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Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα εξγαζία σο ζηφρν έρεη ηε ιεπηνκεξή αλάιπζε ηνπ θφζηνπο ηεο δηαδηθαζία 

δηέιαζεο αινπκηλίνπ, ζχκθσλα κε ηε θηινζνθία θαη πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο Alumil 

S.A..Γηα λα γλσξίζεη ν αλαγλψζηεο ηελ δηέιαζε, ζην θεθάιαην 1 ,αλαιχζεθε ε 

δηαδηθαζία κε ηε ρξήζε δεπηεξνγελψλ πεγψλ απφ μελφγισζζε βηβιηνγξαθία θαη 

αξζξνγξαθία, θαζψο θαη εκπεηξηψλ πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζηελ εηαηξεία. 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε αλάιπζε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη καζεκαηηθέο 

εμηζψζεηο πνπ πξνζνκνηψλνπλ ηε δηαδηθαζία. ηε ζπλέρεηα, κε ηε βνήζεηα ηνπ 

Microsoft Excel,δεκηνπξγήζεθε κία εθαξκνγή, ε νπνία είλαη ηθαλή λα ππνινγίζεη ην 

θφζηνο γηα νπνηαδήπνηε παξαγγειία ζέιεη λα ηθαλνπνηήζεη ε εηαηξεία. Με ηε βνήζεηα 

ηεο εθαξκνγήο ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κειεηάεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ 

ηνλ ελδηαθέξνπλ. 

Ζ εξγαζία ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε. ην πξψην κέξνο, ζην θεθάιαην 1, αλαιχεηαη ε 

δηέιαζε ιεπηνκεξψο. ην δεχηεξν κέξνο, ζηα θεθάιαηα 2 θαη 3, κειεηψληαη κε 

νηθνλνκηθά θξηηήξηα, ηα δχν ηκήκαηα πνπ επηκεξίδνληαη ην θφζηνο ηεο δηαδηθαζίαο. 

Απηά είλαη ην ηκήκα παξαγσγήο θαη ην ππεχζπλν ηκήκα γηα ηηο κήηξεο. ην ηξίην 

κέξνο, ζην θεθάιαην 4, παξνπζηάδεηαη ε εθαξκνγή πνπ δεκηνπξγήζεθε ψζηε, λα 

ππνινγίδεηαη ην θφζηνο ηεο δηαδηθαζίαο. Σέινο ζην θεθάιαην 5 αλαιχνληαη 

ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο αλάιπζεο θφζηνπο, θαζψο θαη επεθηάζεηο 

ηεο εθαξκνγήο.  

 

  



v 
 

Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 

Ευχαριςτίεσ ............................................................................................................................. iii 

Περίλθψθ ................................................................................................................................ iv 

Ειςαγωγι .................................................................................................................................. 1 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Διζλαςθ-εξϊκθςθ ................................................................................................ 2 

1.1 Κχξηεο κεηαβιεηέο ηεο δηέιαζεο. .................................................................................... 3 

1.1.1 Λφγνο δηέιαζεο. ....................................................................................................... 3 

1.1.2 Θεξκνθξαζία δηέιαζεο ............................................................................................. 3 

1.1.3 Σαρχηεηα δηέιαζεο. .................................................................................................. 4 

1.1.4 Πξαγκαηηθή ηάζε θαη παξακφξθσζε ........................................................................ 4 

1.2 Δμνπιηζκφο θαη εμαξηήκαηα. ........................................................................................... 5 

ΚΕΦΑΛΑΙ 2 Σμιμα παραγωγισ. ................................................................................................. 7 

2.1 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά. ................................................................................................. 7 

2.1.1 Υαξαθηεξηζηηθά κπηγηέηαο. ....................................................................................... 7 

2.1.2 Υαξαθηεξηζηηθά Σάπαο ............................................................................................ 9 

2.1.3 Μήθνο βέξγαο θαη πάγθνπ. ..................................................................................... 10 

2.2 Κφζηνο πξψηεο χιεο ..................................................................................................... 11 

2.2.1 ηαζεξφ scrap ......................................................................................................... 13 

2.2.2 Scrap Παξαγσγήο ................................................................................................... 13 

2.2.3 Μεηαβιεηφ Scrap ................................................................................................... 14 

2.2.4 πλνιηθφ scrap ....................................................................................................... 16 

2.3 Δξγαηηθά θαη Γεληθά Βηνκεραληθά Έμνδα ...................................................................... 16 

2.3.1 Τπολογιςμόσ εργατικϊν και λοιπϊν εξόδων. .......................................................... 17 

2.4 Χρόνοι ........................................................................................................................... 18 

2.4.1 Χρόνοσ επιτάχυνςθσ (tεπιταχ). ................................................................................... 18 

2.4.2 Νεκροί χρόνοι(tνεκροσ). ............................................................................................. 18 

2.4.3 Χρόνοσ διζλαςθσ( tδιζλ). ........................................................................................... 19 

2.4.4 υνολικόσ χρόνοσ παραγωγισ(tκφκλου). ..................................................................... 19 

2.4.5 Χρόνοσ προςαρμογισ τθσ πρζςασ (setup)(tsetup). ..................................................... 19 

2.5 Πρόβα ........................................................................................................................... 19 

2.5.1 Τπολογιςμόσ κόςτουσ πρόβασ. ............................................................................... 20 

2.6 Πρζςα ........................................................................................................................... 21 

2.6.1 Κόςτοσ παραγωγισ ................................................................................................. 21 

2.7 υμπεράςματα .............................................................................................................. 22 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Μιτρεσ .............................................................................................................. 23 



vi 
 

3.1 Κφζηε κήηξαο ............................................................................................................... 23 

3.2 Τπνινγίζηκα θφζηε ....................................................................................................... 24 

3.2.1 Δπηθξαηέζηεξν ελάξην .......................................................................................... 24 

3.3 πκπεξάζκαηα .............................................................................................................. 25 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Πρόγραμμα ........................................................................................................ 27 

4.1 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο .................................................................................................... 27 

4.1.1 «Κφζηνο παξαγγειίαο» ........................................................................................... 28 

4.1.2 «Πξνθίι & Πξέζα» ................................................................................................ 39 

4.1.3 «Δξγαηηθά & ΓΒΔ»................................................................................................. 40 

4.1.4 «Τιηθά» ................................................................................................................. 41 

4.1.5 «Set Up& Πξφβα» .................................................................................................. 42 

4.1.6 «Μεηξάδηθν» ......................................................................................................... 43 

4.1.7 «Γηαγξάκκαηα» ...................................................................................................... 44 

4.2 υμπεράςματα .............................................................................................................. 51 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 υμπεράςματα ................................................................................................... 52 

Βιβλιογραφία.......................................................................................................................... 54 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ-ΕΞΙΩΕΙ .......................................................................................................... 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 1 ΆΜΔΖ ΓΗΔΛΑΖ ............................................................................................................. 2 

ΔΗΚΟΝΑ 2 ΜΠΗΓΗΔΣΑ/ΜΖΣΡΑ/ΒΔΡΓΑ ............................................................................................... 3 

ΔΗΚΟΝΑ 3 ΔΞΟΠΛΗΜΟ ................................................................................................................... 6 

ΔΗΚΟΝΑ 4 ΝΔΚΡΖ ΕΧΝΖ .................................................................................................................... 9 

ΔΗΚΟΝΑ 5 ΣΑΝΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ .............................................................................................. 15 

ΔΗΚΟΝΑ 6 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ............................................................................................... 29 

ΔΗΚΟΝΑ 7 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΜΠΗΓΗΔΣΑ .................................................................................... 33 

ΔΗΚΟΝΑ 8 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΜΖΣΡΑ ......................................................................................... 33 

ΔΗΚΟΝΑ 9 ΚΑΣΟΦΖ ΠΡΟΦΗΛ ........................................................................................................... 34 

ΔΗΚΟΝΑ 10 ΥΡΟΝΟΗ .......................................................................................................................... 35 

ΔΗΚΟΝΑ 11 ΤΛΗΚΑ ............................................................................................................................ 35 

ΔΗΚΟΝΑ 12 SET UP & ΠΡΟΒΑ .......................................................................................................... 36 

ΔΗΚΟΝΑ 13 ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ................................................................................................................ 37 

ΔΗΚΟΝΑ 14 SCRAP ............................................................................................................................ 37 

ΔΗΚΟΝΑ 15ΚΟΣΟ ΠΡΟΒΑ/ΜΖΣΡΑΓΗΚΟΤ ................................................................................ 38 

ΔΗΚΟΝΑ 16 ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ .................................................................................................. 39 

ΔΗΚΟΝΑ 17 ΠΡΟΦΗΛ & ΠΡΔΑ ......................................................................................................... 40 

ΔΗΚΟΝΑ 18 ΔΡΓΑΣΗΚΑ & ΓΒΔ .......................................................................................................... 41 

ΔΗΚΟΝΑ 19 ΚΟΣΟ ΤΛΗΚΧΝ ......................................................................................................... 42 

ΔΗΚΟΝΑ 20 ΚΟΣΟ SETUP& ΠΡΟΒΑ .......................................................................................... 43 

ΔΗΚΟΝΑ 21 ΜΖΣΡΔ ......................................................................................................................... 44 
 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΤΝ.ΚΟΣΟ-ΣΑΥΤΣΖΣΑ .................................................................................... 32 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2 €/KGR ΑΝΑ ΒΔΡΓΔ ............................................................................................... 46 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3 ΚΗΛΑ ΚΑΘΑΡΑ/ΜΗΚΣΑ/SCRAP ΑΝΑ ΒΔΡΓΔ ..................................................... 46 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 4 ΤΝ.ΚΟΣΟ/ ΈΟΓΑ ΑΝΑ ΒΔΡΓΔ .................................................................... 47 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 5 €/KGR €/KGR ΠΧΛΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΑΝΑ ΒΔΡΓΔ............................ 47 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 6 ΠΗΣΑ ΔΠΗΜΔΡΗΜΟΤ ΚΟΣΟΤ ΜΗΚΡΖ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ................................ 48 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 7 ΠΗΣΑ ΔΠΗΜΔΡΗΜΟΤ ΚΟΣΟΤ ΜΔΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ .............................. 49 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 8 ΠΗΣΑ ΔΠΗΜΔΡΗΜΟΤ ΚΟΣΟΤ ΜΔΓΑΛΖ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ............................. 49 

 

ΠΗΝΑΚΑ 1 ΠΡΔΑ/ΜΖΚΟ ΜΠΗΓΗΔΣΑ/ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΜΠΗΓΗΔΣΑ ........................................... 30 

ΠΗΝΑΚΑ 2 ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ................................................................................... 45 

ΠΗΝΑΚΑ 3 ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΜΗΚΡΖ/ΜΔΑΗΑ/ΜΔΓΑΛΖ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ .... 48 

 

 



1 
 

Δηζαγσγή 

Ζ  ειιεληθή βηνκεραλία αινπκηλίνπ θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο, 

απαζρνιψληαο πεξηζζφηεξνπο απφ 40.000 εξγαδνκέλνπο. Οη ιφγνη πνπ ζπληεινχλ ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ, αθφκα θαη ζηε δχζθνιε πεξίνδν ηεο θξίζεο, 

είλαη αθελφο ν εμσζηξεθήο ραξαθηήξαο ησλ εηαηξεηψλ, αθεηέξνπ ηα πινχζηα 

θνηηάζκαηα βσμίηε, ηνπ νξπθηνχ απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη ην αινπκίλην. Μάιηζηα ε 

Διιάδα θαηέρεη ηελ 8ε ζέζε παγθνζκίσο ζε θνηηάζκαηα βσμίηε. Οη εθαξκνγέο ηνπ 

αινπκηλίνπ είλαη πνιιέο, απφ ηνλ νηθηαθφ εμνπιηζκφ κέρξη ηνλ βαξχ εμνπιηζκφ 

αεξνπιάλσλ. Οη πνιιέο εθαξκνγέο θαη ε ζρεηηθά εχθνιε θαηεξγαζία ηνπ αινπκηλίνπ 

απνηεινχλ έλαλ επηπιένλ ιφγν αλάπηπμεο ηνπ  ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ. Αξθεηνί άιινη 

παξάγνληεο ζπκβάινπλ ζε απηήλ ηελ αλάπηπμε, φπσο ε αλαθχθισζε ηνπ αινπκηλίνπ. 

ήκεξα, ε αλαθχθισζε ηνπ αινπκηλίνπ δελ ζπκβάιεη απιά ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ε νπνία είλαη θνκκάηη ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, αιιά απνηειεί 

θαη έλαλ ελαιιαθηηθφ θαη πεξηζζφηεξν νηθνλνκηθφ ηξφπν εχξεζεο πξψηεο χιεο.  

Μηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο κεηαπνίεζεο αινπκηλίνπ ζηε ρψξα καο είλαη ε 

Alumil S.A. (www.alumi.com). Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε απφ ηελ νηθνγέλεηα Μπισλά ην 

1988 θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή πξνθίι αινπκηλίνπ κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

άκεζεο δηέιαζεο. Ζ γξήγνξε αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο ηελ έθεξε ζηελ πξψηε ζέζε ηεο 

ειιεληθήο αγνξάο. ήκεξα, ζηηο 32 ζπγαηξηθέο  ηεο ζε φιν ηνλ θφζκν ην πξνζσπηθφ 

ηεο   εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε  1800 άηνκα (ζχκθσλα κε  δεδνκέλα ηνπ 2016). 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλαο ηξφπνο πξφβιεςεο θφζηνπο 

ηεο δηαδηθαζίαο δηέιαζεο γηα ηελ εηαηξεία Alumil S.A.. Υσξίδνληαο ηε ζπλνιηθή 

δηαδηθαζία ζε επηκέξνπο ηκήκαηα θαη θνζηνινγψληαο ην θάζε έλα μερσξηζηά, ζα 

δεκηνπξγεζεί έλα κνληέιν ηθαλφ λα πξνβιέςεη ην θφζηνο παξαγσγήο πξνθίι δπλακηθά. 

ην ηέινο ν ρξήζηεο ηνπ κνληέινπ ζα είλαη ηθαλφο λα βξεη ην θξίζηκν ζεκείν, δειαδή 

ην ζεκείν φπνπ ε εηαηξεία μεθηλάεη λα έρεη θέξδνο, γηα θάζε είδνο πξνθίι (ην νπνίν 

δηαζέηεη ε εηαηξεία) πνπ ζέιεη λα παξάμεη. Γηα λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο ηεο εξγαζίαο 

αληιήζεθαλ πνιιέο πιεξνθνξίεο απφ ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία, ψζηε ην κνληέιν λα 

δεκηνπξγεζεί ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηελ πνιηηηθή πνπ απηή εθαξκφδεη. Σέινο, ην 

πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ψζηε ην κνληέιν λα είλαη ηθαλφ λα δέρεηαη 

θαηλνχξγηα δεδνκέλα θαη λα ηα επεμεξγάδεηαη, πξνθεηκέλνπ λα δίλεη δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα ,είλαη ην Microsoft Δxcel κε ηελ βνήζεηα ηεο VBA(Visual basic for 

applications).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Γηέιαζε-εμώζεζε 

Ζ εμψζεζε (ή Γηέιαζε) είλαη κηα ηερληθή πιαζηηθήο κνξθνπνίεζεο κεηάιισλ, ε νπνία 

ρξνλνινγείηαη απφ ην 1800, φηαλ άξρηζε ε παξαγσγή ζσιήλσλ ρσξίο ξαθή. ηε 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδν, κία ξάβδνο κεηάιινπ(κπηγηέηα),ε νπνία ηνπνζεηείηαη ζε εηδηθφ 

ζάιακν πδξαπιηθήο  πξέζαο, αλαγθάδεηαη, ιφγσ ηεο ζπκπίεζεο πνπ ηεο αζθείηαη απφ 

έλα έκβνιν, λα δηέιζεη κέζα απφ άλνηγκα ή αλνίγκαηα (νπέο) κηαο κήηξαο θαη λα 

απνδψζεη πξντφλ κηθξφηεξεο δηαηνκήο αιιά κεγαιχηεξνπ κήθνπο.    

Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο νλνκάδεηαη Άκεζε Γηέιαζε. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηεξγαζίαο είλαη φηη  ε ξνή κεηάιινπ έρεη ηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ηελ 

θίλεζε ηνπ εκβφινπ. Τπάξρνπλ άιινη ηξεηο ηχπνη δηέιαζεο. Ζ Έκκεζε Γηέιαζε 

(αληίζηξνθε, αλεζηξακκέλε ή πξνο ηα πίζσ). ε απηφλ ηνλ ηχπν ε κήηξα θηλείηαη πξνο 

ηε ξάβδν. Ζ Τδξνζηαηηθή Γηέιαζε, θαηά ηελ νπνία ν ζάιακνο πνπ ππνδέρεηαη ηε 

κπηγηέηα γεκίδεη κε ξεπζηφ πνπ κεηαδίδεη ηελ πίεζε ζηε ξάβδν, ε νπνία θαη’ απηφλ ηνλ 

ηξφπν εμσζείηαη κέζσ ηεο κήηξαο. Σέινο ε Κξνπζηηθή Γηέιαζε, είλαη πνιχ εηδηθή 

πεξίπησζε έκκεζεο δηέιαζεο, θαηάιιειε γηα θνίια ζρήκαηα.  

Οη παξαπάλσ ηέζζεξηο ηχπνη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ  είηε ελ ζεξκψ είηε ελ 

ςπρξψ. ηελ ελ ζεξκψ δηέιαζε ε κπηγηέηα πξνζεξκαίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιπλζεί ε πιαζηηθή παξακφξθσζε. Αληίζεηα ζηελ ελ ςπρξψ ε κπηγηέηα 

δηειάδεηαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. (Saha, 2000) 

Ζ ελ ζεξκψ άκεζε δηέιαζε είλαη ε κέζνδνο πνπ ζα αλαιπζεί ζηελ παξνχζα εξγαζία, 

θαζψο είλαη ε πεξηζζφηεξν ζεκαληηθή θαη δηαδεδνκέλε. 

 

Δηθόλα 1 Άκεζε δηέιαζε 
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Δηθόλα 2Μπηγηέηα/κήηξα/βέξγα 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο βξίζθεη εθαξκνγή ζηελ θαηαζθεπή ζπκπαγψλ ξάβδσλ, 

ζσιήλσλ θαη άιισλ ζπκπαγψλ ή θνχθησλ ζρεκάησλ, αλάινγα κε ην ζρήκα ηεο 

κήηξαο. 

1.1 Κύξηεο κεηαβιεηέο ηεο δηέιαζεο. 

Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε δηέιαζε, ή λα νδεγήζεη ζε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ζα 

πξέπεη λα είλαη γλσζηέο ηέζζεξηο θχξηεο κεηαβιεηέο. Ο ιφγνο δηέιαζεο, ε ζεξκνθξαζία 

ηεο κπηγηέηαο, ε ηαρχηεηα δηέιαζεο (θαη ηαρχηεηα εκβφινπ) θαη ε πξαγκαηηθή ηάζεθαη 

παξακφξθσζε ηνπ κεηάιινπ. 

1.1.1 Λόγνο δηέιαζεο. 

Χο ιφγνο δηέιαζεο (R) νξίδεηαη ε έλδεημε ηεο πνζφηεηαο ηεο κεραληθήο εξγαζίαο πνπ 

απαηηείηαη, ψζηε λα εμσζεζεί ην πξντφλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζρήκα κήηξαο. Ο ιφγνο 

δηέιαζεο ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ην εκβαδφλ ηεο κπηγηέηαο κε ην εκβαδφλ ηνπ πξνθίι 

ηεο κήηξαο επί ηηο νπέο ηεο κήηξαο. Ο ηχπνο ηνπ Rείλαη : 

R=
ΑΜπηγ

Απξνθίι∗Nνπψλ
                                                                                                             (1.1) 

1.1.2 Θεξκνθξαζία δηέιαζεο 

Ζ ζεξκνθξαζία είλαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο παξακέηξνπο ηεο δηαδηθαζίαο 

εμψζεζεο. Σν ζεκείν δηαξξνήο ηνπ κεηάιινπ ειαηηψλεηαη θαζψο ε ζεξκνθξαζία 

απμάλεηαη, κε απνηέιεζκα, ε πιαζηηθή παξακφξθσζε λα είλαη επθνιφηεξε. Χζηφζν, ε 

ηαρχηεηα δηέιαζεο κεηψλεηαη ,δηφηη κπνξεί ε ζεξκνθξαζία θαηά ηφπνπο ιφγσ ηξηβήο λα 

θηάζεη ζηα ζεκεία ηήμεο ηνπ κεηάιινπ. Δπίζεο νη κεηαβνιέο ζηε ζεξκνθξαζία, ιφγσ 

πξνζεξκαζκέλνπ ζαιάκνπ, πξνζεξκαζκέλεο κπηγηέηαο θαη ηξηβήο, είλαη ζπλερείο θαη 

πνιχπινθεο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ε θαηαλνκή ηεο ζεξκνθξαζίαο θαζψο θαη νη 

κεηαβνιέο ηεο έρνπλ απαζρνιήζεη αξθεηνχο κειεηεηέο. Με ηε ρξήζε ηερλνινγίαο θαη 
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ζχγρξνλσλ πξνγξακκάησλ ε ζεξκνθξαζία ππνινγίδεηαη εχθνια θαη γξήγνξα, θαη δελ 

απαζρνιεί ηνλ ρεηξηζηή/δηειαζηή ηφζν, φζν ε ηαρχηεηα δηέιαζεο.  

1.1.3 Σαρύηεηα δηέιαζεο. 

Ζ ηαρχηεηα είλαη ε ζεκαληηθφηεξε παξάκεηξνο γηα κηα πεηπρεκέλε δηέιαζε, γηα ιφγνπο 

νηθνλνκηθνχο θαη πνηνηηθνχο. Μηα ζρεηηθά πςειή ηαρχηεηα απμάλεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα, νπφηε θαη ηα έζνδα. Ζ πνηφηεηα φκσο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο 

εμαξηάηαη άκεζα απφ απηήλ. Ζ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε 

ηεο πίεζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζαιάκνπ, φπσο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο, κε θίλδπλν λα 

αγγίμεη ην ζεκείν ηήμεο ηνπ κεηάιινπ. Οπφηε είλαη θαηαλνεηφ φηη ε ζεξκνθξαζία πνπ 

αλαπηχζζεηαη θαηά ηε δηέιαζε εμαξηάηαη απφ ηελ ηαρχηεηα ηνπ εκβφινπ. Χζηφζν, φζν 

ειαηηψλεηαη ε ηαρχηεηα ηνπ εκβφινπ, ηφζν πεξηζζφηεξν ρξφλν έρεη ε ζεξκφηεηα λα 

κεηαδνζεί, γεγνλφο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νκαιφηεξε δηέιαζε. Όκσο ε ρακειή 

ηαρχηεηα ζεκαίλεη κηθξή παξαγσγηθφηεηα θαη κείσζε ησλ εζφδσλ. Οπφηε ε ηαρχηεηα 

δηέιαζεο, αλ θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο, είλαη πνιχ δχζθνιν λα νξηζηεί. 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα καο απαζρνιήζεη ε ζρέζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ εκβφινπ κε ηελ 

ηαρχηεηα ηνπ δηειαζκέλνπ πξντφληνο. Ζ ηαρχηεηα, φπσο εμεγήζεθε παξαπάλσ, παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζην θφζηνο ηεο παξαγσγήο. Μεγάιε ηαρχηεηα κπνξεί λα επλνεί ηελ 

παξαγσγηθφηεηα, αιιά κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ πνηφηεηα. Ο ηχπνο γηα λα 

ππνινγηζηεί ε ηαρχηεηα δηειαζκέλνπ πξντφληνο σο πξνο ηελ ηαρχηεηα εκβφινπ είλαη ν 

εμήο : 

Vδηει=Vεκβ*R                                                                                                                 (1.2) 

1.1.4 Πξαγκαηηθή ηάζε θαη παξακόξθσζε 

Χο πξαγκαηηθή ηάζε νξίδεηαη ε απαηηνχκελε ηάζε πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηεί, ψζηε ε 

παξακφξθσζε πνπ πξνθαιείηαη λα είλαη θαη λα παξακέλεη πιαζηηθή. Ο ππνινγηζκφο 

ηεο ηάζεο είλαη απνηέιεζκα ηνπ πειίθνπ ηνπ θνξηίνπ σο πξνο ην εκβαδφλ δηαηνκήο. 

Παξφια απηά, ν ππνινγηζκφο ηεο πξαγκαηηθήο ηάζεο ζηε δηέιαζε εμαξηάηαη απφ 

πεξηζζφηεξεο παξακέηξνπο, κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη πνιππινθφηεξε ε εχξεζε ηεο. 

Βαζηθέο παξάκεηξνη απφ ηηο νπνίεο εμαξηάηαη ε πξαγκαηηθή ηάζε είλαη ε  

παξακφξθσζε, ν ξπζκφο  παξακφξθσζεο θαη ε ζεξκνθξαζία. Χζηφζν ππάξρνπλ θαη 

άιιεο παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξαγκαηηθή ηάζε, φπσο ε γεσκεηξία ηνπ 

δηειαζκέλνπ πξντφληνο, ε ηξηβή πνπ αλαπηχζζεηαη ζηε κήηξα θ.α.. 
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Ζ ηάζε ξνήο ζεσξείηαη ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα κηα πνηνηηθή δηέιαζε, φκσο δελ 

επεξεάδεη άκεζα ηα έζνδα ηφζν,  φζν ε ηαρχηεηα δηέιαζεο. 

1.2 Δμνπιηζκόο θαη εμαξηήκαηα. 

Ζ ελ ζεξκψ δηέιαζε ηππηθά πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ κίαο νξηδφληηαο πδξαπιηθήο πξέζαο 

άκεζεο ζπκπίεζεο(εηθφλα 3). Ζ ζπλνιηθή δηαδηθαζία παξαγσγήο πξνθεηκέλνπ ε πξψηε 

χιε λα θαηαιήμεη ηειηθφ πξντφλ πεξλάεη απφ άιια βνεζεηηθά κεραλήκαηα θαη 

δηαθνξεηηθέο δηεξγαζίεο. πγθεθξηκέλα, ε θνιψλα ηνπ αινπκηλίνπ πξνζεξκαίλεηαη ζε 

έλαλ θνχξλν, είηε θπζηθνχ αεξίνπ, είηε ξεχκαηνο(εηθφλα 3.2). ηε ζπλέρεηα ε θνιψλα 

θφβεηαη ζε κηθξφηεξν θνκκάηη (κπηγηέηα) ψζηε λα εηζέιζεη ζηνλ ζάιακν ηεο πξέζαο. 

Ακέζσο κεηά ην έκβνιν ζπκπηέδεη ηε κπηγηέηα ψζηε λα εμέιζεη απφ ην κπξνζηηλφ κέξνο 

ηεο πξέζαο. Δθεί ζρεκαηίδεηαη ην επηζπκεηφ πξντφλ(ζε κνξθή βέξγαο) ιφγσ ηνπ 

ζρήκαηνο-γεσκεηξίαο ηεο κήηξαο. Σν πξντφλ απηφ ηνπνζεηείηαη ζε έλαλ πάγθν, φπνπ κε 

ηε βνήζεηα ηεο πίεζεο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην έκβνιν, αιιά θαη απφ έλα κεράλεκα 

πνπ έιθεη ηηο βέξγεο (puller) (εηθφλα 3.5,)απιψλεηαη θαηά κήθνο ηνπ πάγθνπ (runout 

table)(εηθφλα3.6). Σν κήθνο ηνπ πάγθνπ εμαξηάηαη απφ ηελ πξέζα θαη ζπλήζσο 

θπκαίλεηαη απφ 30 έσο 60 κέηξα. Δπίζεο  θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ βεξγψλ 

ζηνλ πάγθν, νη βέξγεο ςχρνληαη, είηε θπζηθά είηε κε ηερληθά κέζα(εηθφλα 3.7). Όηαλ ην 

δηειαζκέλν πξντφλ θαιχςεη ην απαηηνχκελν κήθνο, νη βέξγεο θφβνληαη θαη 

κεηαθέξνληαη ζηνλ πάγθν φπνπ ζα ηαλπζηνχλ γηα λα απνθηήζνπλ ηηο απαηηνχκελεο 

κεραληθέο ηδηφηεηεο, θαζψο θαη επζεία κνξθή(εηθφλα 3.8).Σέινο νη βέξγεο πνπ έρνπλ ην 

κήθνο ηνπ πάγθνπ θφβνληαη ζην κέγεζνο πνπ επηζπκεί ν πειάηεο(κε κέγηζην ηα 

7m)(εηθφλα 3.11). ηε ζπλέρεηα νη βέξγεο ηνπνζεηνχληαη ζε ηειάξα θαη κεηαθέξνληαη 

ζην θνχξλν γήξαλζεο, φπνπ ζεξκαίλνληαη μαλά γηα λα απνθηήζνπλ ηηο επηζπκεηέο 

κεραληθέο ηδηφηεηεο(φπσο ζθιεξφηεηα)(εηθφλα3.13). Έλα πεξηθεξεηαθφ κεράλεκα, ην 

νπνίν δελ είλαη κέξνο ηεο πξέζαο, αιιά παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νκαιή δηέιαζε, 

είλαη ν θνχξλνο ηεο κήηξαο. Γηα λα ηνπνζεηεζεί ε κήηξα ζηελ πξέζα, αξρηθά 

πξνζεξκαίλεηαη ζε έλαλ εηδηθφ θνχξλν θαη φηαλ απνθηήζεη ηελ θαηάιιειε 

ζεξκνθξαζία κεηαθέξεηαη ζε εηδηθφ ζάιακν ζηελ πξέζα θαη μεθηλάεη ε 
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παξαγσγή(εηθφλα 3.3).

 

Δηθόλα 3 Δμνπιηζκόο 

Ζ δηαδηθαζία  κε ηε βνήζεηα ηεο εηθφλαο παξνπζηάδεηαη απιή, φκσο ππάξρνπλ 

ιεπηνκέξεηεο νη νπνίεο θάλνπλ ηελ δηέιαζε πνιχπινθε. ηηο ιεπηνκέξεηεο απηέο 

θξχβεηαη θαη ε αχμεζε ησλ δαπαλψλ. 

Σν θφζηνο γηα λα δεκηνπξγεζεί ην επηζπκεηφ ζρήκα βέξγαο αιιά  θαη ν φγθνο 

παξαγγειίαο, επηκεξίδεηαη ζε δηάθνξα ηκήκαηα θαη δηαδηθαζίεο ηεο παξαγσγήο. Αξρηθά 

ην ηκήκα ηεο παξαγσγήο θαη ην ππεχζπλν ηκήκα γηα ηηο κήηξεο (ή κεηξάδηθν) είλαη ηα 

δχν ηκήκαηα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη ζε απηά κνηξάδεηαη ην 

θφζηνο. Σν θάζε ηκήκα έρεη ηα δηθά ηνπ θφζηε θαη δηαδηθαζίεο, ηα νπνία ζα αλαιπζνχλ 

ζην επφκελν θεθάιαην.  
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ΚΔΦΑΛΑΙ 2 Σκήκα παξαγσγήο. 

Σν ηκήκα παξαγσγήο είλαη ην βαζηθφηεξν ηκήκα θαη επηκεξίδεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.  

Σν θφζηνο παξαγσγήο κηαο παξαγγειίαο εμαξηάηαη θπξίσο, απφ ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηέιαζεο, ην θφζηνο ηεο πξψηεο χιεο, αιιά θαη ηεο κεηαπνίεζεο 

ησλ απνξξηκκάησλ, ησλ εξγαηηθψλ θαη ησλ γεληθψλ βηνκεραληθψλ εμφδσλ. Τπάξρνπλ 

θαη άιινη ιφγνη πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην θφζηνο, φπσο ν ρξφλνο ξχζκηζεο ηεο 

κεραλήο θαη άιια πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα. Όια ηα παξαπάλσ εμαξηψληαη 

θαη απφ ηελ επηινγή ηνπ κεγέζνπο ηεο πξέζαο. 

2.1 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Γηα λα κειεηεζνχλ θαη λα θαηαλνεζνχλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηέιαζεο ζα 

πξέπεη λα γίλεη πεξεηαίξσ αλάιπζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο, αιιά αλά δηαδηθαζία. 

Πνιιά ραξαθηεξηζηηθά εμαξηψληαη απφ ην είδνο/κέγεζνο ηεο πξέζαο, ελψ άιια, απφ 

ηελ παξαγγειία πνπ ηθαλνπνηεί ε παξαγσγή. Όια ηα πξναλαθεξζέληα φκσο 

ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο. 

2.1.1 Υαξαθηεξηζηηθά κπηγηέηαο. 

Όπσο πεξηγξάθηεθε παξαπάλσ, ε παξαγσγή μεθηλάεη κε ηελ πξνζέξκαλζε ηεο θνιψλαο 

θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ θνπή ηεο ζε κηθξφηεξν θνκκάηη, πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζεη ζην 

ζάιακν ηεο πξέζαο γηα λα ζπκπηεζζεί θαη λα εμέιζεη σο βέξγα. Σν θνκκάηη πνπ 

εηζέξρεηαη ζην ζάιακν νλνκάδεηαη κπηγηέηα. Οη δηαζηάζεηο ηεο κπηγηέηαο δελ 

επηιέγνληαη ηπραία, αιιά εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο ηεο πξέζαο, ην κέγηζην κήθνο 

πάγθνπ θαη ην κήθνο ηεο βέξγαο ην νπνίν  ζπκθσλεί κε ηελ επηζπκία ηνπ πειάηε.  

Ζ δηάκεηξνο ηεο κπηγηέηαο εμαξηάηαη εμνινθιήξνπ απφ ην κέγεζνο ηεο πξέζαο. Όζν 

κηθξφηεξε είλαη ε πξέζα ηφζν κηθξφηεξε είλαη θαη ε δηάκεηξνο ηεο κπηγηέηαο θαη 

ζπκβνιίδεηαη σοDΜπηγ. Γελ ππνινγίδεηαη κε καζεκαηηθφ ηχπν, αιιά είλαη ζηαζεξή 

δηάζηαζε γηα θάζε πξέζα. Αληίζεηα ην κήθνο, LΜπηγ, ηεο κπηγηέηαο είλαη κεηαβιεηφ 

κέγεζνο θαη εμαξηάηαη απφ αξθεηνχο παξάγνληεο. Γηα λα ππνινγηζζεί ε ζπγθεθξηκέλε 

δηάζηαζε ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ ηχπν : 

LΜπηγ=
𝛩.𝛣 .𝛱∗𝛮𝜊𝜋ώ𝜈∗𝐿𝜋ά𝛾𝜅𝜊𝜐

𝜌
+Percηάπαο*100                                                                    (2.1) 

Σν ζεσξεηηθφ βάξνο πξνθίι (Θ.Β.Π.) είλαη έλα ζηαζεξφ ζεσξεηηθφ κέγεζνο, ην νπνίν 

είλαη γλσζηφ  γηα θάζε κήηξα θαη ππνινγίδεη ην βάξνο ελφο  κέηξνπ βέξγαο. Ζ κνλάδα 
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κέηξεζεο ηνπ Θ.Π.Β είλαη gr/m. Ζ δεχηεξε κεηαβιεηή απφ ηελ νπνία εμαξηάηαη ην 

κήθνο ηεο κπηγηέηαο, είλαη ν αξηζκφο ησλ νπψλ ζηε κήηξα, θαη ζπκβνιίδεηαη σο Ννπσλ. 

Χο κήθνο πάγθνπ ζεσξνχκε ηελ απφζηαζε ζηελ νπνία θφβεη ην πξηφλη ζηνλ πάγθν 

δηέιαζεο ηε βέξγα (ή βέξγεο αλ έρεη πάλσ απφ κία νπέο ε κήηξα) θαη φρη ην κέγηζην 

κήθνο ηνπ πάγθνπ (runout table), ελψ σο Percηάπαο *100 ηίζεηαη ην κήθνο ηεο 

απνξξηπηφκελεο ηάπαο. Σέινο, ν αξηζκφο ξ είλαη κία ζηαζεξά ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηε 

δηάκεηξν ηεο κπηγηέηαο θαη ηελ ππθλφηεηα ηνπ πιηθνχ. Ζ δηάκεηξνο είλαη ην κφλν 

κεηαβιεηφ κέγεζνο ηθαλφ λα επεξεάζεη ην ξ, πνπ κε ηελ ζεηξά ηεο εμαξηάηαη κφλν απφ 

ην κέγεζνο ηεο πξέζαο. Οη κνλάδεο κέηξεζεο ηνπ ξ είλαη Kgr/mm. Ζ εηαηξεία 

ρξεζηκνπνηεί ηξεηο δηαθνξεηηθέο δηακέηξνπο, αιιά γηα ιφγνπο ερεκχζεηαο δελ ζα 

αλαθεξζνχλ. Σέινο ην κέγεζνο ηεο πξέζαο επεξεάδεη θαη ην κέγηζην κήθνο ηεο 

κπηγηέηαο. Ζ θάζε πξέζα κπνξεί λα ππνδερζεί δηαθνξεηηθφ κέγηζην κήθνο κπηγηέηαο. 

Δάλ ε κπηγηέηα μεπεξάζεη απηφ ην κήθνο είλαη αδχλαην λα εηζέιζεη ζηνλ ζάιακν.  

Σν κήθνο ηεο κπηγηέηαο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ κέγεζνο δηφηη επεξεάδεη αξθεηέο άιιεο 

κεηαβιεηέο, φπσο ην κήθνο ηεο ηάπαο θαη ην ρξφλν δηέιαζεο. Ο ηχπνο (2.1) ππνινγίδεη 

ην κήθνο πξνηνχ εηζέιζεη ζην ζάιακν. Όηαλ μεθηλήζεη ε ζπκπίεζε απφ ην έκβνιν ε 

δηάκεηξνο απμάλεηαη ελψ ην κήθνο κεηψλεηαη. Σν λέν απηφ κεησκέλν κήθνο είλαη 

ζεκαληηθφ λα ππνινγηζζεί δηφηη απηφ επεξεάδεη ην ρξφλν δηέιαζεο, κία απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο παξακέηξνπο γηα ηνλ  ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο. Γηα λα ππνινγηζζεί ην 

κήθνο απηφ ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηε δηάκεηξν ηνπ ζαιάκνπ ππνδνρήο κπηγηέηαο ηεο 

πξέζαο. Γλσξίδνληαο φηη ν φγθνο παξακέλεη ίδηνο πξηλ εηζέιζεη ζην ζάιακν(αξρηθή 

θαηάζηαζε 1) θαη κεηά ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο ζπκπίεζεο (ηειηθή θαηάζηαζε 2), πξνηνχ 

μεθηλήζεη λα εμέξρεηαη απφ ηε κήηξα, ηφηε:  

V1=V2                                                                                                                   (2.2) 

Γηα θχιηλδξν: 

L1*D1=L2*D2                                                                                                                 (2.3) 

Άξα  

L2=
L1∗D1

D2
                                                                                                                       (2.4) 

Σν κήθνο απηφ είλαη ζεκαληηθφ δηφηη ν ρξφλνο δηέιαζεο εμαξηάηαη άκεζα απφ ην λέν 

απηφ κήθνο. 
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2.1.2 Υαξαθηεξηζηηθά Σάπαο 

Καηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο, ζην εζσηεξηθφ ηεο κήηξαο δεκηνπξγείηαη κηα λεθξή 

δψλε κεηάιινπ, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδνληαη ηζρπξέο δηαηκεηηθέο ηάζεηο. Ζ δψλε 

κεηάιινπ έρεη ηε κνξθή θσληθήο κήηξαο φπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 2(bθαη c 

πεξίπησζε).   

 

Δηθόλα 4 Νεθξή δώλε 

Καηά ηε θάζε πνπ εκθαλίδεηαη ε λεθξή δψλε, ε δηέιαζε κπνξεί λα ζπλερηζηεί, φκσο 

πηζαλφ είλαη λα εκθαληζηνχλ αηέιεηεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ δηειαζκέλνπ πξντφληνο. Γηα 

ηελ απνθπγή ησλ αηειεηψλ, φπσο θαη ηε δεκηνπξγία ηεο λεθξήο δψλεο, έλα θνκκάηη ζην 

ηέινο ηεο κπηγηέηαο δελ δηειάδεηαη θαη πεηηέηαη σο απφξξηκκα (Saha, 2000). Σν θνκκάηη 

πνπ πεξηζζεχεη νλνκάδεηαη ηάπα θαη oππνινγηζκφο ηνπ κεγέζνπο ηεο είλαη ζεκαληηθφ 

κέξνο ηεο δηέιαζεο, φρη κφλν γηαηί απνηξέπεη ηε δεκηνπξγία αηειεηψλ, άιια γηαηί 

απνηειεί ζεκαληηθφ θφζηνο. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ην κέγεζνο ηεο ηάπαο είλαη 

πεξίπνπ 10 κε 15% ηνπ κεγέζνπο ηεο κπηγηέηαο (Saha, 2000). Σν πνζνζηφ απηφ δελ 

εμαξηάηαη κφλν απφ ηε λεθξή δψλε, αιιά θαη απφ ην ιφγν δηέιαζεο, ηνλ ηχπν ηεο 

κήηξαο, ηε ζεξκνθξαζία ηεο κπηγηέηαο, ηελ ηξηβή πνπ αλαπηχζζεηαη ζην ζάιακν θαη ην 

ζεκείν δηαξξνήο
1
(ή αληνρή δηαξξνήο) ηνπ κεηάιινπ (ε θξίζηκε ηηκή εθαξκνδφκελεο 

ηάζεο γηα έλα ζηεξεφ ζψκα ψζηε ε παξακφξθσζε απφ ειαζηηθή λα γίλεη πιαζηηθή) 

(WilliamD. Callister, 2008). 

                                                             
1 Η τάςθ που αντιςτοιχεί ϊςτε θ παραμόρφωςθ να είναι πλαςτικι ορίηεται ωσ θ αντοχι διαρροισ και 
ςυμβολίηεται, ςy. Ο όροσ “αντοχι” χρθςιμοποιείται αντί του όρου “τάςθ” διότι θ αντοχι είναι ιδιότθτα 
του μετάλλου, ενϊ θ τάςθ ςχετίηεται με το μζγεκοσ του εφαρμοηόμενου φορτίου (William D. Callister, 
2008, ς. 170). 
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ήκεξα, ε δηέιαζε είλαη ζπλερφκελε κε ηε κία κπηγηέηα λα δηαδέρεηαη ηελ άιιε ψζηε 

λα επηηπγράλνληαη κεγάια κήθε βεξγψλ. Ζ ηάπα θφβεηαη θαη απνξξίπηεηαη, ελψ ε 

επφκελε κπηγηέηα ε νπνία εηζέξρεηαη ζην ζάιακν ζπλαληάεη κέηαιιν πνπ ήδε βξίζθεηαη 

ζην ζάιακν απφ ηελ πξνεγνχκελε κπηγηέηα.  

Ο ππνινγηζκφο ηεο ηάπαο σο κέγεζνο είλαη ζεκαληηθφο, δηφηη απηή ζπκβάιιεη ζηελ 

αχμεζε θφζηνπο ηεο πξψηεο χιεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζε απηφ ην ζεκείν αλαιχζεθαλ ηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηάπαο. 

2.1.3 Μήθνο βέξγαο θαη πάγθνπ. 

 Χο κήθνο βέξγαο νξίδνπκε ην ηειηθφ κέγεζνο ηεο βέξγαο φπσο δεηήζεθε απφ ηνλ 

πειάηε ( ζπλήζσο είλαη κεηαμχ ησλ 5m-7mκε κέγηζην κήθνο ηα 7m ζηελ πεξίπησζε 

πνπ κειεηάηαη). Γλσξίδνληαο ην κήθνο βέξγαο κπνξνχκε λα ηνπνζεηήζνπκε ην πξηφλη 

ζηνλ πάγθν ζηε βέιηηζηε απφζηαζε απφ ηελ πξέζα. Σν κήθνο πάγθνπ ζπκβνιίδεηαη, 

φπσο πξναλαθέξζεθε Lπάγθνπ, θαη ην ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα βξνχκε ην κήθνο ηεο 

κπηγηέηαο. Γηα λα ππνινγηζηεί ην Lπάγθνπ ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε αθφκα έλα κέγεζνο, 

ην κήθνο πνπ απνξξίπηεηαη ιφγσ ηνπηαληζηηθνχ κεραλήκαηνο. Όπσο πεξηγξάθηεθε 

παξαπάλσ, νη βέξγεο πξνηνχ θνπνχλ ζηα κηθξφηεξα θνκκάηηα (δειαδή ην κήθνο ηεο 

βέξγαο, θαηά ηε δεδνκέλε ζηηγκή, έρεη ην ίδην κήθνο κε ην Lπάγθνπ) ηαλίδνληαη, ψζηε λα 

απνθηήζνπλ επηπιένλ κεραληθέο ηδηφηεηεο, αιιά θαη επζεία κνξθή. ηε ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία, έλαο κεραληζκφο ζαλ ηαλάιηα «δαγθψλεη» ηε βέξγα θαη ηελ ηεληψλεη. Σα 

ζεκεία φκσο πνπ ην κεράλεκα πηάλεη ηε βέξγα ηζαιαθψλνληαη θαη δελ είλαη θαηάιιεια 

γηα πψιεζε. Σν κέγεζνο ην νπνίν αρξεζηεχεηαη είλαη 1.8m-2m (αζξνηζηηθά θαη ζηηο 

δχν πιεπξέο)  αλά βέξγα. Σέινο, ην κήθνο πάγθνπ δελ κπνξεί λα μεπεξλάεη ην 

πξαγκαηηθφ κέγηζην κήθνο ηνπ πάγθνπ, ην νπνίν είλαη έλα ζηαζεξφ λνχκεξν πνπ 

εμαξηάηαη απφ ηελ πξέζα. Γλσξίδνληαο ηα παξαπάλσ κεγέζε ν ρεηξηζηήο κπνξεί λα 

ηνπνζεηήζεη ην πξηφλη ζηελ απφζηαζε πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα κεηψζεη φζν δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν ηα απνξξίκκαηα. Ζ απφζηαζε απηή είλαη αθέξαηα πνιιαπιάζηα ηνπ 

κήθνπο ηεο βέξγαο ζπλ ην κήθνο ην νπνίν αρξεζηεχεηαη ιφγσ ηνπ ηαληζηηθνχ 

κεραλήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ην κήθνο ηεο βέξγαο είλαη 7m θαη ην κήθνο πνπ ζα 

αρξεζηεπηεί 1,8m ηφηε ην πξηφλη ζα ηνπνζεηεζεί ζηα 29,8 ή 36,8 ή 43,8m θαη νχησ 

θαζεμήο (εθφζνλ ην κέγηζην κήθνο ηνπ πάγθνπ είλαη 50m). Ζ απφζηαζε απηή δελ ζα 

πξέπεη λα μεπεξλά ην κέγηζην κήθνο ηνπ πάγθνπ, ην νπνίν είλαη δηαθνξεηηθφ γηα θάζε 

πξέζα. 
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2.2 Κόζηνο πξώηεο ύιεο 

Γηα λα πινπνηεζεί ε παξαγγειία ζα πξέπεη λα ππάξρεη δηαζέζηκε ε πξψηε χιε, ην 

αινπκίλην. Σν ρπηεπκέλν  αινπκίλην, πξηλ εηζέιζεη ζηελ πξέζα, έρεη ηε κνξθή θνιψλαο.  

Σν ρπηεπκέλν αινπκίλην ρσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ην πξσηφρπην θαη ην 

δεπηεξφρπην. Σν πξσηφρπην παξάγεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο ειεθηξφιπζεο ηεο 

αινπκίλαο. Σν δεπηεξφρπην πξνέξρεηαη απφ ηε ρχηεπζε απνξξηκκάησλ 

αινπκηλίνπ(φπσο scrap, θνπηηά αλαςπθηηθψλ θ.α.). Σν πξψην είλαη αθξηβφηεξν ιφγσ 

ηνπ θφζηνπο επεμεξγαζίαο αιιά  πνηνηηθφηεξν. Ζ εηαηξεία πνπ εμεηάδεηαη ζηελ εξγαζία 

δηαζέηεη δηθφ ηεο ρπηήξην παξαγσγήο δεπηεξφρπηνπ αινπκηλίνπ, κε απνηέιεζκα ε 

αγνξά ηνπ λα είλαη νηθνλνκηθφηεξε. ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο δελ ζα παξνπζηαζηνχλ 

αξηζκεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ην θφζηνο αγνξάο ηεο πξψηεο χιεο.  Όπνπ ε 

ρξήζε ηνπο θξίλεηαη αλαγθαία ηα ζηνηρεία ζα παξαπνηεζνχλ γηα ιφγνπο ερεκχζεηαο. 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο πξψηεο χιεο κπνξεί εχθνια λα γίλεη πνιιαπιαζηάδνληαο 

ην θφζηνο αγνξάο ηεο αλά ηφλν ή θηιφ επί ηνπο ζπλνιηθνχο ηφλνπο/θηιά πνπ 

ρξεηάζηεθαλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο παξαγγειίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν πειάηεο 

επηβαξχλεηαη θαη κε ην θφζηνο ησλ απνξξηκκάησλ. Ζ εηαηξεία φκσο δηαζέηεη ρπηήξην 

θαη εθκεηαιιεχεηαη ην scrap, πεηπραίλνληαο έηζη θαιχηεξεο ηηκέο. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα λα γίλεηαη πνιππινθφηεξνο ν ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο, δηφηη ην 

επεμεξγαζκέλν scrapεπηζηξέθεη ζηελ εηαηξεία κεηά απφ ρχηεπζε σο δεπηεξφρπην. 

Πξηλ γίλεη νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ζα πξέπεη λα 

επηζεκαλζνχλ θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο φζνλ αθνξά ηηο παξαγγειίεο. Ο πειάηεο 

ελεκεξψλεη ηελ εηαηξεία γηα ηνλ αξηζκφ θαη γηα ην κήθνο ησλ βεξγψλ πνπ ζέιεη, 

γλσξίδνληαο φηη ν αξηζκφο κπνξεί λα έρεη απφθιηζε ±5%. Με ηε ζεηξά ηεο ε εηαηξεία 

κεηαθέξεη ηελ απαίηεζε ηνπ πειάηε ζηελ παξαγσγή ζε ηφλνπο θαη φρη ζε αξηζκφ. ην 

πξφγξακκα πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα λα αλαιχεηαη ην θφζηνο παξαγσγήο, ην βαζηθφ 

inputγηα ηνλ ζπλνιηθφ ππνινγηζκφ θφζηνπο είλαη ν αξηζκφο βεξγψλ, θαη κε ηνπο 

θαηάιιεινπο ππνινγηζκνχο εθηηκάηαη θαη ην βάξνο. Ζ πιεξνθνξία απηή είλαη 

ζεκαληηθή θαη αλαθέξεηαη ζε απηφ ην ζεκείν ηεο εξγαζίαο, δηφηη φινη νη ζρεηηθνί 

καζεκαηηθνί ηχπνη ζα παξνπζηαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο.  

Δθφζνλ ε εηαηξεία δηαζέηεη δηθφ ηεο ρπηήξην, ην θφζηνο αγνξάο πξψηεο χιεο πνπ 

επηβαξχλεη ηε δηαδηθαζία είλαη εμαξηεκέλν κφλν απφ ηα θαζαξά θηιά πνπ παξάγνληαη. 

Σα ππφινηπα θηιά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη απνξξίκκαηα ηα νπνία ρπηεχνληαη κε 
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θφζηνο, γηα λα μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ εηαηξεία. Σα θαζαξά θηιά ππνινγίδνληαη 

απφ ηνλ ηχπν: 

Καζαξά θηιά= Νβεξγψλ*Μβέξγαο                                                                                                 (2.5) 

δειαδή απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ βεξγψλ πνπ παξάγνληαη επί ηε κάδα 

ηεο θάζε κίαο βέξγαο. Ζ κάδα ηεο βέξγαο εμαξηάηαη απφ ην πξνθίι θαη θαη’ επέθηαζε 

απφ ην ζεσξεηηθφ βάξνο ηνπ(Θ.Β.Π). Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πνιιαπιαζηάδνπκε ην 

Θ.Β.Π επί ην κήθνο ηεο βέξγαο. Οπφηε: 

Μβέξγαο=Θ.Β.Π*Lβέξγαο                                                                                            (2.6) 

Πνιχ εχθνια θάπνηνο κπνξεί λα ππνζέζεη φηη ν αξηζκφο βεξγψλ είλαη νη βέξγεο πνπ 

παξήγγεηιε ν πειάηεο. Γπζηπρψο φκσο ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ν 

αξηζκφο βεξγψλ δελ ζπκπίπηεη πάληα κε ηνλ αξηζκφ πνπ δεηάεη ν πειάηεο. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηα δχν βαζηθνχο ιφγνπο. Ο πξψηνο είλαη, φηη ε εηαηξεία παξάγεη πάληα 

παξαπάλσ βέξγεο δηφηη ππάξρεη πεξίπησζε, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, θάπνηεο απφ απηέο 

λα είλαη ειαηησκαηηθέο θαη λα πεηαρηνχλ. Ο δεχηεξνο ιφγνο είλαη φηη, αλά κπηγηέηα 

παξάγνληαη ζπγθεθξηκέλεο βέξγεο, νπφηε θαη ε ζπλνιηθή παξαγσγή ζα είλαη 

πνιιαπιάζην απηψλ ησλ βεξγψλ επί ηηο κπηγηέηεο. Γειαδή, έλα πξνθίι κε νθηψ νπέο κε 

ζρεηηθά ειαθξχ Θ.Β.Π θαη κήθνο βέξγαο 7m, παξάγεη 48 βέξγεο αλά κπηγηέηα. Απηφ 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή βεξγψλ πνπ είλαη πνιιαπιάζηα ηνπ ζαξάληα νθηψ. 

Άξα, αλ ν πειάηεο δεηήζεη 100 βέξγεο απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξνθίι, ε εηαηξεία είηε ζα 

παξάμεη 96 βέξγεο, κε ην ξίζθν φηη φιεο ζα είλαη κε ειαηησκαηηθέο, είηε 144, δειαδή 

ηξεηο κπηγηέηεο. Τπάξρνπλ θαη άιιεο ιεπηνκέξεηεο νη νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ηελ 

απφθαζε ηεο εηαηξείαο σο πξνο ην πφζεο βέξγεο ζα παξάμεη ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα, 

φπσο ην γεγνλφο φηη ε πξψηε κπηγηέηα δελ δηειάδεηαη ζσζηά, αιιά θαηά έλα πνζνζηφ 

ηεο παξάγεη κφλν scrap, αιιά απηέο ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ. 

Γλσξίδνληαο ηνλ αθξηβή αξηζκφ βεξγψλ πνπ παξάγνληαη θαη ην πφζν δπγίδεη ε κία 

βέξγα, είλαη δπλαηφλ λα ππνινγηζηνχλ ηα θαζαξά θηιά. Σα θηιά απηά 

πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηελ ηηκή αγνξάο γηα λα ππνινγηζζεί ην θφζηνο αγνξάο ηεο 

πξψηεο χιεο.  

CostΚαζ/θηι= Καζαξά θηιά * Price                                                                           (2.7) 

Σα ζπλνιηθά θηιά πνπ «δαπαλήζεθαλ» γηα λα παξαρζνχλ νη απαηηνχκελεο βέξγεο είλαη 

πνιχ πεξηζζφηεξα. Σα επηπιένλ απηά θηιά είλαη ηα απνξξίκκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη 
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γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, είηε αλαγθαζηηθά είηε ιφγσ αζηνρηψλ. Ο αγγιηθφο φξνο ηνπο 

είλαη scrap. Τπάξρνπλ ηξία είδε scrap, ην ζηαζεξφ, ην κεηαβιεηφ θαη ην scrapηεο 

παξαγσγήο. 

2.2.1 ηαζεξό scrap 

Χο ζηαζεξφ scrapνξίδνπκε απηφ πνπ δελ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηεο παξαγγειίαο. Σν 

ζηαζεξφ scrap απνηειείηαη εμνινθιήξνπ απφ απηφ πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ πξψηε 

κπηγηέηα.  Μφιηο κηα θαηλνχξηα παξαγγειία μεθηλήζεη θαη ε πξψηε κπηγηέηα δηειάδεηαη, 

ην θνκκάηη απφ ηε κήηξα κέρξη ην pullerείλαη άκνξθν θαη αθαηάιιειν πξνο πψιεζε. 

Σν θνκκάηη απηφ ηνπ scrapείλαη αλαπφθεπθην θαη κεηξάηαη σο πνζνζηφ ηνπ κεγέζνπο 

ηεο κπηγηέηαο. Γηα λα νξηζζεί ζε θηιά ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε ην κέγεζνο ηεο κπηγηέηαο 

ζε θηιά.  Γηα λα ππνινγηζζεί ην βάξνο ηεο κπηγηέηαο ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ εμήο ηχπν:  

Μκπηγηέηαο= R*Lκπηγηέηαο                                                                                            (2.8) 

Δκπεηξηθά κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ην πνζνζηφ πνπ ράλεηαη ιφγσ απηήο ηεο 

ηδηαηηεξφηεηαο είλαη πεξίπνπ ην έλα ηξίην ηνπ βάξνπο ηεο κπηγηέηαο, δειαδή πεξίπνπ 

33%. Σν πνζνζηφ ηεο ρακέλεο πξψηεο κπηγηέηαο ζπκβνιίδεηαη σο Perc1κπηγ.  

2.2.2 Scrap Παξαγσγήο 

Χο scrapπαξαγσγήο ζεσξνχκε ηηο ηειεησκέλεο βέξγεο νη νπνίεο πεηάγνληαη ιφγσ 

αθαηαιιειφηεηαο, πξηλ εηζέιζνπλ ζηνλ θνχξλν γήξαλζεο. Δίλαη πνιχ θπζηνινγηθφ λα 

κελ βαίλνπλ φια ηέιεηα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο, νπφηε θαη θάπνηεο βέξγεο 

παξνπζηάδνπλ αηέιεηεο θαη θξίλνληαη αθαηάιιειεο πξνο πψιεζε. Απηφ ην είδνο 

scrapδελ βαζίδεηαη ζε ζηαζεξνχο παξάγνληεο, γηα απηφ θαη δελ κπνξεί λα ππνινγηζζεί 

καζεκαηηθά. ηελ βηβιηνγξαθία απηφ ην πνζνζηφ θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 5-8%, 

αλάινγα κε ηελ πξέζα θαη ην πξνθίι (Saha, 2000). Χο απνηέιεζκα απηνχ, νη βέξγεο 

πνπ παξάγνπκε είλαη θαηά απηφ ην πνζνζηφ πεξηζζφηεξεο, ψζηε λα θαιχςνπκε ηελ 

παξαγγειία. Σν πνζνζηφ απηφ πνιιαπιαζηαζκέλν επί ηηο ζπλνιηθέο βέξγεο καο δίλεη 

αξηζκφ θαη φρη θηιά. Γηα λα βξεζνχλ ηα θηιά scrapπνιιαπιαζηάδνπκε επί ηε κάδα ηεο 

βέξγαο. Οπφηε,ν αξηζκφο ησλ ειαηησκαηηθψλ βεξγψλ είλαη:  

Scrβέξγεο= 
Νβεξγψλ

1−𝑝𝑒𝑟𝑐𝛱𝛼𝜌𝛼𝛾𝜔𝛾 ή𝜍
-Νβεξγψλ                                                                               (2.9) 

Σν ζηξνγγπινπνηεκέλν απνηέιεζκα ηεο (2.9) είλαη ν αξηζκφο ησλ ειαηησκαηηθψλ 

βεξγψλ. Πνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ κε ηελ κάδα ηεο βέξγαο θαηαιήγνπκε ζε θηιά ψζηε λα 

αζξνηζηεί κε ηα ππφινηπα απνξξίκκαηα. Οπφηε : 
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ΜScrβέξγεο= Scrβέξγεο*Μβέξγαο                                                                                  (2.10) 

2.2.3 Μεηαβιεηό Scrap 

Μεηαβιεηφ scrapείλαη απηφ πνπ κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο παξαγγειίαο. 

Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε παξαγγειία ηφζν απμάλεηαη θαη ην  scrap. Σν κεηαβιεηφ 

scrapαπνηειείηαη απφ ην scrapιφγσ ηνπ ηαληζηηθνχ κεραλήκαηνο θαη ην scrapηάπαο.  

Όπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο νη βέξγεο πξνηνχ θνπνχλ 

ζην επηζπκεηφ κήθνο, δειαδή φηαλ έρνπλ ην κήθνο ηνπ πάγθνπ, ηεληψλνληαη, ψζηε λα 

απνθηήζνπλ ηηο επηζπκεηέο κεραληθέο ηδηφηεηεο θαη ε κνξθή ηνπο λα είλαη επζεία. Σν 

κεράλεκα πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία είλαη ην ηαληζηηθφ 

κεράλεκα ή stretcher θαη παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα5. Σν κεράλεκα απηφ «δαγθψλεη» 

ηηο βέξγεο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο θαη ηηο ηεληψλεη. Σα ζεκεία πνπ πηάλεη ηηο βέξγεο 

θαηαζηξέθνληαη θαη πεηηνχληαη σο scrap. Σν ζπλνιηθφ κήθνο πνπ πηάλεη ην κεράλεκα 

εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο ιφγνπο θαη ζπλήζσο επηιέγεηαη απφ ηνλ ρεηξηζηή.  

πλεζηζκέλν κήθνο είλαη ην 1.8m θαη 2m (δειαδή 0.9m ή 1m απφ θάζε πιεπξα). Άξα 

ην κέγεζνο ηνπ scrapεμαξηάηαη απφ ηηο ζπλνιηθέο βέξγεο, ην κήθνο πνπ επηιέγεη ν 

ρεηξηζηήο ζην ηαληζηηθφ κεράλεκα θαη ην ζεσξεηηθφ βάξνο ηνπ πξνθίι.  Οη βέξγεο πνπ 

ηαλίδνληαη φκσο δελ είλαη ίδηεο κε απηέο ηεο παξαγγειίαο, αιιά ηζνχληαη κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ νπψλ ηνπ πξνθίι. Ο ηχπνο ππνινγηζκνχ ηνπ scrap ηαληζηηθνχ (ζε θηιά)  είλαη: 

Scrηαληζηηθνχ= Nκπηγηέηεο * Lscr * Θ.Β.Π * Ννπψλ                                                          (2.11) 
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Δηθόλα 5 Σαληζηηθό κεράλεκα 

Σν δεχηεξν είδνο κεηαβιεηνχ scrapείλαη απηφ ηεο ηάπαο. Γηα πνηνηηθνχο ιφγνπο 

επηβάιιεηαη λα πεξηζζεχεη έλα θνκκάηη ηεο κπηγηέηαο, φπσο εμεγήζεθε παξαπάλσ. Σν 

θνκκάηη απηφ νλνκάδεηαη ηάπα θαη απνηειεί κεγάιν κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ scrap. Ο 

ππνινγηζκφο ηνπ scrapηάπαο επηηπγράλεηαη πνιιαπιαζηάδνληαο ην κέγεζνο (ζε θηιά) 

ηεο ηάπαο επί ηηο ζπλνιηθέο κπηγηέηεο. Σν κέγεζνο ηεο ηάπαο είλαη πνζνζηφ ηεο 

ζπλνιηθήο κπηγηέηαο θαη βηβιηνγξαθηθά ππνινγίδεηαη θνληά ζην 10% (Saha, 2000). Σν 

scrapζε θηιά ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

Scrηάπαο= Νκπηγηέηεο*Percηάπαο* Μκπηγηέηαο                                                                    (2.12) 

Σν ζχλνιν ησλ κπηγηεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγγειία ππνινγίδεηαη απφ 

ηνλ ηχπν: 

Νκπηγηέηεο=
Νβεξγψλ

 1−𝑝𝑒𝑟𝑐𝛱𝛼𝜌𝛼𝛾𝜔𝛾 ή𝜍 ∗𝛮𝛽𝜀𝜌𝛾 /𝜇𝜋𝜄𝛾
                                                                      (2.13) 

Ο αξηζκφο πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ παξαπάλσ εμίζσζε δελ είλαη αθέξαηνο, θάηη πνπ 

είλαη αδχλαην, γηα ηνλ ιφγν απηφ ην απνηέιεζκα ζηξνγγπινπνηείηαη πξνο ηα πάλσ. 



16 
 

Όπνπ Νβεξγ/κπηγη είλαη νη βέξγεο πνπ παξάγνληαη απφ κία θαη κφλν κπηγηέηα θαη 

ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

Νβεξγ/κπηγη= RD(
Lπάγθνπ−Lscr

Lβέξγαο
) ∗ Ννπψλ                                                                                                             (2.14) 

Σν ζχκβνιν RDζεκαίλεη ζηξνγγπινπνίεζε πξνο ηα θάησ.  

2.2.4 πλνιηθό scrap 

Σν ζπλνιηθφ scrapείλαη ην άζξνηζκα ησλ κεηαβιεηψλ scrap, ηνπ ζηαζεξνχscrap θαη ηνπ 

scrap παξαγσγήο.  

Scrap=Scrηάπαο+Scrηαληζηηθνχ+ΜScrβέξγεο+ (Μκπηγηέηαο*Perc1κπηγ)                               (2.15) 

Σν ζπλνιηθφ scrapκεηαθέξεηαη ζην ρπηήξην φπνπ επεμεξγάδεηαη γηα λα γίλεη 

δεπηεξφρπην αινπκίλην θαη λα μαλαρξεζηκνπνηεζεί σο πξψηε χιε. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο επεμεξγαζίαο ππάξρνπλ απψιεηεο, νη νπνίεο εθθξάδνληαη σο πνζνζηφ ηνπ 

ζπλνιηθνχ scrap. Σν πνζνζηφ απηφ εμαξηάηαη απφ ηελ ηερλνινγία ηνπ ρπηεξίνπ θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ ρπηεχνληαη. ηελ εξγαζία πξνθνζηνινγείηαη κία θαη κφλν 

παξαγγειία θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ππνζέηνπκε φηη ην πνζνζηφ πνπ ράλεηαη θαηά ηελ 

επεμεξγαζία αγνξάδεηαη μαλά κε ηελ ηηκή αγνξάο ηνπ αινπκηλίνπ.  

Ο ππνινγηζκφο θφζηνπο ρχηεπζεο κπνξεί λα γίλεη είηε  αλά είδνοscrap, γηα λα κειεηεζεί 

ζε ηη πνζνζηφ ζπκβάιεη ην θάζε έλα ζην ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο, είηε ζπλνιηθά 

σο scrap. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ είλαη ίδηνο, ην ζχλνιν ησλ 

θηιψλ πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηελ ηηκή ρχηεπζεο αλά θηιφ θαη πξνζηίζεηαη έλα επηπιένλ 

πνζνζηφ, ην νπνίν ράζεθε θαηά ηε ρχηεπζε, επί ην θφζηνο αγνξάο ηεο πξψηεο χιεο. Ο 

ηχπνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ scrap είλαη: 

Costscrap= Scrap*Pρπηεπο+Perclost*Scrap* Price                                                     (2.16) 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ δαπαλήζεθε γηα ηελ πξψηε χιε ζπλνιηθά είλαη ην άζξνηζκα 

ηεο [2.16 ] θαη ηεο [2.7 ].  

CostΆπιεο= Costscrap+CostΚαζ/θηι                                                                            (2.17) 

2.3 Δξγαηηθά θαη Γεληθά Βηνκεραληθά Έμνδα 

ηελ εθηέιεζε κίαο παξαγγειίαο ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο 

εηαηξείαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ πιηθνηερληθή ηεο ππνδνκή. Απηνί νη δχν παξάγνληεο 

ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο κε ηε κνξθή κηζζνχ, ζπληήξεζεο, 

απφζβεζεο, αγνξάο αλαιψζηκσλ θ.α.. 
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πγθεθξηκέλα ηα θφζηε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ρσξίδνληαη ζε: 

Έκκεζν Δξγαηηθφ 

Γ.Β.Δ.(Γεληθά Βηνκεραληθά Έμνδα) 

Αλαιψζηκα – Αληαιιαθηηθά 

Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα 

Φπζηθφ Αέξην 

Απνζβέζεηο 

Σα παξαπάλσ είδε κε ηε ζεηξά ηνπο ρσξίδνληαη ζε ζηαζεξά  θαη κεηαβιεηά θφζηε, θαη  

ράξηλ επθνιίαο, ζα νλνκάδνληαη ινηπά έμνδα. Αληίζηνηρα, ηα εξγαηηθά, είηε ηα ζηαζεξά 

είηε ηα κεηαβιεηά, πεξηνξίδνληαη κφλν ζηα άκεζα εξγαηηθά θφζηε, δειαδή ηηο δαπάλεο 

κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη άκεζα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

ηνπ πξντφληνο.  

 Ο δηαρσξηζκφο ζε ζηαζεξά θαη κεηαβιεηά θφζηε είλαη ζεκαληηθφο. ηαζεξά θφζηε 

είλαη απηά πνπ ζηεξίδνπλ ηελ εηνηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Ο φγθνο ηνπο παξακέλεη 

ζηαζεξφο ζε ζρέζε κε ηε ρξνληθή πεξίνδν, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη, θαζψο επίζεο θαη 

ζε ζρέζε κε ην βαζκφ απαζρφιεζεο ηεο επηρείξεζεο. Δλψ ηα κεηαβιεηά, είλαη ηα 

θφζηε ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη κε ηελ παξαγσγή. Σα θφζηε απηά απμνκεηψλνληαη 

αλάινγα κε ην βαζκφ απαζρφιεζεο ηεο εηαηξείαο θαη εκθαλίδνληαη κε ηελ παξαγσγή, 

ελψ κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ηνλ φγθν ησλ παξαρζέλησλ πξντφλησλ ή παξαγγειηψλ 

(Κ.ηαπξηαλίδεο, 2001). 

2.3.1 Υπολογιςμόσ εργατικών και λοιπών εξόδων. 

Γηα λα ππνινγηζηνχλ ηα παξαπάλσ θφζηε ζα πξέπεη λα είλαη γλσζηά ηα εξγαην-ιεπηά, 

γηα ηα άκεζα εξγαηηθά , θαη ηα κεραλν-ιεπηά γηα ηα ππφινηπα θφζηε, δειαδή ηνπο 

ζπληειεζηέο επηκεξηζκνχ ηνπ θάζε θφζηνπο μερσξηζηά  ζηε κνλάδα ηνπ πξντφληνο. Σα 

ζηαζεξά θφζηε έρνπλ δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηέο απφ ηα κεηαβιεηά θαη κεηαβάιινληαη 

φινη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο πξέζαο.  

Γηα λα ππνινγηζηεί ην θφζηνο ησλ ινηπψλ εμφδσλ πνιιαπιαζηάδνληαη νη ζπληειεζηέο 

επηκεξηζκνχ ηνπο, ηα κεραλν-ιεπηά ηνπ θάζε θφζηνπο δειαδή, επί ηα ιεπηά πνπ δηαξθεί 

ε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο γηα ηελ παξαγγειία πνπ εμεηάδνπκε. Μπνξεί λα εμεηαζηεί 

θάζε είδνο θφζηνπο μερσξηζηά , π.ρ. ηα Γ.Β.Δ κφλν, είηε ζπλνιηθά αζξνίδνληαο φινπο 

ηνπο ζπληειεζηέο καδί. Ζ ίδηα πξάμε αθνινπζείηαη θαη γηα ην άκεζν εξγαηηθφ, κε ηε 

δηαθνξά φηη εδψ πξνζηίζεηαη ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ην πιήζνο ησλ ππαιιήισλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή.  
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Δπνκέλσο γηα ηα ινηπά έμνδα ηζρχεη: 

Λ.Δ= κεραλνιεπηά * tθχθινπ                                                                                     (2.18) 

Δλψ γηα ηα άκεζα εξγαηηθά: 

Α.Δ= εξγαηνιεπηά * Νεξγαδφκελνη* tθχθινπ                                                                 (2.19) 

Όπνπ tθχθινπ είλαη ν ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο παξαγσγήο γηα ηελ παξαγγειία. Ο tθχθινπ ζα 

αλαιπζεί παξαθάησ. 

2.4 Χρόνοι 
ηε βηνκεραλία ηα εξγνζηάζηα παξαγσγήο ζπλήζσο ιεηηνπξγνχλ ζε εηθνζηηεηξάσξε 

βάζε. Οη ρξφλνη φκσο πνπ απαζρνινχλ ηελ εξγαζία απηή, είλαη κφλν νη ρξφλνη πνπ 

αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία νινθιήξσζεο ηεο παξαγγειίαο.  

Ο ρξφλνο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο δηαηξείηαη ζε ηξία κέξε. Σνλ ρξφλν δηέιαζεο, ηνλ 

ρξφλν επηηάρπλζεο ηεο πξέζαο θαη ηνπο λεθξνχο ρξφλνπο. Δπηπιένλ, ν ζπλνιηθφο 

ρξφλνο ηεο δηαδηθαζίαο νινθιήξσζεο ηεο παξαγγειίαο απνηειείηαη απφ αθφκα δχν 

ρξφλνπο, ηνλ ρξφλν ηνπ setupθαη ηνλ ρξφλν δηάξθεηαο ηεο πξφβαο, εάλ απαηηεζεί απηή.  

2.4.1 Χρόνοσ επιτάχυνςησ (tεπιταχ). 

Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη αλά κπηγηέηα ψζηε ην έκβνιν λα θηάζεη ζηελ επηζπκεηή 

ηαρχηεηα νλνκάδεηαη ρξφλνο επηηάρπλζεο. Γηα ηερληθνχο θαη πνηνηηθνχο ιφγνπο, ην 

έκβνιν δελ κπνξεί λα μεθηλήζεη ακέζσο λα εμσζεί κε ηελ ηειηθή ηαρχηεηα, αιιά 

επηηαρχλεη γηα έλα δηάζηεκα έσο απηήλ. Ο ρξφλνο απηφο εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηεο 

πξέζαο, αιιά θαη απφ ηελ δπζθνιία δηέιαζεο ηνπ πξνθίι θαη είλαη γλσζηφο κέζσ ησλ 

PLCπξνγξακκάησλ.  

Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο επηηάρπλζεο είλαη ν πνιιαπιαζηαζκφο ηνπ κε ην ζχλνιν ησλ 

κπηγηεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγγειία.  

2.4.2 Νεκροί χρόνοι(tνεκροσ). 

Νεθξνί ρξφλνη είλαη ηα δηαζηήκαηα αλά κπηγηέηα, θαηά ηα νπνία δελ γίλεηαη θακία 

ελέξγεηα παξαγσγήο, φπσο φηαλ εηζέξρεηαη ε κπηγηέηα ζην ζάιακν, φηαλ θφβεηαη ε 

ηάπα, ή φηαλ θφβεηαη ε κπηγηέηα απφ ηελ θνιψλα. Ο λεθξφο ρξφλνο είλαη γλσζηφο θαη 

δελ ππνινγίδεηαη καζεκαηηθά, αιιά δίλεηαη κε ηελ ρξήζε πξνγξακκάησλ PLC. 

Οη ζπλνιηθνί λεθξνί ρξφλνη είλαη πνιιαπιάζηνη ησλ κπηγηεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ παξαγγειία. 
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2.4.3 Χρόνοσ διέλαςησ( tδιέλ). 

Χο ρξφλνο δηέιαζεο νξίδεηαη ην δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα λα δηειαζηεί κία κπηγηέηα. 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ ρξφλνπ δηέιαζεο είλαη απνηέιεζκα ηεο παξαθάησ πξάμεο: 

tδηέι=
L2

Vεκβ
                                                                                                                      (2.20) 

φπνπ L2 είλαη ην κήθνο κπηγηέηαο ππφ ζπκπίεζε κέζα ζην ζάιακν, ελψ Vεκβε ηαρχηεηα 

ηνπ εκβφινπ. 

2.4.4 Συνολικόσ χρόνοσ παραγωγήσ(tκύκλου). 

Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο παξαγσγήο είλαη ην άζξνηζκα ησλ παξαπάλσ ρξφλσλ: 

tθχθινπ= (tεπηηαρ+tλεθξνο+ tδηέι)*Νκπηγηέηεο                                                                       (2.21) 

Ο ζπγθεθξηκέλνο ρξφλνο αλαθέξεηαη κφλν ζην δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα λα 

νινθιεξσζεί ην ζηάδην παξαγσγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαγγειίαο.  

2.4.5 Χρόνοσ προςαρμογήσ τησ πρέςασ (setup)(tsetup). 

Ζ πξέζα πξνηνχ μεθηλήζεη ηελ παξαγσγή, πξέπεη λα ξπζκηζηεί αλαιφγσο. Ο ρξφλνο 

πνπ απαηηείηαη γηα ηε ξχζκηζε απηή, εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηεο πξέζαο κφλν θαη 

θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ δχν θαη έμη ιεπηψλ. Οη ρξφλνη απηνί κπνξεί λα είλαη ειάρηζηνη 

κπξνζηά ζην εηθνζηηεηξάσξν πνπ ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά κηα πξέζα, φκσο αλ νη 

παξαγγειίεο πνπ ηθαλνπνηνχληαη ζε κία κέξα είλαη κηθξνχ φγθνπ, δειαδή πνιιέο, ηφηε 

ν ρξφλνο setup πνιιαπιαζηάδεηαη επί απηέο, κε απνηέιεζκα λα απμάλνληαη ηα ζπλνιηθά 

έμνδα ηεο εηαηξείαο. Απηφ ζπκβαίλεη γηα δχν ιφγνπο. Πξψηνλ, δηφηη φζν δηαξθεί ην 

setup δελ ππάξρεη παξαγσγή, κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε παξαγσγηθφηεηα ηεο 

εηαηξείαο ζε βάζνο ρξφλνπ. Γεχηεξνλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ setup ηα εξγαηηθά θαη 

ινηπά έμνδα ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα εξγαηηθά θαη ηα ινηπά 

έμνδα πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ ρξφλν setupθαη πξνζηίζεληαη ζην ζπλνιηθφ θφζηνο 

ηεο δηέιαζεο.  

Costsetup= tsetup* κεραλνιεπηά+ tsetupεξγαηνιεπηά * Νεξγαδφκελνη                               (2.22) 

2.5 Πρόβα 
Ζ πξφβα είλαη κηα δηαδηθαζία παξαγσγήο γηα λα δνθηκαζηεί ε κήηξα. Πξηλ μεθηλήζεη ε 

παξαγσγή γηα κία ζπγθεθξηκέλε παξαγγειία, ε κήηξα επεμεξγάδεηαη ζην ππεχζπλν 

ηκήκα θαη απνζηέιιεηαη  ζηελ πξέζα ψζηε λα δνθηκαζηεί. Ζ πξφβα αθνινπζεί ηελ ίδηα 

δηαδηθαζία κε ηελ θαλνληθή παξαγσγή. Οη βαζηθέο ηνπο δηαθνξέο είλαη ζην κέγεζνο θαη 

ηνλ αξηζκφ ησλ κπηγηεηψλ θαη ζην γεγνλφο φηη φιε ε παξαγσγή ηεο πξφβαο είλαη 
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απφξξηκκα. Οη κπηγηέηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξφβαο είλαη 

κηθξφηεξεο ζε κήθνο θαη κφλν δχν, πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ην θφζηνο ηεο 

πξψηεο χιεο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζνχλ δχν πξάγκαηα γηα ηελ πξφβα. Πξψηνλ, πξηλ ηελ πξφβα πξέπεη λα 

ξπζκηζηεί ε πξέζα, νπφηε πάληα πξνεγείηαη ν ρξφλνο setup. Καη δεχηεξνλ, ππάξρνπλ 

ηξεηο πεξηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα εθηειεζηεί ε πξφβα θαη λα αθνινπζήζεη  ε παξαγσγή. 

Ζ πξψηε πεξίπησζε είλαη ε πξφβα - παξαγσγή. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε κεραλή 

ξπζκίδεηαη, αθνινπζεί πξφβα, θαη αθνχ βαίλνπλ φια θαιψο, μεθηλάεη ακέζσο ε 

παξαγσγή. Ζ δεχηεξε πεξίπησζε είλαη ε πξφβα θαη παξαγσγή, φπνπ αθνχ έρεη 

ξπζκηζηεί ε κεραλή, δνθηκάδεηαη ε πξέζα θαη δελ μεθηλάεη ε παξαγσγή ακέζσο, αιιά 

επηζηξέθεη ε κήηξα ζην ηκήκα ηνπ κεηξάδηθνπ γηα πεξεηαίξσ επεμεξγαζία. ηε 

ζπλέρεηα, μαλαξπζκίδεηαη ε πξέζα λα ππνδερηεί ηε κήηξα θαη μεθηλάεη ε παξαγσγή. Ζ 

βαζηθή δηαθνξά ησλ δχν πεξηπηψζεσλ είλαη νη ρξφλνη setup. ηελ πξψηε ν ρξφλνο 

ξχζκηζεο ππνινγίδεηαη κία κφλν θνξά, ελψ ζηελ δεχηεξε δχν, κε απνηέιεζκα ηελ 

αχμεζε ηνπ θφζηνπο. Ζ ηξίηε πεξίπησζε είλαη λα κελ ππάξμεη θαζφινπ πξφβα, αιιά 

είλαη πνιχ ζπάληα. 

2.5.1 Υπολογιςμόσ κόςτουσ πρόβασ. 

Ο ππνινγηζκφο θφζηνπο ηεο πξφβαο αθνινπζεί παξφκνηα δηαδηθαζία κε ηελ θαλνληθή 

παξαγσγή εθηφο ησλ δηαθνξψλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Γηα ην θφζηνο ηεο πξψηεο 

χιεο γλσξίδνπκε φηη ην 100% ηεο παξαγσγήο είλαη scrap, κε ηελ δηαθνξά φηη νη 

κπηγηέηεο είλαη κηθξφηεξνπ κήθνπο (κηζφ κέηξν-500mm) θαη είλαη κφλν δχν. Οπφηε 

ηζρχνπλ νη παξαθάησ ηχπνη. 

Γηα ηελ πξψηε χιε: 

Costθηι/πξφβαο = Νκπηγηέηεο* Μκπηγηέηαο* Pρπηεπο+ Perclost* Νκπηγηέηεο* Μκπηγηέηαο* Price        (2.23) 

Σν δεχηεξν κέξνο ηεο εμίζσζεο ππνδειψλεη φηη ην πνζνζηφ ηνπ πιηθνχ πνπ ράλεηαη 

θαηά ηελ ρχηεπζε, γηα λα θαιπθζεί, αγνξάδεηαη κε ηελ ηηκή αγνξάο ηνπ πιηθνχ.  

Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο πξφβαο ππνινγίδεηαη φπσο θαη ηεο παξαγσγήο, δειαδή ην 

άζξνηζκα ηνπ ρξφλνπ ξχζκηζεο ηεο κεραλήο, ηνπ ρξφλνπ επηηάρπλζεο, ησλ λεθξψλ 

ρξφλσλ θαη ηεο παξαγσγήο. Σν κέγεζνο ησλ κπηγηεηψλ ην νπνίν είλαη κηθξφηεξν, θαη ν 

αξηζκφο ηνπο πνπ είλαη πεξηνξηζκέλνο, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηνλ κηθξφ ρξφλν 

εθηέιεζεο. Ο ρξφλνο φκσο απηφο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηα εξγαηνιεπηά, πνπ 
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ππνινγίζηεθαλ ζην παξαπάλσ θεθάιαην, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηνχλ ηα εξγαηηθά 

έμνδα ηεο πξφβαο, θαζψο θαη κε ηα κεραλνιεπηά γηα  ηα ινηπά έμνδα. 

Οπφηε: 

Costπξφβαο=Costθηι/πξφβαο+ Costsetup+ tθχθινπ* κεραλνιεπηά+tθχθινπ*εξγαηνιεπηά * 

Νεξγαδφκελνη                                                                                                             (2.24) 

Να αλαθεξζεί φηη ν tθχθινπ είλαη πξνζαξκνζκέλνο ζηελ πξφβα θαη δηαθέξεη απφ ηνλ 

ρξφλν παξαγσγήο.  

2.6 Πρέςα 
Σν κέγεζνο ηεο πξέζαο παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο. 

Αξθεηέο απφ ηηο παξακέηξνπο πνπ εμεηάζηεθαλ παξαπάλσ εμαξηψληαη απφ ηελ επηινγή 

ηεο πξέζαο. Απηέο είλαη: 

 Ζ δηάκεηξνο ηεο κπηγηέηαο 

 Μέγηζην επηηξεπηφ κήθνο κπηγηέηαο 

 Νεθξνί ρξφλνη 

 Υξφλνο επηηάρπλζεο 

 Υξφλνο set up 

 Σν ξ 

 ηαζεξφ θφζηνο άκεζνπ εξγαηηθνχ 

 Μεηαβιεηφ θφζηνο άκεζνπ εξγαηηθνχ 

 ηαζεξφ θφζηνο ινηπψλ εμφδσλ 

 Μεηαβιεηφ θφζηνο ινηπψλ εμφδσλ 

Ζ επηινγή πξέζαο δελ επεξεάδεη ην θφζηνο κφλν ζην ηκήκα παξαγσγήο, αιιά θαη ζην 

ηκήκα πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηηο κήηξεο, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ.  

2.6.1 Κόςτοσ παραγωγήσ 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο απνηειείηαη απφ ην άζξνηζκα φισλ ησλ παξαπάλσ, 

ππφ πξνυπνζέζεηο. Γηα παξάδεηγκα, φπσο εμεγήζεθε ζην θεθάιαην ηεο πξφβαο, 

ππάξρνπλ ηξεηο πεξηπηψζεηο πξφβαο θαη παξαγσγήο. Αλάινγα κε ηελ επηινγή ησλ 

πεξηπηψζεσλ, κεηαβάιιεηαη θαη ην θφζηνο. Δπίζεο κεηαβνιή ηνπ θφζηνπο επέξρεηαη 

θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηξνπνπνηείηαη ην κήθνο ηεο βέξγαο. Καη κφλν απφ απηά ηα δχν 

παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ην θφζηνο είλαη απφιπηα 

εμαξηεκέλν θαη απφ ηελ πην κηθξή κεηαβνιή θάπνηαο παξακέηξνπ.  
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ηε ζπλέρεηα παξαζέηνληαη νη ηξεηο εμηζψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο ηεο πξφβαο θαη παξαγσγήο. 

Υσξίο πξφβα: 

Cost=Costsetup+ Α.Δ + Λ.Δ + CostΆπιεο                                                                    (2.25) 

Πξφβα-παξαγσγή: 

Cost=Costπξφβαο+ Costsetup+ Α.Δ + Λ.Δ + CostΆπιεο                                                  (2.26) 

Πξφβα θαη παξαγσγή: 

Cost=Costπξφβαο+ Costsetup*2+ Α.Δ + Λ.Δ + CostΆπιεο                                              (2.27) 

2.7 Συμπεράςματα 
ην ηκήκα παξαγσγήο ρηππάεη ε θαξδηά ηνπ εξγνζηαζίνπ. Οη εληνιέο γηα ηηο 

παξαγγειίεο, νη κήηξεο θαη ε πξψηε χιε ζπγθεληξψλνληαη εδψ, ψζηε λα νινθιεξσζεί ε 

απαίηεζε ηνπ πειάηε. Σν έξγν ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ ηκήκαηνο παξαγσγήο είλαη 

δχζθνιν. Ζ πξαγκαηηθφηεηα δηαθέξεη πνιχ απφ ηε ζεσξεηηθή αλάιπζε πνπ έγηλε κέρξη 

ηψξα. Ζ εξγαζία ησλ ζπλεξγείσλ ελφο εξγνζηαζίνπ δελ απνηππψλεηαη απιά κε 

καζεκαηηθνχο ηχπνπο. ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν ηα πξνβιήκαηα πνπ έρεη λα 

αληηκεησπίζεη ε παξαγσγή είλαη πνιιά, φπσο αβαξίεο κεραλεκάησλ, αζηνρίεο πιηθψλ 

θαη απνπζίεο εξγαδνκέλσλ. Ο κνλαδηθφο, φκσο, ηξφπνο απνηχπσζεο ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο, είλαη κε ηε βνήζεηα καζεκαηηθψλ εμηζψζεσλ, νη νπνίεο είηε αληιήζεθαλ 

απφ βηβιηνγξαθία, είηε πξνέθπςαλ απφ ηελ εκπεηξία ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ηκήκαηνο. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηηο εμηζψζεηο απηέο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ππνινγηζηεί ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ην θφζηνο παξαγσγήο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 Μήηξεο 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή ησλ κεηξψλ ζεσξνχληαη νη πην ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο 

δηέιαζεο (Saha, 2000). Ζ απφδνζε ηεο παξαγσγήο, πέξαλ ησλ ιφγσλ πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ, εμαξηάηαη άκεζα θαη απφ ηελ απφδνζε ηεο κήηξαο. Με ηελ ζεηξά ηεο, ε 

απφδνζε ηεο κήηξαο, εμαξηάηαη απφ αξθεηνχο παξάγνληεο. Έλαο απφ απηνχο είλαη θαη ε 

ζπληήξεζε ηεο κήηξαο. Ζ εηαηξεία πνπ  κειεηάηαη δελ θαηαζθεπάδεη ε ίδηα ηηο κήηξεο, 

φκσο έλα πιήξσο επαλδξσκέλν ηκήκα ζπληεξεί, δνθηκάδεη θαη  δηνξζψλεη ηπρφλ 

αζηνρίεο πάλσ ζηηο κήηξεο. Σν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα είλαη ππεχζπλν θαη γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ πξνβψλ, πνπ αλαιχζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. Δπηπιένλ είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ απνζήθεπζή ηνπο, γηα ηελ κεηαθνξά ηνπο ζηελ πξέζα, γηα ηνλ 

θαζαξηζκφ ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ παξαγγειία λέσλ κεηξψλ. Δλ θαηαθιείδη είλαη έλα 

απφ ηα πην πνιπάζρνια ηκήκαηα ηεο βηνκεραλίαο δηέιαζεο.  

3.1 Κόζηε κήηξαο 

Ο ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπή, ε επηινγή πιηθνχ ηεο κήηξαο θαη άιιεο ηερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο δελ ζα καο απαζρνιήζνπλ ζηελ παξνχζα εξγαζία. Ο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο 

είλαη ε αλάιπζε θαη ν ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, ζηα 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ καζεκαηηθνί ηχπνη. Οη εξγαζίεο φκσο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζην ηκήκα πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηηο κήηξεο (ή φπσο απνθαιείηαη 

απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, κεηξάδηθν), δελ είλαη εχθνιν λα απνηππσζνχλ κε 

καζεκαηηθνχο ηχπνπο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη εξγαζίεο δελ είλαη πνηέ ίδηεο, θάζε 

κήηξα ρξήδεη δηαθνξεηηθήο κεηαρείξηζεο. ην ππνζεηηθφ ζελάξην φηη νη φιεο νη εξγαζίεο 

είλαη ίδηεο, θαη αθνινπζείηαη ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πξηλ θαη κεηά ηελ απνζηνιή ηεο 

κήηξαο ζηελ πξέζα, ζα ήηαλ αδχλαην λα ππνινγηζηνχλ νη ρξφλνη εθπιήξσζεο ησλ 

εξγαζηψλ ψζηε λα πνιιαπιαζηαζηνχλ κε έλαλ ζπληειεζηή θαη λα ππνινγηζηεί θάπνην 

θφζηνο. πλεπψο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νθηάσξνπ εξγαζίαο, ην πξνζσπηθφ ηνπ 

κεηξάδηθνπ εξγάδεηαη γηα ηηο κήηξεο φισλ ησλ παξαγγειηψλ πνπ ζα ζπκβνχλ ηελ 

εκέξα, κε φηη απηφ πεξηιακβάλεη. Απηφ δπζρεξαίλεη επηπιένλ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

θφζηνπο, δηφηη απηφ αλαδεηείηαη αλά παξαγγειία, αζρέησο  κεγέζνπο ηεο. Σα 

κεραλνιεπηά θαη ηα εξγαηνιεπηά δελ κπνξνχλ λα επηκεξηζηνχλ ζε κία κφλν 

παξαγγειία. Σα αλαιψζηκα θαη  νη ρξφλνη πνπ απαζρνιείηαη ην πξνζσπηθφ πάλσ ζε κία 

θαη κφλν κήηξα, δπζηπρψο ην ίδην. 

Ο κφλνο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο, είλαη κφλν πξνζεγγηζηηθά θαη κε ηελ 

βνήζεηα ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ. 
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3.2 Τπνινγίζηκα θόζηε 

Διάρηζηα κεγέζε κπνξνχλ λα επηκεηξεζνχλ αλά κήηξα, ψζηε λα βνεζήζνπλ ηελ πξν- 

θνζηνιφγεζε. Απηφ ζπκβαίλεη, φπσο εμεγήζεθε, δηφηη νη ρξφλνη πνπ απαηηνχληαη γηα 

ίδηεο εξγαζίεο ζε δηαθνξεηηθέο κήηξεο κπνξεί δηαθέξνπλ. Ο ρξφλνο φκσο πνπ 

απαηηείηαη γηα λα πξνζεξκαλζεί ζην θνχξλν ε κήηξα πξηλ ηνπνζεηεζεί ζηελ πξέζα είλαη 

ζηαζεξφο. Δάλ νη ζέζεηο ηνπ θνχξλνπ είλαη Ν θαη ν ρξφλνο ζηαζεξφο t, ηφηε κπνξεί λα 

ππνινγηζηεί ην θφζηνο. Δπίζεο, έλαο ζηαζεξφο ρξφλνο είλαη ε δηάξθεηα θαζαξηζκνχ ηεο 

κήηξαο κε ζφδα. Γλσξίδνληαο πφζεο κήηξεο ηνπνζεηνχληαη ζηε ζφδα, ηνλ ρξφλν πνπ 

απαηηείηαη θαη ηελ ηηκή ηεο ζφδαο, ηφηε κπνξεί λα ππνινγηζηεί ην θφζηνο. Σέινο, 

γλσζηφο είλαη θαη ν ζπληειεζηήο απφζβεζεο ηεο θάζε κήηξαο. Σξία κφλν κεγέζε 

κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ αθξηβψο, δεδνκέλα πνπ δελ είλαη αξθεηά γηα λα 

ππνινγίζνπκε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ ηκήκαηνο. 

Ο ζπληειεζηήο απφζβεζεο δελ είλαη ζηαζεξφο θαη εμαξηάηαη απφ δχν παξάγνληεο. Ο 

πξψηνο αθνξά ην κέγεζνο ηεο πξέζαο θαη θαη’ επέθηαζε ην κέγεζνο ηεο κήηξαο. Κάζε 

πξέζα έρεη δηαθνξεηηθή ππνδνρή γηα ηε κήηξα. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε πξέζα ηφζν 

κεγαιχηεξε θαη ε δηάκεηξνο ηεο κήηξαο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ 

ζπληειεζηή απφζβεζεο. Γεχηεξνο παξάγνληαο είλαη ην είδνο ηνπ πξνθίι. Τπάξρνπλ δχν 

είδε πξνθίι, ην flatθαη ην porthole(ή solid dieθαη hollow die φζνλ αθνξά ηε κήηξα), κε 

απιά ιφγηα ην απιφ πξνθίι θαη ην θνχθην (δειαδή πνιππινθφηεξν δηφηη έρεη θελφ). Ο 

ζπληειεζηήο απφζβεζεο γηα ην flatείλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ porthole. Οπφηε γηα ηξεηο 

πξέζεο δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο ππάξρνπλ έμη δηαθνξεηηθνί ζπληειεζηέο απφζβεζεο. Γηα 

λα ππνινγηζηεί ην θφζηνο απφζβεζεο πνιιαπιαζηάδεηαη ν ζπληειεζηήο κε ηα θαζαξά 

θηιά παξαγσγήο.  

Ζ αδπλακία ππνινγηζκνχ φισλ ησλ ζπληειεζηψλ πνπ ζπκβάινπλ ζηελ δηακφξθσζε 

ηνπ θφζηνπο, είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλαδήηεζε άιισλ ιχζεσλ. Μειεηήζεθαλ αξθεηά 

ζελάξηα, ηα νπνία πξνζέγγηδαλ ην θφζηνο ηεο κηαο κήηξαο. Γπζηπρψο φκσο, θαλέλα 

απφ απηά δελ απέδηδε αθξηβψο ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο, θάηη πνπ ζπκβαίλεη κε ην 

ηκήκα παξαγσγήο. 

3.2.1 Δπηθξαηέζηεξν ελάξην 

Σν ηκήκα θνζηνιφγεζεο, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ηκήκαηα πνπ αλήθνπλ ζηε 

δηεχζπλζε νηθνλνκηθψλ, είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εχξεζε ησλ  ζπληειεζηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξαπάλσ (φπσο ηα κεραλνιεπηά θαη νη ζπληειεζηέο απφζβεζεο). 
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Απφ ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα είλαη δπλαηφλ λα αληιεζνχλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο, ψζηε 

λα πξνζεγγηζηεί ην θφζηνο ηεο κίαο κήηξαο.  

θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ είλαη λα παξαβιεθζνχλ ηα θνλδχιηα πνπ ζα 

δαπαλεζνχλ ζην ηκήκα ηνπ κεηξάδηθνπ, γηα ρξνληθφ νξίδνληα ελφο έηνπο. Σα θνλδχιηα 

απηά δαπαλψληαη ζηα εμήο κέξε. ηα εξγαηηθά θφζηε, ζηα Γ.Β.Δ, ζηα αλαιψζηκα θαη 

ζηηο απνζβέζεηο (ηνπ ηκήκαηνο θαη φρη ηεο κήηξαο). Αλαηξέρνληαο ζηα πξνεγνχκελα 

έηε, κπνξεί  λα δεκηνπξγεζεί κία ρξνλνζεηξά γηα θάζε είδνο θφζηνπο μερσξηζηά θαη λα 

παξαβιεθζεί ην θνλδχιη πνπ ζα δαπαλεζεί γηα ην έηνο πνπ κειεηάηαη. 

Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ κεηξψλ. Γλσξίδνληαο ηνλ 

αξηζκφ ησλ κεηξψλ πνπ ζηάιζεθαλ γηα παξαγσγή ηα πξνεγνχκελα έηε, δεκηνπξγείηαη 

κία ρξνλνζεηξά ψζηε λα πξνβιεθζεί ν αξηζκφο κεηξψλ γηα ην έηνο. 

Κάλνληαο ρξήζε ησλ πξνβιέςεσλ θαη δηαηξψληαο ηα θνλδχιηα πνπ ζα δαπαλεζνχλ κε 

ηηο κήηξεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ππνινγίδεηαη ην θφζηνο αλά κήηξα. Δπηπιένλ, 

γλσξίδνληαο εάλ ε παξαγγειία είλαη γηα flatή portholeπξνθίι, πξνζηίζεηαη θαη ην 

απνηέιεζκα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ηνπ αληίζηνηρνπ ζπληειεζηή απφζβεζεο επί ηα 

θαζαξά θηιά παξαγσγήο, ψζηε λα βξεζεί ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο κήηξαο γηα κία 

παξαγγειία. Όπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ παξαγσγή, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

κεηξάδηθνπ, ηα θφζηε ρσξίδνληαη ζε εξγαηηθά θαη ινηπά έμνδα. Με ηε δηαδηθαζία 

ππνινγηζκνχ πνπ αθνινπζήζεθε ηα εξγαηηθά θφζηε είλαη πάληα έλαο ζηαζεξφο 

αξηζκφο. Σα ινηπά έμνδα κεηαβάιινληαη κε ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο, δηφηη ν 

ζπληειεζηήο απφζβεζεο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηα θαζαξά θηιά.
2
 

Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη πξφβιεςεο θαζψο θαη 

δηαθνξεηηθνί ρξνληθνί νξίδνληεο (π.ρ. εμακεληαίνο ή ηξηκεληαίνο 

νξίδνληαο).Δλαιιαθηηθά ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε “αθειήο πξνζέγγηζε” θαη 

λα αληιεζνχλ δεδνκέλα ηεο πξνεγνχκελεο κφλν ρξνληάο, ψζηε  λα γίλνπλ γξήγνξνη 

ππνινγηζκνί, αιιά κε κεγάιν πεξηζψξην ζθάικαηνο ζην θφζηνο παξαγγειίαο. 

3.3 πκπεξάζκαηα 

Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ 

θφζηνπο ηεο κήηξαο ζην ζελάξην πνπ πηνζεηήζεθε. Με ην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, 

θαηαδείρηεθε φηη ηα θφζηε εξγαηηθνχ, Γ.Β.Δ., αλαιψζηκσλ θαη απνζβέζεσλ (ηνπ 

                                                             
2 Σα δεδομζνα για τα προθγοφμενα ζτθ κακϊσ και θ διαδικαςία πρόβλεψθσ για το τρζχον ζτοσ είναι 
ιδιοκτθςία τθσ εταιρείασ και δεν κα παρουςιαςτοφν ςτθν παροφςα εργαςία. 
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ηκήκαηνο) δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο ηεο παξαγγειίαο, ελψ ην θφζηνο απφζβεζεο 

ηεο κήηξαο επεξεάδεηαη ειάρηζηα απφ απηήλ. 

Σν γεγνλφο φηη ηα θφζηε παξακέλνπλ ζηαζεξά αζρέησο ηνπ κεγέζνπο ηεο παξαγγειίαο, 

έρεη σο απνηέιεζκα ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα λα αλαινγεί  κεγαιχηεξν κέξνο απφ ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 10-12%, εάλ ε παξαγγειία 

είλαη πνιχ κηθξή. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο παξαγγειίαο απμνκεηψλεηαη αλάινγα κε ην 

κέγεζφο ηεο. Οη απμνκεηψζεηο  απηέο νθείινληαη ζηηο παξακέηξνπο πνπ κεηαβάιινληαη 

ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο παξαγγειίαο, γηα παξάδεηγκα ην θφζηνο ηεο αγνξάο ηεο πξψηεο 

χιεο. Ζ ζρεδφλ ζηαζεξή ηηκή θφζηνπο ηεο κήηξαο νδεγεί  ζηε ξαγδαία κείσζε ηνπ 

πνζνζηνχ πνπ ην ηκήκα επηβαξχλεη ηελ παξαγγειία, φηαλ απηή είλαη πνιχ κεγάιε. Σν 

πνζνζηφ απηφ κπνξεί λα πέζεη θαη θάησ απφ ηε κνλάδα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 Πξόγξακκα 

Υξεζηκνπνηψληαο ηνπο ηξφπνπο εχξεζεο θφζηνπο πνπ πεξηγξάθζεθαλ ζηα 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα θαη έρνληαο φια ηα δεδνκέλα, ζα κπνξνχζε θάπνηνο γλψζηεο 

ηνπ αληηθεηκέλνπ λα πξνθνζηνινγήζεη κία νπνηαδήπνηε παξαγγειία. Όκσο ην πιήζνο 

ησλ καζεκαηηθψλ πξάμεσλ, θαζψο θαη ηα δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη γηα λα θαηαιήμεη 

ζε απνηέιεζκα, θαζηζηνχλ κηα ηέηνηα πξάμε αθαηφξζσηε. Με ηε ρξήζε ππνινγηζηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ε δηαδηθαζία πξνθνζηνιφγεζεο απινπζηεχεηαη. Οη καζεκαηηθέο 

πξάμεηο “εμαθαλίδνληαη” κέζα ζην πξφγξακκα ελψ ηα δεδνκέλα ηαθηνπνηνχληαη φια 

καδί. Δπηπξνζζέησο, κε ηελ εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο ν ρξήζηεο έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα ππνινγίζεη επηπιένλ δεδνκέλα, φπσο δηαγξάκκαηα θαη πνζνζηά επί ηηο 

εθαηφ, επί ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο.  

Γηα λα είλαη ιεηηνπξγηθφ, απιφ θαη εχθνιν ζηε ρξήζε ηνπ, θαζψο θαη ζηελ ζπληήξεζε 

ηνπ απφ ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο, ην πξφγξακκα πνπ επηιέρζεθε ήηαλ ην Microsoft 

Excel.Παξάιιεια, γηα λα ππάξρεη δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πηλάθσλ, ψζηε λα 

δεκηνπξγεζνχλ δηαγξάκκαηα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε VBA.  

4.1 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Θα πξέπεη ν ρξήζηεο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληιεί κφλν ηηο 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ρσξίο λα πειαγνδξνκεί. Δπίζεο, ζε κία κφλν ζειίδα, ζα 

πξέπεη λα εηζάγεη ηα απαηηνχκελα δεδνκέλα θαη επηπιένλ, λα εκθαλίδνληαη ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ν ρξήζηεο ελφο ηέηνηνπ, έζησ θαη απιντθά 

δηακνξθσκέλνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, λα έρεη πνιχ θαιέο γλψζεηο ηεο δηέιαζεο, 

δηφηη ηα δεδνκέλα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά ηκήκαηα. 

Δπηπιένλ, ην πξφγξακκα ζα πξέπεη λα είλαη εχθνιν ζηε ζπληήξεζε, θηιηθφ πξνο 

ρξήζηεο πνπ δελ είλαη γλψζηεο ησλ ηερληθψλ ιεπηνκεξεηψλ θαη ηέινο μεθνχξαζην ζην 

κάηη, δειαδή λα κελ θνπξάδεηαη ν ρεηξηζηήο κεηά απφ πνιιέο ψξεο εξγαζίαο ζε απηφ. Ζ 

πξαγκαηηθή δπζθνιία ηνπ εγρεηξήκαηνο εληνπίδεηαη ζηελ επίηεπμε φισλ ησλ 

παξαπάλσ. Ζ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο θαηέζηε δπλαηή κε ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηεο 

εηαηξείαο. 

Λφγσ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ MicrosoftExcel θαη γηα λα απινπζηεπζεί ε δηαδηθαζία 

εηζαγσγήο πιεξνθνξηψλ, ην πξφγξακκα ρσξίζζεθε ζε θαξηέιεο. Ζ πξψηε θαξηέια, ε 

νπνία είλαη θαη ε θαξηέια πνπ δέρεηαη ηα δεδνκέλα θαη παξέρεη ζηνλ ρεηξίζηε φια ηα 
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αξηζκεηηθά απνηειέζκαηα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα θνζηνινγήζεη ηελ παξαγγειία, 

νλνκάζηεθε «Κφζηνο Παξαγγειίαο» (εηθφλα 6). Οη ππφινηπεο θαξηέιεο παξέρνπλ 

εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο, αξηζκεηηθά δεδνκέλα πνπ δελ αιιάδνπλ απφ ηνλ ρξήζηε 

θαη πξάμεηο, αλάινγα κε ην είδνο ηεο θαξηέιαο. Παξαθάησ ζα αλαιπζεί ε εθαξκνγή θαη 

ε θάζε θαξηέια μερσξηζηά. Σν ζχλνιν ησλ θαξηειψλ είλαη νθηψ, νη εμήο: « Κφζηνο 

Παξαγγειίαο»,  «Πξνθίι & Πξέζα», « Δξγαηηθά & ΓΒΔ»,  «Τιηθά», «Setup& Πξφβα», 

θαη ηέινο ε θαξηέια πνπ πεξηέρεη ηα δηαγξάκκαηα. Ζ φγδνε θαξηέια είλαη νδεγίεο γηα 

ην πξφγξακκα θαη δε ζα απαζρνιήζεη ηελ εξγαζία απηή, δηφηη δεκηνπξγήζεθε γηα λα 

εμππεξεηήζεη ηνπο ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο.  

Γηα λα πξνζηαηεπηνχλ ηα δεδνκέλα ηεο εηαηξείαο, ζην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί 

φηη ηα λνχκεξα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο θσηνγξαθίεο είλαη πιαζηά, θαη’ επέθηαζε θαη 

ηα απνηειέζκαηα θαη ηα δηαγξάκκαηα.  

4.1.1 «Κόζηνο παξαγγειίαο» 

Ζ θαξηέια απηή είλαη ε πξψηε θαη ε ζεκαληηθφηεξε ηεο εθαξκνγήο. Ο ρξήζηεο εηζάγεη 

ζε απηήλ φια ηα δεδνκέλα γηα λα θνζηνινγεζεί ε παξαγγειία, ελψ ζπγρξφλσο, 

εκθαλίδνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα. Ζ κνξθή ηεο θαξηέιαο απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 

6. 
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Δηθόλα 6 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

ηελ αξηζηεξή ζηήιε ζπκπιεξψλνληαη ηα δεδνκέλα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ιήςε 

ηνπ απνηειέζκαηνο. Να ζεκεησζεί φηη, πνιιά δεδνκέλα αιιάδνπλ απηφκαηα θαη δελ 

απαηηείηαη ε ρεηξνθίλεηε εηζαγσγή ηνπο. ηε κεζαία ζηήιε εμάγνληαη ηα απνηειέζκαηα 

πνπ ελδηαθέξνπλ ηνλ ρξήζηε άκεζα. Σέινο ζηνλ πίλαθα ζηα δεμηά ηεο εηθφλαο 

εκθαλίδνληαη ιεπηνκεξψο ηα θφζηε ηνπ θάζε είδνπο, ηα πνζνζηά ηνπο επί ηνηο εθαηφ 

θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ζε €/ηεκάρην (κε ηνλ φξν ηεκάρην ελλνείηαη ε βέξγα), €/κέηξν, 

€/θηιφ θαη ηειηθφ ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγγειίαο. 

4.1.1.1 Δεδομένα 

Ζ πξψηε πιεξνθνξία πνπ ζα πξέπεη λα εηζαρζεί ζην πξφγξακκα, είλαη ε επηινγή ηεο 

πξέζαο. Ζ πιεξνθνξία είλαη πνιχ ζεκαληηθή, δηφηη φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ην 

κέγεζνο ηεο πξέζαο είλαη ππεχζπλν γηα πνιιέο κεηαβιεηέο. Παξαθάησ, παξνπζηάδεηαη 

αλαιπηηθά έλαο πίλαθαο πνπ θαηαδεηθλχεη πσο ην κέγεζνο επεξεάδεη ηε δηάκεηξν ηνπ 

ζαιάκνπ ππνδνρήο ηεο κπηγηέηαο, θαζψο θαη ην κέγηζην κήθνο ηεο κπηγηέηαο (ζε ίληζεο 

θαη ζε mm) .  
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Πίλαθαο 1 Πξέζα/κήθνο κπηγηέηαο/δηάκεηξνο κπηγηέηαο 

 

Δθηφο ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ην κέγεζνο ηεο πξέζαο επεξεάδεη αξθεηά 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία, φπσο απνζβέζεηο θαη άκεζα εξγαηηθά. Ζ αιιαγή φισλ απηψλ ησλ 

ζηνηρείσλ ρεηξνθίλεηα, ζα απαηηνχζε αξθεηφ ρξφλν, εηδηθά αλ νη πξέζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ κία εηαηξεία,  είλαη πνιιέο. Ζ εηαηξεία έρεη ηέζζεξηο 

δηαθνξεηηθέο πξέζεο, γηα ηνλ ιφγν απηφ ηνπνζεηήζεθε έλα ζχλζεην πιαίζην ζην 

Microsoft Excel, κε ηέζζεξηο κφλν επηινγέο. Ο ρξήζηεο επηιέγεη ηελ πξέζα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην ζχλζεην πιαίζην θαη απηφκαηα αιιάδνπλ φια ηα δεδνκέλα, ηα 

νπνία επεξεάδνληαη απφ ην κέγεζνο. Σα δεδνκέλα απηά ζπιιέρηεθαλ απφ δηαθνξεηηθά  

ηκήκαηα θαη ηνπνζεηήζεθαλ  ζε θαξηέιεο, αλάινγα κε ην είδνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ 

παξέρνπλ (γηα παξάδεηγκα ηα εξγαηηθά θφζηε ηνπ κεηξάδηθνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ 

θαξηέια «κεηξάδηθν»). 

Βηνκεραλίεο ηέηνηνπ κεγέζνπο, φπσο απηή πνπ εμεηάδεηαη, έρνπλ ζπλερή παξαγσγή, 

φιν ην εηθνζηηεηξάσξν. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ρξεηάδνληαη ηξεηο βάξδηεο. Οη βάξδηεο 

σο δεδνκέλν πξνζηέζεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θαξηέια, γηα λα ππνδείμνπλ φηη νη 
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ζπληειεζηέο ππνινγίζηεθαλ γηα ηξηβάξδην εξγνζηάζην. Σν ζπγθεθξηκέλν δεδνκέλν δελ 

αιιάδεη, ηνπνζεηήζεθε εθεί απιά γηα λα πιεξνθνξήζεη ηνλ ρξήζηε. 

ηε ζπλέρεηα, αθνινπζνχλ νη ζεκαληηθφηεξεο κεηαβιεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε 

ηαρχηεηα εκβφινπ θαη νη βέξγεο. Σα δχν απηά δεδνκέλα, φπσο θαη άιια, είλαη ππεχζπλα 

γηα ηε κεηαβνιή ηνπ θφζηνπο, θαζψο ην έλα νξίδεη ηνλ ρξφλν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε 

παξαγγειία, ελψ ην άιιν ην κέγεζφο ηεο. Σνπνζεηήζεθαλ φκσο ζε μερσξηζηή ζέζε απφ 

φια ηα άιια δεδνκέλα, γηα λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα ηα ηξνπνπνηεί θαη λα παξαθνινπζεί 

ηηο κεηαβνιέο ζην θφζηνο.  

Σν ζεκαληηθφηεξν θαη πην ηδηαίηεξν δεδνκέλν ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ, είλαη ε 

ηαρχηεηα εκβφινπ. Μία ειάρηζηε κεηαβνιή ηεο ηαρχηεηαο είλαη ηθαλή λα κεηαβάιιεη 

ην θφζηνο αξθεηά φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα( Σν δηάγξακκα αθνξά ηπραία κήηξα 

θαη αξηζκφ βεξγψλ). Ηδηαίηεξν ην θαζηζηά  ην γεγνλφο φηη γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

δεδνκέλν δελ ππάξρεη ζηαζεξφο αξηζκφο πνπ κπνξεί λα εηζαρζεί. Απηφ ζπκβαίλεη, είηε 

φηαλ εμεηάδνπκε δηαθνξεηηθέο κήηξεο, είηε ηελ ίδηα κήηξα αιιά κε δηαθνξεηηθέο 

ζπλζήθεο δηέιαζεο. ην εξγνζηάζην ιέλε, φηη ε δηέιαζε είλαη ηέρλε θαη φρη επηζηήκε. 

Απνηέιεζκα απηνχ είλαη, έλαο θαιφο ηερλίηεο λα επηηπγράλεη κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο, 

απφ θάπνηνλ πνπ δελ θαηέρεη ηφζν θαιά ηελ ηέρλε ηεο δηέιαζεο. Σν πξφβιεκα ζην 

ζπγθεθξηκέλν δεδνκέλν είλαη φηη ν ρξήζηεο δελ είλαη ν δηειαζηήο. Έλαο πσιεηήο είλαη 

αδχλαηνλ λα γλσξίδεη ηελ ηαρχηεηα εκβφινπ γηα κηα ηπραία κήηξα, ψζηε λα δψζεη κηα 

πξνζθνξά ρξεζηκνπνηψληαο ην πξφγξακκα. Ο κνλαδηθφο ηξφπνο εχξεζεο ηεο 

ηαρχηεηαο είλαη αληιψληαο πιεξνθνξίεο απφ ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα ηεο κήηξαο. Αιιά 

αθφκα θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επηιέμεη αλάκεζα απφ 

δηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο. Έηζη φκσο, ε επηινγή ηεο ηαρχηεηαο αθήλεηαη ζηελ θξίζε ηνπ 

ρξήζηε. Πξνηείλεηαη επνκέλσο, ν ρξήζηεο λα επηιέμεη ηε κεγαιχηεξε ηαρχηεηα, 

πξνθεηκέλνπ ε θνζηνιφγεζε λα γίλεη κε ην ρεηξφηεξν δπλαηφ ζελάξην. 
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Διάγραμμα 1 υν.Κόστος-Σαχφτητα 

Σν κέγεζνο ηεο παξαγγειίαο κπνξεί λα κεηαθξαζηεί, ζε θαζαξά θηιά ή ζε βέξγεο. Ο 

πειάηεο ηεο εηαηξείαο, ζπλήζσο επηιέγεη λα δψζεη ηελ παξαγγειία ηνπ ζε βέξγεο. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ, σο δεδνκέλν πνπ θαζνξίδεη ην κέγεζνο ηεο παξαγγειίαο είλαη νη θαιέο 

βέξγεο. Ο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο δελ είλαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο βεξγψλ πνπ 

παξάγνληαη, αιιά κφλν φζεο βέξγεο ζα παξαιάβεη ν πειάηεο. Λφγν αηειεηψλ, πνιιέο 

βέξγεο πνπ παξάγνληαη, ζεσξνχληαη scrap θαη απνθιείνληαη απφ ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν. 

Σν πνζνζηφ ησλ βεξγψλ πνπ αρξεζηεχνληαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαηά ηε δηέιαζε,  

είλαη πεξίπνπ 5-8%.Απηνλφεην είλαη ην κέγεζνο ηεο παξαγγειίαο λα επεξεάδεη αξθεηά 

απνηειέζκαηα, εηδηθά φζα ζρεηίδνληαη κε ηα πιηθά .Γηα ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ν αξηζκφο πνπ πξέπεη λα εηζαρζεί πξέπεη λα είλαη αθέξαην πνιιαπιάζην 

ησλ βεξγψλ πνπ παξάγνληαη αλά κπηγηέηα. 

Αθνινπζεί ν ρξφλνο παξαγσγήο ηνπ κεγέζνπο παξαγγειίαο πνπ νξίζζεθε 

πξνεγνπκέλσο. Ο ζπγθεθξηκέλνο ρξφλνο είλαη ην άζξνηζκα φισλ ησλ ρξφλσλ πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ παξαγγειία πνπ εμεηάδνπκε. Γηα λα ππνινγηζηεί αζξνίδεηαη 

νtθχθινπ (εμίζσζε 2.21) κε ηνλ ρξφλν δηάξθεηαο πξφβαο θαη κε ηνλ tsetup. ηελ πεξίπησζε 

ηεο πξφβαο θαη παξαγσγήο φπνπ ν tsetup ππάξρεη θαη δεχηεξε θνξά, πξνζηίζεηαη μαλά. 
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Ο ρξφλνο παξαγσγήο, ελψ είλαη απνηέιεζκα, ηνπνζεηήζεθε ζηελ αξηζηεξή ζηήιε φπνπ 

βξίζθνληαη ηα δεδνκέλα, θαη μερσξηζηά απφ ηα ππφινηπα, γηα ηνλ ίδην ιφγν πνπ 

εμεγήζεθε γηα ηα παξαπάλσ. 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κπηγηέηαο, φπσο θαίλνληαη ζηελ 

εηθφλα 7. Σα πεξηζζφηεξα δεδνκέλα αιιάδνπλ απηφκαηα ή ππνινγίδνληαη απφ πξάμεηο 

πνπ γίλνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν κήθνο κπηγέηαο ππνινγίδεηαη απφ 

ηνλ ηχπν (2.1),ελψ ε δηάκεηξνο κπηγέηαο θαη ν ζπληειεζηήο R εμαξηψληαη απφ ηελ 

επηινγή ηεο πξέζαο. Μφλν ην θιάζκα ηάπαο είλαη κεηαβιεηφ απφ ηνλ ρξήζηε, αιιά θαη 

ην ζπγθεθξηκέλν δεδνκέλν είλαη ζρεδφλ ζηαζεξφ γηα ηηο πεξηζζφηεξεο κήηξεο. 

Δηθόλα 7 Υαξαθηεξηζηηθά κπηγηέηαο 

Σα δεδνκέλα πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κήηξαο. Ο ρξήζηεο κε 

ηελ βνήζεηα ελφο ζχλζεηνπ πιαηζίνπ κπνξεί λα επηιέμεη ην είδνο ηνπ πξνθίι, δειαδή 

εάλ είλαη flat ή porthole. Γηα φια ηα δεδνκέλα ν ρξήζηεο πξέπεη λα αλαηξέμεη ζην 

ζρέδην ηνκήο ηνπ πξνθίι, εηθφλα 8.  Όπσο παξνπζηάδεηαη, ην είδνο ηνπ πξνθίι, ε 

εγθάξζηα δηαηνκή θαη ην ζεσξεηηθφ βάξνο πξνθίι, αλαθέξνληαη ζηελ θάηνςε. Οη νπέο 

είλαη ην κφλν δεδνκέλν πνπ δελ αλαθέξνληαη, δηφηη αθνξνχλ ηε κήηξα, ελψ ε θάηνςε 

αθνξά ην πξνθίι. 

Δηθόλα 8 Υαξαθηεξηζηηθά κήηξαο 
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Δηθόλα 9 Κάηνςε Πξνθίι 

Σα δεδνκέλα πνπ αθνινπζνχλ είλαη νη  λεθξνί ρξφλνη (tλεθξνο ) θαη νη ρξφλνη 

επηηάρπλζεο(tεπηηαρ ). Οη ζπγθεθξηκέλνη ρξφλνη επεξεάδνληαη κφλν απφ ηελ επηινγή ηεο 

πξέζαο θαη αιιάδνπλ απηφκαηα απφ ην πξφγξακκα. Χο κήθνο scrap ιφγσ πξηνληνχ, 

νξίδνπκε απηφ πνπ αρξεζηεχεηαη ιφγσ ηνπ ηαληζηηθνχ κεραλήκαηνο, φπσο 

πεξηγξάθεθε ζην δεχηεξν θεθάιαην. Σν κήθνο βέξγαο πξνέξρεηαη απφ ηελ απαίηεζε 

ηνπ πειάηε. Σν κήθνο πάγθνπ επηιέγεηαη απφ ηνλ ρξήζηε, φκσο έρεη ηελ εμήο 

ηδηαηηεξφηεηα. ε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ην κέγηζην κήθνο πάγθνπ, 

ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηεο πξέζαο, θαη είλαη αθέξαην πνιιαπιάζην ηνπ 

κήθνπο βέξγαο ζπλ ην κήθνο scrap ιφγσ πξηνληνχ. Σέινο ε αλακελφκελε απφδνζε κεηά 

ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν είλαη απνηέιεζκα ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρηεθαλ απφ ηελ 

εηαηξεία θαη αθνξά ην πνζνζηφ θαιψλ βεξγψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηέιαζε.  
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Δηθόλα 10 Υξόλνη 

 

Όπσο αλαιχζεθε ζην θεθάιαην γηα ηα απνξξίκκαηα, έλα πνζνζηφ ηεο πξψηεο κπηγηέηαο 

δελ δηειάδεηαη θαη αρξεζηεχεηαη. ε απηφ ην ζεκείν ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ην 

πνζνζηφ απηφ. ε κία κηθξή παξαγγειία απηφ ην πνζνζηφ κπνξεί λα επηβαξχλεη αξθεηά 

ην θφζηνο, φκσο επεηδή παξακέλεη ζηαζεξφ, ζρεδφλ εμαθαλίδεηαη ζε κία κεγάιε 

παξαγσγή. Σα επφκελα δχν δεδνκέλα είλαη πνιχ ζεκαληηθά, δηφηη ζπκβάινπλ ζην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ θφζηνπο, ζηελ αγνξά ηεο πξψηεο χιεο θαη ζηελ ρχηεπζε ηνπ 

scrap. Δίλαη κεηαβιεηά δεδνκέλα πνπ εηζάγεη ν ρξήζηεο, δηφηη ε ηηκή ηνπ αινπκηλίνπ 

είλαη ρξεκαηηζηεξηαθφ είδνο.  

Δηθόλα 11 Τιηθά 

Ο ρξήζηεο, κέζσ ελφο ζχλζεηνπ πιαηζίνπ κπνξεί λα επηιέμεη αλάκεζα απφ ηελ Πξφβα-

Παξαγσγή θαη ηελ Πξφβα & Παξαγσγή, ψζηε λα επηηχρεη ην αθξηβέζηεξν απνηέιεζκα. 

Απφ απηήλ ηελ επηινγή εμαξηάηαη εάλ ζα απμεζεί ν ρξφλνο παξαγσγήο, ιφγσ ηεο 

δεχηεξεο ρξήζεο ηνπ setup, κε ζπλέπεηα λα απμεζεί θαη ην θφζηνο παξαγσγήο. Σν ΟΥΗ 

ζηελ εηθφλα ππνδειψλεη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε επηινγή δελ ππάξρεη δεχηεξε 

εθαξκνγή ηνπ setup. ηελ Πξφβα & Παξαγσγή ην ΟΥΗ κεηαηξέπεηαη ζε ΝΑΗ. ηε 

ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ν ρξφλνο setup αλά παξαγγειία ,ν νπνίνο εμαξηάηαη κφλν απφ ην 

κέγεζνο ηεο πξέζαο. Αθνινπζνχλ ηα δεδνκέλα ηεο πξφβαο, κε έλα ζχλζεην πιαίζην, ην 

νπνίν δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιερζεί αλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί πξφβα ή φρη. Όπσο 
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πεξηγξάθζεθε ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ε πξφβα αθνινπζεί παξφκνηα δηαδηθαζία κε 

ηελ παξαγσγή. Οη δηαθνξέο ηνπο είλαη ζην ζχλνιν ησλ κπηγηεηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, θαζψο θαη ζηα κεγέζε ηνπο. ην ζεκείν απηφ ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

επηιέμεη ηνλ αξηζκφ ησλ κπηγηεηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα δνθηκαζηεί ε κήηξα, 

θαζψο θαη ην κήθνο απηψλ. Σν βάξνο ηεο κπηγηέηαο ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ηνπο 

ίδηνπο ηχπνπο πνπ ππνινγίδνπλ ην βάξνο κπηγηέηαο θαη ζηελ θαλνληθή παξαγσγή.  

Δηθόλα 12 Set Up & Πξόβα 

4.1.1.2 Αποηελέζμαηα 

ηε κεζαία ζηήιε εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εηζαγσγή 

ησλ δεδνκέλσλ. ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

αθνξνχλ ην κέγεζνο ηεο παξαγγειίαο. Ο αξηζκφο βεξγψλ είλαη ν ίδηνο κε ηνλ αξηζκφ 

πνπ εηζήγαγε ν ρξήζηεο ζηελ αξρή. Σα θαζαξά θηιά ππνινγίδνληαη απφ ηελ εμίζσζε 

2.5, ελψ ηα κηθηά είλαη ην άζξνηζκα ησλ θαζαξψλ κε ηα θηιά scrap.Σα ζπλνιηθά θηιά 

scrap  ππνινγίδνληαη κε ηελ βνήζεηα ηεο εμίζσζεο 2.15. Ζ δηάξθεηα θχθινπ αθνξά 

κφλν ην δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα λα νινθιεξσζεί ην ζηάδην παξαγσγήο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο παξαγγειίαο (εμίζσζε 2.21). Ο ρξφλνο ηνπ setup εκθαλίδεηαη θαη ζηα 

δεδνκέλα θαη ζηα απνηειέζκαηα δηφηη είλαη απαξαίηεηνο γηα λα ππνινγηζζεί ν 

ζπλνιηθφο ρξφλνο. Σέινο, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ scrap θαηαδεηθλχεη ην πνζνζηφ πνπ 

ράλεηαη σο απφξξηκκα. 
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Δηθόλα 13 Παξαγγειία 

Ζ επφκελε εηθφλα παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ην scrap. Όπσο 

αλαιχζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ππάξρνπλ ηξία είδε scrap. Σν ζηαζεξφ, ην 

κεηαβιεηφ θαη ην scrap παξαγσγήο, ελψ ην ζπλνιηθφ scrap είλαη απνηέιεζκα ηνπ 

αζξνίζκαηνο ησλ παξαπάλσ (εμίζσζε 2.15). 

 

                            

Δηθόλα 14 Scrap 

ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ην θφζηνο 

ηεο πξφβαο θαη ην θφζηνο ηνπ κεηξάδηθνπ. Οη ππνινγηζκνί φισλ απηψλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ έρνπλ αλαιπζεί ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα. 
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Δηθόλα 15 Κόζηνο Πξόβαο/Μεηξάδηθνπ 

Σέινο, ζηε δεμηά ζηήιε εκθαλίδεηαη ην ζεκαληηθφηεξν απνηέιεζκα πνπ αθνξά κία 

παξαγγειία: ην θφζηνο. Ο πίλαθαο πεξηέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν 

ρξήζηεο γηα λα θαηαιήμεη ζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην θφζηνο παξαγγειίαο θαη πνχ 

επηκεξίδεηαη απηφ.  
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Δηθόλα 16 Κόζηνο παξαγσγήο 

πκπιεξψλνληαο φια ηα δεδνκέλα θαη αλάινγα κε ηηο επηινγέο πνπ θάλεη, ν ρξήζηεο 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίδεη αθξηβψο ην θφζηνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο θάζε 

παξαγγειίαο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα εμππεξεηήζεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ην 

ζπκθέξνλ ηεο εηαηξείαο ηνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε θαξηέια είλαη ε κφλε πνπ δέρεηαη 

κεηαβιεηέο, φκσο γηα λα εμαρζνχλ απνηειέζκαηα, αληινχληαη πιεξνθνξίεο απφ ηηο 

ππφινηπεο θαξηέιεο.  

4.1.2 «Πξνθίι & Πξέζα» 

ηελ θαξηέια απηήλ, πεξηέρνληαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην κέγεζνο ηεο πξέζαο θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθίι. Ζ θαξηέια απηή, φπσο θαη νη επφκελεο, 

δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα δηεπθνιπλζεί ν ρξήζηεο, είηε γηα λα θηάζεη ζε αξηζκεηηθφ 

απνηέιεζκα, είηε γηα λα ζπληεξήζεη ην πξφγξακκα. ηηο βνεζεηηθέο απηέο θαξηέιεο 

ππάξρνπλ πίλαθεο, πνπ πεξηέρνπλ ηα δεδνκέλα ηα νπνία αληιεί ε πξψηε θαξηέια θαη ηα 

κεηαηξέπεη ζε απνηειέζκαηα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ν πξψηνο πίλαθαο ηεο 

παξνχζαο θαξηέιαο, ζηνλ νπνίν ζπκπιεξψζεθαλ φια ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ 
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θάζε πξέζα. Όηαλ ν ρξήζηεο, κέζσ ηνπ ζχλζεηνπ πιαηζίνπ, επηιέμεη ηελ πξέζα πνπ 

επηζπκεί, ην Microsoft Excel αλαθηά ηηο αλάινγεο πιεξνθνξίεο θαη ηηο εκθαλίδεη ζηελ 

πξψηε θαξηέια.  

 

Δηθόλα 17 Πξνθίι & Πξέζα 

4.1.3 «Δξγαηηθά & ΓΒΔ» 

Οι δυνάμεισ που κζτουν ςε κίνθςθ τθν παραγωγικι διαδικαςία είναι το ανκρϊπινο 

δυναμικό και θ ενζργεια. τθν καρτζλα αυτι υπολογίηονται τα εργατο-λεπτά και τα 

μθχανο-λεπτά για τα ςτακερά και μεταβλθτά κόςτθ  για κάκε μία πρζςα ξεχωριςτά. 

Κακϊσ αλλάηει θ πρζςα ςτθν πρϊτθ καρτζλα οι αρικμοί αλλάηουν και υπολογίηεται το 

νζο κόςτοσ. Ο υπολογιςμόσ των ςυντελεςτϊν για κάκε πρζςα ζγινε από τθν εταιρεία.  
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Δηθόλα 18 Δξγαηηθά & ΓΒΔ 

4.1.4 «Τιηθά» 

ε απηήλ ηελ βνεζεηηθή θαξηέια γίλνληαη φιεο νη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ηα πιηθά, 

πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα εχθνια θαη γξήγνξα λα ππνινγίζεη ην 

θφζηνο ηνπο. Απηή ε δηεξγαζία νινθιεξψλεηαη  ζηελ πξψηε θαξηέια.  

 

 

 

 

 

 



42 
 

Δηθόλα 19 Κόζηνο Τιηθώλ 

 

4.1.5 «Set Up& Πξόβα» 

Απηή ε βνεζεηηθή θαξηέια αθνξά ην setup θαη ηελ πξφβα. Σν ηδηαίηεξν ζε απηήλ ηελ 

θαξηέια είλαη φηη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα επηιέμεη αλάκεζα ζηε ρξήζε 

setup θαη πξφβαο ή φρη, κε ηε ρξήζε ησλ ςεθίσλ 0 θαη 1 (φπνπ 0 δελ γίλεηαη θαη 1 

πξαγκαηνπνηείηαη). Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ setup ππνινγίδεηαη εάλ πξαγκαηνπνηείηαη  

δεχηεξε θνξά, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ εμεγήζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. 
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Δηθόλα 20 Κόζηνο Set Up & Πξόβαο 

4.1.6 «Μεηξάδηθν» 

Ζ ηειεπηαία βνεζεηηθή θαξηέια αθνξά ην κεηξάδηθν. Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ηεο 

κήηξαο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο έγηλε κε ηελ αθειή πξνζέγγηζε, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηεί ηηο κήηξεο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.  
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Δηθόλα 21 Μήηξεο 

 

4.1.7 «Γηαγξάκκαηα»
3
 

Ζ θαξηέια ησλ δηαγξακκάησλ έρεη εμαηξεηηθή ρξεζηκφηεηα. ηε ζπγθεθξηκέλε θαξηέια 

δελ εμεηάδεηαη κία θαη κφλν παξαγγειία, αιιά νη νηθνλνκηθέο απνδφζεηο ηεο κήηξαο ζε 

θάζε πηζαλή παξαγγειία. Με ηελ ρξήζε ηεο Visual Basic for Applications 

ζπκπιεξψλεηαη απηφκαηα έλαο πίλαθαο κε φια ηα δεδνκέλα πνπ ρξεηάδεηαη ν ρξήζηεο 

γηα λα θαηαιήμεη ζε ζπκπεξάζκαηα( εηθφλα …). ηελ πξψηε ζηήιε ζπκπιεξψλνληαη νη 

βέξγεο πνπ δηειάδνληαη απφ θάζε επηπιένλ κπηγηέηα. εκαληηθφηαηε ζηήιε είλαη ε 

ΓΗΑΦΟΡΑ, πνπ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αθαίξεζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο κε ηελ 

ηηκή πψιεζεο (νη δχν ηηκέο απηέο ππνινγίδνληαη ζε €/Kg). Όηαλ ην απνηέιεζκα είλαη 

ζεηηθφο αξηζκφο ηφηε, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηηκή πψιεζεο, ζπκθέξεη ηελ εηαηξεία λα 

ηθαλνπνηήζεη ηελ παξαγγειία.  

                                                             
3 Σα διαγράμματα που παρουςιάηονται ςτο ςυγκεκριμζνο κεφάλαιο, αφοροφν μία τυχαία μιτρα. Οι 
κλίςεισ των καμπφλων, το κρίςιμο ςθμείο και τα ποςοςτά επιμεριςμοφ κόςτουσ διαφζρουν αιςκθτά 
από μιτρα ςε μιτρα. 
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Πίλαθαο 2 Πίλαθαο απνηειεζκάησλ 

 

 

Οη ππφινηπεο ζηήιεο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζην ρξήζηε γηα ηελ κήηξα θαη ησλ αξηζκφ 

ησλ βεξγψλ πνπ ζέιεη λα εμεηάζεη, αιιά είλαη θαη δεδνκέλα γηα ηε δεκηνπξγία 

δηαγξακκάησλ. Όπσο θαη ν πίλαθαο έηζη θαη ηα δηαγξάκκαηα ζρεδηάδνληαη απηφκαηα 

θαη δίλνπλ ζην ρξήζηε ηελ δπλαηφηεηα λα αληιήζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ 

ρξεηάδνληαη. Σα δηαγξάκκαηα πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ είλαη πνιιά θαη θάζε έλα 

έρεη ηελ ρξεζηκφηεηά ηνπ. Παξαθάησ παξαηίζεληαη  ηα εμήο δηαγξάκκαηα: 

 €/Kg αλά βέξγεο, 

 θηιά (θαζαξά, κηθηά, scrap) αλά βέξγεο,  

 θακπχιεο θφζηνπο θαη εζφδσλ αλά βέξγεο , 

 ην δηάγξακκα πνπ εμεηάδεη ηηο θακπχιεο θφζηνπο κε ηηκή πψιεζεο θαη ηε 

δηαθνξά ηνπο.  

Άιια δηαγξάκκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ, είλαη ε θακπχιε θφζηνπο 

παξαγσγήο γηα δηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο, ή ν ρξφλνο παξαγσγήο ππφ ηνλ ίδην 

παξαλνκαζηή. Σέηνηνπ είδνπο δηαγξάκκαηα αθνξνχλ φκσο κεκνλσκέλεο παξαγγειίεο 

θαη φρη πιήζνο παξαγγειηψλ φπσο ηα παξαπάλσ. 
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Γηάγξακκα 2€/Kgr αλά βέξγεο 

 

Γηάγξακκα 3 Κηιά θαζαξά/κηθηά/scrapαλά βέξγεο 
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Γηάγξακκα 4 πλ.Κόζηνο/ Έζνδα αλά βέξγεο 

 

Γηάγξακκα 5 €/Kgr €/kgrπώιεζεο θαη δηαθνξά ηνπο αλά βέξγεο 

Έλαο δεχηεξνο πίλαθαο ζπκπιεξψλεηαη, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ ιεπηνκεξέζηεξα 

ζπκπεξάζκαηα, ηνπ νπνίνπ ηα δεδνκέλα αθνξνχλ ηξεηο κφλν παξαγσγέο: ηελ ειάρηζηε 
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δπλαηή, δειαδή ηηο βέξγεο πνπ παξάγνληαη απφ κία θαη κφλν κπηγηέηα, κία 

κηθξή/κεζαία παξαγγειία θαη κία κεζαία/κεγάιε παξαγγειία (ηα είδε γηα ηελ δεχηεξε 

θαη ηξίηε παξαγγειία εμαξηψληαη απφ ηηο επηινγέο ηνπ ρξήζηε). ηηο ζηήιεο 

ζπκπιεξψλνληαη φια ηα θφζηε μερσξηζηά, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζην ζπλνιηθφ 

θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο. Δπηπιένλ, νη ρξφλνη παξαγσγήο, ηα θαζαξά θηιά θαη ηα 

κηθηά. Με ηνλ ηξφπν απηφλ ν ρξήζηεο κπνξεί λα εμεηάζεη ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε κήηξα.  

Πίλαθαο 3 Πίλαθαο απνηειεζκάησλ κηθξήο/κεζαίαο/κεγάιεο παξαγγειίαο 

 

Γηα λα νπηηθνπνηήζεη απηά ηα απνηειέζκαηα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη δηαγξάκκαηα κε 

ηελ κνξθή πίηαο, φπσο ηα παξαθάησ. 

 

Γηάγξακκα 6 Πίηα επηκεξηζκνύ θόζηνπο κηθξήο παξαγγειίαο 

                                  ΒΕΡΓΕ ΔΟΚΙΜΗ

ΚΟΣΟ  
48 % 624 % 1200 %

Κόςτοσ Παραγωγισ  Κακαρϊν Κιλϊν 98,25 € 38,302% 1.277,20 € 78,781% 2.456,16 € 82,216%

Κόςτοσ Set up Παραγωγισ 8,69 € 3,388% 8,69 € 0,536% 8,69 € 0,291%

Κόςτοσ Πρόβασ 63,64 € 24,812% 63,64 € 3,926% 63,64 € 2,130%

Κόςτοσ  τακεροφ Scrap 7,19 € 2,804% 7,19 € 0,444% 7,19 € 0,241%

Μεταβλθτό Scrap 3,09 € 1,206% 21,65 € 1,336% 41,76 € 1,398%

Scrap Παραγωγισ Διζλαςθσ 1,22 € 0,476% 13,43 € 0,828% 25,64 € 0,858%

Κόςτοσ Εργατικοφ 2,14 € 0,833% 27,78 € 1,714% 53,43 € 1,789%

Κόςτοσ Γ.Β.Ε. 8,27 € 3,225% 107,55 € 6,634% 206,84 € 6,923%

Κόςτοσ Εργατικοφ Μθτράδικου 45,48 € 17,729% 45,48 € 2,805% 45,48 € 1,522%

Κόςτοσ Γ.Β.Ε. Μθτράδικου 18,53179866 7,225% 48,58 € 2,996% 78,63 € 2,632%

ΤΝΟΛΟ: 256,51 € 100% 1.621,21 € 100% 2.987,46 € 100%

Χρόνοι υνολικής Παραγωγής(min) 10,36 38,57 67,35

Καθαρά Κιλά (Kgr/Batch) 45,696 594,048 1.142,40

Μικτά Κιλά (Kgr/Batch) 72,614 692,944 1.316,89

Κακαρά
45,5239%

Παραγωγισ
0,0000%

Πρόβα
29,4905%

τακερό
3,3329%

Μεταβλθτό
1,4334%

Scrap Παραγωγισ 
Διζλαςθσ
0,5657%

Εργατικά Παρ
0,9903%

ΓΒΕ Παρ
3,8336%

Εργατικά Μθτρ
10,5360% ΓΒΕ Μθτρ

4,2935%48

Κακαρά Παραγωγισ Πρόβα

τακερό Μεταβλθτό Scrap Παραγωγισ Διζλαςθσ

Εργατικά Παρ ΓΒΕ Παρ Εργατικά Μθτρ

ΓΒΕ Μθτρ
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Γηάγξακκα 7 Πίηα επηκεξηζκνύ θόζηνπο κεζαίαο παξαγγειίαο 

 

Γηάγξακκα 8 Πίηα επηκεξηζκνύ θόζηνπο κεγάιεο παξαγγειίαο 

 

Ζ ζπκπιήξσζε ησλ πηλάθσλ έγηλε κε ηε βνήζεηα ηεο VBA θαη ν θψδηθαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα Κώδηθαο VBA 

 

Κακαρά
81,5848%

Παραγωγισ
0,0000%

Πρόβα
4,0655%

τακερό
0,4595%
Μεταβλθτό

1,3833%

Scrap Παραγωγισ 
Διζλαςθσ
0,8579%

Εργατικά Παρ
1,7748%

ΓΒΕ Παρ
6,8703%

Εργατικά Μθτρ
1,4524%

ΓΒΕ Μθτρ
1,5516%

624

Κακαρά Παραγωγισ Πρόβα

τακερό Μεταβλθτό Scrap Παραγωγισ Διζλαςθσ

Εργατικά Παρ ΓΒΕ Παρ Εργατικά Μθτρ

ΓΒΕ Μθτρ

Κακαρά
84,2097%

Παραγωγισ
0,0000%

Πρόβα
2,1821%

τακερό
0,2466%

Μεταβλθτό
1,4318%

Scrap Παραγωγισ 
Διζλαςθσ
0,8791%

Εργατικά Παρ
1,8319%

ΓΒΕ Παρ
7,0914%

Εργατικά Μθτρ
0,7796%

ΓΒΕ Μθτρ
1,3479%

1200

Κακαρά Παραγωγισ Πρόβα

τακερό Μεταβλθτό Scrap Παραγωγισ Διζλαςθσ

Εργατικά Παρ ΓΒΕ Παρ Εργατικά Μθτρ

ΓΒΕ Μθτρ
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Κώδηθαο VBA 



51 
 

4.2 Συμπεράςματα 

Ζ εθαξκνγή πνπ δεκηνπξγήζεθε είλαη ηθαλή λα αλαιχζεη νπνηαδήπνηε παξαγγειία 

ζέιεη λα εμεηάζεη ν ρξήζηεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη φια βαίλνπλ θαιψο. Ζ αλάιπζε 

πνπ γίλεηαη είλαη ιεπηνκεξήο θαη κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο πνιιψλ ρξεζηψλ 

απφ δηάθνξα ηκήκαηα ηεο βηνκεραλίαο. Οη βνεζεηηθέο θαξηέιεο παξέρνπλ 

εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ απφ εμεηδηθεπκέλνπο ρξήζηεο. 

Όπσο γηα παξάδεηγκα, ηηο θαξηέιεο πνπ αθνξνχλ ην πξνθίι ή ηα πιηθά έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ νη ρξήζηεο πνπ εξγάδνληαη ζην ηκήκα παξαγσγήο. 

Δλψ νη θαξηέιεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ απφ 

άηνκα ηνπ νηθνλνκηθνχ ηκήκαηνο. Ζ εθαξκνγή παξακέλεη πνιχπινθε γηα θάπνηνλ πνπ 

δελ έρεη βαζηθέο γλψζεηο δηέιαζεο θαη πνιιέο παξάκεηξνη δελ κπνξνχλ λα 

ζπκπιεξσζνχλ εάλ ν ρξήζηεο δελ έρεη ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο. Οη εθαξκνγέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δελ ζηακαηάλε ζηελ αλάιπζε κίαο παξαγγειίαο. Με ηε ρξήζε ησλ 

δηαγξακκάησλ κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ νη κήηξεο μερσξηζηά, ψζηε λα βξεζνχλ ηα 

θξίζηκα ζεκεία γη’ απηέο, λα εμεηαζηεί ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηνπο, αθφκα θαη λα 

εμεηαζηνχλ πεξηζψξηα βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κε άιινπο ηξφπνπο, 

φπσο ε αγνξά λέαο πξέζαο ή ε κεγέζπλζε ηνπ κήθνπο πάγθνπ. Παξάιιεια, είλαη 

δπλαηφλ λα ππάξμεη πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ δηαγξακκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα αληιεζνχλ 

επηπιένλ ζπκπεξάζκαηα νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 πκπεξάζκαηα 

Ζ απνηχπσζε ηεο πξαγκαηηθήο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ζε νπνηαδήπνηε βηνκεραλία, 

ζε έλα θχιιν Excel είλαη δχζθνιν έξγν. Ζ δηέιαζε δελ απνηειεί εμαίξεζε απηνχ ηνπ 

θαλφλα. Οη δπζθνιίεο θαη ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ ψζηε λα νινθιεξσζεί ε 

εθαξκνγή, δελ απνηέιεζαλ ηξνρνπέδε θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο 

μεπεξάζηεθαλ. Δθηφο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ ζα κπνξνχζε λα 

θαηαιήμεη θάπνηνο δηαβάδνληαο ηελ παξνχζα εξγαζία, νθείισ λα πξνζζέζσ έλα 

αθφκε, φηη κε ηελ νκαδηθή δνπιεηά, ηε ζσζηή ελεκέξσζε θαη ηε ζέιεζε, αθφκα θαη ην 

πην δχζθνιν έξγν είλαη εθηθηφ.  

Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία ζα κπνξνχζε λα θαηαιήμεη θάπνηνο κειεηψληαο ηε 

παξνχζα εξγαζία εμαξηψληαη, απφ ηε ζθνπηά απφ ηελ νπνία ηελ εμεηάδεη. Γηα λα 

επηηεπρζεί ε εξγαζία ζπλεξγάζηεθαλ δχν πνιχ ζεκαληηθά ηκήκαηα ηεο βηνκεραλίαο, ην 

ηκήκα παξαγσγήο θαη ην νηθνλνκηθφ ηκήκα. Όηαλ ε εμέηαζε γίλεηαη ππφ ην πξίζκα ηεο 

παξαγσγήο, ηα ζπκπεξάζκαηα αθνξνχλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ 

βηβιηνγξαθία δελ είλαη αξθεηή ψζηε λα απνηππψζεηο καζεκαηηθά ηελ παξαγσγή. Κάζε 

πξέζα, θάζε πεξηθεξεηαθφ κεράλεκα ή δηαδηθαζία δηαθέξεη απφ απηά πνπ κειεηψληαη 

ζηε βηβιηνγξαθία. Γηα λα θαηαιήμεη θάπνηνο ζε ζσζηέο εμηζψζεηο, ν κνλαδηθφο ηξφπνο 

είλαη έξζεη ζε επαθή κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, εθεί πνπ ρηππάεη ε θαξδηά ηεο 

παξαγσγήο. Γίπια ζηελ πξέζα ζπλεηδεηνπνηεί ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπλερνχο 

παξαγσγήο, ηελ αμία ηεο ηαρχηεηαο εκβφινπ θαη ησλ θαηάιιεισλ ζεξκνθξαζηψλ. 

Απφ ηελ απέλαληη πιεπξά, ην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ εμεηάδεη ηα ζηνηρεία 

δηαθνξεηηθά. Οη αξηζκνί γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα έρνπλ δηαθνξεηηθφ λφεκα. Σν 

θφζηνο είλαη ε αξρή θαη ην ηέινο. Μειεηψληαο ηνπο αξηζκνχο απηνχο θαη 

απεηθνλίδνληάο ηνπο ζε δηαγξάκκαηα, ν κειεηεηήο κπνξεί λα νδεγεζεί ζε νηθνλνκηθά 

ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα επηθέξνπλ ηεξάζηην θέξδνο. Με ηε ρξήζε ησλ 

δηαγξακκάησλ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη δηαθνξεηηθή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή γηα θάζε 

πξνθίι, λα εμεηάζεη πνην κέγεζνο παξαγγειίαο ζπκθέξεη ηελ εηαηξεία, λα απνθιείζεη 

κήηξεο, ή λα πξν θνζηνινγήζεη ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ πξνθίι.  

Ζ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ζην ζπγθεθξηκέλν είδνο βηνκεραλίαο έρεη πνιιέο δπλαηφηεηεο 

θαη κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ ελδηαθεξφκελν λα θαηαιήμεη ζε πνιιά ζπκπεξάζκαηα. 

Όκσο, ε εθαξκνγήέρεη αξθεηά πεξηζψξηα βειηίσζεο, πξνο πνιιέο θαηεπζχλζεηο. Έλα 

επηπιένλ βήκα εμέιημεο ηεο εθαξκνγήο είλαη λα εληαρζνχλ ζε απηήλ επηπιένλ θνκκάηηα 

ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο ηθαλνπνίεζεο ηεο παξαγγειίαο. Ζ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 
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κπνξεί λα ζηακαηάεη ζηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία θφβνληαη νη βέξγεο ζην επηζπκεηφ 

κέγεζνο, φκσο ε παξαγγειία δελ ηειεηψλεη εθεί. Οη βέξγεο, αθνχ ηνπνζεηεζνχλ ζε 

ηειάξα, εηζέξρνληαη ζην θνχξλν γήξαλζεο γηα λα απνθηήζνπλ ηηο επηζπκεηέο 

κεραληθέο ηδηφηεηεο. ηε ζπλέρεηα, εάλ απαηηείηαη ρξσκαηηζκφο, νδεγνχληαη ζηα 

βαθεία ηνπ εξγνζηαζίνπ, φπνπ ρξσκαηίδνληαη. Δπίζεο, κία αθφκα δηεξγαζία πνπ 

κπνξνχλ λα ππνζηνχλ νη βέξγεο είλαη ε αλνδίσζε. Ζ αλνδίσζε είλαη κία 

ειεθηξνρεκηθή δηεξγαζία, γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπ αινπκηλίνπ. Καηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο δηεξγαζίαο, δεκηνπξγείηαη κία ζηνηβάδα νμεηδίνπ ηνπ αινπκηλίνπ, ην 

νπνίν βειηηψλεη ηελ αληνρή θαη ηελ εκθάληζή ηνπ (alumil). Αθφκα κία δηεξγαζία πνπ 

κπνξεί λα ζπκβεί θαηά πεξίπησζε, είλαη ε ζπξξαθή ησλ πξνθίι κε πνιπακίδηα. Σέινο, 

νη βέξγεο παθεηάξνληαη θαη ζθξαγίδνληαη ζε παιέηεο γηα ζηαινχλ ζηνπο πειάηεο. Οη 

παξαπάλσ δηαδηθαζίεο ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο, ρσξίο φκσο λα 

ππνινγίδνληαη ζηελ εθαξκνγή πνπ δεκηνπξγήζεθε. Ζ εηζαγσγή ησλ παξαπάλσ 

δηαδηθαζηψλ ζηελ εθαξκνγή δελ είλαη ν κφλνο ηξφπνο εμέιημήο ηεο. Καηά ηελ 

παξακνλή κνπ ζηελ εηαηξεία ήξζα αληηκέησπνο κε πνιιέο έθηαθηεο θαη πξνβιεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο. Οη αζηνρίεο πιηθψλ θαη νη αβαξίεο αληηκεησπίδνληαη θαζεκεξηλά θαη 

δπζηπρψο  είλαη θαηαζηάζεηο πνπ απμάλνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο. Έλαο επηπιένλ 

ηξφπνο εμέιημεο ηεο εθαξκνγήο, είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλαο ηξφπνο πξφβιεςεο ή έλαο 

ζπληειεζηήο, ν νπνίνο ζα ππνινγίδεη πξνζεγγηζηηθά ηελ ζπκβνιή απηψλ ησλ 

θαηαζηάζεσλ, ζην θφζηνο. Σέινο, ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε λα κειεηεζεί φιε ε 

δηαδηθαζία απφ ηε ζθνπηά ηνπ θέξδνπο θαη φρη ηνπ θφζηνπο. Κφζηνο είλαη ηα αλαγθαία 

έμνδα γηα λα παξαρζνχλ πξντφληα ή ππεξεζίεο, ψζηε λα επηθέξνπλ θέξδνο 

(Κ.ηαπξηαλίδεο, 2001). Δλψ ην θφζηνο κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε ηνλ ηξφπν πνπ 

αλαιχζεθε ζηα θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο, ην θέξδνο ρξεηάδεηαη ιεπηφηεξνπο ρεηξηζκνχο. 

ην θέξδνο δελ παίδεη ξφιν κφλν ην είδνο ηεο κήηξαο ή ε πξέζα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί, αιιά θαη άιινη παξάγνληεο, φπσο ην κέγεζνο ηεο παξαγγειίαο. Κέξδνο 

έξρεηαη κε ηελ παξαγσγή, θαη νη λεθξνί ρξφλνη, θάζε είδνπο, είλαη δεκηνγφλνη. 

Δλδηαθέξνλ ζα είρε λα γλψξηδε ε εηαηξεία πνηα ζα ήηαλ ε δηαθνξά θέξδνπο, αλ ζηνπο 

ρξφλνπο setup ή ζην ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο πξφβαο, παξήγαγε θαλνληθά, ή εάλ ηα 

ηειάξα πνπ εηζέξρνληαη ζην θνχξλν γήξαλζεο ήηαλ πάληα γεκάηα, ή ε κήηξα πνπ 

ηνπνζεηείηαη ζηελ πξέζα ηθαλνπνηνχζε κφλν κεζαίεο ή κεγάιεο παξαγγειίεο. Ζ 

δεκηνπξγία κίαο εθαξκνγήο πνπ ζα ππνιφγηδε ηηο παξακέηξνπο απηέο, ζα έδηλε 

ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα θαη ζα άιιαδε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνπκε 

ζήκεξα ηελ παξαγσγή.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ-ΔΞΙΩΔΙ 

Λφγνο δηέιαζεο (1.1): 

R=
ΑΜπηγ

Απξνθίι∗Nνπψλ
                                                                                                             

Σαρχηεηα δηέιαζεο (1.2): 

Vδηει=Vεκβ*R                                                                                                                  

Μήθνο κπηγηέηαο (2.1): 

LΜπηγ=
𝛩.𝛣 .𝛱∗𝛮𝜊𝜋ώ𝜈∗𝐿𝜋ά𝛾𝜅𝜊𝜐

𝜌
+Percηάπαο*100                                                                    

Γηαηήξεζε φγθνπ (2.2): 

V1=V2                                                                                                                            

Όγθνη θπιίλδξνπ (2.3): 

L1*D1=L2*D2                                                                                                                  

Νέν κήθνο κπηγηέηαο (2.4): 

L2=
L1∗D1

D2
                                                                                                                        

Καζαξά θηιά παξαγσγήο (2.5): 

Καζαξά θηιά= Νβεξγψλ*Μβέξγαο                                                                                                    

Μάδα βέξγαο (2.6): 

Μβέξγαο=Θ.Β.Π*Lβέξγαο                                                                                                   

Κφζηνο αγνξάο θαζαξψλ θηιψλ (2.7): 

CostΚαζ/θηι= Καζαξά θηιά * Price                         

Μάδα κπηγηέηαο (2.8): 

Μκπηγηέηαο= R*Lκπηγηέηαο                                                                                               

Αξηζκφο ειαηησκαηηθψλ βεξγψλ (2.9): 

Scrβέξγεο= 
Νβεξγψλ

1−𝑝𝑒𝑟𝑐𝛱𝛼𝜌𝛼𝛾𝜔𝛾 ή𝜍
-Νβεξγψλ                                                                                

Διαηησκαηηθέο βέξγεο ζε θηιά (2.10): 

ΜScrβέξγεο= Scrβέξγεο*Μβέξγαο                                                                                    
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Απφξξηκκα ηαληζηηθνχ (2.11): 

Scrηαληζηηθνχ= Nκπηγηέηεο * Lscr * Θ.Β.Π * Ννπψλ                                                           

Απφξξηκκα ηάπαο (2.12): 

Scrηάπαο= Νκπηγηέηεο*Percηάπαο* Μκπηγηέηαο                                                                     

Αξηζκφο κπηγηεηψλ (2.13): 

Νκπηγηέηεο=
Νβεξγψλ

 1−𝑝𝑒𝑟𝑐𝛱𝛼𝜌𝛼𝛾𝜔𝛾 ή𝜍 ∗𝛮𝛽𝜀𝜌𝛾 /𝜇𝜋𝜄𝛾
                                                                       

Αξηζκφο βεξγψλ πνπ παξάγνληαη απφ κία κπηγηέηα (2.14): 

Νβεξγ/κπηγη= RD(
Lπάγθνπ−Lscr

Lβέξγαο
) ∗ Ννπψλ                                                                                                              

πλνιηθφ απφξξηκκα (2.15): 

Scrap=Scrηάπαο+Scrηαληζηηθνχ+ΜScrβέξγεο+ (Μκπηγηέηαο*Perc1κπηγ)                                

Κφζηνο απνξξίκκαηνο (2.16): 

Costscrap= Scrap*Pρπηεπο+Perclost*Scrap* Price                                                      

Κφζηνο πξψηεο χιεο (2.17): 

CostΆπιεο= Costscrap+CostΚαζ/θηι                                                                             

Λνηπά έμνδα (2.18): 

Λ.Δ= κεραλνιεπηά * tθχθινπ                                                                                      

Άκεζα εξγαηηθά (2.19): 

Α.Δ= εξγαηνιεπηά * Νεξγαδφκελνη* tθχθινπ                                                                  

Υξφλνο δηέιαζεο (2.20): 

tδηέι=
L2

Vεκβ
                                                                                                                       

Υξφλνο θχθινπ (2.21): 

tθχθινπ= (tεπηηαρ+tλεθξνο+ tδηέι)*Νκπηγηέηεο                                                                        
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Κφζηνο set up (2.22): 

Costsetup= tsetup* κεραλνιεπηά+ tsetupεξγαηνιεπηά * Νεξγαδφκελνη                                

Κφζηνο Α΄ χιεο πξφβαο (2.23): 

Costθηι/πξφβαο = Νκπηγηέηεο* Μκπηγηέηαο* Pρπηεπο+ Perclost* Νκπηγηέηεο* Μκπηγηέηαο* Price         

πλνιηθφ θφζηνο πξφβαο (2.24): 

Costπξφβαο=Costθηι/πξφβαο+ Costsetup+ tθχθινπ* κεραλνιεπηά+tθχθινπ*εξγαηνιεπηά * 

Νεξγαδφκελνη                                                                                                              

Κφζηνο παξαγσγήο ρσξίο πξφβα (2.25): 

Cost=Costsetup+ Α.Δ + Λ.Δ + CostΆπιεο                                                                     

Κφζηνο παξαγσγήο κε πξφβα-παξαγσγή (2.26): 

Cost=Costπξφβαο+ Costsetup+ Α.Δ + Λ.Δ + CostΆπιεο                                                   

Κφζηνο παξαγσγήο κε πξφβα & παξαγσγή (2.27): 

Cost=Costπξφβαο+ Costsetup*2+ Α.Δ + Λ.Δ + CostΆπιεο                                               

 


