Για να βρούμε μια 
ιδανική λύση στο σύνθετο αυτό πρόβλημα θα πρέπει να το μετατρέψουμε σε ένα 
μοντέλο γραμμικού προγραμματισμού.

Για την κατασκευή του μοντέλου λαμβάνουμε υπόψη την εξάρτηση των 
παρακάτω παραγόντων :

> Αγορά πρώτων υλών
> Χωρητικότητα
> Προμήθεια ημικατεργασμένων και εξωτερική εργολαβία
> Ζήτηση
> Προμήθεια υλικών και διανομή πωλήσεων

Παρακάτω σγήυα 5.5.1 παρουσιάζουμε το δίκτυο όπου σαν (R) 
συμβολίζουμε τους προμηθευτές πρώτων υλών, σαν (S) τους προμηθευτές 
ημικατεργασμένων προϊόντων, σαν (F) τα εργοστάσια και σαν (C) τους πελάτες. Οι 
προμηθευτές πρώτων υλών προμηθεύουν με τον ίδιο τύπο υλικού από όλες τις 

τοποθεσίες. Αυτό που μπορεί να διαφέρει είναι η τιμή με την οποία το προμηθεύει ο 

καθένας. Αρχικά οι πρώτες ύλες οδηγούνται στις κεντρικές εγκαταστάσεις όπου και 
γίνεται μια πρώτη επεξεργασία από την οποία προκύπτουν ημικατεργασμένα 
προϊόντα όπως φύλλα, πλάκες, ή σπείρες. Τα ημικατεργασμένα προϊόντα έχουν 
διαφορετικές προδιαγραφές ανάλογα με τον τύπο του τελικού προϊόντος. Σε
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περιόδους υψηλής ζήτησης η αγορά ημικατεργασμένων προϊόντων μπορεί να είναι 
απαραίτητη για την ικανοποίηση της ζήτησης.

Τα προϊόντα παράγονται με βάση την ζήτηση. Ένα μέρος της ζήτησης πρέπει 
να παραχθεί για να ικανοποιήσουμε τους μακροχρόνιους πελάτες και ένα μέρος για 
να ικανοποιήσουμε την προβλεπόμενη ζήτηση. Οι πελάτες είναι σε διάφορες 
γεωγραφικές θέσεις, ενώ τα προϊόντα λόγω της μεγάλης ποικιλίας τους και τις 
διαφορετικές προδιαγραφές τους κατηγοριοποιούνται σε ομάδες. Κάθε εργοστάσιο 
ημικατεργασμένων ασχολείται με την παραγωγή ενός ή μερικών από τα τελικά 
προϊόντα.

Για κάθε περίοδο προγραμματισμού της παραγωγής, υπάρχει περιορισμός 
της δυναμικότητας τόσο των κεντρικών εγκαταστάσεων όσο και των εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας των ημικατεργασμένων προϊόντων. Ο διαθέσιμος χρόνος παραγωγής 
στο κεντρικό εργοστάσιο είναι σημαντικός παράγοντας. Επειδή οι ρυθμοί 
παραγωγής είναι διαφορετικοί για τα τελικά προϊόντα και τα ημικατεργασμένα 
προϊόντα, τα οικονομικά μεγέθη των προγραμματισμένων περιόδων των ρυθμών 
παραγωγής είναι διαφορετικά μεταξύ των προϊόντων. Δηλαδή δεν πρέπει να 
λάβουμε υπόψη μόνο τον ρυθμό παραγωγής αλλά επίσης το κόστος και το κέρδος.

Είναι φανερό ότι η ζήτηση των πελατών είναι η κινητήρια δύναμη για τον 
προγραμματισμό της παραγωγής. Σε μία επιχείρηση, η δυναμικότητα των κεντρικών
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εγκαταστάσεων είναι ο κρίσιμος παράγοντας της όλης διαδικασίας. Η δυναμικότητα 
των κεντρικών εγκαταστάσεων, όπου γίνεται η αρχική επεξεργασία, επιδρά στην 
μεταφορά και πώληση των ημικατεργασμένων προϊόντων που προκύπτουν. Η 
διανομή των πωλήσεων είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την δημιουργία ενός 
ολοκληρωμένου προγράμματος προγραμματισμού παραγωγής. Παρακάτω σγήρα 
5.5.2. παρουσιάζεται ένα πλαίσιο μιας παραδοσιακής διαδικασίας προγραμματισμού 
παραγωγής.

Σγήυα 5.5.2: :Σχηματική παράσταση παραδοσιακής διαδικασίας προγραμματισμού 
παραγωγής

Σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο, το τμήμα πωλήσεων εξασφαλίζει 
επιχειρηματικές πληροφορίες και αποφαίνεται για την ικανοποίηση του πελάτη.

Με βάση την παραπάνω παραδοσιακή προσέγγιση, ο προγραμματισμός 
παραγωγής γίνεται χωριστά από κάθε τμήμα. Εφόσον η αγορά και η παραγωγή 
αλλάζει διαρκώς, αυτό το μη ολοκληρωμένο μοντέλο αντιμετωπίζει σημαντικές 
δυσκολίες στον σχεδίασμά της παραγωγής. Μερικά από τα μειονεκτήματα είναι :

• Σε κάθε στάδιο παραγωγής ή σε κάθε χωριστό τμήμα, ο σχεδιασμός της 
εργασίας εκτελείται ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα τμήματα. Το κάθε τμήμα 
ακολουθεί διαφορετικό τρόπο επεξεργασίας και παρουσίασης των 
πληροφοριών.

• Πληροφορίες άλλων τμημάτων μπορεί να μην χρησιμοποιηθούν άμεσα. Αυτό 
μπορεί να προκαλέσει απώλεια των πληροφοριών και καθυστέρηση. Από την 
άλλη η μεταφορά μεγάλου όγκου πληροφοριών από το ένα τμήμα στο άλλο 
μπορεί να είναι δύσκολη και χρονοβόρα.
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• Το δυναμικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει 
προβλήματα στην ανανέωση των πληροφοριών.
Για να αντιμετωπίσουμε τα παραπάνω προβλήματα που σχετίζονται με την 

παραδοσιακή προσέγγιση, αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο διαδικασίας 
προγραμματισμού παραγωγής. Το γενικό πλαίσιο αυτής της νέας προσέγγισης 
παρουσιάζεται παρακάτω σχήμα 5.5.3. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία αυτής της 
προσέγγισης είναι ο πυρήνας προγραμματισμού.

Σχήμα 5.5.3 : Ολοκληρωμένο πλαίσιο προγραμματισμού παραγωγής

Πληροφορίες από τις πρώτες ύλες, τα ημικατεργασμένα προϊόντα, την 
παραγωγή και τις πωλήσεις τροφοδοτούνται σε αυτόν τον πυρήνα όπου υπάρχει ένα 
κεντρικό πρόγραμμα παραγωγής. Το βέλτιστο πρόγραμμα παραγωγής 
αναπαράγεται από αυτό το πρόγραμμα. Τα αποτελέσματα μεταφέρονται μέχρι και 
στο χαμηλότερο λειτουργικό επίπεδο της επιχείρησης.

Σύντομη περιγραφή του περιβάλλοντος
Η τιμή προμήθειας των πρώτων υλών μπορεί να διαφέρει ανά περιοχή ενώ το 

κόστος μεταφοράς εξαρτάται κυρίως από την απόσταση του προμηθευτή από την 

παραγωγική μονάδα. Κάθε τελικό προϊόν αντιστοιχεί και σε ένα συγκεκριμένο τύπο 
ημικατεργασμένου προϊόντος. Η παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων είναι 
συνήθως φθηνότερη από την αγορά αυτών. Επίσης πολλές φορές προκύπτει και ένα 
επιπλέον κόστος στην περίπτωση αγοράς των ημικατεργασμένων προϊόντων λόγω 
του ότι πολλές φορές υπάρχουν αποκλίσεις στις προδιαγραφές των αγορασμένων
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ημικατεργασμένων προϊόντων. Επίσης το κόστος αγοράς έτοιμων ημικατεργασμένων 
προϊόντων μπορεί να διαφέρει και από περιοχή σε περιοχή. Κάθε ημικατεργασμένο 
προϊόν έχει ένα συγκεκριμένο ρυθμό παραγωγής. Αυτός ονομάζεται τόνοι σε μορφή 
κυλίνδρου ανά o0pa(rolling tons per hour). To ποσοστό των ημικατεργασμένων 
προϊόντων που μετατρέπεται σε τελικό προϊόν είναι επίσης μία ιδιότητα των 
ημικατεργασμένων προϊόντων. Κάθε παραγωγική μονάδα έχει μια δυναμικότητα που 
μετράται σε συνολικό διαθέσιμο χρόνο παραγωγής. Η δυναμικότητα της επιχείρησης 
σε τελικά προϊόντα μπορεί κανονικά να καλύψει τις ανάγκες των πελατών. Ωστόσο, η 
δυναμικότητα παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων δεν μπορεί να καλύψει την 
συνολική ζήτηση. Το τελικό προϊόν μπορεί να έχει διαφορετική τιμή πώλησης ανά 
περιοχή. Κάθε παραγωγική μονάδα παράγει αποκλειστικά συγκεκριμένα τελικά 
προϊόντα. Τα ημικατεργασμένα προϊόντα μπορούν να μεταφερθούν κατευθείαν από 
τον προμηθευτή στην παραγωγική μονάδα. Παρόμοια, τα τελικά προϊόντα 
μεταφέρονται απευθείας από την παραγωγική μονάδα στον πελάτη.

Μοντελοποιώντας το σύστημα
Δείκτες
ί= δείκτης παραγωγικών μονάδων
j= δείκτης περιοχών προμήθειας πρώτων υλών
k= δείκτης περιοχών αγοράς ημικατεργασμένων προϊόντων
1= δείκτης πελατών
m= δείκτης ομάδας προϊόντων

nm= δείκτης προϊόντος στην ομάδα m

Παράμετροι
1. Προμήθεια πρώτων υλών

Κόστος : RCj= ανά μονάδα κόστος αγοράς πρώτης ύλης από την περιοχή j 

Δυναμικότητα : Lj= χωρητικότητα της περιοχής)

2. Παραγωγή 
Κόστος παραγωγής:

FCcnm= σταθερό κόστος για το προϊόν nm. 

vcc nm μεταβλητό κόστος για το προϊόν nm

FFnm= σταθερό κόστος του προϊόντος nm για την παραγωγή του τελικού 

προϊόντος

VFnm= μεταβλητό κόστος του προϊόντος nm για την παραγωγή του τελικού
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προϊόντος
Ρυθμός παραγωγής:

PSnm= ρυθμός παραγωγής του ημικατεργασμένου προϊόντος, που θα

χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή του τελικού προϊόντος nm

PFnm= ρυθμός παραγωγής του τελικού προϊόντος nm

YRnm= ποσοστό απόδοσης από την πρώτη ύλη σε ημικατεργασμένο προϊόν

του τελικού προϊόντος nm

YSnm= ποσοστό απόδοσης από ημικατεργασμένο προϊόν σε τελικό προϊόν 

nm

Δυναμικότητα:

τ° = δυναμικότητα σε ώρες για την παραγωγή σιδήρου στην κεντρική μονάδα 

/^δυναμικότητα σε ώρες για την ομάδα τελικών προϊόντων πι στην 

παραγωγική μονάδα ί.
3. Κόστος αγοράς ημικατεργασμένων προϊόντων:

CSk,nm= ανά μονάδα κόστος αγοράς του ημικατεργασμένου προϊόντος που 

αντιστοιχεί στο τελικό προϊόν nm στην περιοχή k.

4. Πωλήσεις:
Τιμή :

PRi,nm= ανά μονάδα κόστος πωλήσεως του προϊόντος nm σε πελάτη στην 

περιοχή I.
Ζήτηση:

DCi nm= αριθμός επιχειρήσεων που αγοράζουν το προϊόν nm στην περιοχή I. 

DFj nm= προβλεπόμενες πωλήσεις του προϊόντος nm στην περιοχή I

5. Κόστος μεταφοράς:

TRCj= κόστος μεταφοράς των πρώτων υλών από την περιοχή j στην κεντρική 

μονάδα για την παραγωγή του ημικατεργασμένου προϊόντος.

TSCj= κόστος μεταφοράς του ημικατεργασμένου προϊόντος από την κεντρική 

μονάδα στην μονάδα παραγωγής του τελικού προϊόντος ί.
-rof _ .TS j,k— κοστος μεταφοράς των ημικατεργασμένων προϊόντων απο την 

περιοχή k στην μονάδα παραγωγής ί.
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TFj |- κόστος μεταφοράς του τελικού προϊόντος από την παραγωγική μονάδα 

I στον πελάτη στην περιοχή I.

Μεταβλητές

Χίΐ nm= ποσότητα του προϊόντος nm που παράγεται στην παραγωγική μονάδα ι για 

πελάτες στην περιοχή I χρησιμοποιώντας ημικατεργασμένα από την κεντρική μονάδα 

Υϋ nm= ποσότητα του προϊόντος nm που παράγεται στην παραγωγική μονάδα ι για 

πελάτες στην περιοχή I χρησιμοποιώντας αγορασμένα ημικατεργασμένα προϊόντα 

uik,nm= ποσότητα του ημικατεργασμένου προϊόντος που αγοράσθηκε από την 

περιοχή k και χρησιμοποιήθηκε στην παραγωγική μονάδα I για την παραγωγή του 

προϊόντος nm

Wj= ποσότητα πρώτων υλών που αγοράσθηκε από την περιοχή j

Περιορισμοί
1. Προμήθεια πρώτων υλών:

Η ποσότητα των πρώτων υλών Wj που αγοράζεται από την περιοχή j δεν 

πρέπει να υπερβαίνει την δυναμικότητα Lj της περιοχής αυτής. Αυτό 

εκφράζεται με την σχέση : Wj<= Lj, για κάθε j 

Αν συμβολίσουμε σαν

wil,nm

το ποσό των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για να παράγουμε Xji^m 

τόνους του προϊόντος nm. Άρα :

wil,nm
xil,nm

YRnmYSnm
Το συνολικό ποσό των πρώτων υλών που αγοράσθηκαν για την παραγωγή δεν
μπορεί να υπερβαίνει αυτά που αγοράσθηκαν από όλες τις περιοχές. Αυτό
εκφράζεται ως εξής :

2.

I L Μ Nm

ΣΣΣΣ
ί=01=1 m=l n=l

χΠ, nm

YRnmYSnm

J

j=l
Δυναμικότητα της μονάδας παραγωγής ημικατεργασμένων:

Αν θεωρήσουμε σαν χjj nm το ποσό των ημικατεργασμένων προϊόντων που

παράγουν Xj|nm τόνους του έτοιμου προϊόντος nm τότε έχουμε :
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xil,nm
xil,nm

YSnm1 unm

Ο χρόνος που απαιτείται για να παράγουμε χπιηπι στο κέντρο 

ημικατεργασμένων προϊόντων είναι :

xil,nm _ xil,nm
pc yc pc
1 °nm 1 °nm1 °nm

To ποσό των ημικατεργασμένων προϊόντων που παράγεται από το κέντρο 

περιορίζεται από την δυναμικότητα του κέντρου τ°. Αυτό εκφράζεται από την 

σχέση :

I L Μ Nm

ΣΣΣΣ
ϊ=01=1 m=l n=l

xil,nm
YS PS 1°nm1°nm

< τc

3. Αγορά και παραγωγή ημικατεργασμένων :

Αν θεωρήσουμε σαν yj| nm το ποσό των ημικατεργασμένων προϊόντων που

απαιτούνται για να παράγουμε yn nm τόνους τελικού προϊόντος, τότε :

y il,nm
y il,nm

YSnm1 unm
L

To συνολικό ποσό ^yjinm θα πρέπει να είναι λιγότερο από το αντίστοιχο 
il=l

αγορασμένο. Δηλαδή :

L ν·. κΣΙ il,nm ^ <
γς - Zjuik,nm 

1=1 1 ^nm k=l
4. Χωρητικότητα παραγωγής τελικού προϊόντος :

Αν ονομάσουμε σαν Tj nm τον χρόνο παραγωγής του τελικού προϊόντος, αφού

X(xii,nm + Υίΐ,ηπι) ε'ναι Π ποσότητα του προϊόντος nm που παράγεται στην 
ϋ=1

μονάδα I, τότε :

_ (xil,nm +Υϊ1,ηιτι) 
ci,nm - 2-j

1=1 15nm
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Η προγραμματισμένη παραγωγή του προϊόντος nm εξαρτάται από τον διαθέσιμο 

χρόνο παραγωγής της μονάδας ί. Αρα :

^ (xil,nm + yil,nm) f
L· L--------^------------------ Tim
1=1 n=l ΪΛηιη

5. Ζήτηση:

Η συνολική ποσότητα του προϊόντος nm που παράγεται για τους πελάτες της 

περιοχής I, πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση με την αντίστοιχη ζήτηση δηλαδή : 

ι
+^ί1,ηπι) — DC]>nrn 

i=0
Από την άλλη πλευρά, η συνολική παραγωγή εν πρέπει να υπερβαίνει την 
προβλεπόμενη ζήτηση :

ι
Σ (xil,nm + Υ il,nm ) — ^^l,nm 
i=0

Αντικειμενική συνάρτηση

Σκοπός είναι να μεγιστοποιήσουμε το συνολικό καθαρό κέρδος, το οποίο εκφράζεται 
γενικά από την σχέση : Συνολικό καθαρό κέρδος= Συνολικά έσοδα-Συνολικό κόστος. 
Τα συνολικά κέρδη εκφράζονται με τον ακόλουθο τρόπο στο μοντέλο μας :

L Μ Nm 1

ΣΣ Σ^Ι,ηη^ΣΟϋ ,nm + Υϋ,ηπι) 
l=0m=ln=l i=0

Το συνολικό κόστος περιλαμβάνει περισσότερου παράγοντες :

• Κόστος αγοράς πρώτων υλών

j=0
• Σταθερό κόστος

ι L μ Nm

ΣΣ Σ S'(FCnm + FFnm) ' xil,nm + FFnm · y^nm)
i=01=l m=ln=l

• Μεταβλητό κόστος

I L M Nm

ΣΣΣΣ«ν<:™ + ^Fnm ) · Xji^nm + VFnm ■ yji>nm}
i=01=l m=ln=l

• Κόστος αγοράς ημικατεργασμένων

κ M Nm ι

ΣΣΣ^,^Σ uik,nm 
k=lm=ln=l i=0

50



5.5 Ολοκληρωμένο πρόγραμμα παραγωγής

• Κόστος μεταφοράς πρώτων υλών

ITRrwj
j=l

• Κόστος μεταφοράς ημικατεργασμένων από την κεντρική μονάδα στις 

διάφορες μονάδες

I L Μ Ν,

ς^-ςςς^5·
ί=1 1=1 m=l η=1 1 ^nm

• Κόστος μεταφοράς ημικατεργασμένων από τους προμηθευτές στις διάφορες 
μονάδες:

I Κ Μ Nm

ΣΣ^ΣΣ^μ».
ϊ=0 k=1 m=ln=l

• Κόστος μεταφοράς τελικού προϊόντος :

I L Μ Νιη

ΣΣτρυ· Σ Σ>ϋ ,nm + yil.nm)
i=01=l m=l n=l

51



5.6 Προληπτική συντήρηση

5.6 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συντήρηση επηρεάζει ολόκληρη την λειτουργία μιας μονάδας, από την 
ποιότητα των προϊόντων μέχρι την έγκαιρη παράδοση αυτών. Ελλιπείς διαδικασίες 
συντήρησης μπορεί να κοστίσουν σε επιδιόρθωση βλαβών, φτωχή ποιότητα 
προϊόντων και μείωση της παραγωγής. Από την άλλη πλευρά κατάλληλη συντήρηση 
μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής. Το 1990 η U.S 
Steel εγκαινίασε ένα πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης με την ονομασία Amex 
(All-Maintenance Excellence) για να βελτιώσει τις πρακτικές συντήρησης και να 
μειώσει το κόστος συντήρησης. Το πρόγραμμα εστίασε στην συμμετοχή των 
εργαζομένων, την εκπαίδευση και στην δημιουργία ομάδων για το σκοπό αυτό. 
Παλαιότερα οι παραγωγικές μονάδες ακολουθούσαν την φιλοσοφία της 
αποτρεπτικής συντήρησης (preventive maintenance). Σήμερα, ακολουθείται η 
φιλοσοφία της προληπτικής συντήρησης. Η τεχνική αυτή είναι πιο ακριβής και 

μειώνει το κόστος αφού σε εμποδίζει να αντικαταστήσεις εξοπλισμό που στην 
πραγματικότητα λειτουργεί τέλεια(23).

Στις βιομηχανίες σήμερα χρησιμοποιούνται επτά διαγνωστικά εργαλεία για 
την εφαρμογή της προληπτικής συντήρησης.

• Ανάλυση ταλαντώσεων : Σε μια μονάδα μπορεί να υπάρχουν και μέχρι 1800 
σειρές γραναζιών οι οποίες πρέπει να ελέγχονται ανά μήνα.

• Καταγραφή θερμοκρασιών : Τα σημεία ελέγχου μπορούν να φτάσουν και τα 
700. Τα περισσότερα απαιτούν μηχανισμούς υπερύθρων για να εντοπιστούν 
τυχόν ανωμαλίες στο θερμοκρασιακό πεδίο.

• Ρευστομηχανική ανάλυση : Κάθε μήνα υπάλληλοι συλλέγουν και αναλύουν 
περισσότερα από 800 δείγματα υγρών από μειωτήρες και άλλο εξοπλισμό.

• Οπτικός έλεγχος: Συστηματικός έλεγχος απαιτείται σε συγκεκριμένα σημεία 
όπως συνδέσμους και ιμάντες.

• Δυναμική ανάλυση : Χρησιμοποιώντας διάφορες συσκευές, οι υπάλληλοι 
ελέγχουν τον εξοπλισμό για να διαπιστώσουν αν πληρεί τις προδιαγραφές. Ο 
αποσβεστήρας μπορεί να ελέγχεται αν δέχεται 50% ροή αέρα όπως 
σχεδιάστηκε.

• Ηλεκτρική καταγραφή : Οι τεχνικοί ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα όλο 

τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό με βολτόμετρα, και μηχανήματα υπερύθρων για 
να εξασφαλίσο7υν την απρόσκοπτη λειτουργία τους.
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• Ανάλυση αστοχίας : Έτσι καθορίζεται γιατί κάποιο τμήμα του εξοπλισμού δεν 
λειτουργεί όπως αναμένονταν, ώστε να αποφύγουμε τέτοια συμπεριφορά στο 
μέλλον.
Ο καλύτερος τρόπος για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας όλων των 

μηχανισμών που εκτελούν περιστροφική κίνηση όπως μειωτήρες και αντλίες είναι τα 
laser. Όταν τα laser πρωτοεμφανίστηκαν γύρω στο 1985, ήταν αρκετά περίπλοκα και 
πολύ δύσκολο να τα χειριστούν οι αρχάριοι. Σήμερα είναι πολύ απλά στο χειρισμό 
τους. Λόγω της ευκολίας στο χειρισμό τους μπορεί η μονάδα να χρησιμοποιήσει τους 
δικούς της ηλεκτρολόγους και μηχανικούς για τους ελέγχους.

Προληπτική συντήρηση με υπερεργολαβία
Πολλοί υποστηρίζουν ότι στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλες οι λειτουργίες 

που δεν είναι καθοριστικές για την επιχείρηση (non-core activities). Η δυσκολία της 
προσέγγισης αυτή είναι ο καθορισμός των δραστηριοτήτων αυτών. Μια καλή 
προσέγγιση σε αυτό το θέμα είναι να εξετάσουμε κάθε μια από τις λειτουργίες με 
βάση τον παρακάτω δύο επί δύο πίνακα (σγήυα 5.6.1).

Μη-Ανταγωνιστικό

Ανταγωνιστικό

Στρατηγικό Μη-Στρατηγικό

Καμία αλλαγή Θέμα συζήτησης

Επανασχεδιασμός Εργολαβία

Σγήμα 5.6.1 : Διαδικασία λήψης απόφασης για προληπτική συντήρηση με εργολαβία

Σε αυτό το διάγραμμα θεωρούμε ότι η απόφαση για εργολαβία έχει δύο 
διαστάσεις. Η πρώτη, Strategic-Non Strategic εξετάζει πόσο σημαντική είναι μια 
λειτουργία για να επιτύχει η επιχείρηση μακροχρόνιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε 

μια συγκεκριμένη αγορά. Η δεύτερη, Competitive-Non Competitive, εξετάζει πως η 
συγκεκριμένη λειτουργία εκτελείται σε σχέση με τους ανταγωνιστές. Αυτό σχετίζεται 
κυρίως με το κόστος αλλά μπορεί να συσχετιστεί και με άλλα μεγέθη όπως το χρόνο
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απόκρισης για συντήρηση. Συνδυάζοντας αυτά τα δύο στοιχεία μπορούν να 
προκύψουν τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις :

• Αυτές οι λειτουργίες οι οποίες είναι στρατηγικής σημασίας και εκτελούνται 
ανταγωνιστικά δεν χρειάζονται καμία μεταβολή από την υπάρχουσα 
κατάσταση

• Αυτές οι λειτουργίες που είναι στρατηγικής σημασίας για την επιχείρηση 
αλλά δεν εκτελούνται με ανταγωνιστικό τρόπο σε σχέση με τους 
ανταγωνιστές δεν πρέπει σε μακροχρόνιο ορίζοντα να δοθούν σε 
εξωτερικούς εργολάβους. Αντίθετα μια καλύτερη μακροχρόνια επιλογή θα 
ήταν ο επανασχεδιασμός των συγκεκριμένων λειτουργιών για να επιτύχουμε 
ένα ανταγωνιστικό κόστος. Η λύση της εργολαβίας θα μπορούσε να 
εξεταστεί μόνο για βραχυχρόνιο χρονικό ορίζοντα.

• Οι λειτουργίες που δεν είναι στρατηγικής σημασίας για την επιχείρηση και 
δεν εκτελούνται ανταγωνιστικά από την επιχείρηση πρέπει να δοθούν σε 
εργολάβους καθώς η επένδυση σε αυτές προσδίδει λίγη αξία.

• Η τελευταία και ίσως πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι αυτή των 
λειτουργιών που εκτελούνται ανταγωνιστικά αλλά δεν είναι στρατηγικής 
σημασίας για την επιχείρηση. Μια σειρά επιλογών υπάρχει για αυτή την 
περίπτωση :

1. Πώληση της συγκεκριμένης λειτουργίας λόγω μειωμένου 
ενδιαφέροντος

2. Επέκταση της λειτουργίας και σε εξωτερικούς πελάτες
3. Χρήση εργολαβίας
4. Προσπάθεια να μετατραπεί η λειτουργία αυτή σε πηγή 

στρατηγικού πλεονεκτήματος
Ένας δεύτερος παράγοντας που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι κατά πόσο υπάρχει 
μια ανταγωνιστική αγορά όσον αφορά το θέμα αυτό. Ειδικότερα σε λειτουργίες που 
απαιτούν ειδικές γνώσεις σχετικά με την συντήρηση του εξοπλισμού, η επιλογή ενός 
μόνο εργολάβου για την λειτουργία αυτή ίσως δημιουργήσει εμπόδια για την είσοδο 
νέων εργολάβων που προσφέρουν παρόμοιες υπηρεσίες.

Μια σημαντική απόφαση σχετικά με την εργολαβία είναι και η επιλογή του 
σταδίου συντήρησης που θα χρησιμοποιήσουμε εργολαβία. Αν θεωρήσουμε ότι η 
διαδικασία συντήρησης αποτελείται από έξι βήματα όπως παρουσιάζονται στο σχήμα 
5.6.2, τότε υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός επιλογών.
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Σχήμα 5.6.2 : Διαγραμματική παρουσίαση της διαδικασίας συντήρησης

Μια περίπτωση είναι η επιχείρηση να επιλέξει να δώσει στον εξωτερικό εργολάβο 
μόνο το στάδιο της εκτέλεσης της εργασίας. Αυτό μπορεί να γίνει κυρίως όταν 
υπάρχει υπερβολικός φόρτος εργασίας ή κατά την διάρκεια διακοπής της παραγωγής 
για συντήρηση. Μια εναλλακτική προσέγγιση θα ήταν να δώσουμε σε εργολαβία όλες 
τις παραπάνω δραστηριότητες εκτός από την αναγνώριση των εργασιών και την 
ανάλυση. Με αυτή την προσσέγιση, ο εργολάβος επιτρέπεται να σχεδιάσει και να 
προγραμματίσει την εργασία που τον αφορά και να αποφασίσει πως και πότε αυτή 
πρέπει να γίνει, αλλά η επιχείρηση είναι αυτή που θα αποφασίσει τι ακριβώς πρέπει 
να γίνει. Μια τρίτη προσέγγιση είναι να δώσουμε σε εργολάβο όλες τις παραπάνω 
φάσεις της συντήρησης, άρα να αποφασίζει για την στρατηγική συντήρησης 
(προληπτική ή αποτρεπτική). Στην περίπτωση αυτή το συμβόλαιο με τον εργολάβο 
θα πρέπει να αναφέρει και την επιθυμητή απόδοση του εξοπλισμού από την όλη 
διαδικασία.

Η καταγραφή θερμοκρασιών μπορεί να γίνει από υπεργολάβους, οι οποίοι 
χρησιμοποιούν υπέρυθρες κάμερες για να διαπιστώσουν το θερμοκρασιακό πεδίο σε 
σημεία ανάπτυξης υψηλών θερμοκρασιών όπως συνδέσεις τριβής και ασφάλειες 
τήξεως. Οι εργολάβοι έχουν προηγούμενα στοιχεία σχετικά με τις θερμοκρασίες στα 
συγκεκριμένα σημεία και μπορούν να διαπιστώσουν τάσεις ανοδικές ή καθοδικές 
από την κανονική θερμοκρασία. Το μόνο ίσως πρόβλημα που θα μπορούσε να 
προκύψει με την πρακτική αυτή θα ήταν ότι οι εργολάβοι δεν θα είναι διαθέσιμοι 
οποιαδήποτε στιγμή αλλά θα πρέπει να κάνουν προκαθορισμένες επιβλέψεις. Με 
επιταχυνσιόμετρα μπορούμε να ελέγχουμε το πλάτος και τη συχνότητα της 
ταλάντωσης. Το πλάτος της ταλάντωσης μας δείχνει πόσο βίαιη είναι η ταλάντωση. 
Μια χαμηλή συχνότητα μπορεί να σημαίνει έλλειψη ευθυγράμμισης. Από την άλλη 

μια υψηλή συχνότητα ταλάντωσης μπορεί να σημαίνει εσφαλμένη λειτουργία κάποιου 
εδράνου κύλισης. Επίσης οι εργολάβοι είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και για 
ρευστομηχανική ανάλυση. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει η επιχείρηση είναι να
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συλλέγει δείγματα και να τα στέλνει στα κατάλληλα εργαστήρια για ανάλυση. Έτσι η 

επιχείρηση γλιτώνει την δέσμευση κεφαλαίων για αγορά εξοπλισμού ή για 

εκπαίδευση του προσωπικού σε εξειδικευμένη τεχνολογία.

Συνεχή, συντήρηση ελεγχόμενη από υπολογιστή
Σε ορισμένες κρίσιμες περιοχές της παραγωγής ο έλεγχος απαιτείται να είναι 

διαρκής και ελεγχόμενος από υπολογιστή. Εξοπλισμός για τον έλεγχο των 

ταλαντώσεων, συνδεδεμένος με υπολογιστή είναι τοποθετημένος σε όλα τα κρίσιμα 

σημεία. Απαιτούνται επιταχυνσιόμετρα συνδεδεμένα με υπολογιστή για συνεχή 

έλεγχο στην διαδικασία χύτευσης. Ο συνεχής έλεγχος του εξοπλισμού, ιδιαίτερα στα 

κρίσιμα σημεία, είναι χρήσιμος κυρίως όταν συγκρίνεται με παλαιοτέρα στοιχεία για 

να διαπιστώσουμε τις τάσεις που δημιουργούνται και να καταλάβουμε πότε ο 

εξοπλισμός μας πρόκειται να παρουσιάσει σημαντικά προβλήματα, άρα και 

αντικατάσταση.

Προγραμμαπσμός και χρήση διακοπών στην παραγωγή
Ο προγραμματισμός της διακοπής λειτουργίας της παραγωγής, για 

συντήρηση και αλλαγή εξοπλισμού ήταν από καιρό μια επίπονη αλλά απαραίτητη 

διαδικασία για την βιομηχανία επεξεργασίας μετάλλου. Η διακοπή της λειτουργίας για 

συντήρηση είναι κάτι το οποίο οι περισσότερες εταιρίες δεν μπορούν να αποφύγουν. 

Μια διακοπή στην λειτουργία μπορεί να διαρκέσει μια με δύο εβδομάδες, χρονικό 

διάστημα που μπορούν να συντηρηθούν σχεδόν όλες οι λειτουργίες. Οι 

περισσότερες επιχειρήσεις προσπαθούν να αποφύγουν τόσο μεγάλες διακοπές στην 

λειτουργία τους. Αυτό μπορεί να γίνει με συνεχής συναντήσεις ανά εβδομάδα ώστε 

να διαπιστωθεί τι χρειάζεται να γίνει. Έτσι υπάρχουν επιχειρήσεις που μπορούν να 

προγραμματίσουν συντήρηση στο τμήμα χύτευσης μετάλλου κάθε έξι εβδομάδες και 

στο τμήμα έλασης μετάλλου μία φορά το μήνα για 24 ώρες. Μέσα σε αυτό το 

διάστημα μπορούμε να συνδυάσουμε διάφορες ενέργειες συντήρησης όπως την 

ταυτόχρονη αλλαγή ενός κινητήρα και ενός κυλίνδρου. Φυσικά η ιδανική λύση θα 

ήταν, να μπορούμε να προβλέπουμε τυχόν βλάβες όσο αυτές είναι μικρές ώστε να 

μπορούμε να τις επιδιορθώσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι δεν θα 

απαιτούνται μεγάλες διακοπές στην παραγωγή.

Εκπαίδευση των εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι στις μοντέρνες βιομηχανίες επεξεργασίας μετάλλου πρέπει να 

έχουν τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να χειρίζονται τις υπέρυθρες κάμερες τα 

επιταχυνσιόμετρα και τις άλλες συσκευές επιθεώρησης. Χάριν της εκπαίδευσης τους
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οι εργαζόμενοι που είναι υπεύθυνοι για τις επιθεωρήσεις δεν συλλέγουν μόνο 

δεδομένα άλλα και τα αναλύουν προσπαθώντας να προτείνουν λύση. Ένας 

ηλεκτρολόγος που ασχολείται με τη συντήρηση μπορεί να ελέγχει τους κινητήρες, τα 

καλώδια, διάφορα ειδικά όργανα και ηλεκτρονικά. Έχοντας ένα άτομο με πολλά 

προσόντα δίνει τεράστια ευελιξία στην επιχείρηση. Από την άλλη πλευρά, ο χειριστής 

ενός μηχανήματος είναι ίσως το κλειδί για την σωστή συντήρηση. Αυτό γιατί είναι 

ίσως το πιο αποτελεσματικό μέσο για την οπτική παρατήρηση, η οποία έχει αγνοηθεί 

από πολλούς. Μέσω της οπτικής παρατήρησης, μπορούμε να διαπιστώσουμε τυχόν 

ανωμαλία στη λειτουργία, καθώς αυτή αναπτύσσεται. Το μεγαλύτερο μέρος της 

εκπαίδευσης των χειριστών γίνεται από τους προμηθευτές των μηχανημάτων. Οι 

εταιρίες επεξεργασίας μετάλλου προσπαθούν να μηχανογραφήσουν όσο το δυνατό 

περισσότερο τις διαδικασίες συντήρησης. Οι περισσότεροι συλλέγουν στοιχεία και τα 

αποθηκεύουν σε προσωπικούς υπολογιστές. Ο τρόπος αυτός όμως, δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ολοκληρωμένος καθώς δεν μπορεί να γίνει πλήρης εκμετάλλευση των 

στοιχείων αυτών. Άλλοι προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα πιο ολοκληρωμένο και 

αναλυτικό δίκτυο για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού. Το σύστημα αυτό 

διαχείρισης της συντήρησης CMMS (Computerized Maintenance-Management 

System) θα έχει την δυνατότητα όχι μόνο να εντοπίζει πιθανά προβλήματα αλλά και 

να δίνει λύση σε αυτά. To CMMS θα έχει την δυνατότητα να ελέγχει όλες τις κρίσιμες 

για την παραγωγή θέσεις, θα καταγράφει τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας και 

θα τις συγκρίνει με τις επιθυμητές με σκοπό να απαντήσει στο ερώτημα : Πώς 

λειτουργεί ο εξοπλισμός σε σχέση με το πώς θα έπρεπε να λειτουργεί; Αρχικά θα 

πρέπει να θέσουμε τα όρια λειτουργίας για κάθε μηχάνημα, μέσα στα οποία θα 

θεωρούμε ότι αυτό λειτουργεί κανονικά. Ένας τρόπος για να το πετύχουμε αυτό θα 

ήταν να δεχτούμε τις προδιαγραφές που θέτει ο κατασκευαστής. Κάθε μηχάνημα 

μπορεί να λειτουργήσει ικανοποιητικά κάπου λίγο πιο πάνω ή κάτω από αυτά τα 

όρια. Αυτό που πρέπει να διαπιστωθεί είναι πια είναι τα όρια αυτά για κάθε μηχάνημα 

και να τροφοδοτήσουμε το σύστημα με τα δεδομένα αυτά. Το ιδανικό πληροφοριακό 

σύστημα θα λειτουργεί με στοιχεία τα οποία δεν συλλέγονται περιοδικά αλλά 

συνεχώς. Αυτό απαιτεί εξοπλισμό ελέγχου ο οποίος συνδέεται με υπολογιστή, κάτι το 

οποίο είναι διαθέσιμο από τους περισσότερους κατασκευαστές. Επίσης, πολλές 

φορές προσφέρεται από τους κατασκευαστές και ειδικό λογισμικό το οποίο θα 

προτείνει λύσεις σε τυχόν προβλήματα λειτουργίας που εντοπίζονται από τον 

εξοπλισμό ελέγχου. Για την επιτυχή εφαρμογή του συστήματος CMMS απαιτείται και 

η σωστή εκπαίδευση του προσωπικού. Συνήθως δίνουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στο 

να πετύχουμε οι εργαζόμενοι που το χειρίζονται να έχουν τις κατάλληλες γνώσεις 

χειρισμού υπολογιστών. Βασικό όμως είναι οι εργαζόμενοι να κατανοήσουν γιατί θα
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πρέπει να το χρησιμοποιούν. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να καταλάβουν την σημασία 

των δεδομένων που εισάγουν στο σύστημα και το πώς θα χρησιμοποιηθούν στο 

μέλλον. Το ιδανικότερο θα ήταν αυτοί οι άνθρωποι που εισάγουν τα δεδομένα να 

είναι οι ίδιοι που θα παίρνουν και τις αποφάσεις. Λόγω του υψηλού κόστους από τη 

μια πλευρά και των ικανοποιητικών αποτελεσμάτων από την χρήση εργολάβων για 

την διαδικασία της συντήρησης από την άλλη, πολλές εταιρίες αποφεύγουν προς το 

παρόν να εγκαταστήσουν τέτοια συστήματα(23).
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5.7 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η ασφάλεια στις βιομηχανίες είναι ιδιαίτερα σημαντική και μπορεί να 

επηρεάσει το κόστος, τον χρόνο παράδοσης και την ποιότητα των προϊόντων. 

Μικροατυχήματα μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγή με διάφορους τρόπους 

ενώ ένα σοβαρό ατύχημα μπορεί να κλείσει ολόκληρη την επιχείρηση. Υπάρχει η 

αίσθηση ότι τα ατυχήματα οφείλονται στην απρόσεκτη συμπεριφορά των 

εργαζομένων, αλλά στην πραγματικότητα εξαρτάται και από τον τρόπο σχεδίασης και 

λειτουργίας της παραγωγής.

Η σύνδεση μεταξύ της βελτίωσης της υγείας και της ασφάλειας των 

εργαζομένων και της αποτελεσματικής Διοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι σημαντική 

(Krause ans Finely, 1993). Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό της εταιρίας 

Teeside Steel. Η συνεισφορά της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην δημιουργία μια 

επιχείρησης όπου τα ατυχήματα θα είναι σχεδόν μηδενικά, κρίθηκε αποφασιστική(3). 

Έχοντας υπόψη τον τρόπο παραγωγής και επεξεργασίας χάλυβα, οι πιθανότητες 

ατυχήματος, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρό, είναι 

σημαντικές. Το τμήμα ασφάλειας των εργαζομένων στην επιχείρηση ανέπτυξε με την 

βοήθεια πανεπιστημίων τις αρχές της ολικής ποιότητας σχετικά με την ασφάλεια. Οι 

αρχές αυτές, οι οποίες είχαν ως σκοπό την επίτευξη «zero accident» 

αντικατοπτρίζουν αυτές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας : αποτροπή και όχι 

παρατήρηση, η ασφάλεια είναι ευθύνη όλων, κόστος για την ασφάλεια, συνεχή 

βελτίωση. Αυτές οι αρχές ήταν μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με την παραδοσιακή 

προσέγγιση αποτροπής των ατυχημάτων στην εργασία, που χαρακτηρίζονταν από 

την υιοθέτηση αρχών από την ανώτερη διοίκηση χωρίς την συμμετοχή των στελεχών 

των τμημάτων και των εργαζομένων. Κάθε φορά που θέτονται στόχοι βελτίωσης της 

ποιότητας σε κάποιο τμήμα, θέτονται και νέα δεδομένα υγιεινής και ασφάλειας. Στην 

εταιρία έχουν δημιουργηθεί περίπου 30 ομάδες που ασχολούνται με θέματα 

ασφάλειας, μια σε κάθε τμήμα, στις οποίες συμμετέχουν εργαζόμενοι από όλα τα 

επίπεδα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα της δημιουργίας και λειτουργίας τέτοιων 

ομάδων είναι ο σχεδιασμός ειδικά κατασκευασμένου γαντιού για να αποτρέψει τα 

εγκαύματα στην μονάδα συνεχής χύτευσης, ή η κατασκευή ενός νέου τρόπου με τον 

οποίο θα δένονται τα προϊόντα πάνω στα οχήματα μεταφοράς. Η πολιτική για «zero 

accident» έχει επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα σε θέματα ασφαλείας. Για 

παράδειγμα, από την εφαρμογή της πολιτικής αυτής επιτεύχθηκε μείωση των 

ατυχημάτων που οδηγούν σε απώλεια χρόνου κατά 45% και σε όλα γενικά τα 

ατυχήματα κατά 25%. Επίσης κατά την περίοδο 1990-1991 σημειώθηκαν συνολικά 

15 ατυχήματα στον κλίβανο υψηλών θερμοκρασιών που οδήγησαν σε καθυστέρηση 

της παραγωγής. Με την υιοθέτηση της νέας πολιτικής ο κλίβανος λειτούργησε χωρίς

59



5.7 Υγιεινή και ασφάλεια

κανένα ατύχημα για 594 ημέρες. Τα συνολικά ατυχήματα ανά μήνα μειώθηκαν από 

8.1 ατυχήματα ανά μήνα στα 3.1 ανά μήνα.

Σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε σε μια μονάδα παραγωγής και 

επεξεργασίας χάλυβα, οι εργαζόμενοι αλλά και τα στελέχη κατάταξαν τους διαφόρους 

κινδύνους από πλευράς σημαντικότητας ως εξής :(2)

❖ Κίνδυνοι από μεταφορά αντικειμένων

❖ Κίνδυνοι από την επιφάνεια των δαπέδων

❖ Κίνδυνοι θέσης

❖ Κίνδυνοι υλικών

❖ Κίνδυνοι από ελλιπή εξαερισμό

❖ Κίνδυνοι από ακαταλληλότητα αντικειμένων

Χαρακτηριστικά παραδείγματα από κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι 

εργαζόμενοι από μετακινούμενα αντικείμενα είναι η μεταφορά των κάδων με τον 

λιωμένο χάλυβα από γερανούς, και η συνεχή κίνηση των κλάρκ στον χώρο του 

εργοστασίου. Επίσης ένας σημαντικός κίνδυνος παρουσιάζεται στην μονάδα θερμής 

έλασης από τις έντονες ακμές των φύλλων χάλυβα που κινούνται με μεγάλη 

ταχύτητα. Στην μονάδα ψυχρής έλασης διαπιστώθηκε ότι ο ελλιπής εξαερισμός και οι 

κίνδυνοι θέσης, όπως η ακατάλληλη θέση εργασίας ή το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι 

πρέπει να μεταφέρουν βαριά αντικείμενα, κρίθηκαν ως οι πιο σημαντικοί.

Η έρευνα εξέτασε το θέμα ασφάλειας των εργαζομένων και από μια άλλη 

σκοπιά. Παράγοντες που παρουσιάζονται στο εσωτερικό της επιχείρησης και από 

πλευράς του ελέγχου των λειτουργιών έχουν ιδιαίτερη σημασία στην συμπεριφορά 

των εργαζομένων. Η λύση στο πρόβλημα των επικίνδυνων ενεργειών των 

εργαζομένων δεν επικεντρώνεται μόνο στην εκπαίδευση τους που συνήθως γίνεται 

από τα διάφορα προγράμματα για την ασφάλεια των εργαζομένων. Διαπιστώθηκε 

κατά την διάρκεια της έρευνας για παράδειγμα, ότι το κλίμα για την ασφάλεια (safety 

climate) σε τμήματα όπου υπήρχαν μέλη σωματείων των εργαζομένων ήταν 

χαμηλότερο από ότι σε τμήματα τα οποία δεν είχαν τέτοιους εργαζόμενους. Ένα 

σωστό κλίμα ασφάλειας θα πρέπει να διέπεται από μια ανοιχτή και ελεύθερη 

αναφορά όλων των ατυχημάτων, από πραγματικό ενδιαφέρον για την υγεία των 

εργαζομένων και από τη σωστή έρευνα των αιτιών των ατυχημάτων. Παρακάτω θα 

παρουσιάσουμε αναλυτικά τους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την 

διαμόρφωση συμπεριφοράς των εργαζομένων που εξασφαλίζει την ασφάλεια στην 

εργασία, καθώς και συσχετίσεις των παραγόντων αυτών.

Κατά την πολύχρονη ιστορία της λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας 

χάλυβα έχουν παρατηρηθεί και καταγραφεί διάφορες περιπτώσεις ατυχημάτων, και 

έχουν προταθεί διάφορες λύσεις οι οποίες εξασφαλίζουν ένα ασφαλές εργασιακό
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περιβάλλον. Ωστόσο δεν μπορούμε να τις θεωρήσουμε ως τις μοναδικές ή τις 

ιδανικότερες. Ένα πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται σε όλα σχεδόν τα σταδία της 

παραγωγής είναι η δημιουργία σωματιδίων τα οποία είτε αιωρούνται ή 

εκσφενδονίζονται από τα διάφορα σημεία της παραγωγικής διαδικασίας και μπαίνουν 

στα μάτια των εργαζομένων. Μάλιστα τα ατυχήματα αυτού του είδους μπορούν να 

φτάσουν και σε ποσοστό της τάξης του 30% των συνολικών ατυχημάτων. Για το λόγο 

αυτό έχουν δημιουργηθεί ειδικά γυαλιά τα οποία στο εσωτερικό χείλος έχουν 

κάλυμμα από αφρώδες υλικό για να προστατεύουν πλήρως την περιοχή των ματιών. 

Η χρήση των γυαλιών αυτών είναι απαραίτητη στην μονάδα έλασης. Από την χρήση 

αυτού του είδους των γυαλιών τα ατυχήματα αυτού του είδους μειώθηκαν στο 1% του 

συνόλου. Μια άλλη λύση για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους προβλημάτων, τα 

οποία είναι εντονότερα στα τμήματα θερμής και ψυχρής έλασης, είναι η τοποθέτηση 

προστατευτικού από plexiglas γύρω από τα μηχανήματα, ειδικά στο σημείο όπου 

γίνεται η επεξεργασία των ακμών(16).

Σε περιπτώσεις όπου οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι λόγω της φύσης της 

εργασίας τους να πλησιάσουν κομμάτια χάλυβα τα οποία έχουν ακόμα πολύ υψηλή 

θερμοκρασία, όπως για παράδειγμα όταν πρέπει να μαρκάρουν τα κομμάτια, έχουν 

δημιουργηθεί ειδικά γάντια τα οποία έχουν διπλό κάλυμμα στο σημείο της παλάμης 

και των άκρων. Τα γάντια αυτά μπορεί να κοστίζουν περισσότερο από τα κοινά 

γάντια όπως διαρκούν σχεδόν διπλάσιο χρόνο.

Ένα άλλο σημείο της παραγωγής το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα 

επικίνδυνο καθώς μπορεί από ένα ατύχημα να έχουμε ακόμα και τον θάνατο ενός 

εργαζόμενου είναι το σημείο όπου γίνεται η μεταφορά του υγρού σιδήρου με τους 

κάδους απόχυσης, για να οδηγηθεί ο υγρός χάλυβας από τον κλίβανο στο χυτήριο. 

Το υγρό μέταλλο μπορεί να χυθεί για δύο λόγους. Η μια αιτία μπορεί να είναι κάποια 

αντίδραση που μπορεί να συμβεί μέσα στον υγρό χάλυβα και η δεύτερη να 

μετακινηθεί ο κάδος από την κανονική του θέση. Μια χημική αντίδραση στο υγρό 

μέταλλο μπορεί να συμβεί είτε λόγω υπερβολικής οξείδωσης είτε γιατί υπάρχει 

παραπάνω ασβέστιο. Ο κάδος μπορεί να αποκλίνει από την κανονική του θέση αν ο 

γερανός τον αφήσει απότομα κάτω. Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς 

οποιαδήποτε από τις δύο πιθανές αιτίες. Για το λόγο αυτό απαιτείται να υπάρχει 

αρκετό περιθώριο μεταξύ της κορυφής του κάδου και της επιφάνειας του υγρού 

χάλυβα μέσα στον κάδο. Ένα περιθώριο κοντά στις 16 inches μπορεί να θεωρηθεί 

ασφαλές για την αποφυγή τέτοιου είδους ατυχημάτων. Ένα άλλο ακόμα πιο ασφαλές 

και σίγουρο μέτρο αποτροπής τέτοιου είδους ατυχημάτων είναι η τοποθέτηση ενός 

καλύμματος στον κάδο απόχυσης. Το κάλυμμα αυτό δεν μπορεί φυσικά να καλύψει 

πλήρως την κορυφή του κάδου, άλλα μπορεί να αποτρέψει ένα μεγάλο μέρος του
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υγρού χάλυβα να πέσει εκτός σε περίπτωση μιας χημικής αντίδρασης. Στην 

περίπτωση της τοποθέτησης του κάδου απόχυσης στο χυτήριο, μπορεί να 

τοποθετηθεί ένας μηχανισμός με laser, με την βοήθεια του οποίου ο χειριστής θα 

μπορεί να εντοπίσει την ακριβή θέση της τοποθέτησης του κάδου στο χυτήριο(ΙΘ).

Στις βιομηχανίες επεξεργασίας μετάλλου χρησιμοποιούνται πολλές φορές 

χημικά τα οποία αν σε περίπτωση λάθους χειρισμού τους μπορούν να προκαλέσουν 

σοβαρά προβλήματα στην υγεία των εργαζομένων. Για την αντιμετώπιση τέτοιου 

είδους προβλημάτων απαιτείται η δημιουργία ενός τμήματος που να απαρτίζεται από 

ειδικούς σε διάφορα πεδία. Συγκεκριμένα στο τμήμα αυτό θα πρέπει να συμμετέχουν 

χημικοί, μηχανικοί ασφαλείας και γιατροί. Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι 

εργαζόμενοι που χειρίζονται χημικά δεν γνωρίζουν για τους κινδύνους που 

αντιμετωπίζουν τόσο οι ίδιοι τους όσο και το περιβάλλον. Η πρώτη ενέργεια του 

τμήματος είναι να εκπαιδεύσουν τα στελέχη που είναι υπεύθυνα για την αγορά και τη 

χρήση των χημικών αυτών. Η εκπαίδευση αυτή αφορά νόμους και κανονισμούς, 

κατάταξη επικίνδυνων ουσιών, κίνδυνοι για το περιβάλλον και την υγεία, εξοπλισμός 

για την προστασία του προσωπικού, επιτρεπτά όρια, κίνδυνοι πυρκαγιάς. Στην 

συνέχεια και προτού ξεκινήσει η εκπαίδευση των εργαζομένων, ο μηχανικός 

ασφαλείας πρέπει να διεξάγει έναν έλεγχο. Στον έλεγχο αυτό θα πρέπει να 

συμμετέχουν ο υπεύθυνος του κάθε τμήματος, τεχνικοί, χειριστές, προσωπικό του 

τμήματος συντήρησης. Τα θέματα που πρέπει να ελεγχθούν είναι τα εξής :(15)

• Ο τρόπος μεταφοράς των πληροφοριών για τέτοια θέματα σε νέους 

εργαζόμενους

• Η διαθεσιμότητα των πληροφοριών σχετικά με τα χημικά

• Ο τρόπος σήμανσης των δοχείων συσκευασίας των διαφόρων χημικών

• Πως οι εργαζόμενοι χειρίζονται τις άδειες συσκευασίες

• Υπάρχουν οδηγίες για τον τρόπο χειρισμού των κατάλοιπων και των 

συσκευασιών

Μετά από ένα τέτοιο έλεγχο πρέπει να καθοριστεί συγκεκριμένο σχέδιο 

δράσης. Το σχέδιο αυτό θα περιλαμβάνει την εκπαίδευση του προσωπικού, την 

απομάκρυνση των χημικών αυτών που δεν χρησιμοποιούνται, βελτίωση του 

εξοπλισμού για την προστασία των εργαζομένων, συγγραφή οδηγιών, Η εκπαίδευση 

του προσωπικού θα αφορά θέματα σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς, 

την γνώση των διαφόρων ενδείξεων ασφαλείας, την διαχείριση των συσκευασιών.

Για την καλύτερη διάχυση όλων αυτών των πληροφοριών και την ελεύθερη 

πρόσβαση τους από όλους τους εργαζομένους, απαιτείται η τοποθέτηση όλων 

αυτών των πληροφοριών σε ένα τοπικό δίκτυο. Με τον τρόπο αυτό θα γνωρίζουν οι
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εργαζόμενοι σε πιο σημείο της παραγωγής χρησιμοποιείται κάθε χημικό, θα μπορούν 

να πληροφορηθούν για τους κινδύνους χρήσης κάθε ενός, και θα έχουν πρόσβαση 

σε πρόσθετες πληροφορίες οι οποίες θα δίνονται από τους προμηθευτές των 

χημικών αυτών. Επίσης μπορούν να παρέχονται συμβουλές σε διάφορα θέματα 

όπως την χρήση προστατευτικών γαντιών με την χρήση συγκεκριμένων χημικών και 

για την διαχείριση των καταλοίπων(15).

Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν και σχέσεις μεταξύ τους για την 
πρόβλεψη των ατυχημάτων

Για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε ασφαλείς συμπεριφορές στον χώρο 

εργασίας, χρειάζεται να λάβουμε υπόψη πολλούς παράγοντες και όχι μόνο τους 

κινδύνους που μπορούν να παρουσιαστούν σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Τα 

πιθανά ατυχήματα προκύπτουν από την συνέργια μεταξύ των τεχνολογικών και 

κοινωνικών στοιχείων ενός παραγωγικού συστήματος και της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι παράγοντες που πρέπει να λάβουμε υπόψη για 

την ανάπτυξη ενός μοντέλου πρόβλεψης ασφαλής συμπεριφοράς στον χώρο 

εργασίας. Στο μοντέλο αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη τους εξής παράγοντες :(2)

• Κίνδυνοι για την ασφάλεια των εργαζομένων (safety hazards)
Οι κίνδυνοι είναι όλοι εκείνοι οι παράγοντες που μπορούν να δημιουργήσουν 

συνθήκες για τραυματισμούς ή ασθένειες. Με τον προσδιορισμό αυτό που 

δίνουμε, οι κίνδυνοι αυτοί δεν οδηγούν πάντα σε τραυματισμούς ή ασθένειες 

αλλά αποτελούν κρυφή απειλή στο εργασιακό περιβάλλον, περιμένοντας τις 

κατάλληλες συνθήκες. Για παράδειγμα ένα πάτωμα που είναι γεμάτο λάδια 

δεν αποτελεί κίνδυνο αν δεν τρέχει κάποιος εργαζόμενος.

• Κλίμα ασφάλειας (safety climate)
Ο όρος αυτός περιγράφει το πλαίσιο των ηθικών αντιλήψεων των 

εργαζομένων για την ασφάλεια.

• Πίεση του συμφέροντος έναντι της ασφάλειας

Σε πολλές επιχειρήσεις οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε δίλημμα σχετικά με την 

χαλάρωση των μέτρων ασφαλείας λόγω πίεσης για την πραγματοποίηση των 

στόχων της επιχείρησης.

• Περιφρονητική συμπεριφορά σε θέματα ασφάλειας (cavalier attitude)

Πολλοί εργαζόμενοι έχουν μια ενδογενή τάση να αναλαμβάνουν ρίσκα και να 

προσπαθούν να εξηγήσουν ορθολογικά επικίνδυνες για αυτούς 

συμπεριφορές.
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• Πίστη για ασφάλεια (safety efficacy)

Προσδιορίζει την πίστη και την ικανότητα που έχει κάποιος να εργασθεί με 

ασφάλεια

• Ασφαλείς συμπεριφορές στην εργασία

Η ασφαλής συμπεριφορά στην εργασία είναι σημαντική εξαιτίας της ευρύτερα 

γνωστής σύνδεσης του με τα εργατικά ατυχήματα. Επιλέγουμε αυτή την 

παράμετρο σαν κριτήριο για το μοντέλο πρόβλεψης για τρεις λόγους, 

ο Τα ατυχήματα αποτελούν συνήθως τυχαία γεγονότα τα οποία είναι 

πολύ δύσκολο να ελεγχθούν από τους εργαζομένους ή την επιχείρηση 

ο Οι αναφορές για τα ατυχήματα μπορούν να έχουν κάποια ψεγάδια, 

κυρίως επειδή κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική αντίληψη για τα 

ατυχήματα

ο Η ασφαλής συμπεριφορά φαίνεται να δίνει πιο ασφαλή 

συμπεράσματα για την επιχείρηση

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται οι συσχετίσεις των διαφόρων 

παραγόντων μεταξύ τους όπως αυτοί έχουν καταγραφεί σε σχετική έρευνα σε δύο 

βιομηχανίες επεξεργασίας χάλυβα. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η προσπάθεια 

άμεσης συσχέτισης του κλίματος ασφάλειας ή των κινδύνων ασφάλειας με την 

ασφαλή συμπεριφορά έδωσε σχεδόν ασήμαντη συσχέτιση.

Σχήυα 5.7.1: Συσχετίσεις παραγόντων που επηρεάζουν την ασφαλή συμπεριφορά 

των εργαζομένων στις βιομηχανίες χάλυβα

Από τις παραπάνω αναφορές μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η 

διαμόρφωση μιας πολιτικής ασφάλειας, η οποία έχει άμεση σχέση με την συνεχή 

βελτίωση της ποιότητας , δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στον εντοπισμό των 

πιθανών κινδύνων και στη αντιμετώπιση τους αλλά χρειάζεται μια βαθύτερη ανάλυση
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τόσο των τεχνολογικών όσο και των κοινωνικών παραγόντων, που διαμορφώνουν 

ασφαλείς συμπεριφορές.
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5.8 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η δυναμικότητα των βιομηχανιών συνεχώς αυξάνεται. Τα τελευταία χρόνια η 

δυναμικότητα παραγωγής χάλυβα στον κόσμο έχει υπερβεί κατά 20% την 

κατανάλωση. Στην Ευρώπη πέντε εταιρίες κατέχουν το 60% της ευρωπαϊκής αγοράς 

και το 14% της παγκόσμιας. Οι ευρωπαϊκές εταιρίες παραγωγής χάλυβα 

προμηθεύουν το 80% των πελατών στην ευρωπαϊκή αγορά. Το υπόλοιπο 12% των 

πελατών προμηθεύεται από εταιρίες που εδρεύουν στις τρίτες χώρες. Όπως 

μπορούμε να αντιληφθούμε από αυτή την σύντομη περιγραφή του περιβάλλοντος 

στην ευρωπαϊκή αγορά, οι εταιρίες αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα λόγω του 

έντονου ανταγωνισμού στην τιμή. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η απάντηση για το πώς 

θα αποκτήσει μια εταιρία ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι να προσφέρει όσο το 

δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση και υπηρεσίες(θ).

Σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να αναφέρουμε το κλασσικό μοντέλο ενός 

προϊόντος και των διάφορων επιπέδων του (layers), όπως αυτά παρουσιάζονται στο 

σχήμα 5.8.1 (7).

Στην περίπτωση μας το αρχικό προϊόν είναι ο χάλυβας. Σπάνια ο πελάτης θα 

αγοράσει το αρχικό προϊόν. Περιμένει πολλά περισσότερα από αυτό. Το 

αναμενόμενο προϊόν αντιπροσωπεύει τις ελάχιστες απαιτήσεις των πελατών εκτός 

από την τιμή και την παράδοση, και μπορεί να περιλαμβάνει και κάποια τεχνική 

υποστήριξη. Το προϊόν με την προστιθέμενη αξία είναι αυτό που έχει περισσότερα 

από αυτά που έχει συνηθίσει ο πελάτης. Το δυνητικό προϊόν αναφέρεται σε τι άλλο
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απομένει να γίνει. Ο χάλυβας είναι ένα ώριμο προϊόν. Πολλοί πιστεύουν ότι όλα τα 

προϊόντα από χάλυβα είναι ίδια αρκεί να τηρούν κάποια στάνταρ. Για επιτυχή 

διείσδυση σε νέες αγορές, διατήρηση και ανάπτυξη ένα προϊόν θα πρέπει να 

διαφοροποιηθεί από τα υπόλοιπα. Οι προσδοκίες των πελατών συνεχώς αυξάνονται. 

Η προσπάθεια διείσδυσης νέων εταιριών στη αγορά οδηγεί τις εταιρίες να 

προσφέρουν υπηρεσίες που προσθέτουν αξία στο προϊόν όπως διάνοιξη, βαφή, 

λείανση, φρεζάρισμα, λοξοτομή, κοπή με laser, διαμόρφωση προφίλ, επικαλύψεις 

κ.α. Έτσι πολλοί ενδιάμεσοι οι οποίοι προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες, 

διαφοροποιούνται από τα εργοστάσια μέσω τέτοιων υπηρεσιών καθώς και με την 

έγκαιρη παράδοση μιας μεγαλύτερης ποικιλίας προϊόντων σε μικρές ποσότητες. Η 

ανάπτυξη τέτοιων ενδιάμεσων έκανε πολλές εταιρίες να προχωρήσουν σε 

ολοκλήρωση προς τα εμπρός για να μπορέσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες που 

ζητάει ο πελάτης.

Η υπηρεσίες που μπορεί να απαιτήσουν οι πελάτες μπορεί να βασίζονται στο 

ανθρώπινο δυναμικό ή στον εξοπλισμό.

Αυτές που βασίζονται στο ανθρώπινο δυναμικό είναι:

• Πληροφορίες- σε αυτές περιλαμβάνεται και σύνδεση μέσω υπολογιστών

• Εξυπηρέτηση μετά την πώληση

• Ανάπτυξη προϊόντων βάση των μελλοντικών αναγκών των πελατών

• Συμβουλές σε θέματα σχετικά με την τεχνολογία, την ποιότητα και σε 

οικονομικά θέματα

• Παράδοση

Αυτές που βασίζονται σε εξοπλισμό είναι:

• Πλάνισμα, κοπή, φρεζάρισμα, διάτρηση, κάμψη

• Αμμοβολή, μορφοποίηση άκρων

• Ανόπτηση, βαφή, επικάλυψη

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα μοντέλο το οποίο μπορεί να προσδώσει 

πρόσθετη αξία για τα προϊόντα (σγήυα 5.8.2). Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό 

απαιτείται :(7)

1. αγορά εξοπλισμού για περαιτέρω επεξεργασία του προϊόντος

2. την δημιουργία κέντρων κοντά σε μεγάλους πελάτες

3. δημιουργία κέντρων εξυπηρέτησης μέσω για παράδειγμα της μεθόδου του 

franchising για την εξυπηρέτηση μεσαίων και μικρών πελατών, όπου η 

ποιότητα των προϊόντων θα ελέγχεται από προσωπικό της κεντρικής 

επιχείρησης
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4. Πιο άμεση επαφή μεταξύ του τμήματος R&D της επιχείρησης και των 

πελατών

5. Διαρκής ροή πληροφοριών από την επιχείρηση προς τους πελάτες

6. Δημιουργία manager που θα ασχολούνται αποκλειστικά με την εξυπηρέτηση 

των μεγάλων πελατών ή γκρουπ από μικρούς.

Όσον αφορά την ολοκλήρωση προς τα εμπρός αυτή θα μπορούσε να γίνει είτε με την 

συμμετοχή σε κάποιες επιχειρήσεις ή με την σύναψη μακροχρόνιων συμβολαίων με 

κάποιες εταιρίες.

Σχήμα 5.8.2 : Μοντέλο για βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών

Από την άλλη η στενότερη επαφή του τμήματος R&D με τους πελάτες θα βοηθήσει:

• Στην ανακάλυψη νέων πεδίων εφαρμογής των προϊόντων

• Στην ανάπτυξη προϊόντων που θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του 

κάθε πελάτη

• Στην άμεση επίλυση των προβλημάτων

Καθώς η προσπάθεια για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος απαιτεί την 

δέσμευση υψηλού κεφαλαίου, η προσπάθεια για όσο το δυνατό καλύτερες υπηρεσίες 

είναι η λύση για την απόκτηση πλεονεκτήματος μέσα από την ικανοποίηση των 

πελατών. Αυτό βεβαία απαιτεί την συνεχή ροή πληροφοριών από τον πελάτη προς 

την επιχείρηση. Η συλλογή πληροφοριών θα βοηθήσει στην πιο ορθή λήψη
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αποφάσεων και στον καλύτερο προγραμματισμό των λειτουργιών. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με την χρήση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος μέσω του 

οποίου η ροή πληροφοριών από τον πελάτη στην επιχείρηση θα είναι διαρκής. Για 

να έρθουν οι εταιρίες πιο κοντά στον πελάτη απαιτείται η εγκατάσταση ενός 

συστήματος διαχείρισης το οποίο θα συνδέει το πρόγραμμα παραγωγής της 

επιχείρησης με τα προγράμματα προβλέψεων των πελατών τους. Με τον τρόπο αυτό 

οι παραγγελίες θα κατευθύνονται και θα οργανώνονται με βάση τις απατήσεις από 

τους πελάτες. Έτσι η επιχείρηση δεν θα χρειάζεται να προβλέπει για μήνες, αλλά για 

6-8 εβδομάδες. Η μείωση του χρόνου υλοποίησης βοηθά τους πελάτες να κάνουν 

πιο ασφαλείς προβλέψεις. Επίσης με την μείωση των αποθεμάτων η επιχείρηση 

μπορεί να επιτύχει καλύτερη ανταπόκριση στην ζήτηση. Για να μπορέσει όμως μια 

εταιρία να εγκαταστήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα θα πρέπει να έχει προηγηθεί αλλαγή 

στην κουλτούρα της επιχείρησης. Το πρώτο βήμα θα είναι οι συναντήσεις με τους 

πελάτες.

Στις πληροφορίες αυτές θα έχει άμεση πρόσβαση και το τμήμα παραγωγής 

ώστε να γίνεται άμεση προσαρμογή στις ανάγκες των πελατών. Η ανάγκη για διαρκή 

ροή πληροφοριών μεταξύ επιχείρησης και πελάτη απαιτεί την δημιουργία ενός 

μάνατζερ που θα ασχολείται αποκλειστικά με την εξυπηρέτηση των πελατών 

(customer-care manager). Αυτός πρέπει να βρίσκεται συνεχώς κοντά στους πελάτες 

και θα έχει σαν ευθύνη την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών. Θα 

συνεργάζεται με την επιχείρηση, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 5.8.3, για να 

επιλύει όλα τα προβλήματα των πελατών(7).
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Πολλές εταιρίες στην προσπάθεια τους να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο 

υπηρεσιών και να ικανοποιήσουν όσον τον δυνατό καλύτερα τους πελάτες τους 

δημιουργούν διαλειτουργικές ομάδες στις οποίες συμμετέχει προσωπικό από το 

τμήμα παραγωγής, πωλήσεων και ποιότητας. Η ομάδα αυτή εξετάζει κάθε προϊόν 

από πλευρά μείωσης κόστους, βελτιώσεις σχεδιασμού, ποιότητας, λειτουργικότητας 

βάση των πληροφοριών που συλλέγονται από τους πελάτες μέσω ενός 

πληροφοριακού συστήματος και του customer-care manager. Οι ενέργειες της 

ομάδας αυτής αποτελούνται από τα εξής στάδια :

1. Αρχικά η ομάδα πρέπει να κατανοήσει πλήρως τα υλικά και τον σχεδίασμά 

του προϊόντος

2. Να κατανοήσει πλήρως τις ανάγκες και τα προβλήματα των πελατών

3. Να εντάξει στην διαδικασία τους πελάτες ώστε να κατανοήσει πλήρως όλες 

τις ανάγκες των πελατών

4. Να καταρτίσει μια λίστα από ιδέες οι οποίες επιλύουν τα προβλήματα των 

πελατών και ικανοποιούν τις ανάγκες τους και οι οποίες είναι δυνατό να 

πραγματοποιηθούν

5. Να εκτιμήσει τα πιθανά οφέλη από την πραγματοποίηση της κάθε ιδέας τόσο 

για την ίδια την εταιρία όσο και για τους πελάτες.

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η αλυσίδα μεταξύ επιχείρησης και τελικού χρήστη είναι 

μικρή σε σχέση με άλλα προϊόντα. Οι ενδιάμεσοι είναι λίγοι και αυτό βοηθάει στην 

καλύτερη και ευκολότερη ροή των πληροφοριών από τον τελικό χρήστη στην 

επιχείρηση. Ωστόσο οι σχέσεις μεταξύ των μελών της αλυσίδας μπορούν να 

χαρακτηριστούν ψυχρές. Αυτό δυσκολεύει την ροή των πληροφοριών από τον τελικό 

χρήστη στην επιχείρηση. Επομένως το πρώτο βήμα θα ήταν η βελτίωση των 

σχέσεων μεταξύ των μελών, η οποία μπορεί να επιτευχθεί αν κατανοήσουν όλοι την 

σημασία της ικανοποίησης των αναγκών των πελατών.
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5.9 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Η βιομηχανία σιδήρου έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια ουσιώδη 

αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό των διαδικασιών της με σκοπό την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας. Η κρίση που αντιμετώπισαν οι βιομηχανίες κατά την περίοδο 

1991-93 δείχνει ότι δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε στα αποτελέσματα των 

προηγούμενων ετών γιατί αυτά δεν προσφέρουν εξασφάλιση και για το μέλλον. 

Αναδιάρθρωση, μείωση του κόστους και συνεχή προσαρμογή στην συνεχώς 

μεταβαλλόμενη αγορά είναι μερικά από τα δεδομένα της σύγχρονης εποχής. 

Πραγματικά στα μέσα της δεκαετίας του 90 οι εταιρίες επεξεργασίας μετάλλου 

βρέθηκαν αντιμέτωπες με νέες προκλήσεις :

• Η κατάργηση των περιορισμών στις εξαγωγές στην Ευρώπη εξέθεσε τις 

ευρωπαϊκές εταιρίες στις πραγματικές δυνάμεις της αγοράς

• Η ανταγωνιστικότητα έπρεπε να διασφαλιστεί μέσα από την μείωση του 

κόστους, την αύξηση της παραγωγικότητας, την εύρεση συνεργιών, την 

αναδιάρθρωση των διαδικασιών κλπ

• Μια μεγάλη αλλαγή στην τεχνολογία παραγωγής σιδήρου συνδέθηκε με την 

αναδιάρθρωση της βιομηχανίας

• Η ποιότητα αποτέλεσε το πιο σημαντικό μέλημα για να ικανοποιηθούν οι 

υψηλές απαιτήσεις των πελατών από πλευράς παραγωγής και 

εξυπηρέτησης. Οι βιομηχανίες σιδήρου αποτέλεσαν μέλη της αλυσίδας των 

πελατών τους και έπρεπε να προσαρμοστούν σε έναν καινούργιο ρόλο σαν 

συνεργάτες αυτών.

Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω μια νέα κουλτούρα έπρεπε να δημιουργηθεί η 

οποία να συντελεί στην ικανοποίηση του πελάτη(21).

Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών έχει επιφέρει πολλές αλλαγές στις πρακτικές 

διοίκησης του προσωπικού. Η υιοθέτηση της συνεχής χύτευσης για παράδειγμα, 

δημιούργησε την ανάγκη για ευελιξία του προσωπικού. Καθώς ο σίδηρος πάει από 

τον κλίβανο υψηλής θερμοκρασίας (blast furnace) ή από τον κλίβανο ηλεκτρικού 

τόξου (electric arc furnace), για την περίπτωση χρήσης παλαιοσίδηρου, στο χυτήριο, 

ο κάδος απόχυσης μπορεί να λειτουργήσει και σαν στάση για την περίπτωση που 

κάποιο πρόβλημα παρουσιαστεί στο χυτήριο. Τέτοιου είδους προβλήματα είναι πολύ 

δύσκολο να προσδιοριστούν και είναι πολύ επιζήμια για την επιχείρηση γιατί 

καθυστερούν την παραγωγή. Χάριν στην συνεχή χύτευση μπορούμε να πετύχουμε 

συνεχή παραγωγή σιδήρου, αν καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τέτοιου είδους 

προβλήματα. Το κόστος θα μειωθεί καθώς θα απαιτείται λιγότερη ενέργεια ανά
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μονάδα παραγόμενου προϊόντος. Εν ολίγοις, η παραγωγικότητα θα αυξηθεί. Από την 

παραπάνω σύντομη ανάλυση μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι με την συνεχή 

χύτευση, όπως αυτή εφαρμόζεται σε όλες τις σύγχρονες μονάδες παραγωγής 

σιδήρου, είναι σημαντικό να επιλύονται πολύ γρήγορα τα τυχόν προβλήματα που 

προκύπτουν. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει οι εργαζόμενοι να έχουν την άδεια και 

τις κατάλληλες ικανότητες για να το κάνουν. Για να εκμεταλλευτούμε την γνώση των 

εργαζομένων στην επίλυση τέτοιου είδους προβλημάτων πρέπει να 

αποκεντρώσουμε την λήψη των αποφάσεων. Ο εργοδηγός δεν είναι πλέον μόνο 

υπεύθυνος για της καθημερινές αποφάσεις σχετικά με την παραγωγή αλλά για την 

διασφάλιση της ποιότητας και τον προγραμματισμό της παραγωγής. Καθώς οι 

ευθύνες των εργοδηγών αυξάνουν, η λήψη των αποφάσεων κινείται προς τα 

χαμηλότερα επίπεδα. Αρχικά προς τους υπεύθυνους τμημάτων και στην συνέχεια 

προς το εργατικό δυναμικό. Κάθε στέλεχος θα έχει στον έλεγχο του λιγότερα άτομα 

και περισσότερες ευθύνες. Η αύξηση αυτή των ευθυνών κάνει τα τμήματα πιο 

υπεύθυνα και συγχρόνως ο μεγαλύτερος έλεγχος τους δίνει την δυνατότητα να 

διαχειριστούν τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση τους(20).

Όταν η λήψη αποφάσεων κινείται προς τους εργαζομένους, η εξειδίκευση 

μπορεί να είναι αναπαραγωγική. Αντίθετα η δημιουργία ομάδων διευκολύνει την 

αποκεντρωμένη λήψη αποφάσεων. Μέσα στις ομάδες οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται 

με τρόπο πιο ευρύ. Οι εργαζόμενοι θα είναι λιγότερο αδρανείς και η λήψη των 

αποφάσεων θα είναι πιο έγκαιρη. Η ενδυνάμωση των εργαζομένων να παίρνουν 

αποφάσεις απαιτεί έντονη εκπαίδευση η οποία μπορεί να διαρκέσει χρόνια. Η 

εκπαίδευση του προσωπικού και η υποκίνηση τους στην λήψη αποφάσεων και στην 

δημιουργία ομάδων είναι κάτι συμπληρωματικό με την βελτίωση της τεχνολογίας. 

Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις που προχωρούν στην δημιουργία ομάδων 

μόνο από το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι τους παραμένουν πολύ χρόνο αδρανείς. 

Φυσικά ένα θέμα το οποίο δημιουργείται από τη δημιουργία ομάδων είναι ο τρόπος 

ελέγχου κάθε εργαζομένου μέσα στην ομάδα. Ανταμοιβές των ομάδων με βάση την 

απόδοση τους μπορούν να βοηθήσουν ώστε οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να 

αντιμετωπίζουν συμπεριφορές των συναδέλφων που υποβαθμίζουν την απόδοση 

της ομάδας. Έχει διαπιστωθεί ότι μόνο όταν πολιτικές υποκίνησης του ανθρώπινου 

δυναμικού συνδυάζονται με τις υπόλοιπες πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνου 

δυναμικού, συντελούν στο να επιτύχουμε σημαντική αύξηση της 

παραγωγικότητας(5). Οι συνδυασμένες και ταυτόχρονές αλλαγές στο εργασιακό 

περιβάλλον δεν είναι εύκολες. Πολλοί εργαζόμενοι θα αντιδράσουν στην προσπάθεια 

αλλαγής του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 

οι εργαζόμενοι στα χαμηλότερα κλιμάκια της διοίκησης, οι οποίοι νιώθουν ότι η θέση
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τους βρίσκεται σε κίνδυνο με την αποκεντρωμένη λήψη αποφάσεων. Τα στελέχη 

αυτά δεν θα ασχολούνται πλέον με την διαβίβαση εντολών αλλά με την καθοδήγηση, 

την διευκόλυνση και την εκπαίδευση των εργαζομένων που είναι μέλη των ομάδων. 

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι εκπαίδευση των στελεχών αυτών τα οποία ελέγχουν την 

λειτουργία των ομάδων, επικεντρώνεται κυρίως στην επίλυση συγκρούσεων μέσα 

στις ομάδες, στην υποκίνηση και στην ευκολία επικοινωνίας(20).

Οι εργαζόμενοι δεν αρκεί μόνο να γνωρίζουν τους στόχους της επιχείρησης, 

πρέπει να ξέρουν και τις βασικές αρχές με τις οποίες η επιτυχία ή αποτυχία τους θα 

κριθεί. Η κουλτούρα της επιχείρησης είναι αυτή που καθιερώνει τους τρόπους που 

καθορίζουν πως ο κάθε εργαζόμενος χωριστά και οι ομάδες θα εκτελούν καθημερινά 

τις εργασίες τους. Η αξία που δίνουν τα κορυφαία στελέχη στην εμπιστοσύνη 

δημιουργεί μια κουλτούρα υπευθυνότητας, ευθύνης, και συνεχούς βελτίωσης. Με τον 

τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις έχουν μικρό αριθμό επιπέδων οργάνωσης, περιορισμένη 

γραφειοκρατία και ενδυνάμωση για την λήψη αποφάσεων. Το κλίμα εμπιστοσύνης 

κτίζεται με συγκεκριμένες πολιτικές και πρακτικές. Τέτοιες είναι η ειλικρίνεια, η συνεχή 

επικοινωνία, η συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων, οι ξεκάθαρες προσδοκίες, η 

ανταμοιβή με βάση την απόδοση και ο έλεγχος παραγόντων που επηρεάζουν την 

απόδοση. Με τον τρόπο αυτό οι εργαζόμενοι ξέρουν ότι ακούγονται και ξέρουν πως 

η απόδοση τους επηρεάζει τους στόχους της επιχείρησης. Η δημιουργία πνεύματος 

ευθύνης από την πλευρά των εργαζομένων και ανταμοιβής με βάση την απόδοση 

βοηθάει στην δημιουργία κλίματος συνεχούς βελτίωσης μέσα στην επιχείρηση. Αυτές 

οι αρχές μεταφράζονται σε ασφάλεια στην εργασία για αυτούς τους εργαζόμενους 

που συνδέουν τους μακροχρόνιους στόχους τους με τους μακροχρόνιους στόχους 

της επιχείρησης.

Ωστόσο οι προσπάθειες των επιχειρήσεων για περαιτέρω εκπαίδευση των 

εργαζομένων παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα στην περίπτωση που συνοδεύονται 

από μείωση του προσωπικού. Από την μια πλευρά, μόνο με την απόκτηση νέων 

ικανοτήτων και ολοκλήρωση όσον αφορά την οργάνωση της εργασίας, μπορεί η 

επιχείρηση να αποκτήσει ευελιξία και πιο ορθολογική οργάνωση, και από την άλλη 

πλευρά ο βαθμός της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης καθορίζει και τον κίνδυνο για 

περαιτέρω μείωση του προσωπικού. Δηλαδή, το σύνολο του εργατικού δυναμικού 

πρέπει πάντα να είναι μεγαλύτερο από το τμήμα του προσωπικού που 

εκπαιδεύεται(21).

Όσον αφορά την οργάνωση της εργασίας οι επιχειρήσεις προσπαθούν να 

διαθέτουν εργαζομένους οι οποίοι να μπορούν να εκτελέσουν δύο λειτουργίες 

παραπάνω από αυτήν που απαιτεί η θέση τους. Ένας τρόπος ολοκλήρωσης θα 

είναι, όπως έχουμε αναφέρει, η δημιουργία ομάδων των οποίων τα μέλη τους θα
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έχουν τα ίδια προσόντα, θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και τον ίδιο μισθό. Ο εργοδηγός 

από την άλλη θα συντονίζει την εργασία πολλών τέτοιων ομάδων χωρίς να λειτουργεί 

ιεραρχικά. Ένα περαιτέρω βήμα προς την ολοκλήρωση της εργασίας των 

εργαζομένων θα είναι η εκπαίδευση αυτών σε βασικές λειτουργίες συντήρησης όπως 

την απλή χύτευση. Σκοπός είναι να απελευθερώσουμε τους εργαζομένους στο τμήμα 

συντήρησης από εργασίες ρουτίνας και έτσι να είναι διαθέσιμοι για πιο ουσιώδης 

εργασίες συντήρησης. Ένα άλλο σημείο όσον αφορά την ολοκλήρωση της εργασίας 

θα είναι και η σε ένα βαθμό διαχείριση των υλικών από τους ίδιους τους 

εργαζομένους. Ένας άλλος τρόπος ολοκλήρωσης της εργασίας είναι οι μηχανικοί να 

μπορούν να διορθώνουν και κάποια ηλεκτρολογικά προβλήματα, ενώ από την άλλη 

οι ηλεκτρολόγοι να μπορούν να επιλύσουν κάποια προβλήματα στον ηλεκτρονικό 

εξοπλισμό. Το τελικό βήμα ολοκλήρωσης της εργασίας θα είναι η δημιουργία ομάδων 

συντήρησης με υψηλού επιπέδου προσόντα, οι οποίες θα μπορούν να 

αντιμετωπίσουν ειδικά προβλήματα συντήρησης. Αυτό σημαίνει ότι οι εγκαταστάσεις 

οι οποίες είναι ελεγχόμενες από υπολογιστή θα ελέγχονται και αν χρειαστεί θα 

λειτουργούνται από τους εργαζομένους συντήρησης. Ο τρόπος αυτός ολοκλήρωσης 

μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια σημαντικές αλλαγές στις παραδοσιακές δομές 

:(21)

• Καθώς οι εργαζόμενοι συμμετέχουν όλο και πιο ενεργά στις διαδικασίες 

συντήρησης, οι μισθοί τους εξισώνονται με αυτούς των μηχανικών 

συντήρησης

• Η διαδικασία ολοκλήρωσης των δύο κατηγοριών εργαζομένων αφορά την 

ανακατάταξη των κατηγοριών των εργαζομένων. Σαν αποτέλεσμα της 

διαδικασίας αυτής δημιουργούνται νέα επαγγέλματα όπως ο μηχανικός 

διαδικασιών (process mechanic), άλλα επαγγέλματα εξαφανίζονται και άλλα 

αλλάζουν δομή, όπως οι ηλεκτρολόγοι.

• Η προϋπόθεση και συγχρόνως συνθήκη για αυτήν την διαδικασία είναι η 

σταδιακή αποδυνάμωση των διαφορών μεταξύ έμπειρων και λιγότερο 

έμπειρων εργαζόμενων όσον αφορά τα πραγματικά τους προσόντα

• Μια άλλη εξέλιξη η οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι λογική συνέπεια της 

προηγούμενης είναι η σαφής διάκριση μεταξύ αυτών που έχουν διοικητικά 

προσόντα και αυτούς που δεν διαθέτουν τέτοιου είδους προσόντα.

• Όσο πιο υψηλά προσόντα αποκτούν οι εργαζόμενοι και η μεταφορά μεγάλου 

αριθμού σοβαρών εργασιών σε ολοκληρωμένες ομάδες μπορεί να 

προκαλέσει μια σημαντική μείωση των μεσαίων στελεχών.
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• Πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι οι διαφορές μεταξύ των έμπειρων 

εργαζομένων παραγωγής των εργαζομένων συντήρησης και των μηχανικών 

γίνονται όλο και πιο αδιαφανείς. Ωστόσο είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε 

αν οι αρμοδιότητες των μηχανικών επεκταθούν προς τα κάτω εις βάρος των 

έμπειρων εργαζομένων παραγωγής ή το αντίστροφο.

Εργαλεία για την υιοθέτηση νέων πρακτικών διοίκησης και οργάνωσης
Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός από εργαλεία τα οποία μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε για να επιτύχουμε όλες τις παραπάνω αλλαγές. Τέτοια είναι:

• Εκπαίδευση : εκπαίδευση στην εργασία, απόκτηση πολλαπλών προσόντων

• Επικοινωνία : συνεδριάσεις, βίντεο, επιχειρησιακά παιχνίδια

• Οργανωσιακή ανάλυση : σύσκεψη για ανταλλαγή ιδεών, συνεδριάσεις, 

ερωτηματολόγια, ισορροπημένος πίνακας βαρύτητας (balanced 

scorecard)(21)

Η διοίκηση αλλαγών είναι μια σημαντική παράμετρος, η οποία μπορεί να επηρεάσει 

σημαντικά την προσαρμογή μιας επιχείρησης στο συνεχώς μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον. Σχετίζεται με την ενεργό συμμετοχή των ανώτερων στελεχών, τον 

συνεχώς μεταβαλλόμενο ρόλο της διοίκησης της πρώτης γραμμής, την σημασία των 

ξεκάθαρων στόχων και την αποτελεσματική επικοινωνία. Σχετίζεται επίσης με την 

δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και κουλτούρας αλλαγών. Η δημιουργία μίας νέας 

κουλτούρας είναι κάτι περισσότερο από την δημιουργία νέων αξιών και προτύπων. Η 

αλλαγή της κουλτούρας πρέπει να εκφραστεί με νέους και πιο αποτελεσματικούς 

τρόπους και συμπεριφορές στην καθημερινή δραστηριότητα της επιχείρησης. Η 

ανάπτυξη ικανοτήτων έχει αποδειχτεί σαν στρατηγικής σημασίας για την μοντέρνα 

βιομηχανία σιδήρου. Η απόκτηση πολλαπλών ικανοτήτων και της συνεχούς 

εκπαίδευσης είναι οι πιο σημαντικοί παράμετροι για την δημιουργία ευελιξίας και 

προσαρμοστικότητας. Η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων παίζει σημαντικό ρόλο στην 

διαδικασία αυτή. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέων μορφών οργανωσιακής δομής 

σε διάφορα επίπεδα είναι ένα τρίτο σημαντικό ζήτημα. Η απλοποίηση των 

διαδικασιών χαρακτηρίζει την νέα δομή οργάνωσης. Σημαντικό παράγοντα τέλος 

αποτελεί η δημιουργία αυτοδιοικούμενων ομάδων και της ομαδικής εργασίας.
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6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΔΕΝΟΡ

Η ΣΙΔΕΝΟΡ κατέχει κορυφαία θέση στην Ελληνική Βιομηχανία Σιδήρου και 

για περισσότερο από 35 χρόνια δραστηριοποιείται έντονα στην παραγωγή 

προϊόντων χάλυβα. Η Εταιρία πραγματοποιεί συνεχώς σημαντικές επενδύσεις 

προηγμένης τεχνολογίας και έρευνας. Επιπλέον διαθέτει σύγχρονο μηχανολογικό 

εξοπλισμό που, σε συνδυασμό με τη μακρόχρονη εμπειρία της, διασφαλίζει τη 

σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων της.

Η ευελιξία της παραγωγής του εργοστασίου της ΣΙΔΕΝΟΡ και το ευρύ δίκτυο 

πωλήσεων και αποθήκευση που έχει αναπτύξει η Εταιρία στην Ελλάδα αλλά και σε 

αγορές του εξωτερικού, επιτρέποντας την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των 

πελατών της.

Η παραγωγή χάλυβα περιλαμβάνει την τήξη του παλαιοσίδηρου(εοΓ3ρ)στον 

ηλεκτρικό κλίβανο υπερυψηλής ισχύος, τη μεταλλουργική του επεξεργασία στο 

θερμαινόμενο κάδο και τη χύτευση του σε πρίσματα(μπιγιέτες) στην εγκατάσταση 

συνεχούς χύτευσης τεσσάρων γραμμών. Οι εγκαταστάσεις του ελάστρου έχουν 

κατασκευασθεί σύμφωνα με την τελευταία τεχνολογία και περιλαμβάνουν:

• κλιβάνους αναθέρμανσης μπιγιετών

• συνεχή έλαστρα δύο γραμμών.

• εγκαταστάσεις ψύξης για θερμική κατεργασία σε σειρά.(ίσπιροοοτσ)

• ψυκτικές τράπεζες με αυτόματες εγκαταστάσεις για τη συσκευασία ράβδων 

οπλισμού και μορφοσιδήρου.

• γραμμές παραγωγής χονδροσύρματος και χάλυβα οπλισμού σε ρόλους με 

σπειραμαραγωγούς τάπητες ψύξης και εγκαταστάσεις συσκευασίας. γραμμές 

παραγωγής χαλυβοταινίας

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται διαγραμματικά η ροή παραγωγής (σγήυα 6.1Ϊ.

Όλα τα παραγόμενα προϊόντα υπόκεινται σε ελέγχους σε όλες τις φάσεις της 

παραγωγής για την εξασφάλιση σταθερής και υψηλής ποιότητας. Οι έλεγχοι 

περιλαμβάνουν εκτενείς χημικές μεταλλογραφικές δοκιμές κ.λ.π. Τα μηχανικά 

χαρακτηριστικά των παραγόμενων προϊόντων ελέγχονται με την πλέον σύγχρονη 

μηχανή εφελκυσμού στην Ελλάδα, δυναμικότητας lOOOkN.O εξοπλισμός της 

επιτρέπει την αυτόματη μέτρηση εξειδικευμένων μηχανικών χαρακτηριστικών, τα 

οποία απαιτούνται από τους νέους αντισεισμικούς κανονισμούς. Όλα τα προϊόντα της 

ΣΙΔΕΝΟΡ παράγονται σύμφωνα με τις ελληνικές (ΕΛΟΤ) και διεθνείς 

(EURONORM,DIN,AFNOR,ASTM) προδιαγραφές
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Σχήμα 6.1 : Ροή παραγωγικής διαδικασίας της εταιρίας ΣΙΔΕΝΟΡ

Η ΣΙΔΕΝΟΡ και οι θυγατρικές της παράγουν κυρίως επιμήκη προϊόντα 

χάλυβα. Για να ικανοποιήσουν τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς, 

διαθέτουν προϊόντα σ' ένα ευρύτατο φάσμα μορφών και διαστάσεων

1. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος υψηλής αντοχής, με σήμανση ποιότητας 

SD σε ράβδους και ρόλους S500s(StlV)

2. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος σε ράβδους και ρόλους S220(Stl)

3. Προκατασκευασμένος οπλισμός(πλέγμα) υποστυλωμάτων και δοκών 

S500s(StlV)

4. Δομικό πλέγμα

5. Μορφοσίδηρος σε ράβδους:

- γωνιακής διατομής

- τετραγωνικής διατομής

- ορθογωνικής διατομής

- κυκλικής διατομής

- διατομής «ΙΡΕ»

- διατομής «ΠΙ - UPN»

6. Χονδρόσυρμα σε ρόλους

7. Σιδηροταινίες σε ρόλους

8. Γαλβανισμένα πλέγματα περιφράξεων

9. Σύρματα:

- Μαύρα

- Γαλβανισμένα

- Πλαστικοποιημένα

10. Πρίσματα χάλυβα (μπιγιέτες)

11. Ηλεκτρόδια συγκόλλησης
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12. Σύρματα συνεχούς συγκόλλησης C02

13. Πλατέα Θερμής Έλασης

14. Σωλήνες Κατασκευών

15. Σωλήνες Ύδρευσης

16. Κοιλοδοκοί

Η εταιρεία ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανία Κατεργασίας Σιδήρου Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 

1962, με την αρχική επωνυμία «ΒΙΟΧΑΛΚΟ - ΣΑΝΙΤΑΣ» Ελληνική Βιομηχανία 

Παραγωγής Σωλήνων, Ειδών Υγιεινής και Θερμάνσεως Α.Ε.

Το 1964 ολοκλήρωσε την εγκατάσταση στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης ενός 

ελάστρου θερμής έλασης, ανοικτού τύπου, και άρχισε τη δραστηριότητά της με την 

παραγωγή χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος. Στη συνέχεια εγκατέστησε και έθεσε σε 

λειτουργία, το επόμενο έτος, δύο ηλεκτρικούς κλιβάνους βολταϊκού τόξου 

χωρητικότητας 8 τόνων ο κάθε ένας και μία συνεχή χύτευση με μία γραμμή για 

παραγωγή μπιγιετών χάλυβα (ημιέτοιμο προϊόν για έλαση και παραγωγή προϊόντων 

θερμής έλασης).

Το 1966 εγκατέστησε τμήμα σωληνουργίας για παραγωγή σωλήνων, μαύρων και 

γαλβανισμένων.

Το 1967 αντικατέστησε τους δύο ηλεκτρικούς κλιβάνους χωρητικότητας 8 τόνων με 

δύο νέους ηλεκτρικούς κλιβάνους χωρητικότητας 16 τόνων ο κάθε ένας, και 

πρόσθεσε επίσης μία δεύτερη γραμμή στην ήδη υπάρχουσα συνεχή χύτευση, μιας 

γραμμής παραγωγής.

Το 1969 εγκατέστησε έναν τρίτο ηλεκτρικό κλίβανο βολταϊκού τόξου χωρητικότητας 

25 τόνων.

Το 1970 εγκατέστησε ένα νέο έλαστρο θερμής έλασης συνεχούς τύπου και μία νέα 

συνεχή χύτευση παραγωγής μπιγιετών με τρεις γραμμές.

Το 1972 εγκατέστησε και τέταρτο ηλεκτρικό κλίβανο βολταϊκού τόξου χωρητικότητας 

35 τόνων.

Το 1978 με την πρόοδο της τεχνολογίας στη μεταλλουργική βιομηχανία ο ηλεκτρικός 

κλίβανος 35 τόνων αντικαταστάθηκε με ένα νέο, χωρητικότητας 60 τόνων με 

ταυτόχρονη διακοπή της λειτουργίας των δύο παλαιός τεχνολογίας ηλεκτρικών 

κλιβάνων 16 τόνων και την προσθήκη μιας τέταρτης γραμμής παραγωγής στη 

συνεχή χύτευση των τριών γραμμών.

Το 1981 διέκοψε τη λειτουργία του ηλεκτρικού κλιβάνου 25 τόνων και της παλαιός 

συνεχούς χύτευσης 2 γραμμών.

Το 1988 για την καλύτερη επεξεργασία του ρευστού χάλυβα και τη βελτίωση της 

ποιότητας των παραγομένων προϊόντων, εγκατέστησε έναν ηλεκτρικό κλίβανο
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μεταλλουργικής επεξεργασίας (Ladle Furnace). Επίσης, το ίδιο έτος άρχισε πρώτη 

στην Ελλάδα την παραγωγή χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, με την μέθοδο της 

θερμής κατεργασίας των ράβδων κατά την έξοδό τους από το έλαστρο θερμής 

έλασης (tempcore).

Το 1990 αντικατέστησε τον 60 τόνων χωρητικότητας κλίβανο, με ένα νέας 

τεχνολογίας ηλεκτρικό κλίβανο βολταϊκού τόξου, χωρητικότητας 80 τόνων.

Το 1998 το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του εργοστασίου πιστοποιήθηκε κατά 

ISO 9002 αρχικά από την εταιρία Bureau Veritas Quality International.

To 2001 το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του εργοστασίου πιστοποιήθηκε κατά 

ISO 9002 από τον ΕΛΟΤ. Σήμερα οι προσπάθειες της εταιρίας επικεντρώνονται στην 

προσπάθεια να αποκτήσει το νέο ISO μέχρι το τέλος του 2003.

Σήμερα η παραγωγική ικανότητα του εργοστασίου Θεσσαλονίκης της 

ΣΙΔΕΝΟΡ ανέρχεται σε 600.000 τόννους χάλυβα το χρόνο, σε ένα ευρύτατο φάσμα 

μορφών, διαστάσεων και ποιοτήτων.

Αντικειμενικός σκοπός της ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. είναι η πλήρης ικανοποίηση του 

πελάτη μέσω της συνεχούς επίτευξης των επιθυμητών από τον πελάτη 

αποτελεσμάτων, στον συμφωνηθέντα χρόνο.

Η Διοίκηση της εταιρίας έχει αφοσιωθεί στην φιλοσοφία της συνεχούς 

προσπάθειας για:

α. Την ποιοτική βελτίωση των προϊόντων, των μέσων παραγωγής και των 

διαδικασιών.

β. Την περαιτέρω ανανέωση του παραγωγικού εξοπλισμού, 

γ. Την βελτίωση της επικοινωνίας, του ομαδικού πνεύματος και της συνεργασίας 

μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων των 

προμηθευτών, καθώς επίσης και του πελάτη.

Οι υπευθυνότητες κάθε στελέχους σε κάθε επίπεδο διοίκησης περικλείουν:

1. Την προώθηση της Πολιτικής για Ποιότητα και την εξασφάλιση ότι η Πολιτική αυτή 

γίνεται κατανοητή, εφαρμόζεται και διατηρείται, έτσι ώστε η Ποιότητα να γίνει μια 

υπόθεση που αφορά όλους.

2. Τον ειδικό καταμερισμό των ευθυνών για την Ποιότητα.

3. Την αναγνώριση των αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη.

4. Τον καθορισμό στόχων που αφορούν την Ποιότητα, όπως την λειτουργικότητα, 

ικανότητα και πιστότητα των προϊόντων.

5. Τον υπολογισμό και αξιολόγηση του κόστους σχετικά με την Ποιότητα.

6. Την αναθεώρηση και αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας και 

των προγραμμάτων προς επίτευξη των στόχων και την πρόβλεψη των 

προβλημάτων.
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7. Την διατήρηση, τον έλεγχο και τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής.

8. Τον καθορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών και τον προγραμματισμό της 

συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού επί της εργασίας.

9. Τη σοβαρή και σε βάθος ανάλυση όλων των παραπόνων με σκοπό την 

μακροπρόθεσμη ικανοποίηση των πελατών.

Διαπιστώθηκε ωστόσο ότι μόνο κάποια από αυτά τηρούνται από την εταιρία ή 

προσπαθεί η εταιρία να τα εφαρμόσει με λάθος τρόπο. Προς το παρόν δεν 

συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι στα θέματα ποιότητας αλλά μόνο το τμήμα 

ποιότητας. Οι εργαζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με θέματα ποιότητας κατά την 

διάρκεια της εργασίας τους (on job). Ωστόσο, σκοπός της εταιρίας είναι να 

εμπλακούν σύντομα όλοι οι εργαζόμενοι της ενεργά στα θέματα ποιότητας. Τα 

στελέχη κάθε τμήματος είναι υπεύθυνα για :

• Την επικοινωνία μεταξύ του τμήματος ποιότητας και των εργαζομένων

• Την αναγνώριση τυχόν προβλημάτων που οδηγούν σε αποκλίσεις στην 

ποιότητα

• Την εισαγωγή μέτρων διόρθωσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων

• Την υποστήριξη και διατήρηση του συστήματος ποιότητας

Από την άλλη πλευρά ο υπεύθυνος ποιότητας, ο οποίος αναφέρεται απ’ ευθείας στον 

γενικό διευθυντή, έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

• Να συντονίζει τις απαιτήσεις ποιότητας με άλλα τμήματα

• Να βεβαιώνει την επαρκή εκπαίδευση του προσωπικού του τμήματος σε 

θέματα ποιότητας

• Να προτείνει ενέργειες για την βελτίωση της ποιότητας

• Να ασχολείται με την επιμόρφωση του προσωπικού

Η εταιρία στην προσπάθεια της να εμπλακούν πιο ενεργά οι εργαζόμενοι 

στην ποιότητα, οργανώνει σεμινάρια και σκοπός της είναι η συνεχή εκπαίδευση. 

Επίσης, γίνεται συστηματική καταγραφή της μορφής της και του επιπέδου της 

εκπαίδευσης που δέχεται κάθε εργαζόμενος για να γνωρίζει το τμήμα ποιότητας τις 

απαιτήσεις για περαιτέρω εκπαίδευση του κάθε εργαζομένου.

Η εταιρία δεν έχει συγκεκριμένους προμηθευτές των πρώτων υλών και 

ειδικότερα του παλαιοσιδήρου (σκραπ). Αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα 

στην ποιότητα του τελικού προϊόντος. Επίσης η εταιρία απαιτείται να κάνει συνεχώς 

ελέγχους και για κάθε φορτίο ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των πρώτων υλών. 

Αυτό οδηγεί τόσο σε αύξηση του χρόνου παραμονής των πρώτων υλών στην 

περιοχή αναμονής μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος, όσο και σε αύξηση του κόστους.
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To τμήμα ποιότητας ακολουθεί μια από τις τρεις διαδικασίες που αναφέρονται 

παρακάτω για τον έλεγχο του προμηθευτή :

• Παλαιό επίδοση, σε περίπτωση παλαιού προμηθευτή

• Προηγούμενη εμπειρία

• Επί τόπου αξιολόγηση

• Εκτίμηση αρχικών δειγμάτων

Μετά από έναν από αυτούς τους ελέγχους, υπεύθυνοι από το τμήμα 

ποιότητας, τμήμα προμηθειών και τμήμα παραγωγής κατατάσσουν τους 

προμηθευτές σε κατηγορίες. Όσον αφορά την διαχείριση των αποθεμάτων της η 

εταιρία παράγει όχι με βάση τις παραγγελίες με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα 

πρόβλεψης, αλλά παράγει συγκεκριμένες ποσότητες τις οποίες διατηρεί σε αποθήκες 

ή σε υπαίθριους χώρους για μεγάλα χρονικά διαστήματα βάση ιστορικών στοιχείων 

που έχει και λαμβάνοντας υπόψη την εποχικότητα της ζήτησης, ιδιαίτερα στα 

προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται στις οικοδομές. Τα περισσότερα από τα 

προϊόντα της παράγονται σε συγκεκριμένες διαστάσεις. Για παράδειγμα ο χάλυβας 

σκυροδέματος παράγεται σε μήκη των 12m και 14m.

Όσον αφορά την διάχυση των πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα 

απο τους ποιοτικούς ελέγχους και τα στοιχεία από τον έλεγχο των παραπόνων των 

πελατών, θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε ελάχιστη. Όλα τα στοιχεία είναι 

αποθηκευμένα σε προσωπικούς υπολογιστές στο τμήμα ποιότητας και δεν έχουν 

πρόσβαση σε αυτά όλοι οι εργαζόμενοι. Οι έλεγχοι ποιότητας γίνονται αποκλειστικά 

από τους υπευθύνους ποιότητας χωρίς να εμπλέκονται σε αυτούς οι εργαζόμενοι. 

Διαπιστώνουμε από την παρατήρηση αυτή ότι οι εργαζόμενοι πράγματι δεν 

συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες ποιότητας, όπως αναφέραμε και παραπάνω.

Το τμήμα ποιότητας της εταιρίας εκτελεί συνεχής ελέγχους ποιότητας καθώς 

εκτελεί τρεις ελέγχους εφελκυσμού ανά 100m μπιγιετών και τρεις χημικές αναλύσεις 

ανά φορτίο. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο έλεγχος εφελκυσμού είναι ένας 

καταστροφικός έλεγχος, ο οποίος αν και χρησιμοποιεί λίγα μέτρα από το ενδιάμεσο 

και το τελικό προϊόν για τον έλεγχο, καταστρέφει το συγκεκριμένο δείγμα.

Η εταιρία έχει προχωρήσει σε μελέτη επικινδυνότητας για κάθε θέση εργασίας 

με σκοπό να διαπιστώσει τους τυχόν κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει ο κάθε 

εργαζόμενος. Ωστόσο, χωρίς την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων δεν μπορεί να 

εξασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων.

Χωρίς αμφιβολία ο τομέας στον οποίον έχει επέλθει η μεγαλύτερη βελτίωση 

της βιομηχανίας χάλυβα στις αναπτυγμένες τεχνολογικά χώρες, κατά την τελευταία 

δεκαετία, είναι αυτός της προστασίας του περιβάλλοντος και του σεβασμού της
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ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού. Η ραγδαία βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας και των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος από την ευρωπαϊκή 

χαλυβουργία, δε βασίστηκε μόνο στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε οικολογικά 

ζητήματα και στην ανάπτυξη μίας αυστηρής νομοθεσίας. Βασίσθηκε κυρίως σε μία 

βαθύτερη κατανόηση εκ μέρους των βιομηχανιών, της ανάγκης εφαρμογής μίας 

ορθολογικής και συμβατής με το περιβάλλον ανάπτυξης, που θα επέφερε την 

μετεξέλιξη της βιομηχανίας χάλυβα σε μία ολοένα και πιο φιλική προς τον άνθρωπο 

και το περιβάλλον δραστηριότητα.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη συμμόρφωση της χαλυβουργικής βιομηχανίας 

προς τις αυστηρότατες απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, και σε πολλές 

περιπτώσεις την θετική υπέρβασή της (π.χ. έλεγχος ραδιενέργειας). Η βιομηχανία 

χάλυβα μέσα σε 10 περίπου έτη έχει αλλάξει ριζικά μορφή, και η άσχημη εικόνα του 

εργοστασίου που ήταν βυθισμένο στη σκόνη και τον καπνό, παρουσιάζοντας υψηλή 

επικινδυνότητα για τους εργαζομένους και τους περίοικους έχει δώσει τη θέση της σε 

μία σύγχρονη, πλήρως αυτοματοποιημένη βιομηχανική μονάδα, που σέβεται το 

προσωπικό της, το περιβάλλον και το ευρύ κοινωνικό σύνολο. Η ραγδαία εξάπλωση 

των χαλυβουργιών, οι οποίες χρησιμοποιούν ηλεκτρικούς κλιβάνους τήξης 

ανακυκλώνοντας παλαιοσίδηρο (scrap), συμβάλλει στην συγκέντρωση και 

αξιοποίηση ενός υλικού που θα επιβάρυνε από κάθε άποψη (υγιεινής, ασφάλειας, 

αισθητικής κλπ) το φυσικό περιβάλλον, καθιστώντας την χαλυβουργία συνώνυμο της 

λέξης "ανακύκλωση". Η περιβαλλοντική διαχείριση στην βιομηχανία χάλυβα 

ακολούθησε τρεις βασικές αρχές, ως προς τα παραπροϊόντα και τα απόβλητα:

♦ αποφυγή παραγωγής

♦ επαναχρησιμοποίηση

♦ ορθολογική διάθεση

Η εφαρμογή στην πράξη των παραπάνω αρχών απαιτεί ιδιαίτερα μεγάλες 

επενδύσεις τόσο στον τομέα του εξοπλισμού όσο και σ' αυτόν του ανθρώπινου 

δυναμικού. Επιτυγχάνεται δε μόνο με σημαντικές μεταβολές στην χρήση των 

πρώτων υλών, τεχνολογική πρόοδο, βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών 

και χρήση των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΑΤ, Best Available Techniques). Η 

ΣΙΔΕΝΟΡ έχει ολοκληρώσει σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα για την προστασία 

του περιβάλλοντος, που περιλαμβάνει τα παρακάτω:

♦ έλεγχος πρώτων υλών και τελικών προϊόντων (π.χ. έλεγχος ραδιενέργειας).

♦ χρήση μορφών ενέργειας που ελαχιστοποιούν τις εκπομπές ρύπων (π.χ. φυσικό 

αέριο)

♦ εγκατάσταση συγκροτήματος φίλτρων συλλογής σκόνης ηλεκτρικού κλιβάνου
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♦ εγκατάσταση συστήματος επανατροφοδοσίας στερεών παραπροϊόντων στον 

ηλεκτρικό κλίβανο

♦ εγκατάσταση μονάδας ανακύκλωσης και καθαρισμού υδάτων

♦ εγκατάσταση μονάδας βιολογικού καθαρισμού

♦ διαχείριση και διάθεση στερεών παραπροϊόντων

♦ εγκατάσταση και λειτουργία οργάνων συνεχούς ελέγχου αερίων ρύπων

♦ αναλύσεις στερεών και υγρών αποβλήτων

♦ αναλύσεις αποβλήτων από εξωτερικούς φορείς

Από την παραπάνω σύντομη περιγραφή διαπιστώνουμε ότι η εταιρία έχει 

θέσει κάποια επίπεδα ποιότητας για τα προϊόντα της, σύμφωνα με προδιαγραφές 

που είναι αποδεδειγμένες διεθνώς και προσπαθεί μέσω της διαδικασίας ISO να 

διατηρήσει ένα σταθερό επίπεδο ποιότητας. Με την διαδικασία αυτή η εταιρία 

εξασφαλίζει στους πελάτες της προϊόντα με σταθερή ποιότητα, έτσι ώστε να 

διαμορφωθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ αυτής και των πελατών της. Με την 

διαδικασία αυτή δεν εξασφαλίζεται απαραίτητα η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων 

αλλά η παραγωγή προϊόντων τα οποία έχουν μια σταθερή ποιότητα. Για παράδειγμα 

η διαδικασία ISO δεν αναφέρεται στις σχέσεις της εταιρίας με τους πελάτες.

Τα όσα αναφέραμε παραπάνω δεν σημαίνουν ότι η δημιουργία κάποιων 

στάνταρ δεν είναι χρήσιμη. Αντιθέτως αποτελούν ένα σημαντικό πρώτο βήμα για 

εταιρίες που δεν έχουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας. Για 

πολλές εταιρίες που είναι στα πρώτα στάδια διαμόρφωσης ενός προγράμματος 

βελτίωσης ποιότητας, η διαμόρφωση κάποιων στάνταρ ενισχύει τον έλεγχο που είναι 

απαραίτητος πριν την προσπάθεια για συνεχή βελτίωση. Η διαδικασία καταγραφής 

βοηθάει τις εταιρίες να αποκαλύψουν τυχόν προβλήματα και να βελτιώσουν τις 

διαδικασίες τους (19).

Η διαδικασία βελτίωσης ποιότητας και τα κριτήρια Baldrige προχωρούν πολύ 

πέρα από τις διαδικασίες ISO, και σχετίζονται άμεσα με την συνεχή βελτίωση και την 

ικανοποίηση των πελατών.

Όπως έχουμε αναφέρει και παραπάνω, η εταιρία στην προσπάθεια της να 

βελτιώσει τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων έχει εκτελέσει 

μελέτες επικινδυνότητας για κάθε θέση εργασίας. Στα πλαίσια της φιλοσοφίας TQM, 

όπου υπάρχει μια στενή σύνδεση μεταξύ της υγιεινής και ασφάλειας στο περιβάλλον 

εργασίας και στο Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, απαιτείται πολύ μεγαλύτερη 

προσπάθεια. Λαμβάνοντας εξάλλου υπόψη την φύση της παραγωγικής διαδικασίας 

οι πιθανότητες για σοβαρά ατυχήματα είναι πολύ υψηλές. Σαν παράδειγμα μπορούμε 

να αναφέρουμε την επιχείρηση British Steel, η οποία ασχολείται με θέματα βελτίωσης
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ποιότητας από το 1988. Αρχικά θα πρέπει να διαμορφωθούν οι αρχές που θα πρέπει 

να διέπουν την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Αυτό μπορεί να γίνει από το 

τμήμα ασφάλειας, το οποίο θα πρέπει να υπάρχει στην επιχείρηση, και με την 

βοήθεια πανεπιστημιακών που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Οι αρχές για «zero 

accidents» αντικατοπτρίζουν αυτές στη Διοίκησης Ολικής Ποιότητας : αποτροπή και 

όχι ανίχνευση, καθοδήγηση στελεχών, όλοι υπεύθυνοι, κόστος ασφάλειας, σωστά 

από την πρώτη φορά, συνεχή βελτίωση. Η συμμετοχή των εργαζομένων και η 

κατανόηση της συμπεριφοράς του κάθε εργαζομένου σε θέματα ασφάλειας αποτελεί 

σημαντική αλλαγή στην παραδοσιακή προσέγγιση σχετικά με το θέμα αυτό. Επίσης 

κάθε φορά που δημιουργούνται νέα σχέδια για βελτίωση της ποιότητας, απαιτείται 

και η δημιουργία ενός νέου σχεδίου για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. 

Για το λόγο αυτό απαιτείται η δημιουργία ομάδων ασφάλειας ανά τμήμα στις οποίες 

θα είναι μέλη εργαζόμενοι από όλα τα επίπεδα.

Η πολιτική της εταιρίας σχετικά με την σχέση της με τους προμηθευτές είναι 

τέτοια ώστε να ενθαρρύνεται ο ανταγωνισμός σχετικά με την τιμή. Η εταιρία δεν έχει 

συγκεκριμένους προμηθευτές παλαιοσιδήρου, γι' αυτό το λόγο είναι αναγκασμένη να 

εκτελεί ελέγχους σε κάθε φορτίο προκειμένου να κατατάξει τον παλαιοσίδηρο σε 

κάποια κατηγορία. Το ίδιο συνέβαινε πριν την υιοθέτηση της φιλοσοφίας TQM και 

στην British Steel. Η εταιρία δεν είχε συγκεκριμένους προμηθευτές, προωθώντας τον 

ανταγωνισμό στην τιμή. Οι σχέσεις της με τους προμηθευτές, όπως και της εταιρίας 

που παρατηρήσαμε, δεν διακρίνονταν από αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η εταιρία 

δημιούργησε μια ομάδα βελτίωσης ποιότητας (QIT), η οποία αποτελούνταν από 

μηχανικούς, προσωπικό παραγωγής, και προσωπικό από το τμήμα προμηθειών για 

να εξετάσει το πρόβλημα. Η ομάδα αποφάσισε την μείωση του αριθμού των 

προμηθευτών. Μετά από ανάλυση Pareto για τους προμηθευτές, διαπιστώθηκε ότι το 

87% των αγορών γίνεται από το 22% των προμηθευτών. Στην συνέχεια 

ακολούθησαν σεμινάρια για να εγκαθιδρύσουν το κλίμα συνεργασίας μεταξύ της 

εταιρίας και των προμηθευτών. Πλέον οι προμηθευτές δεν επιλέγονται με βάση την 

τιμή αλλά το κόστος για την «ολική ποιότητα». Ο τελικός σκοπός είναι να 

υποστηρίξουν τη συνεχή βελτίωση των προμηθευτών, οι οποίοι θα περάσουν τα 

αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής στους πελάτες. Με τον τρόπο αυτό η εταιρία 

θα μπορέσει να μειώσει και τον αριθμό των καταστροφικών ελέγχων που εκτελεί στα 

τελικά προϊόντα, αφού η ποιότητα των πρώτων υλών θα επηρεάσει και τα τελικά 

προϊόντα.

Από την παραπάνω σύντομη ανάλυση, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η 

εταιρία θα πρέπει να μειώσει τον αριθμό των προμηθευτών και να δημιουργήσει ένα 

νέο κλίμα εμπιστοσύνης με αυτούς. Με τον τρόπο αυτό, δεν θα χρειάζεται πλέον να
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γίνονται οι έλεγχοι που απαιτούνται ως τώρα για κάθε φορτίο και θα οδηγηθούμε 

όπως και στην εταιρία British Steel τόσο σε βελτίωση της ποιότητας όσο και σε 

μείωση του κόστους.

Όσον αφορά την αλλαγή στην συμπεριφορά των εργαζομένων και την 

δημιουργία ενός κλίματος ποιότητας η εταιρία θα χρειαστεί να προχωρήσει σε 

σημαντικές ενέργειες για την δημιουργία ενός νέου κλίματος στην επιχείρηση. Όπως 

διαπιστώθηκε, δεν έχει δημιουργηθεί κλίμα βελτίωσης ποιότητας μέσα στην εταιρία 

καθώς δεν παρατηρήθηκε δημιουργία ομάδων που θα ασχολούνται και με την 

επίλυση προβλημάτων, αλλά ούτε και προσπάθεια για την δημιουργία ευέλικτων 

εργαζομένων. Επίσης απαιτούνται συναντήσεις στις οποίες θα δίνουν βάρος στην 

ικανοποίηση των πελατών και στην βελτίωση λειτουργιών. Η δημιουργία βραβείου 

για την ομάδα που θα εισάγει τις πιο επιτυχημένες βελτιώσεις αποτελεί ένα μέσο 

υποκίνησης. Σκοπός θα είναι η υποκίνηση του προσωπικού να συμμετέχει στις 

διαδικασίες, μέσα από την δημοσιοποίηση επιτυχών εφαρμογών και σχεδίων για την 

βελτίωση της ποιότητας. Η εταιρία British Steel, δημιούργησε βραβείο «supplier of 

the year» με σκοπό την υποκίνηση και την δέσμευση στην φιλοσοφία TQM. Η 

διοίκηση θα πρέπει να εξετάσει και να υιοθετήσει πρακτικές για την ανάμειξη του 

προσωπικού. Συγκεκριμένα απαιτείται εκπαίδευση, προσπάθεια των στελεχών για 

συμμετοχή του προσωπικού, εκτενείς συνεντεύξεις για να διαπιστώσουμε τις 

απόψεις του προσωπικού σχετικά με την βελτίωση ποιότητας, διαλειτουργικές 

ομάδες που ασχολούνται με την βελτίωση ποιότητας. Επίσης για την καλύτερη 

κατανόηση της φιλοσοφίας και κουλτούρας TQM απαιτούνται αρκετές επισκέψεις σε 

επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει την φιλοσοφία αυτή. Στις επισκέψεις αυτές θα 

πρέπει να συμμετέχουν και υπεύθυνοι από το τμήμα παραγωγής.

Όσον αφορά την πολιτική της εταιρίας για το περιβάλλον, η εταιρία έχει 

προχωρήσει σε διάφορες ενέργειες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και 

την διαχείριση των αποβλήτων, οι οποίες παρουσιάστηκαν αναλυτικά παραπάνω. 

Ωστόσο πέρα από τις ενέργειες αυτές θα πρέπει η εταιρία να προσπαθήσει να 

γνωστοποιήσει την πολιτική της σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα. Αυτό μπορεί να 

γίνει μέσω της καταγραφής της δέσμευσης της εταιρίας για προστασία του 

περιβάλλοντος στην αποστολή της. Επίσης απαιτείται εντατική εκπαίδευση των 

εργαζομένων αλλά και των προμηθευτών στα θέματα αυτά, καθώς υπάρχει πάντα ο 

κίνδυνος ο παλαιοσίδηρος να περιέχει σημαντική ποσότητα ραδιενέργειας.
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από την παραπάνω ανάλυση διαπιστώσαμε ότι η υιοθέτηση της φιλοσοφίας 

TQM στις βιομηχανίες επεξεργασίας μετάλλου είναι σημαντική και απαραίτητη. 

Καθώς η συνολική παγκόσμια παραγωγή χάλυβα είναι κατά 20% μεγαλύτερη της 

ζήτησης, η προσφορά ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών από τις βιομηχανίες είναι 

απαραίτητη. Η αποδοχή και συμμετοχή των εργαζομένων κρίθηκε σημαντική για την 

επιτυχή εφαρμογή της νέας πολιτικής. Η επίτευξη συγκεκριμένων αποδόσεων, η 

συμμόρφωση του προϊόντος, ο έλεγχος των αποθεμάτων, η έγκαιρη παράδοση και 

το κόστος πρέπει να είναι από τους αρχικούς στόχους μιας επιχείρησης. 

Διαπιστώσαμε ότι η εφαρμογή νέων τεχνολογιών όπως η τεχνολογία τύπου CC-HDR 

(συνεχή χύτευση -άμεση θερμή έλαση) ή η χρήση οξυγόνου πρέπει να συνοδεύονται 

από τον σωστό συντονισμό μεταξύ των διαφόρων λειτουργιών και από την ύπαρξη 

ικανών εργαζομένων. Διαφορετικά οι τεχνολογίες αυτές δεν θα έχουν την 

αναμενόμενη αποδοτικότητα.

Η ύπαρξη τους ωστόσο, απαιτεί την δημιουργία μαθηματικών μοντέλων για 

τον σωστό προγραμματισμό των εργασιών, καθώς επηρεάζει τόσο την ποιότητα των 

προϊόντων όσο και το κόστος τους. Στοιχεία όπως η χωρητικότητα των κλιβάνων, οι 

χρόνοι μεταφοράς, η ποιότητα των προϊόντων, το κόστος αντικατάστασης των 

κυλίνδρων στο τμήμα έλασης και η φθορά των κυλίνδρων πρέπει να ληφθούν υπόψη 

στα μοντέλα αυτά. Από την εφαρμογή των μοντέλων που αναλύσαμε έχει 

διαπιστωθεί μια βελτίωση της τάξης του 20% στην παραγωγή με σύγχρονη βελτίωση 

της ποιότητας των προϊόντων και του χρόνου παράδοσης. Όσον αφορά τον 

προγραμματισμό της παραγωγής, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στις διαδικασίες της 

συνεχούς χύτευσης και της θερμής έλασης, λόγω της σημαντικότητας τους. Στην 

διαδικασίας της συνεχούς χύτευσης, με σκοπό να παρουσιάσουμε ένα 

ολοκληρωμένο μοντέλο, πρέπει να λάβουμε υπόψη τόσο την χωρητικότητα των 

κλιβάνων παραγωγής χάλυβα και βελτιστοποίησης, όσο και τους χρόνους μεταφοράς 

από τη μια λειτουργία στην άλλη. Όσον αφορά τη διαδικασία της θερμής έλασης, 

λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα του προϊόντος, το κόστος αντικατάστασης του 

κυλίνδρου και τη φθορά του κυλίνδρου παρουσιάσαμε ένα μοντέλο MSTP(multiple 

traveling salesman problem), με το οποίο μπορούμε να επιτύχουμε βελτίωση της 

τάξης του 20% στην παραγωγή.

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη και το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις αυτού του 

τύπου είναι εντάσεως κεφαλαίου, η σωστή συντήρηση του εξοπλισμού είναι 

απαραίτητη όχι μόνο για την καλή ποιότητα των προϊόντων αλλά και για την σωστή 

αξιοποίηση των κεφαλαίων. Η επιλογή των κατάλληλων τεχνικών συντήρησης καθώς
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και η χρήση ή μη εργολαβίας είναι ορισμένα από τα θέματα που μας απασχόλησαν. 

Η επιλογή ή όχι εργολαβίας για μια συγκεκριμένη λειτουργία συντήρησης έχει δύο 

διαστάσεις. Η μια είναι αν η λειτουργία είναι στρατηγικής σημασίας ή όχι και η άλλη 

αν εκτελείται ή όχι ανταγωνιστικά. Το τμήμα της συνεχής χύτευσης είναι στρατηγικής 

σημασίας για την επιχείρηση και απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, επομένως η χρήση 

εργολαβίας δεν ενδείκνυται. Αντίθετα διαδικασίες όπως η μέτρηση θερμοκρασιών και 

η καταγραφή ταλαντώσεων σε συνδέσμους και μειωτήρες αντίστοιχα, αποδεικνύεται 

ότι εκτελούνται αποδοτικότερα από εργολάβους. Επίσης η χρήση των εργαζομένων 

που απασχολούνται στην γραμμή παραγωγής για την εκτέλεση απλών εργασιών 

συντήρησης αποδεικνύεται ότι προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία για το τμήμα 

συντήρησης. Οι εργαζόμενοι που είναι υπεύθυνοι για τις επιθεωρήσεις δεν θα πρέπει 

απλώς να συλλέγουν τα στοιχεία αλλά να μπορούν να τα αξιολογήσουν και να 

προτείνουν λύση.

Εξετάζοντας το θέμα της διαχείρισης των υλικών, τα οποία ανάλογα με το 

μέγεθος της εκάστοτε βιομηχανικής μονάδας μπορούν να φτάσουν και τις 80.000, 

καταλήξαμε σε ορισμένα κριτήρια βάση των οποίων μπορούμε να

κατηγοριοποιήσουμε τα διάφορα υλικά σαν JIT ή μη. Αυτά είναι η μορφή της 

ζήτησης, οι πληροφορίες σχετικά με το χρόνο παράδοσης, η ύπαρξη 

πιστοποιημένων προμηθευτών, η σύναψη μακροχρόνιων συμβολαίων με τους 

προμηθευτές και η ύπαρξη ενός μοναδικού προμηθευτή για κάθε υλικό. Οι 

προμηθευτές που είναι πιστοποιημένοι όσον αφορά την ποιότητα, είναι αξιόπιστοι 

και πρόθυμοι να συνεργαστούν για την υιοθέτηση της νέας φιλοσοφίας μπορούν να 

θεωρηθούν σαν JIT προμηθευτές. Αφού αναγνωρίσουμε τους JIT προμηθευτές και 

τα JIT υλικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μαθηματικό μοντέλο, που 

παρουσιάστηκε στην παρούσα εργασία, για να πετύχουμε έγκαιρη και με χαμηλό 

κόστος παράδοση, για τα υλικά αυτά. Το μοντέλο αυτό λαμβάνει υπόψη τόσο τα 

χαρακτηριστικά του κάθε υλικού, όπως μέγεθος, σχήμα και όγκο, όσο και 

χαρακτηριστικά του μέσου που χρησιμοποιούμε για να το μεταφέρουμε.

Λόγω της φύσης της εργασίας στις βιομηχανίες αυτού του τύπου, εξετάσαμε 

το θέμα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, καθώς σχετίζεται άμεσα με θέματα 

ποιότητας. Χαρακτηριστικά ατυχήματα στις βιομηχανίες αυτού του τύπου οφείλονται 

σε επαφή με θερμά αντικείμενα, σε αιωρούμενα σωματίδια και στη μεταφορά του 

υγρού χάλυβα με τους κάδους απόχυσης. Διαπιστώσαμε επίσης ότι τα ατυχήματα 

αυτά και γενικότερα η υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων εξαρτάται από 

τεχνολογικά και κοινωνικά στοιχεία του παραγωγικού συστήματος και τη συνέργια 

αυτών με την ανθρώπινη συμπεριφορά. Η ασφαλής συμπεριφορά στην εργασία 

εξαρτάται από επικίνδυνες συμπεριφορές εργαζομένων και την πίστη αυτών για
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ασφάλεια. Αυτά συνδέονται μέσω της πίεσης που ασκείται στους εργαζόμενους με 

τους κινδύνους στο χώρο εργασίας και το κλίμα ασφάλειας που υπάρχει στην 

επιχείρηση. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η προσπάθεια άμεσης συσχέτισης του 

κλίματος ασφάλειας ή των κινδύνων ασφάλειας με την ασφαλή συμπεριφορά έδωσε 

σχεδόν ασήμαντη συσχέτιση.

Η ικανοποίηση των πελατών, σημαντικό στοιχείο της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας, συνδέεται με υπηρεσίες που μπορούν να βασίζονται τόσο στο ανθρώπινο 

δυναμικό όσο και σε τεχνολογικά θέματα. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν υπηρεσίες 

όπως συνεχή ροή πληροφοριών, εξυπηρέτηση μετά την πώληση, παροχή 

συμβουλών και στην δεύτερη σχετίζονται υπηρεσίες σχετικές με την περαιτέρω 

επεξεργασία των προϊόντων όπως πλάνισμα, κοπή, βαφή και επικάλυψη. Η 

δημιουργία διαλειτουργικών ομάδων που θα εξετάζει κάθε προϊόν και η υιοθέτηση 

πληροφοριακών συστημάτων και ειδικών στελεχών για συλλογή στοιχείων σχετικά με 

τις επιθυμίες και προσδοκίες των πελατών αποδεικνύεται αποδοτική. Επίσης 

σύμφωνα με το μοντέλο που παρουσιάσαμε σχετικά με την καλύτερη εξυπηρέτηση 

των πελατών, απαιτείται η δημιουργία κέντρων εξυπηρέτησης κοντά στους μεγάλους 

πελάτες, η δημιουργία κέντρων εξυπηρέτησης μέσω franchising για την εξυπηρέτηση 

των μεσαίων και μικρών πελατών και η άμεση επαφή μεταξύ του τμήματος R&D με 

τους πελάτες, που μπορεί να οδηγήσει στην ανακάλυψη νέων πεδίων εφαρμογής 

των προϊόντων.

Οι παραπάνω πρακτικές και μέθοδοι μπορούν να εφαρμοστούν καλύτερα και 

αποδοτικότερα μόνο με την σωστή οργάνωση και διοίκηση του προσωπικού. Η 

ευελιξία των εργαζομένων είναι απαραίτητη. Συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι θα πρέπει 

να μπορούν να εκτελέσουν δύο λειτουργίες παραπάνω από αυτή που απαιτεί η θέση 

τους. Απλές διαδικασίες συντήρησης θα πρέπει να εκτελούνται από το προσωπικό 

που εργάζεται στην παραγωγή ώστε το τμήμα συντήρησης να μπορεί να εκτελεί 

σημαντικές λειτουργίες συντήρησης αλλά και να λειτουργεί εγκαταστάσεις που 

απαιτούν ειδικές γνώσεις και δεξιότητες. Η καθοδήγηση, η εκπαίδευση και η 

διευκόλυνση των εργαζομένων πρέπει να είναι το πρώτο μέλημα των στελεχών. 

Ωστόσο, επειδή η εκπαίδευση του προσωπικού, όπως έχει παρατηρηθεί συνοδεύεται 

και από μείωση του προσωπικού, προτείνεται να γίνεται τμηματικά και όχι σε όλο το 

προσωπικό, καθώς μπορεί να δημιουργήσει αρνητικό κλίμα στους εργαζομένους.
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