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Στην εργασία  περιγράφεται η λειτουργία µιας µικρής αλευροβιοµηχανίας στην 

περιοχή της Β Ελλάδος και εφαρµόζονται εργαλεία Ποιότητας  Στη  µεθοδολογία 

έρευνας που χρησιµοποιήθηκε  η συλλογή πληροφοριών από δευτερογενείς 

πηγές, βιβλία σχετικά µε την αλευροβιοµηχανία, από ηλεκτρονικές βάσεις 

δεδοµένων µέσω µηχανών αναζήτησης στο διαδίκτυο  ενώ ως πρωτογενής πηγή 

χρησιµοποιήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις  από  τους εργαζοµένους της 

αλευροβιοµηχανίας. Ως εργαλεία  Ποιότητας χρησιµοποιήθηκαν η  ανάλυση 

αστοχίας (FMEA) τα διαγράµµατα  Pareto και Ishikawa µε τα οποία  γίνεται 

εντοπισµός των προβληµάτων που προκύπτουν κατά τις τέσσερις φάσεις της 

παραγωγικής της διαδικασίας. Από τα αποτελέσµατα προέκυψε είναι ότι  πριν 

την εφαρµογή διορθωτικών ενεργειών, όλα τα προβλήµατα που εντοπίστηκαν 

είχαν RPN>130, δηλαδή ήταν όλα κρίσιµα και έπρεπε να γίνουν ενέργειες για να 

µειωθούν. Με την εφαρµογή των διορθωτικών ενεργειών που προτάθηκαν κατά 

την µελέτη αστοχίας, τα προβλήµατα έπαψαν να είναι κρίσιµα αφού το RPN 

µειώθηκε και κυµαίνεται µεταξύ 36-84. Με την κατασκευή των διαγραµµάτων 

Pareto έγινε εµφανές ότι τα 12 από τα 15 αίτια που παρουσιάζουν RPN>130 

ευθύνονται για το 80% των συνολικών προβληµάτων. Ακόµη, µε την βοήθεια των 

διαγραµµάτων Ishikawa, έγινε καταγραφή όλων των αιτιών τα οποία µπορεί να 

λάβει υπόψη η διοίκηση της αλευροβιοµηχανίας. Κύρια συνεισφορά της εργασίας  

είναι στο να γίνουν εµφανή τα προβλήµατα που είναι  πιθανόν να εµφανιστούν 

κατά την παραγωγική διαδικασία της  αλευροβιοµηχανίας και να αντιµετωπιστούν 

µε την εφαρµογή διορθωτικών ενεργειών που προτείνονται κατά την µελέτη 

αστοχίας, που σηµαίνει βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων 

της. Οι περιορισµοί της εργασίας οφείλονται στην δυσκολία επικοινωνίας µε το 

προσωπικό της αλευροβιοµηχανίας και στην περιορισµένη πρόσβαση σε 

ορισµένους χώρους των εγκαταστάσεων της αλευροβιοµηχανίας . 

 

 

Λέξεις – κλειδιά: Αλευροβιοµηχανία, Μελέτη Αστοχίας, Ποιότητα, Pareto, 

Ishikawa 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

 Σύµφωνα µε τον Ταγαρά (Ταγαράς, 2001), «Η θεωρία και η πράξη της 

ποιότητας γενικά και του ελέγχου ποιότητας ειδικότερα από την εποχή της 

βιοµηχανικής επανάστασης µέχρι σήµερα έχουν περάσει από διάφορες 

περιόδους, που είναι δυνατόν να ονοµασθούν και να ταξινοµηθούν κατά 

διαφορετικούς τρόπους. Σύµφωνα πάντως µε την άποψη ορισµένων ειδικών 

ερευνητών (π.χ. Garvin, 1988), η ιστορική εξέλιξη της ποιότητας µπορεί να 

περιγραφεί από 4 φάσεις. Αυτές οι φάσεις είναι:  

1. Έλεγχος – Επιθεώρηση,  

2. Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας,  

3. ∆ιασφάλιση Ποιότητας,  

4. Στρατηγική ∆ιοίκηση της Ποιότητας.  

Αυτές, δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον µόνο από ιστορική άποψη, αλλά και 

γιατί η ανάπτυξη συστηµάτων ελέγχου και βελτίωσης της ποιότητας στο 

επίπεδο µιας επιχείρησης ακολουθεί κατά κανόνα τα ίδια βήµατα που έχει 

ακολουθήσει η ποιότητα και ο έλεγχος της σε µακροσκοπικό επίπεδο. Για την 

επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας από µια επιχείρηση, µε τη βοήθεια 

των σύγχρονων απόψεων και τεχνικών, είναι αναγκαίο και αναπόφευκτο η 

σχετική προσπάθεια να περάσει από ορισµένα στάδια και στο σηµείο αυτό η 

µελέτη της ιστορικής πραγµατικότητας παρέχει χρήσιµα διδάγµατα. Πρέπει 

όµως να υπογραµµιστεί ότι τα στάδια αυτά δεν είναι διαδοχικά και 

αλληλοαποκλειόµενα. Αντίθετα, σε κάθε στάδιο ανάπτυξης είναι απαραίτητο 

να χρησιµοποιούνται κατάλληλα η εµπειρία και τα βασικά στοιχεία όλων των 

προηγούµενων φάσεων.» 

 Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η διεξαγωγή έρευνας σε µια 

αλευροβιοµηχανία όσον αφορά την οργάνωση του ποιοτικού ελέγχου της 

καθώς και την µελέτη ανάλυση αστοχίας σε αυτή.  

 Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε για την συγγραφή αυτής της 

εργασίας είναι η συλλογή πληροφοριών: 

α. από βιβλία σχετικά µε την αλευροβιοµηχανία,  



2 

 

β. από ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων µέσω µηχανών αναζήτησης στο 

διαδίκτυο,  

γ. κυρίως από άµεση ενηµέρωση από τον υπεύθυνο ποιοτικού ελέγχου της 

συγκεκριµένης αλευροβιοµηχανίας και  

δ. από πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν µετά από συνεργασία µε τον 

τεχνικό διευθυντή και τον τεχνολόγο µυλωνά.   

 Βάση βιβλιογραφικής ανασκόπησης γίνεται αρχικά αναφορά στα είδη 

και τη χηµική σύσταση των σιτηρών αλλά και στη σηµασία που παρουσιάζουν 

αυτά στην διατροφή. Αναφέρονται επίσης οι τύποι των σιτηρών και η ποιότητα 

των αλεύρων που προέρχονται από αυτά. 

 Γίνεται εκτενής αναφορά σε όλες τις χηµικές αναλύσεις που 

πραγµατοποιούνται στο τµήµα ποιοτικού ελέγχου (υγρασία, τέφρα, γλουτένη, 

falling number, Ζeleny test, πρωτεΐνη, φαρινογραφία, εξτενσιογραφία κλπ). 

 Ακολουθεί, το διάγραµµα παραγωγικής διαδικασίας της άλεσης του 

σιταριού και περιγράφονται τα σηµαντικότερα µηχανήµατα / εξοπλισµό τα 

οποία συµµετέχουν σε αυτήν. 

 Τέλος, αναλύεται η µελέτη ανάλυση αστοχίας κατά την οποία 

περιγράφονται προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζει η αλευροβιοµηχανία. Αυτά 

τα προβλήµατα οφείλονται στην έλλειψη του σωστού εξοπλισµού ή της µη 

σωστής συντήρησής του υπάρχοντος εξοπλισµού, στην µη επαρκή 

εκπαίδευση προσωπικού ή στην λανθασµένη εφαρµογή διαδικασιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

 

1.1. Σιτηρά 

 

1.1.1. Γενικά για τα σιτηρά 

 

 Τα σιτηρά ή δηµητριακοί καρποί ή δηµητριακά (cereals) από βοτανικής 

άποψης είναι οι ώριµοι αποξηραµένοι καρποί ορισµένων καλλιεργούµενων 

φυτών, µελών της µονοκοτυλήδονης οικογένειας των αγρωστωδών 

(Gramineae). Τα κυριότερα σιτηρά είναι οκτώ: σιτάρι (wheat), καλαµπόκι 

(maize οr corn), ρύζι (rise), κριθάρι (barley), βρώµη (oats), σίκαλη (rye), 

σόργο (sorghum), και κεχρί (millet). Το καθένα από τα παραπάνω σιτηρά 

αποτελεί και ένα γένος της οικογένειας των αγρωστωδών. (∆ηµόπουλος Ι, 

1987) 

 To σιτάρι είναι από τα πρώτα φυτά που καλλιέργησε ο άνθρωπος για 

την διατροφή του. Η καλλιέργεια του συνέβαλε στην εγκατάλειψη του 

νοµαδικού τρόπου ζωής και στην ανάπτυξη του πολιτισµού στη λεκάνη της 

Μεσογείου (Βούτσινος και Συν., 2003). 

 Είναι φυτό των εύκρατων κλιµάτων, παρουσιάζει µεγάλη 

προσαρµοστικότητα και µπορεί να καλλιεργηθεί σχεδόν σε όλα τα µέρη του 

κόσµου. Οι κυριότερες ζώνες καλλιέργειας εκτείνονται 30-60Β και 25- 40Ν 

γεωγραφικό πλάτος, το οποίο και δείχνει ότι οι µεγάλες ζώνες καλλιέργειας 

του βρίσκονται στις εύκρατες ζώνες. Αν και το σιτάρι καλλιεργείται σε ποικιλία 

εδαφών (από αµµώδη µέχρι βαριά αργιλώδη) κυρίως ευδοκιµεί σε εδάφη 

µέσης σύστασης µέχρι βαριά (αµµοπηλώδη, πηλώδη, αργιλώδη), βαθιά και 

καλά στραγγισµένα. Όσον αφορά το υψόµετρο, µπορεί να καλλιεργηθεί σε 

µεγάλα υψόµετρα (µέχρι και 4500m στο Θιβέτ) ή ακόµη και κάτω από την 

επιφάνεια της θάλασσας (π.χ. στη Νεκρή θάλασσα). Συνήθως σε µεγάλο 

υψόµετρο καλλιεργείται σε περιοχές µε θερµό κλίµα (Καραµάνος, 1990). 

Γενικά, το ιδανικό κλίµα για την καλλιέργεια του σιταριού χαρακτηρίζεται από 

υγρό και ψυχρό καιρό κατά την ανάπτυξη του βλαστού και θερµό και ξηρό 

καιρό στην περίοδο του σχηµατισµού των κόκκων (Αυγουλάς και Συν., 2003). 
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  Τα χειµερινά σιτηρά είναι ετήσια φυτά και ο τρόπος ανάπτυξής τους 

είναι καθορισµένος. Μετά από µία περίοδο βλαστικής ανάπτυξης τα φυτά 

µπαίνουν στο στάδιο αναπαραγωγής, οπότε η βλαστική ανάπτυξη σταµατά 

Από το φύτρωµα µέχρι τη συγκοµιδή τα φυτά αναπτύσσονται δια µέσου 

διαφόρων σταδίων, τα οποία καθορίζονται από τις συνθήκες του 

περιβάλλοντος, το γενότυπο των φυτών και την καλλιεργητική πρακτική. Η 

γνώση αυτών των σταδίων ανάπτυξης είναι χρήσιµη για τον καθορισµό του 

κατάλληλου χρόνου για την εκτέλεση των διάφορων καλλιεργητικών εργασιών 

όπως, επιφανειακή λίπανση µε άζωτο, εφαρµογή µυκητοκτόνων, 

εντοµοκτόνων και ζιζανιοκτόνων. 

 

1.1.2.  Σιτάρι  

 

 Ο κόκκος του σταριού είναι καρύοψις, δηλαδή ένας µονόσπερµος 

καρπός που παραµένει κλειστός κατά την ωρίµανση (µη διαρρηκτός) στον 

οποίο το περικάρπιο συµφύεται µε το περισπέρµιο (seed coats) και το 

ενδοσπέρµιο µαζί µε το έµβρυο γεµίζουν εντελώς την κοιλότητα της ωοθήκης 

(Ματσούκας, 1989). 

Το σιτάρι είναι το σπουδαιότερο από τα σιτηρά λόγω της ποικιλίας και 

της σπουδαιότητας των προϊόντων που παράγονται από αυτό (π.χ. ψωµί, 

είδη ζαχαροπλαστικής).  

Από το σιτάρι (γένος) είναι γνωστά 15 είδη από τα οποία µόνο τρία 

έχουν εµπορική σηµασία: 

  α) Το µαλακό σιτάρι (Triticum aestivum ή Triticum vulgare): από τις 

ποικιλίες του οποίου λαµβάνεται το κοινό άσπρο αλεύρι αρτοποιίας. Έχει 

µαλακή δοµή και σε τοµή του κόκκου το ενδοσπέρµιο συνήθως είναι 

αλευρώδες. Ανάλογα µε την ποικιλία το χρώµα του ακέραιου κόκκου µπορεί 

να έχει απόχρωση προς το άσπρο ή προς το κόκκινο (red). Οι αµερικάνικες 

Hart red  ποικιλίες είναι περιζήτητες για την εξαιρετική αρτοποιητική ικανότητα 

των αλεύρων που παράγονται από αυτές.  Στην Ελλάδα τα σιτάρια αυτά 

χαρακτηρίζονται ως «ηµίσκληρα» για να µην γίνεται σύγχυση µε το «σκληρό» 

(durum) είδος που αναφέρεται αµέσως παρακάτω.  
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 β) Το σκληρό σιτάρι (Triticum durum): γνωστό και ως «durum». 

Ανήκει στο γένος Triticum και είναι ένα µονοκοτυλήδονο της οικογένειας 

Gramineae, της φυλής Triticeae, και της υποφυλής Triticinae (Fabriani et al, 

1988). Συγκαταλέγεται στα επονοµαζόµενα χειµερινά σιτηρά και ανήκει στα 

αγρωστώδη (Βούτσινος και Συν.,2003). 

 Από τις διάφορες ποικιλίες του λαµβάνονται σιµιγδάλια για την 

παρασκευή ζυµαρικών. Οι κόκκοι του είναι πολύ σκληροί και η τοµή του 

ενδοσπερµίου υαλώδης. Χρησιµοποιούνται οι ποικιλίες των οποίων η 

απόχρωση των κόκκων είναι προς το άσπρο. Οι ποικιλίες µε κόκκινη 

απόχρωση προορίζονται για ζωοτροφές. 

γ) Το είδος (Triticum compactum): Έχει µαλακή δοµή και 

χαµηλότερο από τα άλλα πρωτεϊνικό περιεχόµενο. Το αλεύρι του 

χρησιµοποιείται  για ορισµένα µόνο παρασκευάσµατα για τα οποία απαιτείται 

πολύ χαµηλό ποσοστό πρωτεΐνης και αδύνατη γλουτένη. Τα χαρακτηριστικά 

αυτά µπορούν να επιτευχθούν µε κατάλληλους χειρισµούς στο αλεύρι από 

µαλακό σιτάρι και στη συνταγή του παρασκευάσµατος, γι’ αυτό η χρήση του 

είναι περιορισµένη.   

Η σκληρή ή µαλακή δοµή του ενδοσπερµίου και το κατά πόσον αυτό 

είναι αλευρώδες ή υαλώδες εξαρτώνται από το πόσο σφιχτά  µε την βοήθεια 

της πρωτεΐνης είναι «πακεταρισµένοι» οι αµυλόκοκκοι µέσα στο εσωτερικό 

του κόκκου  (ενδοσπέρµιο). Πρακτικά το αλευρώδες ενδοσπέρµιο δίνει την 

εντύπωση συµπιεσµένου αλεύρου, ενώ το υαλώδες δίνει την εντύπωση 

σπασµένου µακαρονιού. 

Σε ένα φορτίο σιτηρών ο ποιοτικός έλεγχος θα ενδιαφερθεί 

οπωσδήποτε για τα εξής: καθαρότητα φορτίου όπως προβλέπεται από τη 

συµφωνία της αγοραπωλησίας, δηλ. αν είναι το είδος ή και η ποικιλία που 

συµφωνήθηκε, τι ποσοστό είναι άλλο είδος ή ξένες ύλες, καθώς και πόση είναι 

η υγρασία. Η σηµασία της καθαρότητας του φορτίου είναι προφανής από 

οικονοµικής πλευρά αλλά και από τεχνολογικής καθώς διαφορετική είναι η 

χρήση του κάθε είδους ή ακόµα και ορισµένων ποικιλιών (Κεφαλάς, 2003). 
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Εικόνα 1: Κόκκοι σκληρού σίτου                                               Εικόνα 2: Κόκκοι µαλακού σίτου 

 

1.1.3. Παραγωγή σιταριού 

 

Καλλιέργεια του σιταριού 

 

 Παρόλο που τα χαρακτηριστικά κάθε σιταριού καθορίζονται από τη 

γενετική του συγκρότηση, η ανάπτυξη των χαρακτηριστικών αυτών 

επηρεάζεται από τους παρακάτω περιβαλλοντικούς παράγοντες: 

 

1.1.3.1. Περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την 

καλλιέργεια του σιταριού 

 

α) Κλίµα 

 Η ανάπτυξη του φυτού του σιταριού εξαρτάται από τη θερµοκρασία, 

την ετήσια βροχόπτωση και την κατανοµή της καθώς και από την ποσότητα 

ηλιοφάνειας. Το σιτάρι για να αναπτυχθεί χρειάζεται ελάχιστη θερµοκρασία 3°-

4ο C και µέγιστη 25°-40ο C µε ιδανική τους 25ο C. Ως επί το πλείστον 

καλλιεργείται σε γεωγραφικά πλάτη 30°-60ο C Βόρεια και 25°-40ο C Νότια. 

Προκειµένου να φτάσει στην ωρίµανση, το φυτό του σιταριού χρειάζεται 

τουλάχιστον 100 ηµέρες και νύχτες χωρίς παγετό. Το σιτάρι σπείρεται είτε 

φθινόπωρο/χειµώνα είτε την άνοιξη. Το σιτάρι που σπείρεται χειµώνα έχει 

µεγαλύτερη απόδοση. Το σιτάρι αναπτύσσεται σε περιοχές µε µέση ετήσια 

βροχόπτωση από 25 εκατοστόµετρα έως 175 εκατοστόµετρα, αλλά τα 3/4 της 
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παγκόσµιας παραγωγής προέρχονται από περιοχές όπου η βροχόπτωση 

φτάνει στα 37 µε 87 εκατοστόµετρα.  

 

 Οι ιδανικές συνθήκες είναι υγρός και ψυχρός καιρός κατά την ανάπτυξη 

του φυτού και ζεστός και ξηρός κατά την ωρίµανση του σπόρου. Ο ιδανικός 

χρόνος ωρίµανσης διαρκεί έξι έως οκτώ εβδοµάδες µε µέση θερµοκρασία 

19οC. 

 

β) Έδαφος 

 Το σιτάρι µπορεί να αναπτυχθεί σε διάφορους τύπους εδαφών. Όµως 

τα καλύτερα χωράφια σιταριού είναι τα αργιλώδη, τα οποία έχουν λεπτόκοκκο 

χώµα. Αυτά συγκρατούν καλύτερα το νερό, ενώ αποστραγγίζονται και 

αερίζονται εύκολα. Το έδαφος πρέπει να είναι πλούσιο σε άζωτο, φώσφορο 

και κάλιο καθώς και σε σίδηρο και µαγνήσιο. 

 

γ) Μυκητιακές ασθένειες 

 Οι µυκητιακές ασθένειες αποτελούν σηµαντικό παράγοντα µείωσης της 

σοδιάς του γεωργού. Το σιτάρι µπορεί να προσβληθεί από µύκητες 

µεταφερόµενους µε τον αέρα ή προερχόµενους από το χώµα. Αναλόγως του 

σηµείου προσβολής (φύλλωµα, µίσχος) µειώνεται και η ποσότητα του 

παραγόµενου σιταριού αλλά και η ποιότητα αυτού (καρπός). 

 

1.1.3.2.  Παραγωγή σιταριού εκτός Ελλάδας 

 

Οι χώρες που παράγουν τις µεγαλύτερες ποσότητες σιταριού είναι η 

Κίνα, οι Η.Π.Α, ο Καναδάς, οι χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, η Ινδία, η 

Αυστραλία, η Αργεντινή και από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Γαλλία, 

η Αγγλία, η Ιταλία και η Γερµανία. Το περισσότερο σιτάρι καταναλώνεται εντός 

των χωρών που παράγεται. Λίγες χώρες παράγουν σιτάρι σε µεγαλύτερη 

ποσότητα από τις ανάγκες τους. Οι κυριότερες χώρες εξαγωγής σιταριού είναι 

οι Η.Π.Α, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Ευρωπαϊκή  Ένωση και η Αργεντινή 

(Αφεντούλη και Συν., 2004). 

Το σκληρό σιτάρι καλλιεργείται κυρίως στο νότιο τµήµα της Ευρώπης. 

Η πιο σηµαντική παραγωγός χώρα είναι η Ιταλία, ιδιαίτερα στο κεντρικό και 
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νότιο τµήµα της χώρας, όπου χρησιµοποιούνται στην βιοµηχανία ζυµαρικών. 

Η επόµενη χώρα σε επίπεδα παραγωγής σκληρού σίτου είναι η Ελλάδα, 

ακολουθούµενη από την Γαλλία και την Ισπανία (Fabriani et al, 1988). 

 

1.1.3.3.   Η καλλιέργεια του σίτου στην Ελλάδα 

 

Στην Ελλάδα καλλιεργούνται συνολικά 10 έως 11 εκατοµµύρια 

στρέµµατα µε µαλακό και σκληρό σιτάρι. Ο αριθµός των καλλιεργούµενων 

στρεµµάτων διατηρείται στα ίδια επίπεδα µε µικρές διακυµάνσεις από το 1950 

µέχρι σήµερα. Οι αποδόσεις όµως αυξήθηκαν σηµαντικά µετά το 1950 µε την 

εισαγωγή στην καλλιέργεια παραγωγικών ποικιλιών, τη χρησιµοποίηση 

λιπασµάτων, τη βελτίωση της τεχνικής καλλιέργειας και την εκµηχάνιση. Η 

χώρα µας έγινε αυτάρκης σε σιτάρι από το 1956 και σήµερα έχει περιθώρια 

εξαγωγής. Η µέση απόδοση του µαλακού σιταριού στην Ελλάδα κυµαίνεται 

από 300-350Kg / στρ. και του σκληρού από 250-300Kg / στρ. Σε γόνιµα όµως 

εδάφη οι συνήθεις αποδόσεις είναι 500-600Kg / στρ. για το µαλακό σιτάρι και 

400-500Kg / στρ. για το σκληρό (Αφεντούλη και Συν., 2004). 

Μέχρι το 1981 (ένταξη της Ελλάδος στην ΕΟΚ) η πολιτική για το σιτάρι 

που ασκούνταν από την πολιτεία ήταν έντονα παρεµβατική και αποσκοπούσε 

στο να εξασφαλίσει ικανοποιητικό εισόδηµα στους σιτοπαραγωγούς σε 

συνδυασµό µε την οµαλή διοχέτευση του στην κατανάλωση και την 

απορρόφηση τυχών πλεονασµάτων. Επίσης υπήρχαν επιδοτήσεις αγορών 

σιταριών. Από το 1976 και µετά άρχισε το κράτος να δίνει εξαγωγικές 

ενισχύσεις για τις εξαγωγές αλευριού και σιµιγδαλιού δίνοντας έτσι µία αύξηση 

της παραγωγής.  

Από το 1981 και µετά εφαρµόζεται στην Ελλάδα η Ενιαία για όλα τα 

κράτη µέλη Κοινοτική Πολιτική για το σιτάρι. Από το 1986 το Ευρωπαϊκό 

συµβούλιο αποφάσισε να ισχύει η αρχή της συνυπευθυνότητας και στα 

∆ηµητριακά. Το σύστηµα αυτό προέβλεπε µια ανώτατη ποσότητα για το 

σύνολο της παραγωγής δηµητριακών της Ευρωπαϊκής οικονοµικής 

κοινότητας πέρα από την οποία επιβαλλόταν µειώσεις στις τιµές των 

προϊόντων και έτσι µειωνόταν τα εισοδήµατα των παραγωγών που 

θεωρούνται συνυπεύθυνοι για την δηµιουργία υπερβολικών αποθεµάτων  

(Μπούσµπουρας, 1989). 
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1.1.3.4.  Το σιτάρι σαν πρώτη ύλη της αλευροβιοµηχανίας  

 

Το σιτάρι που χρησιµοποιείται στην αλευροβιοµηχανία ως πρώτη ύλη 

είναι, είτε σκληρό είτε µαλακό.  

Οι αλευροβιοµηχανίες ενδιαφέρονται για την παραλαβή σιταριού προς 

µεταποίηση κατάλληλης αλευροποιητικής ικανότητας, κατάλληλο προς 

αποθήκευση και µε µεγάλη απόδοση σε αλεύρι καλής ποιότητας 

(Μπούσµπουρας, 1989). 

Κριτήρια ποιότητας του σιταριού σαν πρώτη ύλη για την 

αλευροβιοµηχανία είναι: 

α) Καλή κατάσταση (χρώµα φυσιολογικό, στιλπνότητα, απρόσβλητο από 

καιρικές συνθήκες εντοµολογικές και µυκητολογικές προσβολές, όχι 

βλαστηµένο) 

β) Καθαρότητα (απαλλαγµένο από ξένες ύλες) 

γ) Υγρασία (όχι ανώτερη από 16% για άµεση άλεση και 15% όταν πρόκειται 

να αποθηκευτεί)  

 

1.1.3.5.  Προϊόντα που προέρχονται από σιτάρι 

 

Κατά την άλεση των σιτηρών λαµβάνονται: α) Το µαλακό αλεύρι (από 

το µαλακό σιτάρι) το οποίο χρησιµοποιείται για την παραγωγή ψωµιού και 

διαφόρων ειδών ζαχαροπλαστικής (τσουρέκια, κέικ, µπισκότα, γκοφρέτες, 

λουκουµάδες, ντόνατς και β) το σιµιγδάλι (ψιλό-χονδρό) και το κίτρινο αλεύρι, 

από τα οποία παράγονται τα διάφορα ζυµαρικά  και το χωριάτικο (κίτρινο) 

ψωµί (Τσιάρας, 1999). 

Στα ζυµαρικά µπορεί να περιλαµβάνονται το σπαγγέτι, τα µακαρόνια, τα 

λαζάνια κ.α. σε παγκόσµιο επίπεδο, ενώ σε τοπική βάση βρίσκει εφαρµογή σε 

προϊόντα όπως το κουσκούς, το bulgur, το freken, σε διογκωµένα δηµητριακά, 

noodles. Για παράδειγµα, στη Συρία, στο Λίβανο, στην Ιορδανία και στην 

Αίγυπτο, το αλεύρι από σκληρό σίτο χρησιµοποιείται ευρέως για την 

παραγωγή επίπεδων ψωµιών (Liu et al, 1996). Στην Μέση Ανατολή και στην 

βόρεια Αφρική τα κύρια προϊόντα από αλεύρι σκληρού σίτου είναι τα τοπικά 

ψωµιά, κουσκούς και bulgur (a cracked wheat cereal) (Smith, 1995). 
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1.1.4. Στάδια επεξεργασίας σιταριού 

 

 

 

 

 

• Παραλαβή 

 Η παραλαβή του σιταριού γίνεται µε φορτηγά αυτοκίνητα, βαγόνια 

τρένων ή πλοία αναλόγως και της θέσης του κάθε µύλου. Παλαιότερα η 

εκφόρτωση από το πλοίο γινόταν µε ειδικούς κάδους προσαρτηµένους σε 

Εικόνα 3: ∆ιάγραµµα ροής αλευροβιοµηχανίας 
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ανελκυστήρα, σήµερα όµως η εκφόρτωση γίνεται συνήθως µε αναρρόφηση. 

Το σιτάρι κατά την εκφόρτωση ζυγίζεται, διέρχεται από µαγνήτη προκειµένου 

να αφαιρεθούν τυχόν µεταλλικά αντικείµενα και ακολούθως υποβάλλεται σε 

έναν αρχικό καθαρισµό που αποµακρύνει µε τη βοήθεια ροής αέρα µεγάλες 

σε σχήµα ξένες ύλες, ελαφρότερες του σιταριού, όπως ξύλα και χαρτιά. 

Στη συνέχεια αποθηκεύεται σε σιλό. 

 

• Καθαρισµός 

 Το σιτάρι πριν αλεστεί πρέπει να καθαριστεί πλήρως από οποιαδήποτε 

ξένη προς αυτό ύλη και να υγρανθεί στο επιθυµητό επίπεδο για την άλεση. Οι 

ξένες ύλες που µπορεί να περιέχονται µέσα στο σιτάρι είναι: σπόροι άλλων 

δηµητριακών (κριθάρι, σίκαλη, καλαµπόκι, βρώµη), άχυρο, χαρτί, πέτρες, 

άµµος, σκόνη, κεχρί κ.ά. Ο διαχωρισµός των ακαθαρσιών από το σιτάρι 

γίνεται βάσει µεγέθους, ειδικού βάρους, σχήµατος και αντίστασης στον αέρα. 

Πιο αναλυτικά: 

- ∆ιαχωρισµός βάσει µεγέθους: Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο το σιτάρι περνάει 

πάνω από µεταλλικά κόσκινα όπου διαχωρίζονται ξένες ύλες µεγέθους 

µικρότερου ή µεγαλύτερου από αυτό του σιταριού. 

- ∆ιαχωρισµός βάσει σχήµατος: Ορισµένες ξένες ύλες δεν µπορούν να 

διαχωριστούν βάσει µεγέθους αλλά βάσει σχήµατος. Για παράδειγµα, σιτάρι 

που περιέχει σφαιρικούς καρπούς, αν τροφοδοτηθεί σε ένα σπιράλ µε κλίση, 

οι σφαιρικοί καρποί θα κινηθούν προς το εξωτερικό µέρος του σπιράλ από 

όπου θα µπορούν να συλλεχθούν ξεχωριστά από το σιτάρι. 

- ∆ιαχωρισµός βάσει ειδικού βάρους: Ορισµένες ξένες ύλες όπως πέτρες η 

γυαλιά έχουν το ίδιο σχήµα και µέγεθος όπως το σιτάρι και δεν µπορούν να 

διαχωρισθούν εύκολα. Σε αυτή την περίπτωση µπορεί να γίνει διαχωρισµός 

βάσει διαφοράς στο ειδικό βάρος, µε τη βοήθεια κατάλληλης ροής αέρα που 

διαχωρίζει το σιτάρι από τις βαρύτερες από αυτό ύλες. 

- ∆ιαχωρισµός βάσει της αντίστασης στον αέρα: Ξένες ύλες που είναι 

ελαφρύτερες του σιταριού όπως η σκόνη και η άµµος µπορούν να 

αποµακρυνθούν µε τη βοήθεια ισχυρού ρεύµατος αέρα που περνάει µέσα 

από ένα λεπτό στρώµα σιταριού. 
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• Ύγρανση 

 Η υγρασία του σιταριού πρέπει να διατηρείται σε συγκεκριµένα 

επίπεδα, ώστε να επιτυγχάνεται ο διαχωρισµός του αλεύρου από τα πίτυρα. Η 

ποσότητα της προστιθέµενης υγρασίας και ο χρόνος παραµονής του σιταριού 

πριν την άλεση εξαρτάται από τη σκληρότητα του σιταριού, τις κλιµατικές 

συνθήκες και τις προδιαγραφές υγρασίας του τελικού προϊόντος. Η ύγρανση 

του σιταριού επιτρέπει τον πιο αποτελεσµατικό διαχωρισµό του πιτύρου από 

το ενδόσπερµα και τον κατάλληλο βαθµό µαλακότητας του εσωτερικού του 

καρπού ώστε να επιτυγχάνεται καλή απόδοση κατά την άλεση. 

 

• Άλεση 

 Η διαδικασία της άλεσης έχει στόχο να ανοίξει το σπόρο του σιταριού 

και να αποξύσει το ενδόσπερµα, να αποµακρύνει τοπίτυρο, να αλέσει το 

ενδόσπερµα σε αλεύρι και να κοσκινίσει το αλεύρι ώστε να αποκτήσει τη 

σωστή κοκκοµετρία και να µην περιέχει πίτυρο και φύτρο. 

Η µυλωνική είναι µιά σύνθετη διεργασία που αποτελείται από συνεχείς 

αλέσεις και διαχωρισµούς. Η άλεση πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια 

κυλίνδρων και αποτελείται από τρία µέρη: Το σύστηµα σπασίµατος, που 

διαχωρίζει και αποµακρύνει το ενδόσπερµα από το πίτυρο σε σχετικά µεγάλα 

κοµµάτια, το σύστηµα απόξυσης, που αποµακρύνει µικρά κοµµάτια πίτυρου 

και φύτρου που είναι προσκολληµένα στο ενδόσπερµα και τέλος το σύστηµα 

µείωσης, που αλέθει το ενδόσπερµα σε αλεύρι. 

 Κατά τη φάση του διαχωρισµού γίνεται το κοσκίνισµα και ο 

καθαρισµός. Το κοσκίνισµα, γενικά, επιτυγχάνει την ταξινόµηση του 

ενδοσπέρµατος ανάλογα µε το µέγεθος. O καθαρισµός είναι η διεργασία κατά 

την οποία το σιµιγδάλι και τα άλλα κλάσµατα που προκύπτουν από το 

σπάσιµο του καρπού καθαρίζονται από το πίτυρο. 

 

• Αποθήκευση και συσκευασία 

 Το παραγόµενο από την άλεση αλεύρι µεταφέρεται σε σιλό 

αποθήκευσης, κατασκευασµένo από ατσάλι ή τσιµέντο. Από εκεί το αλεύρι 

είτε θα οδηγηθεί κατευθείαν στη συσκευασία είτε στον αναµείκτη ώστε να 

αναµειχθεί µε κάποιας άλλης ποιότητας αλεύρι και βελτιωτικά (γλουτένη, 

ασκορβικό οξύ, διάφορα ένζυµα, όπως η αµυλάση κ.ά.). Η τελική συσκευασία 
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του αλεύρου ποικίλλει από πακέτο του 0,5 Kg µέχρι σακί των 50 Kg. Μπορεί 

όµως το αλεύρι να φορτώνεται και σε σιλοφόρο 25 τόνων. Αµέσως πριν την 

τελική συσκευασία πρέπει να µεσολαβεί κόσκινο κατάλληλης διαµέτρου και 

µεταλλικός ανιχνευτής για την αποµάκρυνση τυχόν ξένων προς το αλεύρι 

υλικών, που για οποιοδήποτε λόγο δεν µπόρεσαν να αποµακρυνθούν στα 

προηγούµενα στάδια επεξεργασίας του σιταριού. 

 

• Ποιοτικός έλεγχος σιταριού 

 Ο ποιοτικός έλεγχος του αλεύρου ξεκινά από τον έλεγχο του 

παραλαµβανόµενου σιταριού, συνεχίζεται στα διάφορα στάδια της άλεσης και 

καταλήγει στον έλεγχο του τελικού προϊόντος. Πριν από την παραλαβή του 

σιταριού, θα πρέπει ο µύλος να λαµβάνει πιστοποιητικό ανάλυσης από τον 

προµηθευτή του ως προς τα συµφωνηθέντα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά 

του σιταριού, όπως το ποσοστό υγρασίας, το ποσοστό πρωτεΐνης, το ειδικό 

βάρος, το ποσοστό ξένων υλών και ο αριθµός πτώσης. Ειδικότερα για τα 

µαλακά σιτάρια το συµφωνητικό περιλαµβάνει τεστ ζέλενυ και αλβεογράφηµα, 

ενώ για τα σκληρά σιτάρια ποσοστό υαλωδών κόκκων και µαύρων στιγµάτων. 

Επίσης πιστοποιητικό συµµόρφωσης της συγκεκριµένης παρτίδας ως προς 

τα όρια της Ευρωπαϊκής  Ένωσης για τους διάφορους επιµολυντές 

(υπολείµµατα φυτοφαρµάκων, µυκοτοξίνες, βαρέα µέταλλα, 

ραδιενέργεια).Εκτός όµως από το πιστοποιητικό ανάλυσης, ο κάθε µύλος 

κάνει τις δικές του αναλύσεις σε αντιπροσωπευτικό δείγµα της παραλαβής. 

Με τις αναλύσεις αυτές εξετάζονται: 

� Το ειδικό βάρος (Βάρος Εκατόλιτρου). Αποτελεί κριτήριο της ποιότητας 

αλλά και της εµπορικής αξίας του σιταριού. Κόκκοι σιταριού που έχουν 

αναπτυχθεί φυσιολογικά παρουσιάζουν αυξηµένο ειδικό βάρος και άρα 

µεγαλύτερη απόδοση σε αλεύρι και µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε 

γλουτένη 

� Το ποσοστό ξένων υλών που περιλαµβάνει τα επιµέρους ποσοστά 

σπασµένων κόκκων, σπόρων άλλων δηµητριακών και 

προσβεβληµένων από έντοµα σπόρων, φυτρωµένων σπόρων και 

αδρανών ξένων υλών και ζιζανίων 

� Το ποσοστό υαλώδων κόκκων για τα σκληρά σιτάρια 

� Το ποσοστό υγρασίας 
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� Το πρωτεϊνικό περιεχόµενο 

� Το ποσοστό υγρής γλουτένης. Ως γνωστόν η γλουτένη επηρεάζει 

σηµαντικά τη ρεολογική συµπεριφορά του ζυµαριού και τη διόγκωση 

των αρτοσκευασµάτων 

� Ο αριθµός πτώσης (FALLING NUMBER), o oποίος µετρά τη δράση του 

ενζύµου της α-αµυλάσης ώστε να διαγνώσει ζηµιά από φυτρωµένο 

σιτάρι και γενικά την καλή κατάσταση του σιταριού 

� Το τεστ καταβύθισης Ζέλενυ που για τα µαλακά σιτάρια αποτελεί ένα 

µέτρο εκτίµησης της αρτοποιητικής ικανότητας του σιταριού 

 

 Τα σιτηρά σε πολύ λίγες περιπτώσεις χρησιµοποιούνται όπως 

παραλαµβάνονται από το φυτό. Οι κόκκοι επάνω στο φυτό έχουν 

προστατευτικό κάλυµµα που προέρχεται από µετασχηµατισµένα φύλλα. Το 

κάλλυµα και τα τµήµατά του καλούνται λέπυρα και ανάλογα µε το σιτηρό είναι 

χαλαρά συνεκτικά συνδεδεµένα µε τον υπόλοιπο κόκκο.  

Χαλαρό είναι το κάλλυµα στο σιτάρι, καλαµπόκι, σίκαλη, σόργο, κεχρί, και τα 

τµήµατά του αποµακρύνονται µε τον αλωνισµό.  

Στο ρύζι και στις περισσότερες ποικιλίες του κριθαριού και της βρώµης το 

κάλλυµα είναι προσκολληµένο στον κόκκο και αποµακρύνεται µε ειδικά 

µηχανήµατα στους µύλους.  

Τα λέπυρα δεν αποµακρύνονται στις εξής περιπτώσεις: κατά τη βυνοποίηση 

του κριθαριού, σε ελάχιστες περιπτώσεις στην Ινδία και την Αφρική που 

αφορούν στο σόργο και στο κεχρί, και όταν το σιτηρό προορίζεται για 

ζωοτροφή.  

 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το πρώτο στάδιο επεξεργασίας των 

σιτηρών είναι η αποµάκρυνση των λεπύρων. Σε όσα σιτηρά η αποµάκρυνση 

µπορεί να γίνει µε αλωνισµό, επιτυγχάνεται καλύτερη συντήρηση των κόκκων, 

και επιπλέον διευκολύνεται η µεταφορά σε διαφορετικούς προορισµούς των 

κόκκων και σε διαφορετικούς των λεπύρων µε τα άχυρα. Σε όσα σιτηρά τα 

λέπυρα είναι προσκολληµένα στον κόκκο, η αποµάκρυνσή τους αποτελεί 

µέρος της επεξεργασίας των σιτηρών στο εργοστάσιο. 

 Οι πιο συνηθισµένες επεξεργασίες των σιτηρών είναι: 

 α) η ξηρή άλεση 
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β) η αποφλοίωση 

γ) η υγρή άλεση 

δ) η βυνοποίηση και παραγωγή αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών, και  

ε) η θερµική επεξεργασία όπως: βράσιµο ή ψήσιµο (µερικό ή ολικό), διάρρηξη 

κόκκων µε εκτόνωση ατµού (µε «κανόνι» ή µε εξωθητή) για παρασκευή 

έτοιµων (ή σχεδόν έτοιµων) για κατανάλωση προϊόντων). Τέτοια προϊόντα 

είναι το µαγειρευµένο ρύζι, τα σιτηρά προγεύµατος, τα snacks, το ποπ κορν 

κλπ. 

 

1.1.5. Η ξηρή άλεση των σιτηρών 

 

 Η ξηρή άλεση των σιτηρών αποσκοπεί στην ελάττωση του µεγέθους 

επιλεκτικά των διαφόρων µερών του κόκκου, ώστε να γίνει εύκολος ο 

διαχωρισµός τους και να αποκτήσουν το επιθυµητό µέγεθος. Στην ξηρή άλεση 

υπάγεται και η αποφλοίωση (αποµάκρυνση των λεπύρων) της βρώµης, του 

κριθαριού, του ρυζιού και η αποπιτύρωση του ρυζιού, οπότε η ελάττωση του 

µεγέθους γίνεται µόνο για τα λέπυρα και τα πίτυρα που αποµακρύνονται. Η 

ξηρή άλεση των υπόλοιπων σιτηρών συνήθως συνεχίζεται και στο 

ενδοσπέρµιο, το οποίο υφίσταται κατάτµηση σε κόκκους µεγαλύτερους από 

200 µm που είναι τα διάφορα σιµιγδάλια (ψιλά ή χονδρά) ή σε κόκκους 

µικρότερους από 160 µm που αποτελούν το αλεύρι. Το φύτρο αποµακρύνεται 

από το ενδοσπέρµιο. Έτσι τα προϊόντα της ξηρής άλεσης είναι σε γενικές 

γραµµές τα πίτυρα (χονδρά – ψιλά – κτηνάλευρα), το αλεύρι ή το σιµιγδάλι και 

το φύτρο. Στο εµπόριο το αλεύρι και το σιµιγδάλι πουλιούνται χωριστά από τα 

υπόλοιπα, αλλά οι ανάγκες της αγοράς και του µάρκετινγκ έχουν οδηγήσει 

στην εµφάνιση προϊόντων που αποτελούν συνδυασµούς των ανωτέρω, π.χ. 

άλευρα ολικής άλεσης ή άλευρα εµπλουτισµένα µε φύτρο σίτου. 

 

Η διαδικασία της ξηρής άλεσης περιλαµβάνει τα εξής στάδια:  

� Καθαρισµός 

� Κοντισιονάρισµα  

� Κυρίως άλεση. 
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 Επειδή η ξηρή άλεση είναι κατεξοχήν άλεση σίτου, τα στάδια αυτά θα 

εξεταστούν σε έναν αλευρόµυλο. 

 

 

 

 

1.1.5.1. Καθαρισµός 

 

 Στα φορτία των σιτηρών υπάρχουν πάντοτε ξένες ύλες που βρίσκονταν 

στο χωράφι και παρασύρθηκαν από τις µηχανές συγκοµιδής και φόρτωσης. 

Τέτοιες ύλες είναι σπόροι άλλων φυτών και άλλων δηµητριακών, άχυρα, 

χώµα, πέτρες, µεταλλικά και ξύλινα θραύσµατα από τις µηχανές και τα 

εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν προηγουµένως, όσα είναι σιδερένια θα 

συγκρατηθούν από τους µαγνήτες, ενώ αν αφεθούν να περάσουν στα 

επόµενα µηχανήµατα θα προκαλέσουν ζηµιές και σπινθήρες. Οι σπινθήρες σε 

αλευρόµυλο είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι, γιατί το µίγµα λεπτοαλεσµένου 

αλεύρου και αέρα σε κάποια αναλογία είναι εκρηκτικό. Το αλεύρι, ως οργανικό 

υλικό που µπορεί να καεί, συµπεριφέρεται όπως η σκόνη του άνθρακα σε 

ανάλογες περιπτώσεις (δηλαδή λεπτός διαµερισµός, παρουσία οξυγόνου ή 

Εικόνα 4: ∆ιαδικασία άλεσης σίτου (How flour is milled, 2010) 
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οξειδωτικής ουσίας, πρβλ. πυρίτιδα). Μαγνήτες τοποθετούνται και σε άλλα 

σηµεία του µύλου, πριν από µηχανήµατα που περιστρέφονται µε µεγάλη 

ταχύτητα ή ασκούν ισχυρές τριβές στο σιτάρι, για τους ίδιους προληπτικούς 

λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω. 

 Το σιτάρι καθαρίζεται από τις υπόλοιπες ξένες ύλες περνώντας από 

κόσκινα και από συσκευές στις οποίες διέρχεται ρεύµα αέρος. Στην είσοδο 

του πρώτου κόσκινου εισέρχεται ρεύµα αέρος προς τα άνω για να 

αποµακρυνθούν ελαφρά αντικείµενα όπως άχυρα, λέπυρα, σκόνη, κόκκοι µε 

φαγωµένο από έντοµα ενδοσπέρµιο. Το πρώτο κόσκινο έχει οπές 

µεγαλύτερες από τους κόκκους, ώστε οι κόκκοι να διέρχονται αλλά να 

συγκρατούνται τα µεγαλύτερα αντικείµενα π.χ. πέτρες, κόκκοι καλαµποκιού. 

Καθώς διέρχεται από τις οπές, το σιτάρι πέφτει σε άλλο κόσκινο που έχει 

οπές µικρότερες από τους κόκκους. Το κόσκινο αυτό συγκρατεί τους κόκκους 

του σίτου και αφήνει να περάσουν µικρότεροι κόκκοι, χώµα κτλ. Φεύγοντας το 

σιτάρι από το δεύτερο κόσκινο περνά πάλι από ρεύµα αέρος για να 

παρασυρθούν όσα ελαφρά αντικείµενα παρέµειναν. Όλα αυτά µπορούν να 

αποτελούν µέρη της ίδιας συσκευής. 

 Ο µέχρι τώρα καθαρισµός δεν είναι τέλειος, γιατί παραµένουν οι πέτρες 

που έχουν το ίδιο µέγεθος µε τους κόκκους. Αυτές µπορούν να 

αποµακρυνθούν µε τη συσκευή που ονοµάζεται «τράπεζα». Αποτελείται από 

επιφάνεια που έχει ελαφρά κλίση και δονείται. Όταν η κλίση και η δόνηση 

ρυθµιστούν κατάλληλα, τα αντικείµενα που έχουν µικρότερο ειδικό βάρος (οι 

κόκκοι) αναπηδούν πιο έντονα και ανηφορίζουν βγαίνοντας από το επάνω 

άκρο της επιφάνειας, ενώ εκείνα που έχουν µεγαλύτερο ειδικό βάρος (οι 

πέτρες) αναπηδούν λιγότερο και βγαίνουν από το κάτω άκρο της επιφάνειας. 

 Κολληµένο χώµα και σκόνη στους κόκκους µπορούν να 

αποµακρυνθούν µε συσκευές που αναγκάζουν τους κόκκους να τρίβονται είτε 

µεταξύ τους είτε σε διάτρητα τοιχώµατα. Με την τριβή ξεκολλάει το χώµα και η 

σκόνη και στη συνέχεια αποµακρύνονται µε ρεύµα αέρος. 

 Για να ξεχωρίσουν οι κόκκοι από άλλα αντικείµενα του ίδιου µεγέθους 

αλλά διαφορετικού σχήµατος, χρησιµοποιούνται κοκκοδιαλογείς (ή τριέρια). Οι 

συσκευές αυτές περιέχουν θήκες στο σχήµα και µέγεθος των κόκκων του 

σίτου. Οι κόκκοι του σίτου γεµίζουν τις θήκες, αλλά αντικείµενα µε διαφορετικό 

σχήµα µένουν απ’ έξω. Οι θήκες περιστρέφονται και αδειάζουν τους κόκκους 
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του σίτου σε κοχλία µεταφοράς απαλλάσσοντάς τους έτσι από τις ίδιου 

µεγέθους ξένες ύλες. Οι θήκες µπορούν να αποτελούν τις επιφάνειες 

οµοαξονικών δίσκων που περιστρέφονται µέσα σε κυλινδρικό κέλυφος, ή να 

αποτελούν το εσωτερικό περιστρεφόµενου κυλίνδρου. Η τροφοδοσία γίνεται 

στο κάτω µέρος του κελύφους ή του κυλίνδρου όπου γεµίζουν οι θήκες. Το 

άδειασµα των θηκών γίνεται όταν αυτές, µε την περιστροφή των δίσκων ή του 

κυλίνδρου, φθάσουν στο πάνω µέρος όποτε έχουν αναποδογυρίσει, και οι 

κόκκοι λόγω της βαρύτητας πέφτουν σε κατάλληλα τοποθετηµένο κοχλία 

µεταφοράς.  

 Τα µηχανήµατα που περιγράφηκαν είναι τα τυπικά µιας εγκατάστασης 

καθαρισµού κόκκων δηµητριακών ή και άλλων γεωργικών προϊόντων 

(οσπρίων, ξηρών καρπών). Προηγούνται πάντα σε όλες τις επεξεργασίες, 

γιατί η καθαρότητα της πρώτης ύλης είναι κρίσιµη για τη καλή λειτουργία των 

εγκαταστάσεων και την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Υπάρχουν διάφορες 

παραλλαγές των παραπάνω µηχανηµάτων, ανάλογα µε τον κατασκευαστή. Η 

επιλογή και σειρά τοποθέτησής τους είναι ευθύνη του µελετητή της 

εγκατάστασης.  

  

1.1.5.2. Κοντισιονάρισµα 

 

 Το κοντισιονάρισµα συνίσταται στην προσθήκη νερού στο ξηρό σιτάρι 

και παραµονή του σε κυψέλες «ανάπαυσης» για κάποιο χρονικό διάστηµα, 

ώστε το νερό να κατανεµηθεί οµοιόµορφα στους κόκκους πριν αυτού 

αλεστούν. 

 

 Με το κοντισιονάρισµα επιτυγχάνεται: 

 

α. Η αύξηση της ανθεκτικότητας και της ελαστικότητας του 

περικαλύµµατος, ώστε κατά την άλεση να µη θρυµµατιστεί και να δώσει 

πίτυρο σε φυλλίδια. Τα φυλλίδια κατόπιν µπορούν να αποχωριστούν 

από το αλεύρι µε το κοσκίνισµα. 

β. Το µαλάκωµα του ενδοσπέρµιου, ώστε να αποχωριστεί καλύτερα από 

το πίτυρο και να αλεστεί ευκολότερα µε µικρότερη κατανάλωση 

ενέργειας. 
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 Η ποσότητα του νερού που προστίθεται εξαρτάται από την αρχική 

υγρασία του σίτου και υπολογίζεται έτσι ώστε η τελική υγρασία να φθάσει το 

15% έως 18,5% ανάλογα µε τη σκληρότητα του σίτου (µαλακό σιτάρι 15-16%, 

hard 16-17%, durum 17,5-18,5%). Όπως είναι φυσικό, όσο σκληρότερο είναι 

το σιτάρι, τόσο περισσότερο νερό θέλει για να µαλακώσει και να αποχωριστεί 

πληρέστερα το αλεύρι από τα πίτυρα. 

 Κατά την άλεση µέρος της υγρασίας αυτής εξατµίζεται, εξαιτίας της 

θερµότητας που αναπτύσσεται, οπότε το τελικό προϊόν έχει υγρασία λίγο 

µεγαλύτερη από 14%. Μετά µία-δύο ηµέρες, εφόσον ο καιρός δεν είναι πολύ 

υγρός (RH µικρότερη από 70%), το αλεύρι χάνει την επιπλέον υγρασία και 

έρχεται στο εµπόριο µε υγρασία λιγότερη από 14%. 

Το κοντισιονάρισµα διακρίνεται σε ψυχρό και θερµό.    

 

1.1.5.2.1. Ψυχρό κοντισιονάρισµα 

 

 Κατά το ψυχρό κοντισιονάρισµα το σιτάρι ψεκάζεται µε πόσιµο νερό 

ενώ µεταφέρεται µε κοχλία µεταφοράς στις κυψέλες ανάπαυσης. Η ποσότητα 

του νερού που θα δοθεί στο σιτάρι ρυθµίζεται από τον αριθµό των 

ψεκαστήρων και την παροχή. Το µέγιστο ποσοστό νερού που µπορεί να 

απορροφήσει το σιτάρι µε µια διαβροχή είναι 3%. Αν χρειάζεται περισσότερο, 

τότε πρέπει να αφεθεί το σιτάρι σε κυψέλες ανάπαυσης για µερικές ώρες και 

στη συνέχεια να ακολουθήσει δεύτερη διαβροχή. 

 Αφού το σιτάρι πάρει το νερό που υπολογίστηκε, πρέπει να παραµείνει 

στις κυψέλες ανάπαυσης µερικές ώρες και µετά να αλεστεί. Για το µαλακό 

σιτάρι αρκούν 6 ώρες ενώ οι hard ποικιλίες χρειάζονται 10 και το σκληρό 

(durum) σιτάρι τουλάχιστον 12 ώρες. Το σιτάρι δεν πρέπει να µείνει στις 

κυψέλες ανάπαυσης (ή διαβροχής) περισσότερο από 48 ώρες, γιατί αρχίζει να 

αφυπνίζεται το φύτρο και να παράγει ένζυµα, η δραστικότητα των οποίων 

είναι δύσκολο να ελεγχθεί.  

 

 

 

 



20 

 

1.1.5.2.2. Θερµό κοντισιονάρισµα 

 

 Το θερµό κοντισιονάρισµα αποσκοπεί αφενός στην αύξηση της 

υγρασίας του σιταριού, όπως ακριβώς και το ψυχρό, και αφετέρου, µε την 

επίδραση της θερµότητας, στην ανενεργοποίηση των πρωτεασών του 

πεντατοµίτη. Παράλληλα όµως επέρχονται αλλαγές στη συνεκτικότητα, στην 

αντίσταση, στην έκταση και στην ελαστικότητα της γλουτένης. 

 Κατά το θερµό κοντισιονάρισµα η διαβροχή του σίτου γίνεται πρώτα µε 

νερό και στη συνέχεια µε ατµό. Το νερό και ο ατµός εκτοξεύονται προς το 

σιτάρι ενώ αυτό µεταφέρεται µε κοχλιοµεταφορέα στο κοντισιονέρ, που ως 

κατασκευή είναι ένας πύργος στο εσωτερικό του κτιρίου του µύλου, ύψους 10-

15 µέτρων.  

 Το επάνω µέρος του κοντισιονέρ αποτελείται από κυψέλες µε 

θερµαντικά σώµατα, η θερµοκρασία των οποίων µπορεί να ρυθµιστεί µε 

ακρίβεια. Το σιτάρι, υγρό και ζεστό όπως είναι από τη διαβροχή και την 

άτµιση, γεµίζει τις κυψέλες και έρχεται σε επαφή µε τα θερµαντικά σώµατα 

έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί και να διατηρηθεί η καθορισµένη θερµοκρασία. 

Οι κυψέλες είναι κατασκευασµένες µε τρόπο που το σιτάρι, µε την επίδραση 

της βαρύτητας, να κινείται σιγά-σιγά προς τα κάτω και να είναι συνέχεια σε 

επαφή µε τα θερµαντικά σώµατα.  Ο χρόνος παραµονής του σιταριού στο 

κοντισιονέρ καθώς και η θερµοκρασία των θερµαντικών σωµάτων είναι 

δυνατόν να µεταβάλλονται.  

 Μόλις το σιτάρι βγει από το κάτω µέρος των κυψελών, ψύχεται αµέσως 

σε άλλες κυψέλες που βρίσκονται από κάτω και είναι ειδικά κατασκευασµένες 

ώστε το σιτάρι να έρχεται σε επαφή µε ρεύµατα ψυχρού αέρα. Μετά την ψύξη 

οδηγείται στις κυψέλες ανάπαυσης, όπως και στο ψυχρό κοντισιονάρισµα. 

 Το ιδανικό θερµό κοντισιονάρισµα είναι να επιτευχθεί ανενεργοποίηση 

των πρωτεασών χωρίς όµως να µετουσιωθεί η γλουτένη. Επειδή κάτι τέτοιο 

είναι πρακτικώς αδύνατο να επιτευχθεί κατά 100%, πρέπει για κάθε οµοιογενή 

παρτίδα σιταριού που θα κοντισιοναριστεί να καθοριστούν µε δοκιµές ο 

χρόνος και η θερµοκρασία κοντισιοναρίσµατος, ώστε το αποτέλεσµα να είναι 

όσο το δυνατό πιο κοντά στο επιθυµητό  Επειδή συνήθως, για πρακτικούς 

λόγους, η ροή του σιταριού άρα και ο χρόνος παραµονής στο κοντισιονέρ 

τηρείται σταθερός, οι δοκιµές αφορούν µόνο τη θερµοκρασία. 
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 Οι δοκιµές συνίστανται σε εξτενσιογράφηµα του αλεύρου από το σιτάρι 

πριν θερµανθεί στο κοντισιονέρ και σε εξτενσιογράφηµα του αλεύρου από το 

ίδιο σιτάρι κοντισιοναρισµένο σε διάφορες θερµοκρασίες. Συγκρίνονται τα 

εξτενσιογραφήµατα και επιλέγεται το εξτενσιογράφηµα του οποίου οι τιµές 

συµφωνούν µε τις επιθυµητές. Η θερµοκρασία που αντιστοιχεί στο επιλεγµένο 

εξτενσιογράφηµα εφαρµόζεται στο κοντισιονέρ, λαµβάνεται νέο δείγµα 

σιταριού κοντισιοναρισµένου στη θερµοκρασία που εφαρµόστηκε, και γίνεται 

επιβεβαιωτικό εξτενσιογράφηµα στο αλεύρι του. 

 Η παραπάνω εργασία δίνει πιο άµεσα αποτελέσµατα απ’ αυτά που θα 

λαµβάνονταν από ένα εργαστηριακό κοντισιονέρ, γιατί οι δοκιµές γίνονται σε 

δείγµα από το ίδιο µηχάνηµα στο οποίο θα γίνει η εφαρµογή. Στην πράξη 

αξιοποιείται η πείρα από προηγούµενες παρτίδες σιταριού, οπότε και οι 

δοκιµές περιορίζονται στο ελάχιστο. Το σιτάρι από τις αποτυχηµένες δοκιµές 

µπορεί να αναµιχθεί λίγο-λίγο µαζί µε άλλο σιτάρι και να δώσει αλεύρι για 

χρήση που θα καθοριστεί από το εξτενσιογράφηµά του και το ποσοστό υγρής 

γλουτένης που θα έχει.  

 Οι µεταβολές που παρατηρούνται στο αλεύρι µετά το θερµό 

κοντισιονάρισµα του σιταριού σε σχέση µε το αλεύρι του ίδιου σιταριού πριν 

το (θερµό) κοντισιονάρισµα είναι οι εξής: 

 α. Μειώνεται το ποσοστό υγρής γλουτένης, λόγω µείωσης της 

ικανότητας ενυδάτωσής της. 

 β. Μειώνεται η ικανότητα έκτασης της υγρής γλουτένης. Αυτό µπορεί 

να διαπιστωθεί αν εκταθεί η γλουτένη µε τα χέρια. Όταν η γλουτένη του 

κοντισιοναρισµένου σιταριού εκτείνεται, τότε κόβεται πιο γρήγορα από 

του µη κοντισιοναρισµένου. Αν η θερµοκρασία ήταν υψηλή και η 

γλουτένη υπέστη µετουσίωση, τότε δεν έχει καθόλου εκτατότητα, δηλαδή 

κόβεται αµέσως και η υφή της είναι κοκκώδης. 

 γ. Στο εξτενσιογράφηµα εµφανίζεται αύξηση της αντίστασης και µείωση 

της εκτατότητας. Το εµβαδόν της περιοχής κάτωθεν της καµπύλης του 

εξτενσιογραφήµατος αυξάνεται µέχρι κάποια θερµοκρασία 

κοντισιοναρίσµατος, από εκεί και πέρα όµως µειώνεται. 

 δ.   Μειώνεται η ικανότητα του αλεύρου να απορροφά νερό. Αυτό 

µπορεί να ελεγχθεί µε τον φαρινογράφο και σχετίζεται µε τη µείωση της 

ικανότητας ενυδάτωσης της γλουτένης.  
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 Οι παραπάνω µεταβολές της γλουτένης και κατ’ επέκταση του 

ζυµαριού επιδιώκονται µε το θερµό κοντισιονάρισµα στις περιπτώσεις που το 

σιτάρι έχει πολύ µαλακή υγρή γλουτένη, αλλά το ποσοστό της είναι σχετικά 

υψηλό (30-35%), και το εξτενσιογράφηµα δείχνει µικρή αντίσταση (µέχρι 200 

BU) και µεγάλη εκτατότητα. Τα χαρακτηριστικά αυτά συναντώνται συχνά σε 

υγιή ελληνικά σιτάρια, δηλ. που δεν έχουν προσβληθεί από πεντατοµίτη. Ένα 

τέτοιο σιτάρι θα διορθωθεί εντυπωσιακά µε κοντισιονάρισµα σε µέτριες 

θερµοκρασίες και το ποσοστό της υγρής γλουτένης θα παραµείνει 

ικανοποιητικό παρά τη µείωσή του. Οι θερµοκρασίες κοντισιοναρίσµατος που 

χρησιµοποιούνται σε τέτοιες περιπτώσεις είναι γύρω στους 50o C, οπότε η 

γλουτένη δεν κινδυνεύει να µετουσιωθεί. Ωστόσο κάποιες αλλαγές 

συµβαίνουν στην δοµή της. Το τι ακριβώς συµβαίνει δεν είναι γνωστό. Μια 

εξήγηση, η οποία αφορά µέρος του φαινοµένου, είναι ότι πιθανόν 

επιταχύνεται, λόγω της θερµότητας, η οξείδωση από το οξυγόνο του αέρα 

µερικών σουλφυδρυλικών οµάδων µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται 

δισουλφιδικές γέφυρες, κάτι που γίνεται µε αργό ρυθµό στη συνηθισµένη 

θερµοκρασία, όταν το σιτάρι είναι αποθηκευµένο για αρκετό χρονικό 

διάστηµα. 

  

1.1.5.3. Η κυρίως άλεση 

 

 Με την κυρίως άλεση επιτυγχάνονται ακριβώς οι στόχοι της ξηρής 

άλεσης. Στους αρχαίους χρόνους η ελάττωση του µεγέθους γινόταν σε οικιακή 

κλίµακα µε γουδί. Αργότερα εξελίχθηκαν οι µύλοι µε µυλόπετρες. 

 Οι µύλοι µε µυλόπετρες έχουν δύο µειονεκτήµατα:  

α) Ο διαχωρισµός του πιτύρου είναι ατελής µε αποτέλεσµα το αλεύρι να 

είναι πρακτικώς πιτυρούχο.  

β) Η θερµότητα που αναπτύσσεται κατά την άλεση συσσωρεύεται, 

ζεσταίνει τις µυλόπετρες, και το αλεύρι βγαίνει πολύ ζεστό µε ότι συνεπάγεται 

αυτό για τη γλουτένη. Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι το ψωµί να γίνεται 

σκούρο και µε σφιχτή δοµή. Ειδικότερα η σφιχτή δοµή εξαρτάται και από τον 

τρόπο αρτοποίησης. 



23 

 

 Για να ξεπεραστούν αυτά τα µειονεκτήµατα αναπτύχθηκε η τεχνολογία 

της άλεσης µε κυλίνδρους. Αυτή έχει το πλεονέκτηµα ότι το σιτάρι περνά πολύ 

γρήγορα από το ζεύγος των κυλίνδρων, οπότε δεν προλαβαίνει να θερµανθεί 

αρκετά. Στη συνέχεια κάνει µεγάλη διαδροµή, περνά από κόσκινα, οπότε 

ψύχεται. Ένα άλλο πλεονέκτηµα είναι ότι η άλεση γίνεται διαδοχικά σε πολλά 

στάδια, οπότε και ο διαχωρισµός του πιτύρου από το αλεύρι µπορεί να είναι 

πλήρης.  

 Τα βασικά στοιχεία του κυλινδρόµυλου είναι τα ζεύγη των κυλίνδρων 

και τα κόσκινα που ακολουθούν. Οι κύλινδροι τοποθετηµένοι σε 

«κυλινδροµηχανές» περιστρέφονται κατ’ αντίθετη φορά και µε διαφορετική 

ταχύτητα ο καθένας. Το πλήθος των ζευγών των κυλίνδρων – και εποµένως 

και τα στάδια της άλεσης – διαφέρει ανάλογα µε το σχεδιασµό του 

αλευρόµυλου. Τα στάδια διακρίνονται σε στάδια σπασίµατος και στάδια 

λειοτρίβησης. Τα πρώτα περιλαµβάνουν κυλίνδρους µε χαραγµένη την 

επιφάνειά τους κατά το µήκος τους. Οι κύλινδροι αυτοί χαρακτηρίζονται ως 

σπαστήρες. Τα στάδια λειοτρίβησης περιλαµβάνουν κυλίνδρους µε σχεδόν 

λεία έως τελείως λεία επιφάνεια. Τα στάδια του σπασίµατος είναι και τα 

περισσότερα. Οι κύλινδροι αυτών των σταδίων έχουν στην επιφάνειά τους 

αυλακώσεις µε παράλληλες ακµές που σχηµατίζουν µικρή γωνία µε τη 

γενέτειρα του κυλίνδρου. Εκεί που οι δύο κύλινδροι πλησιάζουν ο ένας τον 

άλλον (χωρίς όµως να εφάπτονται) µερικές ακµές του ενός βρίσκονται σε 

γωνία µε µερικές ακµές του άλλου. Όταν οι κύλινδροι είναι σταµατηµένοι, δύο 

ακµές αντικριστά σχηµατίζουν το γράµµα Χ. Αν ανάµεσά τους βρεθεί ένας 

κόκκος τότε θα σφηνωθεί στη γωνία του Χ. Με την περιστροφή των 

κυλίνδρων η ακµή του αργού κυλίνδρου θα κρατήσει τον κόκκο από τη µία 

άκρη και η ακµή του γρήγορου κυλίνδρου θα παρασύρει την άλλη άκρη του 

κόκκου προς την κατεύθυνση της περιστροφής της. Έτσι η µία άκρη του 

κόκκου θα πρέπει να κινηθεί σε σχέση µε την άλλη άκρη του και για να γίνει 

αυτό θα πρέπει οι δύο άκρες να χωρίσουν. Ο κόκκος θα δεχθεί διατµητικές 

τάσεις και θα σπάσει.    

 Στο πρώτο σπάσιµο οι κόκκοι σπάζουν σε µεγάλα κοµµάτια τα οποία 

υφίστανται ξύσιµο από τις ακµές, καθώς αυτές κινούνται µε διαφορετική 

ταχύτητα, και απελευθερώνεται ενδοσπέρµιο. Τα κοµµάτια που τελικά 
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προκύπτουν, έχουν διαφορετικά µεγέθη και οδηγούνται σε σειρά από κόσκινα 

για να διαχωριστούν ανάλογα µε το µέγεθός τους. 

 Στο έτοιµο αλεύρι µπορούν να προστεθούν βελτιωτικά ή και να 

αναµειχθεί µε άλλο αλεύρι, προκειµένου να αποκτήσει χαρακτηριστικά 

κατάλληλα για τη χρήση που προορίζεται. Στη συνέχεια περνά από µηχάνηµα 

απεντόµωσης, µαγνήτες και κόσκινα ασφαλείας για να συγκρατηθούν τυχόν 

αντικείµενα που έπεσαν κατά λάθος στο αλεύρι (βίδες, ρινίσµατα, θραύσµατα 

από τα µηχανήµατα) και συσκευάζεται. 

 Από την περιγραφή της διαδικασίας της κυρίως άλεσης προκύπτει ότι 

το εσωτερικό του ενδοσπερµίου αποχωρίζεται για να αλευροποιηθεί ήδη από 

τα πρώτα σπασίµατα. Όσο προχωρεί η άλεση στα επόµενα σπασίµατα 

λαµβάνεται αλεύρι από την περιφέρεια του ενδοσπερµίου, και στη συνέχεια 

αλεύρι από τα όρια µεταξύ ενδοσπερµίου και στιβάδας της αλευρόνης. Το 

τελικό άλευρο – ανάλογα µε τον τύπο στον οποίο ανήκει – περιέχει διάφορες 

αναλογίες από τα παραπάνω κλάσµατα. Στους µύλους που παράγουν 

σιµιγδάλι (από σκληρό σιτάρι) δεν υπάρχει το στάδιο των λείων κυλίνδρων, 

και έχουν προστεθεί οι σιµιγδαλίστρες  που είναι µηχανήµατα διαχωρισµού 

του σιµιγδαλιού ανάλογα µε την κοκκοµετρία του (ψιλό, χονδρό και τυχόν 

ενδιάµεσες διαβαθµίσεις).  

 

1.1.6. Τύποι και ποιότητα αλεύρων σίτου 

 

 Με τα διαδοχικά περάσµατα του σίτου από κυλίνδρους άλεσης και 

κόσκινα λαµβάνεται χωριστά το αλεύρι από το εσωτερικό του ενδοσπερµίου. 

Σ’αυτό θα προστεθούν κλάσµατα από την περιφέρεια του ενδοσπερµίου. 

Μέχρι εδώ το αλεύρι είναι άσπρο. Αν συνεχιστεί η αλευροποίηση προς την 

περιφέρεια του κόκκου, τα επόµενα κλάσµατα θα είναι από τα όρια 

ενδοσπερµίου-στιβάδας αλευρόνης και το χρώµα του αλεύρου θα αρχίσει να 

σκουραίνει. Είναι δυνατόν να συνεχιστεί η προσθήκη κλασµάτων από τη 

στιβάδα της αλευρόνης και πιτύρων, αλλά το αλεύρι που θα προκύψει θα έχει 

σκούρο χρώµα, και η τέφρα του θα αυξάνεται όσο αυξάνονται και τα 

κλάσµατα από το περικάλυµµα. Με την επιλογή των κλασµάτων αυτών 

δηµιουργούνται κυρίως τέσσερις τύποι αλεύρου. Οι τύποι αυτοί παρουσιάζουν 
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µικρές διαφορές και διαφορετικούς χαρακτηρισµούς από χώρα σε χώρα και 

είναι οι εξής: 

 

 Α. Πολύ άσπρο αλεύρι από το εσωτερικό του ενδοσπερµίου. Το βάρος 

αντιστοιχεί στο 45-55% του βάρους των κόκκων 

 Β. Άσπρο αλεύρι από το εσωτερικό και την περιφέρεια του ενδοσπερµίου. 

Το βάρος του αντιστοιχεί περίπου στο 70% του βάρους των κόκκων 

 Γ. Πιτυρούχο αλεύρι που αποτελείται από άσπρο αλεύρι και 

αλευροποιηµένα πίτυρα (κυρίως από τη στιβάδα της αλευρόνης) 

∆. Ολικής άλεσης, που περιέχει όλα τα παραπάνω και επιπλέον τεµαχίδια 

πιτύρων 

 

 Όπως είναι ευνόητο, η πρώτη επιλογή είναι το πολύ άσπρο αλεύρι από 

το εσωτερικό του ενδοσπερµίου. Η απόδοση του µύλου σ’ αυτό το αλεύρι θα 

είναι µικρή, δηλαδή το βάρος του αλεύρου θα είναι µικρό ποσοστό του βάρους 

των κόκκων που εισέρχονται στο πρώτο σπάσιµο. Το ποσοστό αυτό σε άλλες 

χώρες είναι 45-55% ενώ στην Ελλάδα συνηθίζεται να είναι 55%. Από τον 

Ελληνικό Κώδικα Τροφίµων και Ποτών (Κ.Τ.Π.) χαρακτηρίζεται ως αλεύρι 

κατηγορίας Π (Π = Πολυτελείας). Είναι τελείως άσπρο αλεύρι, χωρίς στίγµατα 

και ελάχιστο ποσοστό της πρωτεΐνης του δεν είναι γλουτένη. 

 Στους άλλους τύπους αλεύρων το ποσοστό της πρωτεΐνης που δεν 

είναι γλουτένη είναι µεγαλύτερο. Περιέχει τα µικρότερα ποσοστά πεντοζανών 

και ανόργανων αλάτων σε σχέση µε τα άλλα άλευρα. Λόγω του µεγάλου 

ποσοστού πρωτεΐνης που είναι γλουτένη έχει την καλύτερη αρτοποιητική 

ικανότητα από όλους τους τύπους αλεύρου που µπορούν να παραχθούν από 

το ίδιο σιτάρι. Σύµφωνα µε τον Κ.Τ.Π. το αλεύρι αυτό πρέπει να περιέχει 

τουλάχιστον 28% υγρή γλουτένη και ανώτατο όριο τέφρας το 0,45%. Με την 

ανάπτυξη των βελτιωτικών των αλεύρων η αξία του τύπου αυτού 

περιορίστηκε κάπως και η ζήτησή του οφείλεται κυρίως στην λευκότητά του. 

Στις Η.Π.Α. χαρακτηρίζεται ως patent flour. 

 Η επόµενη επιλογή είναι η προσθήκη στο προηγούµενο αλεύρι 

κλασµάτων από την περιφέρεια του ενδοσπερµίου. Στην περίπτωση αυτή 

προκύπτει το άσπρο αλεύρι που είναι και το πιο συνηθισµένο. Η απόδοση του 

µύλου σ’ αυτό το αλεύρι θα είναι λίγο πιο πάνω από 70%. Στις Η.Π.Α. 
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χαρακτηρίζεται ως straight grade flour. Είναι λιγότερο άσπρο από το 

προηγούµενο γιατί κατά τη θραύση και απόξεση των τεµαχιδίων από τους 

κυλίνδρους είναι αναπόφευκτο να αποσπαστούν και θραύσµατα από την 

στιβάδα της αλευρόνης που είναι σκούρη. Η διαφορά δεν φαίνεται µε το µάτι, 

παρά µόνο µε το τεστ Peckar το οποίο αποτελεί ποιοτική εκτίµηση. Ποσοτικά 

η λευκότητα µετριέται µε ειδικό χρωµατόµετρο. Εργαστηριακά το αλεύρι τύπου 

70% µπορεί να ταυτοποιηθεί από την τέφρα του. Σύµφωνα µε τον Κ.Τ.Π. η 

τέφρα του δεν πρέπει να είναι ανώτερη από 0,50% και η γλουτένη του πρέπει 

να είναι τουλάχιστον 25%. 

 Το χρώµα του αλεύρου τύπου 70% είναι κατάλληλο για όλα τα 

παρασκευάσµατα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής που χρειάζονται λευκό 

αλεύρι, εκτός ίσως από τα πολύ λευκά ψωµάκια. Η καταλληλότητα ενός 

τέτοιου αλεύρου για κάποια συγκεκριµένη χρήση θα κριθεί από τα 

αποτελέσµατα των εργαστηριακών αναλύσεων σε σχέση µε τις απαιτούµενες 

προδιαγραφές. 

 Προχωρώντας περισσότερο στην προσθήκη κλασµάτων από τα όρια 

µεταξύ ενδοσπερµίου και στιβάδας αλευρόνης είναι δυνατόν να ληφθούν 

άλευρα µε µεγαλύτερη απόδοση του µύλου (πάνω από 70%) τα οποία θα 

είναι λιγότερο άσπρα. Με περαιτέρω προσθήκη κλασµάτων, τώρα πια από τη 

στιβάδας της αλευρόνης και τις άλλες στιβάδες, προκύπτουν τα πιτυρούχα 

άλευρα τύπου 90%. Αν προστεθούν όλα τα κλάσµατα, προκύπτουν τα άλευρα 

ολικής άλεσης. Στην περίπτωση αυτή, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο 

φύτρο γιατί ταγγίζει. Για το φύτρο η καλύτερη λύση είναι να καβουρντιστεί και 

να προστεθεί στο αλεύρι. Το µείγµα που θα προκύψει θα χαρακτηριστεί ειδικό 

αλεύρι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Τ.Π. 

 Τα πιτυρούχα άλευρα (τύπου 90% και ολικής άλεσης) όπως βγαίνουν 

από την άλεση, υστερούν σηµαντικά σε αρτοποιητική ικανότητα από τα λευκά 

άλευρα από το ίδιο σιτάρι, λόγω του µικρότερου ποσοστού γλουτένης, και της 

παρουσίας κυτταρίνης και ηµικυτταρινών που ενυδατώνονται και 

παρεµβάλλονται στο πλέγµα της γλουτένης. Το µειονέκτηµα αυτό εξαλείφεται 

µε προσθήκη ξηρής γλουτένης (το απαιτεί ο Κ.Τ.Π. για τα άλευρα τύπου 90%) 

και άλλων βελτιωτικών. Στον Κ.Τ.Π. δεν προβλέπεται τύπος αλεύρου ολικής 

άλεσης για αρτοποίηση παρά µόνο για µακαρονοποιία. Η κυκλοφορία 

αλεύρου ολικής άλεσης για αρτοποίηση έχει επιτραπεί µε αγορανοµική 
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διάταξη. Στις Η.Π.Α. τα άλευρα ολικής άλεσης κυκλοφορούν κανονικά ως 

whole wheat meal. Στους πετρόµυλους παλαιάς τεχνολογίας 

(παραδοσιακούς) αποµακρύνεται µέρος µόνο των πιτύρων οπότε το αλεύρι 

πολλών απ’ αυτούς ανήκει στον παλιό τύπο 85% ή και 90%. 

 Τα ποσοστά απόδοσης που αναφέρθηκαν και χαρακτηρίζουν τους 

τύπους των αλεύρων καλούνται και «τράβηγµα» ή βαθµός άλεσης. Το 

τράβηγµα υπολογίζεται ζυγίζοντας τα κιλά του αλεύρου που παρήχθησαν από 

100 κιλά καθαρισµένου και βρεγµένου σιταριού (όπως ακριβώς φθάνει στο 

πρώτο σπάσιµο). Στη βιβλιογραφία και στην πρακτική συναντά κανείς και 

άλλους λιγότερο χρησιµοποιούµενους τρόπους υπολογισµού τραβήγµατος. 

 

1.1.7. Αεροδιαχωρισµός του αλεύρου 

 

 Ο αεροδιαχωρισµός αφορά τα λευκά άλευρα του σίτου και µπορεί να 

αποτελεί συνέχεια της άλεσης. Είναι µια µηχανική διαδικασία που δίνει την 

δυνατότητα να ληφθεί αλεύρι µε αρκετά περισσότερη πρωτεΐνη από το 

αρχικό, καθώς και αλεύρι µε λιγότερη πρωτεΐνη από το αρχικό. Έτσι, από το 

ίδιο σιτάρι, παράγονται δύο τελείως διαφορετικές ποιότητες αλεύρου. 

 Στη διαδικασία αυτή, το αλεύρι µε υψηλή πρωτεΐνη αποτελεί µέρος 

(κλάσµα) του αρχικού αλεύρου. Συγχρόνως παράγονται άλλα δυο κλάσµατα, 

ένα µε λιγότερη πρωτεΐνη από το αρχικό και ένα κλάσµα περίπου το ίδιο µε το 

αρχικό αλεύρι. Η διαφορά στο πρωτεϊνικό περιεχόµενο του πλούσιου σε 

πρωτεΐνη κλάσµατος καθώς και του φτωχού σε πρωτεΐνη κλάσµατος από το 

αρχικό αλεύρι είναι σηµαντική, και εξαρτάται από το πόσο σφιχτά ήταν 

συνδεδεµένη η πρωτεΐνη µε το άµυλο στο ενδοσπέρµιο του σίτου από τον 

οποίο προήλθε το αλεύρι. Για παράδειγµα, αλεύρι από ηµίσκληρη (hard) 

ποικιλία σίτου µε πρωτεΐνη 13,4% µπορεί να δώσει ένα κλάσµα µε πρωτεΐνη 

10%. Αντίστοιχα ένα αλεύρι µαλακό µε πρωτεΐνη 7,7% θα δώσει ένα κλάσµα 

µε πρωτεΐνη 15,7 % και ένα µε 5% (∆ηµόπουλος, 1987). 

 Το κλάσµα µε την περισσότερη πρωτεΐνη θα έχει και περισσότερη υγρή 

γλουτένη και εξ αυτού καλύτερη αρτοποιητική ικανότητα. Αρκεί να αναφερθεί 

ότι άλευρα µε 16% και 19% πρωτεΐνη είναι συνήθως κατάλληλα για 

αρτοσκευάσµατα που περιέχουν αρκετά λιπαρά στη συνταγή τους. Για να 
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γίνουν τέτοια άλευρα µε άλλον τρόπο πλην του αεροδιαχωρισµού, πρέπει να 

προστεθεί ξηρή γλουτένη σε κανονικό αλεύρι. 

 Το κλάσµα µε τη λιγότερη πρωτεΐνη είναι µοναδικό για κανταΐφι, 

γκοφρέτες και πολύ κατάλληλο για µπισκότα. Εναλλακτικός τρόπος 

παραγωγής τέτοιου αλεύρου υπάρχει µόνο για αλεύρι για µπισκότα, µε την 

προσθήκη πρωτεάσης σε κοινό αλεύρι, ή µε την άλεση πεντατοµηµένου 

σίτου. Σε ένα τέτοιο αλεύρι, µε την προσθήκη νερού, επέρχεται υδρόλυση της 

γλουτένης κατ’ αρχήν σε µεγάλα πεπτίδια, τα οποία παραµένουν στο µείγµα. 

Η γλουτένη και τα µεγάλα πεπτίδια που προέρχονται απ’ αυτήν, λόγω του 

µεγέθους τους και των συγκολλητικών τους ιδιοτήτων, δυσκολεύουν τη ροή 

του µείγµατος αυξάνοντας το ιξώδες του. Αντίθετα, σε ένα µείγµα νερού και 

φτωχού σε πρωτεΐνη αλεύρου, η µικρότερη περιεκτικότητα σε µεγάλα µόρια 

συµβάλλει στην καλύτερη ροή του µείγµατος µέσα στα µηχανήµατα 

παραγωγής κανταϊφιού και γκοφρετών. Ένα άλλο πλεονέκτηµα που έχει το 

φτωχό σε πρωτεΐνη µείγµα είναι ότι αφήνει λιγότερα υπολείµµατα ψηµένου 

υλικού στις πλάκες ψησίµατος των γκοφρετών. Τα υπολείµµατα αυτά 

οφείλονται στις συγκολλητικές ιδιότητες της γλουτένης και των πεπτιδίων (από 

την υδρόλυσή της), τις οποίες άλλωστε αξιοποίησε το φυτό κατά τον 

σχηµατισµό του κόκκου. Έτσι λοιπόν σε αυτού του είδους τα 

παρασκευάσµατα χρησιµοποιείται αλεύρι που να περιέχει µόνο όση πρωτεΐνη 

χρειάζεται, ώστε να αποφεύγεται το συχνό καθάρισµα των πλακών 

ψησίµατος. 

 Η τεχνική του αεροδιαχωρισµού εκµεταλλεύεται το γεγονός ότι στο 

αλεύρι υπάρχουν χωριστά αµυλόκοκκοι, συσσωµατώµατα αµυλοκόκκων µε 

πρωτεΐνη και σωµατίδια πρωτεΐνης και επιδιώκει τον διαχωρισµό τους. Για την 

αύξηση της απόδοσης σε πρωτεϊνούχο αλεύρι επιδιώκεται να σπάσουν µε 

λεπτή άλεση τα συσσωµατώµατα αµυλοκόκκων – πρωτεΐνης χωρίς όµως να 

σπάσουν και οι αµυλόκοκκοι. Όσο πιο σκληρό ήταν το σιτάρι από το οποίο 

προήλθε το αλεύρι, τόσο πιο σφιχτά δεµένοι είναι οι αµυλόκοκκοι µε την 

πρωτεΐνη και, καθώς χωρίζουν δυσκολότερα, η απόδοση της όλης 

διαδικασίας είναι µικρότερη.     

 Η λεπτή άλεση µπορεί να γίνει µε βελονωτούς µύλους ή µε 

στροβιλόµυλους. Και οι δυο προκαλούν ταχύτατη περιστροφή του αλεύρου το 

οποίο στον πρώτο µύλο χτυπά στις βελόνες, ενώ στον δεύτερο στροβιλίζεται 
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και αναπτύσσονται ισχυρές τριβές µεταξύ των τεµαχιδίων του αλεύρου. Ο 

στροβιλόµυλος έχει το πλεονέκτηµα ότι δεν προκαλεί θρυµµατισµό των 

αµυλοκόκκων. Έχει όµως µικρότερη απόδοση. 

 Οι αµυλόκοκκοι, τα σωµατίδια πρωτεΐνης και τα συσσωµατώµατα που 

έµειναν από τη λεπτή άλεση µπορούν να διαχωριστούν µε κυκλώνες. Τα 

σωµατίδια της πρωτεΐνης, σαν πιο µικρά και ελαφρά, εξέρχονται από το 

επάνω µέρος των κυκλώνων ενώ οι αµυλόκοκκοι, καθώς είναι µεγαλύτεροι και 

βαρύτεροι από το κάτω. Ο διαχωρισµός γίνεται σε τρεις συστοιχίες κυκλώνων. 

Από το κάτω µέρος της πρώτης εξέρχονται τα βαρύτερα συσσωµατώµατα 

πρωτεΐνης – αµύλου οπότε το αλεύρι αυτό είναι σχεδόν ίδιο µε το αρχικό. Από 

το κάτω µέρος της δεύτερης συστοιχίας εξέρχονται οι βαρύτεροι από την 

πρωτεΐνη αµυλόκοκκοι ενώ από το επάνω µέρος η πρωτεΐνη. Το πρωτεϊνούχο 

αλεύρι περνά άλλη µια φορά από κυκλώνες για να αποµακρυνθούν τυχόν 

υπολείµµατα από τα προηγούµενα κλάσµατα. Ο διαχωρισµός δεν είναι 

δυνατόν να είναι πλήρης, άρα ουσιαστικά λαµβάνεται αλεύρι εµπλουτισµένο 

σε άµυλο και αλεύρι εµπλουτισµένο σε πρωτεΐνη.         

     

1.2. Χηµική σύσταση σιτηρών - Έλεγχος ποιότητας σιτηρών 

και των προϊόντων αυτών 

 

1.2.1.  Εισαγωγή 

 

 Το σπουδαιότερο συστατικό των σιτηρών είναι το άµυλο. Ειδικά για το 

σιτάρι εξ ίσου σπουδαία είναι η πρωτεΐνη του, γιατί χάρη σ’ αυτή είναι εφικτή η 

παρασκευή ψωµιού και άλλων διογκωµένων προϊόντων. Ο παρακάτω 

πίνακας (2.1) δίνει την µέση εκατοστιαία σύσταση των διαφόρων σιτηρών επί 

ξηρού δείγµατος. (∆ηµόπουλος, 1987). 
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1.2.2. Αναλύσεις για το σιτάρι 

 

1.2.2.1. ∆ειγµατοληψία 

 

 Η διαδικασία της εξέτασης και αξιολόγησης των σιτηρών αρχίζει µε την 

δειγµατοληψία. Ο τρόπος διενέργειας  της δειγµατοληψίας έχει πρωταρχική 

σηµασία, για την αξία των αποτελεσµάτων των εξετάσεων. Το εξεταζόµενο 

δείγµα πρέπει να αντιστοιχεί στη µέση σύσταση του εξεταζόµενου υλικού. Η 

δειγµατοληψία είναι η σηµαντικότερη διαδικασία του ποιοτικού ελέγχου, γιατί 

αν δεν γίνει σωστά, όλες οι επιµέρους εργασίες είναι άχρηστες-τα 

αποτελέσµατά τους δεν θα αντιστοιχούν στον µέσο όρο των ιδιοτήτων της 

συνολικής ποσότητας του προϊόντος. Το δείγµα είναι αντιπροσωπευτικό, όταν 

λαµβάνονται µικρά ποσά από διάφορες θέσεις του εξεταζόµενου σιτηρού, στη 

συνέχεια αναµειγνύονται καλά και από το µείγµα λαµβάνεται το προς ανάλυση 

δείγµα. Τέλος, η διατήρηση των δειγµάτων σε κατάλληλα δοχεία έχει µεγάλη 

σηµασία. Τέτοια δοχεία είναι: πλατύστοµες φιάλες µε γυάλινο η βιδωτό πώµα, 

επενδυµένο µε φελλό ή ελαστικό. Οι αναγκαίες ποσότητες για κάθε απλό 

δείγµα είναι: για τα σιτηρά ένα κιλό, για τα αλεύρια 250gr, για το ψωµί και τα 

αρτοσκευάσµατα 400gr και τα ζυµαρικά τουλάχιστον 300gr (Τσιάρας, 1984).  

Αν ο χώρος είναι οριζόντια αποθήκη ή ανοιχτό όχηµα µεταφοράς, χωρίζεται 

οριζόντια ο χώρος σε νοερά τµήµατα και λαµβάνεται δείγµα από κάθε τµήµα 

µε ειδικό καθετήρα, τη σόντα. Η «σόντα», που το όνοµά της προέρχεται από 

Πίνακας 1: 

 Χηµική σύσταση των κυριότερων σιτηρών, % (επί ξηρού) 
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τη Γαλλική λέξη sonde που σηµαίνει δειγµατολήπτης, είναι ένας µυτερός και 

κλειστός στη µια άκρη σωλήνας που φέρει ανοίγµατα σε ίσες αποστάσεις σε 

όλο του το µήκος. Τα ανοίγµατα αυτά µπορούν να ανοίγουν και να κλείνουν µε 

απλό µηχανισµό. Ο δειγµατολήπτης βυθίζεται µε κλειστά τα ανοίγµατα στην 

περιοχή που δειγµατίζεται. Στη συνέχεια ανοίγονται τα ανοίγµατα για να µπει 

από αυτά το υλικό. Αφού γεµίσει ο σωλήνας, κλείνονται τα ανοίγµατά του, 

αποσύρεται από τον σωρό και αδειάζεται το περιεχόµενό του σε ένα δοχείο. 

Με το όργανο αυτό µε µια µόνο κίνηση είναι δυνατόν να ληφθούν πολλά 

δείγµατα από διάφορα ύψη. (Κεφαλάς, 2003). 

 

1.2.2.2.  Βάρος εκατολίτρου 

 

          Το εκατολιτρικό βάρος είναι το βάρος σε κιλά 100 λίτρων σιτηρού  (Kg / 

100L) και αποτελεί σηµαντικό κριτήριο της ποιότητας και της εµπορικής του 

αξίας. Για τον προσδιορισµό του Ε.Β. υπάρχουν διάφορες συσκευές. Μια 

τέτοια είναι ο ζυγός Brauer ο οποίος φέρει υποδοχέα χωρητικότητας 1/4 του 

λίτρου. Κατά τον προσδιορισµό του Ε.Β. γεµίζεται προσεκτικά µε την βοήθεια 

εξαρτηµάτων της συσκευής και ζυγίζεται. Το Ε.Β. σε Kg υπολογίζεται από την 

σχέση: A*4*100/1000. Στην Αµερική και στον Καναδά χρησιµοποιούν το 

bushel που είναι το βάρος σε λίµπρες ανά bushel.                         

(1libra=0,4536Kg, 1bushel=35,24L). Το Ε.Β. επηρεάζεται από την 

περιεκτικότητα του κόκκου σε υγρασία, το ειδικό βάρος του κόκκου, το πάχος 

του πιτύρου και τις ξένες ύλες (Γρεβενιώτη, 1987). Το βάρος του εκατόλιτρου 

για σιτάρι πρώτης ποιότητας πρέπει να είναι τουλάχιστον 82Kg , δεύτερης 

τουλάχιστον 78Kg και τρίτης τουλάχιστον 67Kg. Το Ε.Β. µας βοηθάει και στον 

υπολογισµό των αναγκαίων αποθηκευτικών χώρων. (Τσιάρας, 1984). 

 

1.2.2.3.  Βάρος χιλίων κόκκων 

 

  Είναι ένα χαρακτηριστικό που αποτελεί κριτήριο της ποιότητας και της 

εµπορικής αξίας του σιταριού. Όσο µεγαλύτερο είναι το βάρος των χιλίων 

κόκκων , τόσο µεγαλύτερη είναι η απόδοση του σιταριού σε αλεύρι. Στο σιτάρι 

αυτό κυµαίνεται από 20-40gr. Μεταξύ του βάρους των 1000 κόκκων και της 
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αρτοποιητικής ικανότητας δεν βρέθηκε να υπάρχει κάποια σχέση. Όµως η 

µεγάλη τιµή δείχνει ότι το σιτάρι έχει χαµηλή υγρασία, είναι καλά αναπτυγµένο 

και θα έχει καλή απόδοση σε αλεύρι. (Τσιάρας, 1984). 

 

1.2.2.4.  Ξένες ύλες 

 

 Ο προσδιορισµός των ξένων υλών έχει σηµασία, γιατί οι 

συνυπάρχουσες στο σιτάρι ξένες ύλες, αγοράζονται και αυτές σαν σιτάρι και 

µειώνουν την απόδοση σε αλεύρι. Σαν ξένες ύλες θεωρούνται τα συστατικά 

εκείνα τα οποία αποµακρύνονται κατά τον καθαρισµό του σιταριού πριν την 

άλεση. Τα συστατικά αυτά είναι γαιώδεις προσµίξεις, διάφοροι ζωικοί 

οργανισµοί και τα εκκρίµατα τους, κόκκοι ζιζανίων, κενοί και συρρικνωµένοι 

κόκκοι και υπολείµµατα φυτών. Οι ξένες ύλες προσδιορίζονται σε 100gr. 

σιταριού, ζυγίζονται και το βάρος ανάγεται επί τοις % (Γρεβενιώτη, 1987).  

Οτιδήποτε δεν είναι άµεµπτος κόκκος του σιτηρού που δηλώθηκε, 

χαρακτηρίζεται διεθνώς ως Besatz και εκφράζεται επί τοις %. 

 

1.2.2.5. Υγρασία  

 

 Μετά τον έλεγχο καθαρότητας του δείγµατος η ανάλυση που ακολουθεί 

είναι ο προσδιορισµός της υγρασίας του. Η υγρασία είναι πολύ σηµαντικός 

παράγοντας για την ασφαλή αποθήκευση του σιτηρού αλλά και παράγοντας 

µε οικονοµική σηµασία. Αυξηµένη υγρασία αυξάνει τις πιθανότητες 

προσβολής του σιταριού από µύκητες ή βακτήρια και ευνοεί το άναµµα  γιατί 

αυξάνονται οι ενζυµατικές δραστηριότητες.  

Υγρασία είναι η περιεκτικότητα των τροφίµων σε νερό. Η υγρασία είναι 

πολύ σηµαντικός παράγοντας για την ασφαλή αποθήκευση των τροφίµων και 

πρέπει να µην ξεπερνά ορισµένες τιµές-για κάθε περιοχή θερµοκρασιών-για 

να µην συµβούν ανεπιθύµητες αλλοιώσεις και ανάπτυξη µυκήτων και 

µικροοργανισµών. Η ταχύτητα µε την οποία συµβαίνουν τα ανεπιθύµητα αυτά 

φαινόµενα είναι συνάρτηση της ενεργότητας του νερού του τροφίµου. Κάποια 

από τα φαινόµενα αυτά δεν συµβαίνουν όταν η ενεργότητα του νερού είναι 

κάτω από µία τιµή διαφορετική για το καθένα (π.χ. στη θερµοκρασία των 20οС 
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η ελάχιστη ενεργότητα νερού οποιουδήποτε τροφίµου για να συµβεί ανάπτυξη 

µυκήτων είναι η τιµή 0,7, για την ανάπτυξη µικροοργανισµών 0,8 και για το 

ενζυµικό µαύρισµα η τιµή 0,85).  Η ενεργότητα του νερού ενός τροφίµου 

συνδέεται µε την υγρασία του µέσου µίας συνάρτησης που είναι διαφορετική 

για κάθε τρόφιµο.  Έτσι για το αλεύρι, το τυρί, το κάθε φρούτο, το κρέας 

ισχύουν διαφορετικές συναρτήσεις µεταξύ της υγρασίας τους και της 

ενεργότητας του νερού που περιέχεται σε αυτά. Η ενεργότητα του νερού 

προσδιορίζεται δύσκολα, εκτός αν διατίθενται ειδικές συσκευές, αντίθετα η 

υγρασία µπορεί να προσδιοριστεί µε τα µέσα που βρίσκονται σε κάθε  χηµικό 

εργαστήριο. 

Η υγρασία είναι επίσης παράγοντας µε οικονοµική σηµασία: µια µικρή 

διακύµανση της υγρασίας συνεπάγεται µεγάλη διαφορά βάρους, αν πρόκειται 

για µεγάλες ποσότητες τροφίµου, και αυτό µεταφράζεται σε µεγάλες 

χρηµατικές διαφορές.  

 Η βασική µέθοδος προσδιορισµού της υγρασίας είναι η µέθοδος της 

ξήρανσης σε πυριαντήριο στους 105οC µέχρι σταθερού βάρους. Η µέθοδος 

αυτή εφαρµόζεται σε αλεσµένα σιτηρά, οπότε για να εφαρµοσθεί σε κόκκους 

πρέπει αυτοί πρώτα να αλεσθούν. Η άλεση γίνεται σε µύλο ολικής άλεσης 

που να µην αναπτύσσει µεγάλη θερµότητα για να µην συµβεί απώλεια της 

υγρασίας κατά την άλεση. Επειδή η µέθοδος προσδιορισµού υγρασίας µε 

ξήρανση στο πυριαντήριο καθώς και η µέθοδος Karl Fischer, που επίσης 

µπορεί να εφαρµοσθεί, είναι χρονοβόρες, υπάρχουν µέθοδοι πολύ γρήγορες 

όχι όµως µεγάλης ακρίβειας. Για την εφαρµογή τους δεν χρειάζεται να 

αλεστούν οι κόκκοι, συνιστάται όµως να καθαρίζονται από τις ξένες ύλες, 

(άχυρα, χώµα, πέτρες, έντοµα), άλλους σπόρους και σπόρους άλλων 

δηµητριακών. Οι µέθοδοι αυτές βασίζονται στη µεταβολή της ηλεκτρικής 

αγωγιµότητας µεταξύ δύο σηµείων µιας µικρής ποσότητας κόκκων. Οι κόκκοι 

τοποθετούνται σε µια θήκη µε δύο ηλεκτρόδια έτσι ώστε να έρχονται σε 

επαφή µε αυτά και κατόπιν η θήκη κλείνει πιέζοντας τους κόκκους στα 

ηλεκτρόδια. Η περιεχόµενη υγρασία, που έχει διαλύσει ανόργανα άλατα των 

κόκκων, προκαλεί δίοδο ασθενούς ηλεκτρικού ρεύµατος αρκετού για να 

εµφανισθεί ηλεκτρική αγωγιµότητα µεταξύ των δύο ηλεκτροδίων, η οποία 

µετριέται και καταγράφεται µαζί µε τη θερµοκρασία των κόκκων. Το όργανο 

µπορεί να δίνει το αποτέλεσµα κατευθείαν σε υγρασία. Στην περίπτωση αυτή 
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διαθέτει χωριστή κλίµακα για κάθε είδος σιτηρού. Άλλος τύπος ηλεκτρικού 

υγρασιοµέτρου, που επίσης δίνει αµέσως το αποτέλεσµα, βασίζεται στη 

µέτρηση της διηλεκτρικής σταθεράς οπλισµών πυκνωτή που ο µεταξύ τους 

χώρος γεµίζει µε τους κόκκους, των οποίων την υγρασία πρόκειται να 

µετρηθεί. Η υγρασία των κόκκων προκαλεί µεταβολή της διηλεκτρικής 

σταθεράς του αέρα ανάµεσα στους δύο οπλισµούς και το όργανο µετράει και 

καταγράφει τη µεταβολή αυτή. Συγχρόνως µετράει και την θερµοκρασία. 

Συνήθως και αυτά τα όργανα δίνουν το αποτέλεσµα κατευθείαν σε υγρασία. 

Έχουν το πλεονέκτηµα ότι έχουν µεγαλύτερη ακρίβεια από τα προηγούµενα. 

Γενικά τα ηλεκτρικά υγρασιόµετρα είναι πολύ πρακτικά, ταχύτατα και 

εξυπηρετούν στην περίπτωση που δεν θέλουµε η υγρασία των σιτηρών να 

ξεπεράσει το όριο ασφαλείας για την αποθήκευση, καθώς και όταν θέλουµε να 

πληροφορηθούµε την υγρασία χωρίς µεγάλη ακρίβεια. 

 

1.2.3. Αναλύσεις για το σκληρό σιτάρι  

 

 Το σιµιγδάλι προέρχεται από την άλεση του σκληρού (durum) σίτου. Η 

καταλληλότητα του σκληρού σίτου για σιµιγδάλι κρίνεται ήδη από τη 

µακροσκοπική εξέταση των ξένων υλών, και ελάχιστες είναι οι αναλύσεις που 

απαιτούν άλεση.  

 

1.2.3.1.   Ξένες ύλες  

 

  Στην ανάλυση αυτή οι κόκκοι που δεν είναι 100% κατάλληλοι για 

σιµιγδάλι κατατάσσονται σε κατηγορίες. Οι τέλειοι κόκκοι έχουν πλήρως 

υαλώδες ενδοσπέρµιο και δεν έχουν στίγµατα (λευκά η µαύρα). Οι κόκκοι 

µαλακού σίτου και οι κόκκοι σκληρού σίτου αλλά µε ενδοσπέρµιο που δεν 

είναι παντού υαλώδες κατατάσσονται σε χωριστές κατηγορίες. Οι τελευταίοι 

ονοµάζονται αλευρώδεις κόκκοι και δίδουν λευκούς κόκκους σιµιγδαλιού. Γι’ 

αυτούς καθορίζεται ένα ανώτατο όριο, ώστε να µη βγουν από το σιµιγδάλι 

µακαρόνια µε άσπρα στίγµατα. Το ίδιο ισχύει και για τα µαύρα στίγµατα (black 

points). 
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1.2.3.2.   Γλουτένη  

 

Αφού αλεστούν οι κόκκοι σε µύλο ολικής άλεσης προσδιορίζεται η 

ποσότητα και η ποιότητα της υγρής γλουτένης. Η ανάλυση αυτή είναι 

χρήσιµη για να προβλεφθεί η ποιότητα των µακαρονιών που θα παραχθούν 

από το σιµιγδάλι. Για να διατηρήσουν τα µακαρόνια τη συνεκτικότητά τους 

στο βράσιµο, πρέπει η γλουτένη να έχει αρκετή αντίσταση και µικρή 

εκτατότητα. Οι ιδιότητες αυτές µπορούν να ελεγχθούν µε φυγοκέντρηση της 

υγρής γλουτένης κατά την µέθοδο Glutomatic.  

 

1.2.3.3.  Υγρασία 

 

 Η υγρασία είναι πολύ σηµαντικός παράγοντας για την  ασφαλή 

αποθήκευση του σιµιγδαλιού. 

 

1.2.3.4.   Αριθµός ποιότητας ΙΣd  για το σκληρό σιτάρι 

 

 Ο αριθµός ποιότητας ΙΣd που εξάγεται µε τα συµβατικά κριτήρια του 

Ινστιτούτου Σιτηρών (Κοκολιού και Βαλταδώρου, 1965), εφαρµόζεται για την 

ποιοτική διαβάθµιση του σκληρού σιταριού λαµβάνοντας υπόψη το 

πρωτεϊνικό περιεχόµενο (Ρ) και το ποσοστό των υαλωδών κόκκων (G ). 

IΣd = (50P + 10G) /2 

 

Οι κατηγορίες ποιότητας είναι οι εξής: 

Α= ανώτερη όταν,     ΙΣd> 700 

Β= µέση όταν,  700 >ΙΣd >500 

Γ= κατώτερη όταν,    ΙΣd <500 
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1.2.4.  Αναλύσεις για το σιµιγδάλι 

 

1.2.4.1. Προσδιορισµός τέφρας 

 

     Τέφρα είναι το ανόργανο υπόλειµµα από την αποτέφρωση (µε 

πύρωση) οργανικής ύλης. Ο Κώδικας τροφίµων και ποτών καθορίζει ανώτατο 

ποσοστό τέφρας για το σιµιγδάλι (0,80%). Η τιµή της τέφρας αποτελεί ένα 

καλό δείκτη ποιότητας. 

 

1.2.4.2.  Προσδιορισµός υγρασίας 

 

      Ο προσδιορισµός της υγρασίας είναι ένας από τους πιο σπουδαίους 

και πιο πολύ χρησιµοποιούµενους προσδιορισµούς στην επεξεργασία και τον 

ποιοτικό έλεγχο τροφίµων. Η καλύτερη υγρασία για ζυµαρικά είναι 14-15%, 

αλλά αυτό το σιµιγδάλι δεν έχει καλές αποθηκευτικές ιδιότητες. Η καλύτερη 

υγρασία για µακρόχρονη αποθήκευση είναι 13% ή και λιγότερο. Όµως τα 

σιµιγδάλια µε υγρασία 12-13% δεν έχουν τόσο καλή απορρόφηση νερού κατά 

την ανάµειξη. 

 

1.2.4.3.  Πίτουρα 

 

 Το καλό σιµιγδάλι θα πρέπει να είναι εντελώς ελεύθερο από πίτουρα, 

γιατί εµφανίζονται σα στίγµατα στο τελικό προϊόν και κάνει τα επιµήκη 

προϊόντα εύθραυστα. 

 

1.2.4.4.   Πρωτεϊνικό περιεχόµενο 

 

 Ένα καλό σιµιγδάλι µε πρωτεϊνικό περιεχόµενο 11,5-13%, έχει λίγα 

κοµµάτια µη υαλώδη. Κατά την ανάµειξη, προσροφά εύκολα νερό και 

σχηµατίζει µακαρόνια δυνατά και ελαστικά. Κατά το βράσιµο διπλασιάζεται 

τουλάχιστον, ο όγκος τους και διατηρούν το σχήµα τους, χωρίς να θολώνουν 

το υγρό του βρασµού. 
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1.2.4.5. Μέγεθος σωµατιδίων 

  

 Για τα µακαρόνια που παράγονται µε συνεχή παραγωγή, 

χρησιµοποιείται γενικά λιγότερο χοντρόκοκκο σιµιγδάλι, που περνά εντελώς 

από κόσκινο 40-mesh και δεν περνά από κόσκινο 80-mesh. Αντίθετα για την 

παραγωγή µακαρονιών µε τις παλιές µεθόδους το καλύτερο µέγεθος 

σωµατιδίων, είναι το χοντρόκοκκο σιµιγδάλι. Ένα τέτοιο σιµιγδάλι περνάει 

εντελώς από κόσκινο 30-mesh και κρατιέται από 60-mesh. 

 

1.2.4.6.   Προσδιορισµός καροτένιων 

 

 Ο προσδιορισµός των καροτένιων δηλαδή οι κίτρινες χρωστικές είναι 

ένα από τα σπουδαιότερα κριτήρια ποιότητας. Το επιθυµητό χρώµα είναι το 

διαυγές φωτεινό κίτρινο, που προέρχεται από την παρουσία της ξανθοφύλλης 

και των καροτένιων. Για τον προσδιορισµό των καροτένιων αυτά εκχυλίζονται 

από το σιµιγδάλι µε κανονική βουτυλική αλκοόλη. Η εκχύλιση διαρκεί όλη τη 

νύχτα. Την επόµενη το πρωί µετριέται η ένταση του χρώµατος που 

παρελήφθη από την  n – βουτυλική αλκοόλη. 

 

1.2.4.7. ∆ραστικότητα  λιποξειδάσης 

 

 Η ποσότητα αυτού του ενζύµου ποικίλλει. Εξαρτάται από το είδος του 

σιταριού και από το τράβηγµα. Συνήθως τα σιµιγδάλια έχουν 8- 40 µονάδες 

και καταστρέφουν κατά την µακαρονοποίηση το 15-60% της χρωστικής. Η 

δραστηριότητα της λιποξειδάσης ακολουθεί την αύξηση της τιµής της τέφρας 

και µάλιστα αναλογικά γρηγορότερα, ενώ δε σχετίζεται µε το χρώµα. Για να 

κρατήσουµε χαµηλό το ποσό της λιποξειδάσης πρέπει να κρατήσουµε χαµηλά 

το τράβηγµα. Ένα καλό σιµιγδάλι έχει 10-20 µονάδες δραστηριότητας 

λιποξειδάσης. 
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1.2.5. Αναλύσεις για το αλεύρι 

 

1.2.5.1.  Υγρασία του αλεύρου 

 

  Η βασική µέθοδος είναι η µέθοδος της ξήρανσης σε πυριαντήριο 

στους 105οC µέχρι σταθερού βάρους. Με την µέθοδο αυτή µπορούµε να 

προσδιορίσουµε την υγρασία του σίτου ως συνολικό άλεσµα, αλλά και την 

υγρασία του αλεύρου που προκύπτει µετά την άλεση του σιταριού στον 

αλευρόµυλο. Για να συντοµευθεί ο χρόνος ανάλυσης έχει γίνει δεκτό να 

χρησιµοποιείται θερµοκρασία 130οC και τα δείγµατα να παραµένουν στο 

πυριαντήριο για 1,5-2 ώρες ανάλογα µε τις παραλλαγές της µεθόδου και το 

είδος του υλικού που αναλύεται. Το πυριαντήριο πρέπει να έχει εξαερισµό για 

να αποβάλλονται οι πτητικές ουσίες (αυτό ισχύει για κάθε περίπτωση κατά 

την οποία παράγοντα ατµοί και πτητικές ουσίες) (Κεφαλάς, 2003). 

 

1.2.5.2. Τέφρα του αλεύρου  

 

 Τέφρα (Τ) µιας ουσίας ονοµάζεται το λευκό υπόλειµµα που αποµένει  

ύστερα από την τέλεια καύση όλων των οργανικών συστατικών της. 

Από τον ορισµό αυτό προκύπτει ότι το υπόλευκο θα αποτελείται από 

ανόργανα συστατικά. Προφανώς αυτά θα είναι προϊόντα θερµικής διάσπασης 

των ανόργανων αλάτων που βρίσκονται στην ουσία. Στο αλεύρι αυτά τα 

άλατα είναι όξινα φωσφορικά άλατα του καλίου και του µαγνησίου, µικρά 

ποσά φωσφορικών και χλωριούχων αλάτων νατρίου και του ασβεστίου, ίχνη 

θεϊκών αλάτων και ίχνη αλάτων αργιλίου και σιδήρου. Τα άλατα αυτά µε τη 

θερµότητα του κλιβάνου µετατρέπονται στα αντίστοιχα οξείδια, δηλ. K2O, 

MgO, CaO, AL2O3, Fe2O3, P2O5 και ίχνη οξειδίων άλλων στοιχείων.  

Σε αρκετές περιπτώσεις µε την αποτέφρωση συµβαίνει και απώλεια 

των ανόργανων συστατικών, επειδή κάποια από τα χηµικά στοιχεία είναι 

πτητικά, όπως το αρσενικό, τα αλογόνα, το θείο, ο µόλυβδος, ο υδράργυρος, 

το κάδµιο. Με τη θερµότητα του κλιβάνου τα στοιχεία αυτά φεύγουν στην 

ατµόσφαιρα.  



39 

 

Η τέφρα στα άλευρα του σίτου δίνει πληροφορίες για το από ποια µέρη 

του κόκκου προέρχεται το αλεύρι που εξετάζεται, καθόσον το εσωτερικό του 

κόκκου έχει πολύ µικρότερη ποσότητα ανόργανων αλάτων από τις 

περιφερικές στιβάδες. Η προέλευση του αλεύρου από τα µέρη του κόκκου έχει 

σχέση µε την απόδοση-τράβηγµα του αλευρόµυλου ή οποία καθορίζει και τον 

τύπο του αλεύρου, χαµηλό τράβηγµα συνεπάγεται αλεύρι από το κέντρο του 

ενδοσπερµίου. Ο προσδιορισµός της τέφρας είναι µία πολύ εύκολη µέθοδος 

για τον έλεγχο του τύπου του αλεύρου. Ο καθορισµός των ορίων της τέφρας 

για κάθε τύπο αλεύρου έγινε µε βάση στατιστικά δεδοµένα, καθόσον η τέφρα 

του σίτου, της οποίας µέρος είναι η τέφρα του αλεύρου, εξαρτάται από 

πολλούς παράγοντες, όπως η ποικιλία, το έδαφος και το κλίµα. 

Το ποσοστό της τέφρας ενός τροφίµου είναι ένδειξη της ποσότητας 

των ανόργανων συστατικών στα οποία περιλαµβάνονται και τα ιχνοστοιχεία. 

Στη τέφρα είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει ανίχνευση και  προσδιορισµός των 

περισσοτέρων στοιχείων και ιχνοστοιχείων που περιέχονται στο τρόφιµο, 

παρά στο αρχικό δείγµα στο οποίο συνυπάρχουν και τα οργανικά συστατικά, 

που δυσκολεύουν τη διαδικασία. Για το λόγο αυτό η αποτέφρωση 

εφαρµόζεται σε πολλές µεθόδους αναλύσεων των ανόργανων συστατικών 

των τροφίµων.  

Σε κάποιες µεθόδους εφαρµόζεται η ξηρή αποτέφρωση και σε κάποιες 

άλλες  η υγρή αποτέφρωση (σε ερµητικά κλειστό δοχείο ή σε ειδική συσκευή). 

Η ξηρή αποτέφρωση δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµό 

πτητικών µετάλλων (π.χ. υδράργυρου, µολύβδου) και ορισµένων αµέταλλων 

στοιχείων, γιατί κατά την καύση σηµαντική ποσότητα αυτών εξατµίζεται στο 

περιβάλλον. Σε τέτοιες περιπτώσεις εφαρµόζουµε την υγρή αποτέφρωση 

(ανοργανοποίηση). 

Η ξηρή αποτέφρωση γίνεται στους 550οC, γιατί από τους 600οC 

αρχίζουν ορισµένα χλωριούχα άλατα αλκαλιµετάλλων, π.χ. το µαγειρικό άλας 

να εξατµίζονται και να προκαλείται σφάλµα.  Εξαίρεση αποτελούν τα 

σιτάλευρα. Η αποτέφρωση τους γίνεται στους 900 οC. 

Εκτός από το ποσοστό της τέφρας έχουν σηµασία και ορισµένα 

χαρακτηριστικά της, όπως η αλκαλικότητα ή τα αδιάλυτα σε HCI, από τα 

οποία µπορούν να προκύψουν συµπεράσµατα για τη γνησιότητα ενός 

τροφίµου, καθώς και επίσης  και για την καθαρότητά του. Χαρακτηριστική 
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περίπτωση είναι τα αδιάλυτα σε HCI οξύ που σηµαίνει παρουσία SiO2. Αυτό 

από κάποιο ποσοστό δηλώνει ότι το τρόφιµο έχει προσµείξεις χώµατος ή 

άµµου, κάτι που µπορεί να συµβεί στο αλεύρι, στο κακάο, στον καφέ, στα 

µπαχαρικά.       

Γενικά ο προσδιορισµός της τέφρας επιτρέπει την εξαγωγή 

συµπερασµάτων χρήσιµων για το χαρακτηρισµό και την εκτίµηση της 

ποιότητας και της γνησιότητας ενός τροφίµου. Στο αλεύρι ειδικά, αποτελεί 

δείκτη και µέτρο του τύπου του αλεύρου, της αποδοτικότητας του συστήµατος 

αλέσεως που εφαρµόζεται και της φωτεινότητας του χρώµατος του αλεύρου -

τα πίτουρα έχουν σκούρο χρώµα   (Κεφαλάς 2003, Κεφαλάς 2005, Καζάζης 

1987, Ατλάσης 2000). 

 

1.2.5.3.  Γλουτένη αλεύρου 

 

Ο προσδιορισµός υγρής γλουτένης βασίζεται στο σχηµατισµό 

αδιάλυτης µάζας ενυδατωµένης γλουτένης, η οποία αποχωρίζεται από τα 

υπόλοιπα συστατικά µε έκπλυση υπό συνεχή µάλαξη. Ο προσδιορισµός 

γίνεται σε αλεύρι ή σε ολικό άλεσµα. Από µικρή ποσότητα αυτού 

παρασκευάζεται ζυµάρι, το οποίο µαλάσσεται και «πλένεται» σε ρεύµα νερού, 

ενώ από κάτω τοποθετείται κόσκινο όπου συγκρατούνται τεµαχίδια που 

παρασύρονται από το νερό. Η γλουτένη ενυδατώνεται και από την επίδραση 

του ενζύµου γλουτενάση θροµβώνεται και παραµένει στο κόσκινο, ενώ τα 

υπόλοιπα συστατικά παρασύρονται από το ρεύµα νερού, είτε ως αιώρηµα είτε 

ως διάλυµα. Η µάζα της γλουτένης συµπιέζεται για να φύγει το πλεονάζον 

νερό και ζυγίζεται. Το αποτέλεσµα εκφράζεται σε ποσοστό επί του βάρους 

αλεύρου.  

Ενδιαφέρουσα είναι η µέθοδος Clutomatic από την οµώνυµη συσκευή 

της Σουηδικής εταιρείας  Falling Number. Αυτή η µέθοδος χρησιµοποιεί ως 

ζυµωτήριο και πλυντήριο το ίδιο σκεύος επιτυγχάνοντας έτσι την ελάχιστη 

επέµβαση του αναλυτή. Η γλουτένη στεγνώνετε µε φυγοκέντρηση σε δοχεία 

µε διάτρητο πυθµένα, από όπου µαζί µε το νερό περνάει και µέρος της 

γλουτένης. Όσο λιγότερο συνεκτική είναι η γλουτένη τόσο µεγαλύτερο µέρος 

της περνάει από τις οπές του πυθµένα και αντίστροφα. Το αποτέλεσµα 
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αποτελεί µέτρο της ποιότητας της γλουτένης και εκφράζεται ως κλάσµα της 

ποσότητας που πέρασε προς τη συνολική ποσότητα της γλουτένης.  

Η υγρή γλουτένη µετά το ζύγισµα µπορεί να ξηρανθεί ανάµεσα σε 

θερµαινόµενες πλάκες, οπότε προκύπτει η ξηρή γλουτένη. Από τη διαφορά 

του βάρους υγρής-ξηρής γλουτένης  µπορεί να υπολογιστεί η ενυδάτωση της 

γλουτένης (Κεφαλάς, 2003).    

 

Για την αξιολόγηση της γλουτένης λαµβάνονται υπόψιν και τα εξής 

κριτήρια:  

1) Το χρώµα (καλύτερης ποιότητας είναι οι ανοιχτόχρωµες  

2) Η όψη (η καλή γλουτένη είναι γυαλιστερή ενώ η κακής ποιότητας δεν είναι) 

και  

3) Η ελαστικότητα (αυτή εξαρτάται από την αντοχή και την εκτατότητα) 

(Τσιάρας, 1984)  

 

1.2.5.4.   Πρωτεΐνη αλεύρου  

 

Ο προσδιορισµός του ολικού αζώτου ως βάση για τον υπολογισµό της 

ολικής πρωτεΐνης των τροφίµων είναι ο πιο συνηθισµένος. Ως γενικός 

συντελεστής µετατροπής του Ν σε πρωτεΐνη χρησιµοποιείται ο αριθµός 6,25 

(=100/16), επειδή η περιεκτικότητα των καθαρών  πρωτεϊνών σε άζωτο είναι 

διαφέρει και παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει δεκτοί διάφοροι συντελεστές 

µετατροπής, θα ήταν σκόπιµο να αναφέρεται στις αναλύσεις των τροφίµων η 

περιεκτικότητα σε Ν και όχι σε πρωτεΐνη. 

 Η κυριότερη και γενικά παραδεκτή µέθοδος προσδιορισµού του 

οργανικού αζώτου είναι η µέθοδος Kjeldahl. Περιλαµβάνει την καύση της 

οργανικής ουσίας του τροφίµου µε πυκνό H2SO4 και την παράλληλη 

µετατροπή του οργανικού αζώτου σε αµµωνία, η οποία δεσµεύεται από την 

περίσσεια του οξέος ως (ΝΗ4)2SO4. Στη συνέχεια η αµµωνία 

απελευθερώνεται µε προσθήκη αλκάλεως, αποστάζεται  και  προσδιορίζεται 

κατά διαφόρους τρόπους. 

Η καύση γίνεται σε ειδικές απιοειδής φιάλες και επιταχύνεται µε την 

χρήση καταλυτών, όπως CuSO4, HgO, ή Se. Προστίθεται επίσης και K2SO4, 

το οποίο ανεβάζει το σηµείο ζέσεως του µείγµατος. 
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Κατά την απόσταξη η αµµωνία είτε αντιδρά µε γνωστή ποσότητα 

πρότυπου διαλύµατος οξέος, του οποίου η περίσσεια στη συνέχεια 

επανογκοµετρείται µε πρότυπο αλκάλι, είτε δεσµεύεται  σε διάλυµα βορικού 

οξέος και ογκοµετρείται µε πρότυπο οξύ. Είναι ακόµη δυνατός ο 

χρωµατοµετρικός προσδιορισµός της αµµωνίας µε απόσταγµα µε τη χρήση 

αντιδραστηρίου Nessler ή νινυδρίνης.  

Η µέθοδος Kjeldahl αποτελεί µέθοδο αναφοράς για τον προσδιορισµό 

αζώτου (και πρωτεϊνών) στα τρόφιµα (Πολυχρονιάδου-Αληχανίδου Α., 1996). 

Εκτός της µεθόδου Kjeldahl χρησιµοποιείται και η µέθοδος φασµατοσκοπίας 

Near Infrared Reflectance (NIR), µε πολύ καλά αποτελέσµατα για τον 

προσδιορισµό της περιεκτικότητας ενός δείγµατος σε πρωτεΐνη και υγρασία. 

Η µέθοδος NIR βασίζεται στην ένταση ορισµένων απορροφήσεων στο εγγύς 

υπέρυθρο. Έχει το πλεονέκτηµα ότι γίνεται ταχύτατα σε αλεσµένο δείγµα στην 

επιφάνεια του οποίου ανακλάται η προσπίπτουσα ακτινοβολία Τα διάφορα 

συστατικά του δείγµατος απορροφούν ορισµένες συχνότητες της 

ακτινοβολίας. Η ένταση της απορρόφησης για το κάθε συστατικό είναι 

ανάλογη µε την περιεκτικότητά του στο δείγµα. Η υπόλοιπη ακτινοβολία 

ανακλάται και επιστρέφει στη συσκευή όπου µετριέται και υπολογίζεται το 

ποσοστό της που απορροφήθηκε. Η συσκευή καταγράφει ποιες συχνότητες 

ακτινοβολίας απορροφήθηκαν από το δείγµα και σε τι ποσοστό της αρχικής 

έντασης. Ένας επεξεργαστής συγκρίνει τα αποτελέσµατα από το δείγµα µε τα 

αποτελέσµατα από γνωστά δείγµατα του ιδίου σιτηρού που είναι 

καταχωρισµένα στην µνήµη του και δίδει αµέσως την περιεκτικότητα από το 

συστατικό που ζητήθηκε. Για να έχουν ακρίβεια τα αποτελέσµατα, τα δείγµατα 

πρέπει να είναι αλεσµένα από τον ίδιο τύπο του µύλου ώστε τα άλευρα να 

έχουν την ίδια κατανοµή µεγέθους κόκκων. Για ολόκληρους κόκκους σιτηρών 

κατάλληλος είναι ένας σφυρόµυλος ολικής άλεσης  µε κόσκινο. Μπορεί να 

είναι ο ίδιος σφυρόµυλος που χρησιµοποιείται για το τεστ Falling Number. 

 

1.2.5.5. Zeleny Test 

 

 Η µέθοδος  αυτή βασίζεται στην  ενυδάτωση της πρωτεΐνης µέσα σε 

έγχρωµο  διάλυµα (κυανού του µεθυλενίου) για να διακρίνεται καλύτερα το 

µετέπειτα ίζηµα. Κατόπιν καταβυθίζεται µε διάλυµα γαλακτικού οξέος. Όσο 
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περισσότερη και καλύτερη είναι η γλουτένη τόσο το ίζηµα θα είναι 

περισσότερο. Αν αφεθεί µε το νερό ένα επιπλέον χρονικό διάστηµα 30 ή 

60min τότε θα ενυδατωθεί περισσότερο και µε τη προσθήκη του γαλακτικού 

οξέος θα καταπέσει περισσότερο ίζηµα. Αν όµως υπάρχουν πρωτεολυτικά 

ένζυµα, στο χρονικό αυτό διάστηµα θα υδρολύσουν µέρος της γλουτένης και, 

όταν θα προστεθεί το γαλακτικό οξύ, το ίζηµα θα είναι λιγότερο. Συνεπώς µε 

την εφαρµογή του τεστ σε δύο φάσεις έχουµε πολύ καλή ένδειξη για την 

ποσότητα και την ποιότητα της γλουτένης για πολλά δείγµατα συγχρόνως και 

σε µικρό χρονικό διάστηµα (Κεφαλάς, 2003). 

 

1.2.5.6.  Αµυλογραφία 

 

 Με τον Αµυλογράφο µπορούµε να προβλέψουµε τις αλλαγές που 

υφίσταται το άµυλο στα πρώτα στάδια του κλιβανισµού. Ο αµυλογράφος 

επινοήθηκε από τους Brabender και Mueller και µας δίνει χρήσιµες 

πληροφορίες για το ιξώδες αιωρήµατος αλεύρου σε νερό, καθώς ανέρχεται 

οµοιόµορφα η θερµοκρασία του. Η αύξηση του ιξώδους οφείλεται στη 

ζελατινοποίηση του αµύλου. Το ιξώδες επηρεάζεται αρνητικά από τις 

αµυλάσες, που ρευστοποιούν το ζελατινοποιηµένο άµυλο. Στην αρχή το 

όργανο χρησιµοποιήθηκε για τον έλεγχο αλεύρων σίκαλης, αλλά αποδείχτηκε 

ότι οι πληροφορίες για το αλεύρι σιταριού, ιδιαίτερα του πλούσιου σε 

αµυλάση-α, ήταν ιδιαίτερα χρήσιµες. Ουσιαστικά είναι ιξωδόµετρο στρέψης 

και η αντίσταση που προβάλλει το αιώρηµα καθώς αυξάνεται η θερµοκρασία 

κατά 1,5οC/min, καταγράφεται αυτόµατα και σχηµατίζεται µία καµπύλη που 

ονοµάζεται αµυλογράφηµα. Για αλεύρι σίτου που προορίζεται για αρτοποίηση 

οι ενδεδειγµένες τιµές µεγίστου ιξώδους είναι µεταξύ 400 και 700 AU 

(Amylograph Units). Για το αλεύρι σίκαλης η τιµή του µεγίστου ιξώδους πρέπει 

να είναι τουλάχιστον 190 AU (Τσιάρας, 1984 , Κεφαλάς, 2002). 

 

1.2.5.7.  Falling Number 

 

 Η µέθοδος του Falling Number, ή µέτρηση του δείκτη Hagberg, είναι 

µία απλή, και γρήγορη αξιόπιστη δοκιµή για την αξιολόγηση της 
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δραστηριότητας του ενζύµου α- αµυλάση, στο αλεύρι του σιταριού και των 

άλλων δηµητριακών. Η µέθοδος βασίζεται στην ταχεία ζελατινοποίηση του 

υδατικού αιωρήµατος αλεύρου και τη µέτρηση, στη συνέχεια, του βαθµού 

υγροποίησης του ζελατινοποιηµένου αµύλου µε την  δράση της α- αµυλάσης. 

Το ιξώδες θα είναι τόσο µικρότερο όσο µεγαλύτερη είναι η δραστικότητα της 

α- αµυλάσης. Λόγω της θερµοκρασίας των 100οC η µέθοδος αυτή 

προσδιορίζει τη δραστικότητα της α- αµυλάσης που προέρχεται από σιτηρά η 

βακτηρίδια. Οι µυκητιακές α- αµυλάσες ανενεργοποιούνται από την υψηλή 

θερµοκρασία πριν προλάβουν να δράσουν. Επίσης πολύ νωρίς 

ανενεργοποιείται και η β- αµυλάση. Για τα σιτάρια και τα άλευρα που 

προορίζονται για αρτοποίηση συνιστάται να είναι µεταξύ 200 και 250sec µε 

ανοχή µέχρι τα 300sec. 

 

1.2.5.8.  Αριθµός (δείκτης) µαλτόζης  

  

 Η µέθοδος του αριθµού µαλτόζης µετράει την αµυλασική δραστικότητα 

προσδιορίζοντας τη συγκέντρωση της µαλτόζης ως τελικού προϊόντος της 

υδρόλυσης του αµύλου του αλεύρου σε θερµοκρασία 27οC ή 30οC για χρονικό 

διάστηµα 60min ανάλογα µε την µέθοδο. Στην πράξη  ο αριθµός αυτός δίνει 

πληροφορίες για την ωριαία παραγωγή ζυµώσιµων ζαχάρων. Τα 

αποτελέσµατα εκφράζονται σε γραµµάρια µαλτόζης ανά 100gr  αλεύρου  και 

είναι µέτρο της συνδυασµένης  δράσης και των δύο αµυλασών κυρίως στους 

σπασµένους αµυλόκοκκους του αλεύρου. (Κεφαλάς, 2002). Για να έχουµε 

καλά αρτοποιητικά αποτελέσµατα το αλεύρι πρέπει να περιέχει 1,6-2,3gr. 

µαλτόζης ανά 100gr. (µε τη µέθοδο Rumsey) ή 2,4-3,6gr. µαλτόζης ανά 100gr. 

(µε τη µέθοδο Blish-Sandstedt) (Tσιάρας, 1984). 

 

1.2.5.9.  Ζυµοταχυγράφος και Rheofermentometer 

 

 Ο ζυµοταχυγράφος Chopin και η νεότερη έκδοση του το 

Rheofermentometer Chopin προσδιορίζουν, συναρτήσει του χρόνου, χωριστά 

τον όγκο του CO2 που παράγεται, χωριστά τον όγκο του CO2 που 

συγκρατείται στο ζυµάρι καθώς διογκώνεται, και χωριστά τον όγκο του CO2 
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που διαφεύγει από το ζυµάρι στην ατµόσφαιρα. Στο τέλος της ανάλυσης είναι 

δυνατόν να γνωρίζουµε τους συνολικούς όγκους του CO2 στις τρεις 

παραπάνω σειρές µετρήσεων. Επιπλέον µπορούµε να προσδιορίσουµε και 

την αντοχή του ζυµαριού συναρτήσει του χρόνου, για όλο το χρονικό διάστηµα 

των τριών ωρών που διαρκεί η ανάλυση. Η θερµοκρασία διατηρείται σταθερή 

στους 27οC. 

 

1.2.5.10.  Φαρινογραφία 

 

 Ο φαρινογράφος είναι όργανο το οποίο εξετάζει τα ρεολογικά 

χαρακτηριστικά των αλεύρων. Ειδικότερα µας δίνει πληροφορίες για την 

ικανότητα των αλεύρων να απορροφούν νερό, για την αντοχή του ζυµαριού 

στη µηχανική καταπόνηση, και τον προσδιορισµό της ενζυµατικής δράσης 

(πρωτεολυτικά ένζυµα) στο αλεύρι (Τσιάρας, 1998). Ο φαρινογράφος είναι 

ένα πρότυπο ζυµωτήριο χωρητικότητας 300, 100, ή 50gr αλεύρου 

συνδεδεµένο µε µηχανισµό που καταγράφει την αντίσταση που εκδηλώνεται 

από το ζυµάρι κατά την ανάµειξή του. Η συσκευή αποτελείται από ένα 

θερµοστατούµενο στους 30οC ζυµωτήριο µε δύο µαχαιρωτούς βραχίονες 

ανάµειξης συνδεδεµένους µε δυναµόµετρο, οι οποίοι περιστρέφονται µε 

σταθερή ταχύτητα. Το σχήµα και οι διαστάσεις του ζυµωτηρίου και των 

βραχιόνων είναι απολύτως καθορισµένα σε τέτοιο σηµείο που η παραµικρή 

φθορά τους έχει επιπτώσεις στα αποτελέσµατα. Πάνω από το ζυµωτήριο είναι 

στερεωµένη προχοϊδα για την προσθήκη του νερού στο αλεύρι που αυτό 

βρίσκεται στο ζυµωτήριο. Τα αποτελέσµατα λαµβάνονται υπό µορφή 

διαγράµµατος στο οποίο ο οριζόντιος άξονας είναι βαθµολογηµένος σε min 

και ο κάθετος άξονας σε φαρινογραφικές µονάδες  (FU). Οι φαρινογραφικές 

µονάδες αντιπροσωπεύουν την συνεκτικότητα του ζυµαριού η οποία γίνεται 

αντιληπτή από την αντίσταση που αυτό προβάλει στην κίνηση των βραχιόνων 

ανάµειξης µέσα στη µάζα του. 
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1.2.5.11.  Βαλοριµετρικός αριθµός (Βαλορίµετρο) 

 

 Ο βαλοριµετρικός αριθµός (Β.Α.) αποτελεί µέτρο για την αριθµητική 

αξιολόγηση των φαρινογραφηµάτων και εκφράζει την αρτοποιητική ικανότητα 

των εξεταζόµενων αλεύρων. Ο Β.Α. βρίσκεται µε ένα ειδικό όργανο το 

βαλορίµετρο του Brabender, στο οποίο συσχετίζεται ο χρόνος ανάπτυξης (Β) 

και ο βαθµός εξασθένησης (V). Θεωρητικά η χειρότερη ποιότητα του σιταριού 

έχει Β.Α. µηδέν και η καλύτερη εκατό. 

 

1.2.5.12.  Εξτενσιογραφία (Εξτενσιογράφος Brabender) 

 

 Με τον εξτενσιογράφο ελέγχουµε τις ρεολογικές ιδιότητες του ζυµαριού 

και την επίδραση που έχουν σε αυτό οι οξειδωτικές και βελτιωτικές ουσίες. 

Ειδικότερα στον εξτενσιογράφο µετράµε τη δύναµη που χρειάζεται να 

εφαρµοσθεί, ώστε να ξεπεραστεί η αντίσταση την οποία εµφανίζει ένα κοµµάτι 

ζυµαριού, έως ότου να κοπεί τελικά σε δύο κοµµάτια. Αυτό εφαρµόζεται σε 

τρεις διαφορετικούς χρόνους των 45, 90, και 135min παραµονής σε ισόθερµο 

θάλαµο των 27οC.  

 

 Ο εξτενσιογράφος αποτελείται από τρία κυρίως τµήµατα: 

α) Το τµήµα µορφοποίησης του ζυµαριού. Αυτό απαρτίζεται από ένα 

στρογγυλοποιητή που δίνει στο ζυµάρι σφαιρικό σχήµα και ένα κύλινδρο ο 

οποίος στη συνέχεια το µετατρέπει σε κυλινδρικό.  

β) Ένα θερµοθάλαµο σταθερής θερµοκρασίας 30οC όπου µένουν τα ζυµάρια 

µετά το κυλίνδρισµα για καθορισµένο χρονικό διάστηµα.  

γ) Τη συσκευή για την έκταση του ζυµαριού µαζί µε τον µηχανισµό µέτρησης 

και καταγραφής της αντίστασης του ζυµαριού.  

Τα αποτελέσµατα της εξέτασης (εξτενσιογραφία) δίδονται υπό µορφή 

διαγράµµατος στο οποίο ο οριζόντιο άξονας είναι βαθµολογηµένος σε mm 

µήκους του εκτεινόµενου ζυµαριού, και ο κάθετος άξονας είναι 

βαθµολογηµένος σε EU (εξτενσιογραφικές µονάδες-παλαιότερα Μονάδες 

Brabender) που µετρούν την αντίσταση που αντιτάσσει το ζυµάρι στη δύναµη 

που το εκτείνει µέχρι να κοπεί σε δύο κοµµάτια. 
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1.2.5.13.  Αλβεογράφος CHOPIN 

 

 Ο αλβεογράφος είναι ένα είδος εξτενσιογράφου. Οι µετρήσεις που 

γίνονται στην αλβεογραφία είναι, όπως στην εξτενσιογραφία, ενέργεια, 

αντίσταση στο µέγιστο (P) και εκτατότητα (L), διαφέρουν όµως στο ότι 

αφορούν την έκταση του ζυµαριού σε δύο διαστάσεις κάτω από την πίεση του 

αέρος για να σχηµατισθεί η κυψελίδα. Από την άποψη αυτή οι πειραµατικές 

συνθήκες είναι πιο κοντά στην πραγµατικότητα από ότι στην εξτενσιογραφία 

όπου εκτείνεται ένα κυλινδρικό δοκίµιο κατά µία µόνο διάσταση (στο µήκος). 

Ωστόσο οι άλλες συνθήκες του πειράµατος κάνουν την αλβεογραφία να µην 

είναι τόσο χρήσιµη όσο η εξτενσιογραφία. Η αλβεογραφία έχει το πλεονέκτηµα 

ότι ολοκληρώνεται πολύ πιο γρήγορα από την εξτενσιογραφία δηλαδή σε 

30min  περίπου έναντι των 2 ½ ωρών. Αυτό όµως αποτελεί και µειονέκτηµα, 

γιατί δεν λαµβάνονται πληροφορίες για το πώς θα συµπεριφερθεί το ζυµάρι 

ύστερα από 2 ώρες, που µπορεί να διαρκέσει η παρασκευή κάποιου 

αρτοσκευάσµατος µέχρι αυτό να µπει στο φούρνο. Παρόλα τα µειονεκτήµατά 

της η αλβεογραφία είναι πολύ βολική αν πρόκειται να συγκριθούν σιτάρια που 

δεν έχουν προσβληθεί από πεντατοµίτες, γιατί είναι πολύ πιο σύντοµη από 

την εξτενσιογραφία και δίδει και αυτή επαναλήψιµα αποτελέσµατα. Ο 

αλβεογράφος αποτελείται από τρία κύρια µέρη: 

1. Το ζυµωτήριο 

2. Το τµήµα σχηµατισµού της φυσαλίδας 

3. Το µανόµετρο που συνδέεται µε τον καταγραφικό µηχανισµό. 

Η συσκευή διαθέτει και θερµοστάτη ο οποίος ρυθµίζει την κυκλοφορία του 

νερού και τη διατηρεί σε σταθερή θερµοκρασία 25οC 

 

1.2.5.14.  Αριθµός ποιότητας ΙΣυ για το µαλακό σιτάρι 

 

 Ο αριθµός ποιότητας ΙΣυ που εξάγεται µε τα συµβατικά κριτήρια του 

Ινστιτούτου Σιτηρών (Κοκολιού και Βαλταδώρου, 1965), εφαρµόζεται για την 

ποιοτική διαβάθµιση του µαλακού σιταριού λαµβάνοντας υπόψη το 

πρωτεϊνικό περιεχόµενο  

(Ρ), την τιµή καθίζησης (S) και τον βαλορυµετρικό αριθµό φαρινογραφίας. 
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ΙΣυ = ( 30P + 20S +10V ) / 3 

Οι κατηγορίες ποιότητας είναι οι εξής: 

Α= ανώτερη όταν,    ΙΣυ > 500 

Β= µέση όταν, 500 >ΙΣυ > 300 

Γ= κατώτερη όταν,  ΙΣυ <  300 

 

1.3. ∆ιοίκηση ολικής ποιότητας  

 

1.3.1. Τι είναι Ποιότητα 

 

 Καθηµερινά χρησιµοποιούµε διάφορα βιοµηχανικά προϊόντα, όπως 

υλικά για την κατασκευή των σπιτιών µας, καταναλωτικά προϊόντα για τη 

διατροφή µας, διάφορα µέσα για τις επικοινωνίες µας, ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα, διάφορα µέσα αναψυχής, προϊόντα για την εθνική µας άµυνα. Ένα 

κοινό χαρακτηριστικό των προϊόντων αυτού του τύπου (ασχέτως αν είναι 

υλικά ή υπηρεσίες) είναι ότι θα πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση (fit for 

use). Η οποιαδήποτε απόκλιση από αυτό το χαρακτηριστικό µπορεί να 

οδηγήσει σε θάνατο, σε σοβαρό τραυµατισµό, σε δυσφορία ή και σε 

οικονοµική ζηµιά. 

 Ο καταναλωτής, όταν αγοράζει ένα προϊόν, έχει σαφείς απαιτήσεις και 

συγκεκριµένες προσδοκίες. Αυτές καθορίζονται από διάφορους εξωτερικούς 

παράγοντες. Η προσδοκώµενη χρήση επηρεάζει αυτούς τους παράγοντες. Η 

εξωτερική εµφάνιση και λειτουργικότητα του προϊόντος έχουν επίσης ένα 

σηµαντικό ποσοστό επιρροής. Οι προσδοκίες όµως σχετίζονται και µε το 

«καλό όνοµα» που έχει το προϊόν λόγω της τιµής του και του ονόµατος του 

κατασκευαστή του. Συνήθως, ένα προϊόν µε υψηλή τιµή συνεπάγεται 

περισσότερες προσδοκίες από ένα άλλο προϊόν που έχει χαµηλή τιµή. 

 Εάν κατά τη χρήση του ένα προϊόν ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τις 

συγκεκριµένες προσδοκίες του χρήστη (καταναλωτή ή πελάτη), αυτός 

αισθάνεται ικανοποιηµένος και µε τη σειρά του ισχυρίζεται ότι το προϊόν είναι 

υψηλής ή, τουλάχιστον, αποδεκτής ποιότητας. Εάν οι προσδοκίες του δεν 

ικανοποιηθούν, ο καταναλωτής θα παραπονεθεί ότι το προϊόν είναι χαµηλής 

ποιότητας. Μπορούµε, λοιπόν, να ορίσουµε ως ποιότητα ενός προϊόντος και 
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την «ικανότητά του να ικανοποιεί τις προσδοκίες του χρήστη» (∆ερβιτσιώτης, 

2001). 

 

1.3.2. Η στρατηγική σηµασία της ποιότητας 

 

 Οι σηµαντικές ευεργετικές επιπτώσεις από τη βελτίωση της ποιότητας 

εκδηλώνονται τόσο στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, δηλαδή στην 

αγορά, όσο και µέσα στην επιχείρηση. Τις επιπτώσεις σε ότι αφορά την αγορά 

µπορεί και πρέπει να αξιοποιούν οι υπεύθυνοι για θέµατα στρατηγικού 

σχεδιασµού και µάρκετινγκ. Οι επιπτώσεις µέσα στην επιχείρηση έχουν σχέση 

όχι µόνο µε τη µείωση του κόστους, αλλά κυρίως µε τη δηµιουργία ενός 

κλίµατος που συµβάλλει στην καλύτερη επικοινωνία και συντονισµό των 

εργαζοµένων, αλλά και στη δηµιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που 

ικανοποιεί βαθύτερες ψυχολογικές ανάγκες κάθε εργαζοµένου. Και στις δύο 

περιπτώσεις διαµορφώνονται συνθήκες, που όχι απλώς αυξάνουν την 

αποδοτικότητα (κερδοφορία) για την επιχείρηση, ως αναγκαίο 

βραχυπρόθεσµο στόχο, αλλά και ανοίγουν ορίζοντες για την εξασφάλιση της 

επιβίωσης και επιτυχίας της σε συνθήκες οξύτατου ανταγωνισµού. Οι 

συµπληρωµατικοί τρόποι µε τους οποίους η βελτίωση της ποιότητας 

επηρεάζει ευνοϊκά το κέρδος απεικονίζονται στο Σχήµα 5. 

 

Εικόνα 5:   Επιπτώσεις από την βελτίωση της ποιότητας στο οικονοµικό 
αποτέλεσµα (∆ερβιτσιώτης, 2005) 
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 Στο σχήµα παρατηρούµε ότι οι βελτιώσεις στην ποιότητα που 

προσφέρουν µεγαλύτερη ικανοποίηση στον πελάτη ενισχύουν σηµαντικά την 

ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Τούτο η διοίκηση µπορεί µετά από ένα 

χρονικό διάστηµα να το εκµεταλλευθεί, προσφέροντας τα προϊόντα της σε 

µεγαλύτερη τιµή. Αυτό το κάνει άφοβα γνωρίζοντας ότι η ποιοτική υπεροχή 

τους διασφαλίζει ένα ικανοποιητικό επίπεδο ζήτησης. Οι βελτιώσεις στην 

ποιότητα – πάντοτε σε σύγκριση µε αυτά που προσφέρουν οι ανταγωνιστές – 

όταν ταυτόχρονα γίνονται αντιληπτές από το αγοραστικό κοινό οδηγούν 

συνήθως σε αύξηση του µεριδίου της αγοράς. 

 Από εµπειρικές έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι για συγκρίσιµες τιµές, 

υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ ποιότητας και µεριδίου της αγοράς. Έχουµε 

συνεπώς αύξηση των εσόδων της επιχείρησης είτε από µεγαλύτερες τιµές είτε 

από αυξηµένες πωλήσεις είτε από τον συνδυασµό και των δύο. Όταν η 

αύξηση αυτή των εσόδων που συνδέεται µε καλύτερη ποιότητα είναι 

µεγαλύτερη από την αύξηση του κόστους, έχουµε µια καθαρή αύξηση του 

κέρδους. 

 Μαζί όµως µε τη βελτίωση της ποιότητας είναι συχνά δυνατόν να 

έχουµε και ταυτόχρονη µείωση του κόστους. Από εµπειρικές µελέτες 

γνωρίζουµε επίσης ότι το κόστος που έχει σχέση µε την ποιότητα ανέρχεται 

σε 25-30% των πωλήσεων. Το κόστος αυτό δηµιουργείται κατά την 

αξιολόγηση της ποιότητας σε διάφορες φάσεις και από το κόστος που 

προκαλούν τα ελαττωµατικά. Τα ελαττωµατικά αναφέρονται σε µονάδες του 

προϊόντος που δεν τηρούν τις προδιαγραφές που προσδιορίστηκαν κατά την 

σχεδίασή του. 

 Η βελτίωση της ποιότητας µεταφράζεται αυτοµάτως σε µείωση του 

ποσοστού των ελαττωµατικών. Τούτο έχει ως αποτέλεσµα την άµεση αύξηση 

της παραγωγικότητας, διότι για την ίδια ποσότητα τελικού προϊόντος, η 

επιχείρηση έχει χρησιµοποιήσει λιγότερες ποσότητες υλικών, λιγότερες ώρες 

εργασίας και µηχανών, λιγότερη ενέργεια κ.α. Ταυτόχρονα, η µείωση του 

ποσοστού ελαττωµατικών έχει και µια σειρά από άλλες ευεργετικές 

επιπτώσεις (∆ερβιτσιώτης, 2001).  
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1.3.3. Ο Ολικός έλεγχος της ποιότητας (TQC) 

 

 Ο συνήθης έλεγχος της ποιότητας έχει να κάνει µε την ερµηνεία και την 

εφαρµογή των σχεδίων για την ποιότητα (προγραµµάτων ποιότητας). 

Συνίσταται κυρίως σε δειγµατοληπτικούς ελέγχους κατά τη διάρκεια των 

διεργασιών παραγωγής και σε δοκιµές κατά την παραγωγή, που έχουν ως 

κύριο στόχο να εντοπίσουν τα ελαττωµατικά και να εξασφαλίσουν τη 

συµφωνία των προϊόντων µε τις προκαθορισµένες απαιτήσεις. Η ποιότητα 

όµως, δεν είναι θέµα «τακτικής» αλλά «στρατηγικής». Η ποιότητα δεν είναι 

αποτέλεσµα των µεµονωµένων προσπαθειών ενός τµήµατος ή µιας 

συγκεκριµένης διεύθυνσης, δεν είναι αποτέλεσµα εφαρµογής ενός σχεδίου για 

την ποιότητα (σχεδίου ελέγχων), µιας διαδικασίας ή µιας βελτιωµένης 

διεργασίας παραγωγής. Η ποιότητα είναι το αποτέλεσµα της συστηµατικής 

εφαρµογής µιας σειράς δραστηριοτήτων µε ένα µακροχρόνιο στρατηγικό 

στόχο και µια µακροχρόνια δέσµευση. Η ποιότητα δεν προκύπτει από µια 

βραχυπρόθεσµη προσπάθεια για επίλυση µιας κατηγορίας ή πηγής 

προβληµάτων, αλλά είναι ένας µακροχρόνιος στρατηγικός στόχος. Έτσι, 

αναπτύχθηκε µια νέα αντίληψη, γνωστή ως Ολικός (ή Συνολικός) Έλεγχος της 

Ποιότητας (Total Quality Control). 

 Η αρχική ιδέα του Ολικού Ελέγχου της Ποιότητας ανήκει στον A.V. 

Feigenbaum (∆ερβιτσιώτης, 1985). Στην ιδέα αυτή, υποστηρίχτηκε η ανάγκη 

συµµετοχής στον Έλεγχο Ποιότητας όχι µόνο των ελεγκτών αλλά και όλων 

εκείνων των οποίων η δραστηριότητα επηρεάζει την ποιότητα του τελικού 

προϊόντος. 

 Σύµφωνα µε την ιδέα του Ολικού Ελέγχου της Ποιότητας, η ποιότητα 

δεν είναι δυνατό να παραχθεί στιγµιαία. Σχεδιάζεται και «υπεισέρχεται» στο 

προϊόν µέσα από µια σειρά από διευκολυντικές ρυθµίσεις και τεχνικές. Η 

ποιότητα επιτυγχάνεται σταδιακά, κοµµάτι κοµµάτι, ανά διεργασία 

παραγωγής, στα πλαίσια ενός ευρύτερου Συστήµατος Ολικής ∆ιαχείρισης της 

Ποιότητας, µε βασικό σκοπό τη Συνεχή Βελτίωσή της. 
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1.3.4. Εργαλεία και τεχνικές βελτίωσης ποιότητας 

 

 Τα βασικά βήµατα που ακολουθούνται για τη  Βελτίωση της ποιότητας 

µιας τυπικής διαδικασίας είναι τα ακόλουθα: 

 

1. Προσδιορισµός της διαδικασίας που πρόκειται να βελτιωθεί 

2. Προσδιορισµός των επιµέρους χαρακτηριστικών και των ορίων της 

διαδικασίας 

3. Εκτίµηση και αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης, τόσο του 

ελέγχου όσο και της ικανότητας διεργασίας της διαδικασίας, σε 

σχέση µε τις προδιαγεγραµµένες απαιτήσεις  

4. Κριτική ανάλυση των παραδοχών που έχουν γίνει µέχρι σήµερα, 

καθώς και των διαδικασιών που θεωρούνται αποδεκτές. 

5. Προσδιορισµός ευκαιριών για βελτίωση 

6. Αποτύπωση της διαδικασίας µε χρήση ∆ιαγράµµατος Ροής  

7. Εφαρµογή νέων διαδικασιών και πρωτοβουλιών 

8. Συλλογή και ανάλυση δεδοµένων µε τη χρήση στατιστικών µεθόδων 

9. Παρακολούθηση και έλεγχος της διαδικασίας 

10. Ανάλυση προβληµάτων 

11. Εξάλειψη αστοχιών και προβληµάτων και εφαρµογή βελτιώσεων 

12. Επαναξιολόγηση και επαναπροσδιορισµός της νέας διαδικασίας 

13. Επιθεώρηση και αξιολόγηση της απόδοσης και προσδιορισµός του 

επιπέδου της επιτευχθείσας βελτίωσης 

14. Επανάληψη του κύκλου των προηγουµένων βηµάτων προκειµένου 

να έχουµε τη συνεχή Βελτίωση της Ποιότητας 

 

 ∆ιαπιστώνουµε, συνεπώς, πως η Συνεχής Βελτίωση της Ποιότητας 

µιας διαδικασίας προκύπτει µέσω της συνεχούς αξιολόγησης της 

αποδοτικότητάς της. 

 Για το σκοπό αυτό υπάρχουν πολλά Εργαλεία και Τεχνικές για τον 

προσδιορισµό, την ανάλυση των προβληµάτων και για τη βελτίωση της 

διαδικασίας. 
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 Τα 11 συνηθέστερα και πλέον χρησιµοποιούµενα Εργαλεία και 

Τεχνικές για τη Βελτίωση της Ποιότητας, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9004-4 

αποτυπώνονται στον  πίνακα 4.Παράλληλα καταγράφονται τα κριτήρια 

επιλογής τους (Αγγελόπουλος, 2000). 

 

 

 

 

 Εργαλείο ή  Τεχνική 
Κριτήρια επιλογής 

(Πότε τα επιλέγουµε) 

1 
Έντυπα Συλλογής ∆εδοµένων 

(Data Collection Form) 

Όταν θέλουµε να συλλέξουµε δεδοµένα µε 

συστηµατικό τρόπο προκειµένου να αποκοµίσουµε 

ξεκάθαρη και αντικειµενική  εικόνα 

2 
∆ιάγραµµα Συνάφειας 

(Affinity Diagram) 

Όταν θέλουµε να οµαδοποιήσουµε ένα µεγάλο 

αριθµό ιδεών, γνωµών, απόψεων, θεµάτων κλπ 

3 
Συγκριτική Αξιολόγηση 

(Benchmarking) 

Όταν θέλουµε να µετρήσουµε µια διαδικασία της 

εταιρείας/οργανισµού µε την αντίστοιχη 

αναγνωρισµένων ηγετικών εταιρειών/οργανισµών 

4 
Καταιγισµός Ιδεών 

(Brainstorming) 

Όταν θέλουµε να δηµιουργήσουµε και να 

εκτιµήσουµε µια λίστα µε ιδέες, προβλήµατα ή θέµατα. 

5 

∆ιάγραµµα-Αιτίου 

Αποτελέσµατος-Cause & 

Effect Diagram ή Ψαροκόκαλο 

(Fishbone) 

Όταν θέλουµε να κάνουµε συστηµατική ανάλυση 

της συσχέτισης αιτίων και αποτελεσµάτων και να 

προσδιορίσουµε τις πιθανές κύριες αιτίες ενός 

προβλήµατος. 

6 
∆ιάγραµµα Ροής 

(Flow Chart) 

Όταν θέλουµε να περιγράψουµε µια υφιστάµενη 

διαδικασία µε σκοπό τον προσδιορισµό των σηµείων 

που επιδέχονται βελτιώσεις. Επίσης όταν θέλουµε να 

σχεδιάσουµε µια νέα διαδικασία. 

7 
∆ενδροδιάγραµµα 

(Tree Diagram) 

Όταν θέλουµε να αναλύσουµε ένα θέµα/πρόβληµα 

στα βασικά του στοιχεία. 

8 
∆ιάγραµµα Ελέγχου 

(Control Chart) 

Όταν θέλουµε να παρακολουθήσουµε την απόδοση 

µιας διαδικασίας, µέσω της συχνής καταγραφής 

αποτελεσµάτων  της προκειµένου να προσδιορίσουµε 

αν και κατά πόσο είναι εκτός ελέγχου ή παρατηρείται 

κανονική κατανοµή 

Πίνακας 2: Τα 11 συνηθέστερα χρησιµοποιούµενα εργαλεία και τεχνικές - Κριτήρια επιλογής 

(Αγγελόπουλος, 2000) 
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9 
Ιστόγραµµα 

(Histogram) 

Όταν θέλουµε να αποτυπώσουµε την κατανοµή 

των δεδοµένων. 

10 
∆ιάγραµµα Παρέτο (20/80) 

(Pareto) 

Όταν θέλουµε να προσδιορίσουµε τους κύριους 

παράγοντες προβληµάτων και να τους διακρίνουµε 

από λιγότερο σηµαντικούς 

11 
∆ιάγραµµα ∆ιασκόρπισης 

(Scatter Diagram) 

Όταν θέλουµε να ανακαλύψουµε, να 

επιβεβαιώσουµε ή να παρουσιάσουµε σχέσεις µεταξύ 

δύο µεταβλητών. 
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2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ  

 

 

2.1. Ερευνητική µέθοδος 

 

 Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία είναι η µελέτη 

αστοχίας κατά την διαδικασία παραγωγής της αλευροβιοµηχανίας. Μέσω 

αυτής επιδιώκεται ο προσδιορισµός των διαφόρων τρόπων αστοχίας των 

µηχανηµάτων και του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού της αλευροβιοµηχανίας 

και προτείνονται διορθωτικές ενέργειες για καθένα από αυτά. 

 

2.2. ∆είγµα 

 

 Η εταιρεία που χρησιµοποιήθηκε για την συλλογή πληροφοριών γι’ 

αυτήν την εργασία είναι η αλευροβιοµηχανία «Μύλοι Κατερίνης»* που 

βρίσκεται στην περιοχή της Κατερίνης. Προϊόντα αυτής είναι διάφοροι τύποι 

αλεύρων και σιµιγδαλιών. 

  Όραµά της είναι να διαπρέψει στον κλάδο της και να ολοκληρώσει τις 

απαιτούµενες διαδικασίες προκειµένου να πιστοποιηθεί η διασφάλιση της 

ποιότητας µε την εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας µέσω του 

προτύπου ISO 9001:2000 καθώς και µε την εφαρµογή συστήµατος υγιεινής 

και ασφάλειας τροφίµων HACCP. Ακόµη, η εταιρεία οραµατίζεται την 

παραγωγή καινοτόµων προϊόντων, όπως διάφορους τύπους αλεύρων που 

δεν υπάρχουν στην αγορά ή υπάρχουν αλλά παράγονται από ελάχιστες 

εταιρείες.  

Τέτοια προϊόντα είναι παραδείγµατος χάριν: 

1. προϊόντα αλεύρου για ασθενείς που έχουν δυσανεξία στην γλουτένη,  

2. προϊόντα που περιέχουν φάβα τα οποία είναι πλούσια σε θρεπτικά 

συστατικά,  

3. ειδικό αλεύρι τύπου πετρόµυλου όπως και  

4. τύπος αλεύρου Hovis ο οποίος περιέχει φύτρο σιταριού που είναι 

πλούσιο σε βιταµίνες και ανόργανα συστατικά.    

*Η πραγµατική ονοµασία της αλευροβιοµηχανίας που εξετάστηκε έχει αλλαχτεί λόγω 

επιθυµίας της ίδιας και η ονοµασία «Μύλοι Κατερίνης» είναι απλά εικονική. 
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 Βασικοί στόχοι της «Μύλοι Κατερίνης» είναι η αύξηση του κέρδους µε 

την αύξηση της ποιότητας των προϊόντων της, η δηµιουργία κι άλλης µονάδας 

µίξερ και συσκευαστικού, κάτι το οποίο θα είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση 

της δυναµικότητας της αλευροβιοµηχανίας αλλά και ο περαιτέρω εξοπλισµός 

του χηµείου της.  

 

2.3. Ερευνητικό υλικό – Εργαλεία 

 

 Εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για την συγγραφή αυτής της 

εργασίας είναι: 

 

���� η επίσκεψη στην αλευροβιοµηχανία µέσω της οποίας υπήρχε 

προσωπική επικοινωνία µε τους εργαζοµένους της 

αλευροβιοµηχανίας και συνέντευξη αυτών 

���� η µελέτη διαφόρων συγγραµµάτων όσον αφορά τον κλάδο της 

αλευροβιοµηχανίας και των προϊόντων της 

���� η συλλογή πληροφοριών από ηλεκτρονικές πηγές στο internet 

���� η χρήση εργαλείων ποιότητας για την µελέτη αστοχίας, τα οποία 

περιγράφονται πιο αναλυτικά στην συνέχεια  

 

2.3.1. Μελέτη αστοχίας 

 

2.3.1.1. Ανάλυση τρόπων αστοχίας 

 

 Η ανάλυση των τρόπων αστοχίας και των αποτελεσµάτων τους, η 

οποία είναι γνωστή και ως Μελέτη Αστοχίας (Failure Mode and Effect Analysis 

– FMEA), είναι µια συγκεκριµενοποιηµένη τεχνική που αξιολογεί την 

πιθανότητα εµφάνισης αστοχίας (αποτυχίας) του προϊόντος (πιθανότητα 

ύπαρξης ελαττώµατος), καθώς και τις επιπτώσεις αυτής της αστοχίας. Η 

µελέτη αυτή είναι δυνατό να υλοποιηθεί κατά τη φάση του σχεδιασµού του 

νέου προϊόντος (Design Failure Mode and Effect Analysis – DFMEA) ή κατά 

τη φάση της παραγωγής (Process Failure Mode and Effect Analysis – 

PFMEA) σε µεµονωµένα προϊόντα ή σε ολοκληρωµένα συστήµατα 
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(Εφαρµόζοντας ανάλυση τρόπων αστοχίας και των αποτελεσµάτων τους, 

2010). 

  

 Η µελέτη αστοχίας δηλαδή είναι ουσιαστικά µια αναλυτική τεχνική η 

οποία συνδυάζει την τεχνολογία και την εµπειρία των ανθρώπων προκειµένου 

να γίνει προσδιορισµός των προβλέψιµων αστοχιών ενός προϊόντος ή µιας 

διαδικασίας και να γίνει σχεδιασµός για την εξάλειψή τους. Με άλλα λόγια, η 

µελέτη αστοχίας FMEA µπορεί να εξηγηθεί ως µια οµάδα δραστηριοτήτων οι 

οποίες έχουν σκοπό: 

���� να αναγνωρίσουν και να εκτιµήσουν της πιθανές αστοχίες ενός 

προϊόντος ή µιας διαδικασίας και των επιπτώσεών τους 

���� να προσδιορίσουν τις ενέργειες οι οποίες θα µπορούσαν να 

εξαλείψουν ή να µειώσουν την πιθανότητα εµφάνισης αστοχιών 

���� να καταγράψουν την διαδικασία (Besterfield et al, 2003) 

  Η ανάλυση των τρόπων αστοχίας ενός ολοκληρωµένου συστήµατος 

και των αποτελεσµάτων τους, η οποία είναι γνωστή και ως Μελέτη Αστοχίας 

του Συστήµατος (Systems Failure Mode and Effect Analysis – SFMEA), 

χρησιµοποιείται για την ανάλυση των συστηµάτων κατά τα αρχικά στάδια της 

ανάπτυξης και του σχεδιασµού τους. Η µελέτη αυτή (Εικόνα 6) επικεντρώνεται 

στον εντοπισµό πιθανών τρόπων αστοχίας (αποτυχίας) στις λειτουργίες του 

ολοκληρωµένου συστήµατος που προέρχονται από ελαττώµατα του ίδιου του 

συστήµατος. Η µελέτη αυτή περιλαµβάνει ανάλυση των αλληλεπιδράσεων 

των εξαρτηµάτων, των κυρίων υποσυγκροτηµάτων και των 

υποσυγκροτηµάτων στη λειτουργία του ολοκληρωµένου συστήµατος.  

 Η ανάλυση των τρόπων αστοχίας, της σχεδίασης του νέου προϊόντος 

και των αποτελεσµάτων τους, η οποία είναι γνωστή και ως Μελέτη Αστοχίας 

του Σχεδιασµού (Design Failure Mode and Effect Analysis – DFMEA), 

χρησιµοποιείται για την ανάλυση του σχεδιασµού του νέου προϊόντος κατά τα 

αρχικά στάδια της ανάπτυξής του και πριν από την έναρξη της παραγωγής 

του. Η µελέτη αυτή επικεντρώνεται στον εντοπισµό πιθανών µελλοντικών 

τρόπων αστοχίας (αποτυχίας) του νέου προϊόντος που προέρχονται από 

πληµµελή σχεδιασµού. Η µελέτη αυτή περιλαµβάνει ανάλυση του σχεδιασµού 

των εξαρτηµάτων, των κύριων υποσυγκροτηµάτων και των 

υποσυγκροτηµάτων. 
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 Η ανάλυση των τρόπων αστοχίας της παραγωγής και των 

αποτελεσµάτων τους, η οποία είναι γνωστή και ως Μελέτη Αστοχίας της 

Παραγωγής (Process Failure Mode and Effect Analysis – PFMEA), 

χρησιµοποιείται για την ανάλυση των διεργασιών παραγωγής και 

συναρµολόγησης του νέου προϊόντος. Η µελέτη αυτή  επικεντρώνεται στον 

εντοπισµό πιθανών µελλοντικών τρόπων αστοχίας (αποτυχίας) του προϊόντος 

που προέρχονται από ατελείς διεργασίες παραγωγής του. Η µελέτη αυτή 

περιλαµβάνει ανάλυση όλων των φάσεων την παραγωγής, των µηχανηµάτων 

και των ιδιοσυσκευών, των χειριστών και των οργάνων ελέγχου, των υλικών 

παραγωγής και του περιβάλλοντος εργασίας. 

 Ένα πιθανό αίτιο αστοχίας (τα αίτια του προβλήµατος) που 

εντοπίστηκε κατά τη Μελέτη Αστοχίας του ολοκληρωµένου Συστήµατος 

(SFMEA) είναι δυνατό να αποτελέσει αντικείµενο µελέτης για τον εντοπισµό 

των πιθανών τρόπων αποτυχίας κατά τη Μελέτη Αστοχίας του Σχεδιασµού 

(DFMEA) (Εικόνα 7). Κατά τον ίδιο τρόπο, είναι δυνατόν τα πιθανά αίτια της 

αποτυχίας (τρόποι αποτυχίας κατά τη σχεδίαση) που εντοπίστηκαν κατά τη 

Μελέτη Αστοχίας του Σχεδιασµού (DFMEA) είναι δυνατό να αποτελέσουν 

αντικείµενο µελέτης για τον εντοπισµό των πιθανών τρόπων αποτυχίας κατά 

τη Μελέτη Αστοχίας της Παραγωγής (PFMEA). 
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 Η περίπτωση των 12 µεγαλύτερων προβληµάτων της εταιρείας IBM 

(π.χ. η σχεδίαση του υπολογιστή PC jr, τα προβλήµατα µε τις καθυστερήσεις 

στις παραδόσεις του υπολογιστή PS/2 Model 80-111, η καθυστέρηση της 

ανάπτυξης και έγκαιρης βιοµηχανοποίησης του πρώτου 80386-PC, τα 

προβλήµατα εναλλαξιµότητας και συναρµολόγησης του υπολογιστή ΧΤ 286 

κτλ.) αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγµατα µη έγκαιρης αξιολόγησης των 

Εικόνα 6: Αντικείµενο των µελετών αστοχίας (FMEA)

(Αγγελόπουλος, 2000) 

 



60 

 

πιθανοτήτων εµφάνισης αστοχίας ή αποτυχίας του προϊόντος, καθώς και των 

επιπτώσεων αυτής της αποτυχίας. 

 Η προετοιµασία και η σύνταξη της µελέτης αυτής παρέχει στα µέλη της 

οµάδας για τον Σχεδιασµό της Ποιότητας την ευκαιρία να προβαίνουν σε 

συνεχή ανασκόπηση των χαρακτηριστικών και των διεργασιών της 

σχεδιαστικής λύσης που προτείνεται κάθε φορά ή της διαµόρφωσης του 

προϊόντος (configuration) και να προβαίνουν σε προσθήκες, τροποποιήσεις ή 

βελτιώσεις.  

 

 

 

• Μετά τον καθορισµό των απαιτήσεων και των προσδοκιών του 

πελάτη, η Μελέτη Αστοχίας του Σχεδιασµού (DFMEA) παρέχει 

χρήσιµες πληροφορίες για τον καθορισµό των κρίσιµων τεχνικών 

χαρακτηριστικών του νέου προϊόντος και αξιοποιήσιµα τεχνικά 

στοιχεία για την κατασκευή του βιοµηχανικού προτύπου 

• Μετά την τεκµηρίωση και την κατασκευή του βιοµηχανικού 

πρωτότυπου, τη σύνταξη του αρχικού Σχεδίου για την Ποιότητα, τον 

Εικόνα 7: Η σχέση µεταξύ SFMEA, DFMEA και PFMEA

(Αγγελόπουλος, 2000) 

 

Μελέτη SFMEA 

Μελέτη DFMEA 

Μελέτη PFMEA 
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καθορισµό και την κατηγοριοποίηση των υπόλοιπων 

χαρακτηριστικών του νέου προϊόντος και το σχεδιασµό της 

παραγωγής της «παρτίδας πιλότου», (Εικόνα 8) τυχόν 

παρατηρήσεις, τροποποιήσεις ή προτάσεις για βελτίωση 

λαµβάνονται υπόψη κατά τη σύνταξη της Μελέτης Αστοχίας της 

Παραγωγής (PFMEA). 

  

 Με τον τρόπο αυτό εξάγονται χρήσιµες πληροφορίες και αξιοποιήσιµα 

τεχνικά στοιχεία για τη σύνταξη του τελικού Σχεδίου για την Ποιότητα και το 

σχεδιασµό της παραγωγής. Μετά την ολοκλήρωση της µελέτης 

συµπληρώνεται και ο αντίστοιχος πίνακας ελέγχου (check list), ώστε να 

διασφαλιστεί ότι τα αναγκαία στοιχεία της σχεδίασης έχουν ληφθεί υπόψη. Η 

Μελέτη Αστοχίας (FMEA) είναι ένα δυναµικό κείµενο, το οποίο θα πρέπει να 

τροποποιείται συνεχώς ώστε να προσαρµόζεται κατά περίπτωση στις 

εκάστοτε απαιτήσεις και προσδοκίες του πελάτη (Αγγελόπουλος, 2000). 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8: Η µελέτη αστοχίας FMEA και ο σχεδιασµός της ποιότητας 
(Αγγελόπουλος, 2000). 
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2.3.1.1.1. Η διαδικασία σύνταξης µιας µελέτης αστοχίας (FMEA) 

 

 Σε γενικές γραµµές, αυτή η «συγκεκριµενοποιηµένη τεχνική» δεν είναι 

τίποτα άλλο παρά µια σύνοψη των σκέψεων και των εµπειριών των µελών της 

οµάδας για τον Σχεδιασµό της Ποιότητας ή του υπεύθυνου για τον σχεδιασµό 

του νέου προϊόντος, στην οποία συµπεριλαµβάνεται και µια λεπτοµερής 

ανάλυση του κάθε στοιχείου όπου είναι δυνατό να υπάρξει αστοχία. Η 

ανάλυση βασίζεται κυρίως στα υπάρχοντα ιστορικά αρχεία, στη βιβλιογραφία 

και στην εµπειρία των συντακτών της. Με άλλα λόγια, αυτή η συστηµατική 

προσέγγιση παραλληλίζει και τυποποιεί τις άτυπες διαδικασίες που ακολουθεί 

καθηµερινά κάθε έµπειρος µελετητής που ασχολείται µε την ανάπτυξη και το 

σχεδιασµό των προϊόντων. 

 Η ανάλυση των τρόπων αστοχίας και των αποτελεσµάτων τους (που 

καλείται παρακάτω Μελέτη για λόγους συντοµίας) συντάσσεται συνήθως κατά 

τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης και του σχεδιασµού της ποιότητας του νέου 

προϊόντος. Περιλαµβάνει κυρίως την καταγραφή των πιθανών αστοχιών µαζί 

µε την καταγραφή των πιθανών αιτιών που σχετίζονται µε αυτές, καθώς και 

των επιπτώσεων των αστοχιών αυτών κατά τη χρήση του προϊόντος. 

Επιπλέον, η Μελέτη βοηθά στον καθορισµό των αναγκαίων ενεργειών και τον 

εντοπισµό των αναγκαίων τροποποιήσεων στο σχεδιασµό ή στην τεχνική 

προδιαγραφή του προϊόντος ώστε να αποφευχθούν τυχόν µελλοντικές 

αστοχίες. Η Μελέτη, στην πλήρη ανάπτυξή της, είναι ένα δυναµικό κείµενο, το 

οποίο, σε κάθε χρονική στιγµή, καταγράφει τις ισχύουσες απαιτήσεις και 

προσδοκίες του πελάτη (Αγγελόπουλος, 2000). 

 

2.3.1.1.2. Η «γλώσσα» της µελέτης αστοχίας 

 

 Όπως κάθε εξειδίκευση έχει τη δική της «γλώσσα», έτσι και η 

µεθοδολογία σύνταξης της Μελέτης χρησιµοποιεί ορισµένες λέξεις, οι οποίες 

έχουν συγκεκριµένη σηµασία. 

 

� Ο τρόπος της αστοχίας (failure mode): Είναι η φυσική περιγραφή 

του τρόπου κατά τον οποίο συµβαίνει και γίνεται αντιληπτή µια 

αστοχία. Παραδείγµατα τρόπων αστοχίας είναι η διαρροή, η 
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οξείδωση, η αύξηση της θερµοκρασίας στην επιφάνεια, η πρόωρη 

γήρανση, η στρέβλωση, το σπάσιµο, το λιώσιµο, η κακή λειτουργία, 

η διακοπή λειτουργίας, η µείωση της ωφέλιµης επιφάνειας, η 

διαφοροποίηση του χρώµατος, η απόκλιση, η ακινησία, η 

πλαγιόπτωση κτλ. Σε σχέση µε την πολυπλοκότητα της λειτουργίας 

του προϊόντος ή του συστήµατος, ο τρόπος αστοχίας είναι δυνατό να 

έχει ένα ή περισσότερα επίπεδα (Εικόνα 7 και Πίνακας 3).  

 

� Η επίπτωση της αστοχίας (effect of failure): Το αποτέλεσµα ή τα 

αποτελέσµατα της αστοχίας σε ένα σύστηµα, σε ένα προϊόν ή σε µια 

διεργασία. Πιο απλά, θα µπορούσαµε να θέσουµε τα ακόλουθα δυο 

ερωτήµατα: «Τι συµβαίνει όταν υπάρχει αστοχία στο σύστηµα ή στο 

προϊόν; Ποιο ή ποια είναι τα αποτελέσµατα αυτής της αστοχίας;» Η 

επίπτωση κάθε αστοχίας εξετάζεται από δυο διαφορετικές 

προσεγγίσεις. Η µια προσέγγιση αφορά την ανάλυση των τρόπων 

αστοχίας και των  αποτελεσµάτων τους σε «τοπικό» επίπεδο (local 

viewpoint). Στο επίπεδο αυτό η αστοχία θεωρείται µεµονωµένη και 

δεν έχει περαιτέρω επιπτώσεις στη λειτουργία του συστήµατος ή του 

προϊόντος. Η άλλη προσέγγιση αφορά την ανάλυση των τρόπων 

αστοχίας και των αποτελεσµάτων τους σε «γενικό» επίπεδο (global 

viewpoint). Στο επίπεδο αυτό, η αστοχία θεωρείται ότι έχει τη 

δυνατότητα να επηρεάσει, και επηρεάζει τις υπόλοιπες λειτουργίες ή 

τα υπόλοιπα εξαρτήµατα του συστήµατος ή του προϊόντος. Γενικά, 

µια αστοχία σε «γενικό» επίπεδο (π.χ. η βλάβη του χειριστηρίου µιας 

φυσητικής µηχανής πλαστικών) θεωρείται αρκετά σοβαρή σε σχέση 

µε µια αστοχία σε «τοπικό» επίπεδο (π.χ. η διακοπή λειτουργίας 

µιας ενδεικτικής λυχνίας). Παραδείγµατα επιπτώσεων αστοχίας είναι 

η αύξηση της έντασης του θορύβου, η πληµµελής λειτουργία, η 

αλλοίωση της εξωτερικής εµφάνισης, τα προβλήµατα στον χειρισµό, 

η δυσάρεστη οσµή κτλ. 

 

� Τα πιθανά αίτια της αστοχίας (potential causes of failure): Μετά 

τη λειτουργία, τα πιθανά αίτια της αστοχίας είναι το πιο ενδιαφέρον 

θέµα της Μελέτης. Τα αίτια της αστοχίας αντιµετωπίζονται πάντα µε 
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την επιλογή των διορθωτικών και των προληπτικών ενεργειών που 

θα εφαρµοστούν. Όσο µεγαλύτερη προσπάθεια καταβάλλεται στον 

εντοπισµό των πραγµατικών αιτιών, τόσο µεγαλύτερη επιτυχία θα 

έχει η προσπάθεια για εξάλειψη των αστοχιών και των 

ελαττωµάτων. Παραδείγµατα πιθανών αιτιών αστοχίας είναι η 

δόνηση, το βραχυκύκλωµα, το φορτίο, το ανθρώπινο λάθος κτλ. 

(Αγγελόπουλος, 2000). 

 

Πίνακας 3:  

Παράδειγµα «επιπέδων» των τρόπων αστοχίας (Αγγελόπουλος, 2000) 

 Σύστηµα Σχεδιασµός ∆ιεργασία 

1ο Επίπεδο 

 

Τρόπος Αστοχίας 

∆εν λειτουργεί ∆εν δίνει σήµα 

Κακή 

τροφοδοσία 

υλικού 

2ο Επίπεδο 

 

Πιθανό Αίτιο 

Λεπτό πάχος υλικού 

(πιθανώς το υλικό να 

είναι εκτός ανοχών) 

Κακή επαφή του 

διακόπτη 

Κακός 

χειρισµός 

3ο Επίπεδο 

 

Βασικό Αίτιο 

Πρόβληµα αυξηµένων 

τάσεων 

Κακή επιλογή τύπου 

διακόπτη 

Μη επαρκής 

εκπαίδευση 

χειριστών 

 

 

2.3.1.1.3. ∆ιάγραµµα ροής των δραστηριοτήτων της µελέτης  αστοχίας 

 

 Η µελέτη περιλαµβάνει κυρίως την καταγραφή των πιθανών αστοχιών 

µαζί µε την καταγραφή των πιθανών αιτιών που σχετίζονται µε αυτές, καθώς 

και των επιπτώσεων των αστοχιών αυτών κατά τη χρήση του προϊόντος. 

 Ο τρόπος αστοχίας (Εικόνα 9, Ι) είναι ο τρόπος κατά τον οποίο το 

εξάρτηµα ή το συγκρότηµα ενδέχεται να αστοχήσει, δηλαδή να µην είναι 

δυνατό να λειτουργήσει σύµφωνα µε τις προκαθορισµένες σχεδιαστικές 

απαιτήσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις ή/και τις προσδοκίες του πελάτη. 

 Ο προσδιορισµός των πιθανών επιπτώσεων (Εικόνα 9, ΙΙ) γίνεται σε 

σχέση µε την απόδοση ή τη λειτουργικότητα του εξαρτήµατος ή του 

συγκροτήµατος. Σε περίπτωση που µια συγκεκριµένη επίπτωση σχετίζεται µε 
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πιθανή µη συµµόρφωση µε τις ισχύουσες Κοινοτικές Οδηγίες, τα 

εναρµονισµένα πρότυπα και τα εθνικά πρότυπα ή ενδέχεται να έχει 

επιπτώσεις στην υγεία ή στην ασφάλεια του χρήστη, θα πρέπει να 

συνοδεύεται από λεπτοµερή αιτιολόγηση. Κάθε πιθανό αίτιο µιας αστοχίας 

αποτελεί ένδειξη µιας ή περισσότερων ατελειών του σχεδιασµού και θα 

πρέπει να τεκµηριώνεται λεπτοµερώς. Στο στάδιο αυτό, η ανασκόπηση του 

σχεδιασµού αποσκοπεί στην πρόληψη της εµφάνισης του αιτίου ή των αιτίων 

της αστοχίας ή (σε περίπτωση εµφάνισης) στον εντοπισµό των αιτίων ή του 

τρόπου µε τον οποίο η αστοχία σχετίζεται µε αυτά. 

 Η βαθµολόγηση της κρισιµότητας (Severity – S), της πιθανότητας 

εµφάνισης (Occurrence – O) και της πιθανότητας εντοπισµού (Detection – D) 

γίνεται µε τη βοήθεια των αντίστοιχων πινάκων (4, 5, και 6). Η κρισιµότητα 

ορίζεται ω η αξιολόγηση της «σοβαρότητας» της επίπτωσης του τρόπου 

αστοχίας στο εξάρτηµα, στο όλο συγκρότηµα ή στο προϊόν ή στο χρήστη. Η 

πιθανότητα εµφάνισης ορίζεται ως η εκτίµηση της συχνότητας εµφάνισης του 

τρόπου αστοχίας λόγω του συγκεκριµένου αιτίου. Η πιθανότητα εντοπισµού 

ορίζεται ως η αξιολόγηση της ικανότητας των διαδικασιών ανασκόπησης της 

σχεδίασης στο να εντοπίσουν µια πιθανή «αδυναµία» στην όλη Μελέτη ή στο 

φάκελο του προϊόντος πριν από την έναρξη της παραγωγής. Ο Αριθµός 

Προτεραιότητας Κινδύνου (Εικόνα 9, ΙΙΙ) υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το 

βαθµό της κρισιµότητας, της πιθανότητας εµφάνισης και της πιθανότητας 

εντοπισµού. (RPN = S x O x D). 

 H κατάταξη των Αριθµών Προτεραιότητας Κινδύνου (Εικόνα 9, ΙV), µε 

µορφή διαγράµµατος Pareto βοηθά στον εντοπισµό της δραστηριότητας που 

θα πρέπει να αξιολογηθεί πρώτα και στον καθορισµό αποτελεσµατικών 

διορθωτικών ενεργειών. Η Μελέτη δεν έχει καµία ουσιαστική αξία εάν δε 

συνοδεύεται και από αποτελεσµατικές διορθωτικές ενέργειες. 

 Η εφαρµογή των διορθωτικών ενεργειών (Εικόνα 9, V) ακολουθεί την 

κατάταξη των Αριθµών Προτεραιότητας Κινδύνου. Η δραστηριότητα µε το 

µεγαλύτερο Αριθµό Προτεραιότητας Κινδύνου θα πρέπει να αξιολογηθεί 

πρώτα, µε σκοπό τη µείωση του βαθµού της κρισιµότητας (S), της 

πιθανότητας εµφάνισης (O) και της πιθανότητας εντοπισµού (D) και την 

εφαρµογή αποτελεσµατικών διορθωτικών ενεργειών εντός ενός 

προκαθορισµένου χρονικού διαστήµατος. 
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 Ο υπολογισµός του νέου Αριθµού Προτεραιότητας Κινδύνου (Εικόνα 8, 

V) γίνεται µε βάση τη νέα βαθµολόγηση της κρισιµότητας, της πιθανότητας 

εµφάνισης και της πιθανότητας εντοπισµού. Η εφαρµογή διορθωτικών 

ενεργειών (εάν απαιτούνται) αποσκοπεί στην περαιτέρω µείωση του βαθµού 

της κρισιµότητας, της πιθανότητας εµφάνισης και της πιθανότητας εντοπισµού 

(Αγγελόπουλος, 2000). 

 

 

 

 

Βαθµός 

Κατηγορίας 
Αποτέλεσµα Κατηγορία 

1 Κανένα Καµία επίπτωση 

2 Αµελητέο Αµελητέα επίπτωση στο χρήστη ή στη λειτουργία 

3 Ελαφρύ Ελαφρά επίπτωση στο χρήστη ή στη λειτουργία 

4 
Ήσσονος 

Σηµασίας 

∆ηµιουργεί ελαφρά δυσανασχέτηση στον πελάτη. Η 

αστοχία δεν απαιτεί επισκευή 

5 Μέτριο 
Μέτρια επίπτωση στο χρήστη ή στη λειτουργία. 

∆ηµιουργεί δυσανασχέτηση στον πελάτη 

6 Σηµαντικό 
Μείωση στην απόδοση του προϊόντος. Καµία επίπτωση 

στη λειτουργία ή την ασφάλεια 

7 
Μείζονος 

Σηµασίας 

Σοβαρή δυσανασχέτηση του πελάτη. Σοβαρές 

επιπτώσεις στη λειτουργία, αλλά όχι στην ασφάλεια 

8 Κρίσιµο 
Πολύ σοβαρή δυσανασχέτηση του πελάτη. ∆ιακοπή της 

λειτουργίας, αλλά καµία επίπτωση στην ασφάλεια 

9 Πολύ Κρίσιµο 
Πιθανό πρόβληµα ασφαλείας ή υγιεινής. Ενδείξεις µη 

συµµόρφωσης µε Κοινοτικές ή άλλες Οδηγίες 

10 Επικίνδυνο 
Σοβαρό πρόβληµα ασφαλείας ή υγιεινής. Μη 

συµµόρφωση µε Κοινοτικές ή άλλες Οδηγίες 

 

 

Πίνακας 4:  
Οδηγίες βαθµολόγησης της κρισιµότητας (Severity – S) (Αγγελόπουλος, 2000) 
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Βαθµός 

Κατηγορίας 

Πιθανότητα 

Εµφάνισης 
Κατηγορία 

1 Μηδαµινή 
Μηδαµινή πιθανότητα για εµφάνιση αστοχίας  

(<1 αστοχία στις 1,500,000) 

2 Αµελητέα 
Αµελητέος αριθµός αστοχιών  

(1 αστοχία στις 150,000) 

3 
Ελάχιστη 

Πιθανότητα 

Χαµηλός αριθµός αστοχιών  

(1 αστοχία στις 15,000) 

4 
Ήσσων 

Πιθανότητα 

Περιστασιακές αστοχίες είναι πιθανές  

(1 αστοχία στις 2,000) 

5 
Μέτρια 

Πιθανότητα 

Ορισµένες αστοχίες είναι πιθανές 

(1 αστοχία στις 400) 

6 Πιθανή 
Ένας αριθµός αστοχιών είναι πιθανός 

(1 αστοχία στις 80) 

7 
Αυξηµένη 

Πιθανότητα 

Αυξηµένος αριθµός αστοχιών 

(1 αστοχία στις 20) 

8 
Αρκετή 

Πιθανότητα 

Σηµαντικός αριθµός αστοχιών 

(1 αστοχία στις 8) 

9 Βέβαιη 
Πολύ µεγάλος αριθµός αστοχιών 

(1 αστοχία στις 3) 

10 
Απολύτως 

Βέβαιη 

Με βάση τα ιστορικά στοιχεία, η ολική αστοχία 

είναι απολύτως βέβαιη  

(>1 αστοχία στις 2) 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5: 
Οδηγίες βαθµολόγησης της πιθανότητας εµφάνισης αστοχίας (Occurrence – O) 
(Αγγελόπουλος, 2000) 
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Βαθµός 

Κατηγορίας 

Πιθανότητα 

Εντοπισµού 
Κριτήριο 

1 

Απολύτως 

Βέβαιος 

Εντοπισµός 

Ο έλεγχος του σχεδιασµού έχει απόλυτη 

αποτελεσµατικότητα και είναι δυνατό να εντοπίσει όλα τα 

πιθανά αίτια της αστοχίας 

2 
Βέβαιος 

Εντοπισµός 

Ο έλεγχος του σχεδιασµού έχει πολύ µεγάλη 

αποτελεσµατικότητα και είναι δυνατό να εντοπίσει τα πιθανά 

αίτια της αστοχίας 

3 

Αρκετή 

Πιθανότητα 

Εντοπισµού 

Ο έλεγχος του σχεδιασµού έχει αρκετά µεγάλη 

αποτελεσµατικότητα και είναι δυνατό να εντοπίσει πιθανά 

αίτια της αστοχίας 

4 

Αυξηµένη 

Πιθανότητα 

Εντοπισµού 

Ο έλεγχος του σχεδιασµού έχει αυξηµένη 

αποτελεσµατικότητα και είναι δυνατό να εντοπίσει πιθανά 

αίτια της αστοχίας 

5 
Πιθανός 

Εντοπισµός 

Ο έλεγχος του σχεδιασµού έχει µέτρια αποτελεσµατικότητα 

και είναι πιθανό να εντοπίσει δυνητικά αίτια της αστοχίας 

6 

Μέτρια 

Πιθανότητα 

Εντοπισµού 

Έχει περιορισµένη αποτελεσµατικότητα και είναι πιθανό να 

εντοπίσει δυνητικά αίτια της αστοχίας 

7 

Ήσσων 

Πιθανότητα 

Εντοπισµού 

Ο έλεγχος του σχεδιασµού έχει χαµηλή αποτελεσµατικότητα 

8 

Ελάχιστη 

Πιθανότητα 

Εντοπισµού 

Ο έλεγχος του σχεδιασµού έχει πολύ χαµηλή 

αποτελεσµατικότητα 

9 

Αµελητέα 

Πιθανότητα 

Εντοπισµού 

Ο έλεγχος του σχεδιασµού έχει αµελητέα 

αποτελεσµατικότητα. Η τεχνική της σχεδίασης είναι 

αναξιόπιστη ή µη επαρκώς δοκιµασµένη 

10 
Απίθανος 

Εντοπισµός 

Ο έλεγχος του σχεδιασµού είναι σχεδόν απίθανος. Η τεχνική 

και ο έλεγχος του σχεδιασµού είναι άγνωστη ή µη διαθέσιµη 

 

Πίνακας 6: 
Οδηγίες βαθµολόγησης της πιθανότητας εντοπισµού αστοχίας (Detection - D) 
(Αγγελόπουλος, 2000) 
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Εικόνα 9: ∆ιάγραµµα ροής των δραστηριοτήτων της µελέτης (Αγγελόπουλος, 2000) 
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Κρισιµότητα (S) Πιθανότητα 

Εµφάνισης (Ο) 

Πιθανότητα 

Εντοπισµού (D) 

Χρήση µέσων ατοµικής 

προστασίας 

Αύξηση του δείκτη 

συµµετρίας (Cpk) 

χρησιµοποιώντας 

πειραµατικό 

σχεδιασµό (DOE) ή 

και τροποποίηση 

του σχεδιασµού 

Εφαρµογή στατιστικού 

ελέγχου διεργασίας 

(SPC) 

∆ιακόπτες αυτόµατης 

διακοπής λειτουργίας – 

Μέτρα ασφάλειας 

Έµφαση στη 

συνεχή βελτίωση 

και στην 

εκπαίδευση του 

προσωπικού 

Εξασφάλιση της 

ακρίβειας και της 

επαναληψιµότητας των 

συσκευών ελέγχου 

Χρήση ανθεκτικών υλικών Χρήση µέσων 

ασφαλείας που δεν 

επιτρέπουν την 

ανεξέλεγκτη 

λειτουργία 

Εφαρµογή 

προγράµµατος 

προληπτικής 

συντήρησης 

 

2.3.1.2. Ο Σχεδιασµός της παραγωγής 

 

 Ο σχεδιασµός της παραγωγής είναι µια διαδικασία που στοχεύει στη 

βελτιστοποίηση των αµοιβαίων σχέσεων µεταξύ των δραστηριοτήτων της 

ανάπτυξης, της παραγωγής της βιοµηχανοποίησης, των προµηθειών και της 

διασφάλισης ποιότητας. Από το σκοπό της Οµάδας για το Σχεδιασµό της 

Ποιότητας, θα εξαρτηθεί και η συµµετοχή του πελάτη στο σχεδιασµό της 

παραγωγής. Η οµάδα θα προβεί σε ανασκόπηση και µελέτη: 

 

Πίνακας 7:  

Παράδειγµα δραστηριοτήτων για µείωση βαθµού (S), (O) και (D) (Αγγελόπουλος, 2000) 
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• Της σχέσης των σχεδιαστικών, των τεχνολογικών και των 

λειτουργικών απαιτήσεων µε τις δυνατότητες και τις 

διαφοροποιήσεις της παραγωγής 

• Των απαιτούµενων διεργασιών παραγωγής ή και συναρµολόγησης 

• Των κατασκευαστικών ανοχών 

• Του αριθµού, της ποσότητας και της αξιοπιστίας των επιµέρους 

υποκαταστηµάτων και εξαρτηµάτων 

• Των τυχόν απαιτήσεων για ειδικές ρυθµίσεις 

• Των απαιτήσεων για συσκευασία, ειδικό χειρισµό και αποθήκευση 

(Αγγελόπουλος, 2000) 

 

2.3.1.3. Πιστοποίηση – Επικύρωση του σχεδιασµού 

  

 Η πιστοποίηση επιβεβαιώνει ότι ο σχεδιασµός του προϊόντος 

συµµορφώνεται και ικανοποιεί τις τεχνικές απαιτήσεις και τις επιθυµίες του 

πελάτη. 

 

2.3.1.4. Οι περιοδικές ανασκοπήσεις του σχεδιασµού 

 

 Οι περιοδικές ανασκοπήσεις γίνονται µε ευθύνη και µέριµνα των 

υπευθύνων για την ανάπτυξη και το σχεδιασµό του προϊόντος. Σε αυτές 

συµµετέχουν και όλες οι υπόλοιπες συνεργαζόµενες δραστηριότητες. Η 

ανασκόπηση αυτή αποτελεί µια αποτελεσµατική µέθοδο πρόληψης 

προβληµάτων, παρανοήσεων και καθυστερήσεων και παρέχει ένα µηχανισµό 

για την παρακολούθηση της εξέλιξης και της προόδου και για την έγκυρη και 

έγκυρη ενηµέρωση της ∆ιοίκησης. 

 Οι ανασκοπήσεις του σχεδιασµού περιλαµβάνουν µια σειρά από 

επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις, που επεκτείνονται και πέρα από τον απλό 

τεχνικό και ποιοτικό έλεγχο του προϊόντος. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 

περιλαµβάνουν: 

 

• Αξιολόγηση των τεχνικών, των σχεδιαστικών και των λειτουργικών 

απαιτήσεων 
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• Αξιολόγηση των απαιτήσεων αξιοπιστίας 

• Αξιολόγηση του ορίου ζωής των υποσυστηµάτων, των 

υποσυγκροτηµάτων και των εξαρτηµάτων 

• Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των µεθόδων προσοµοίωσης µε τη 

χρήση Η/Υ 

• Αξιολόγηση των δοκιµών 

• Αξιολόγηση των µελετών DFMEA 

• Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σχεδιασµού της παραγωγής 

• Αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων και των αποτελεσµάτων του 

πειραµατικού σχεδιασµού (DOE) 

• Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων πιστοποίησης (Αγγελόπουλος, 

2000) 

 

2.3.1.5. Οι απαιτήσεις για τα όργανα ελέγχου 

 

 Η µελέτη DFMEA, το σχέδιο για την ποιότητα ή/και οι περιοδικές 

ανασκοπήσεις εντοπίζουν εκτός από τις απαιτήσεις για εξοπλισµό 

παραγωγής και συγκεκριµένες απαιτήσεις για το νέο εξοπλισµό ελέγχου και 

δοκιµών. Η οµάδα θα πρέπει να µελετήσει αναλυτικά και να 

συγκεκριµενοποιήσει αυτές τις απαιτήσεις, συµπληρώνοντας αναλόγως το 

χρονοδιάγραµµα του έργου. Επιπλέον, η οµάδα θα πρέπει να διασφαλίσει ότι 

τα συγκεκριµένα όργανα διαθέτουν την επιθυµητή δυνατότητα, ακρίβεια και 

επαναληψιµότητα µέτρησης και ότι η παράδοσή τους είναι δυνατό να γίνει 

εντός των προβλεπόµενων χρονικών ορίων (Αγγελόπουλος, 2000). 

 

2.3.1.6. Οι απαιτήσεις για υλικοτεχνική υποδοµή και διοικητική 

υποστήριξη 

 

 Έχοντας ολοκληρώσει τις προηγούµενες δραστηριότητες, η οµάδα θα 

πρέπει πλέον να αξιολογήσει τη σκοπιµότητα της προτεινόµενης σχεδίασης. 

Όλα τα µέλη της οµάδας θα πρέπει να είναι απολύτως ικανοποιηµένα και να 

συµφωνούν στο γεγονός ότι ο προτεινόµενος σχεδιασµός ικανοποιεί  τις 

δυνατότητες παραγωγής, συναρµολόγησης, ελέγχου, συσκευασίας, 
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αποθήκευσης και ότι το προϊόν είναι δυνατόν να παραδοθεί εγκαίρως στον 

πελάτη σε ικανοποιητικές ποσότητες και µε ένα λογικό κόστος. 

 Η σύµφωνη γνώµη όλων των µελών και η απόφαση της οµάδας ότι η 

προτεινόµενη σχεδίαση είναι εφικτή θα πρέπει να τεκµηριώνεται και τυχόν 

εκκρεµότητες θα πρέπει να καταγράφονται και να κοινοποιούνται στη διοίκηση 

για διευθέτηση (Αγγελόπουλος, 2000). 

 

2.3.2. ∆ιαγράµµατα αιτίας και αποτελέσµατος (Ishikawa) 

 

 Ο Kaoru Ishikawa, καθηγητής µηχανολογίας του πανεπιστηµίου του 

Τόκιο, ήταν µια εξέχουσα προσωπικότητα στην επανάσταση της ποιότητας 

της δεκαετίας του ’50 (Αρβανιτογιάννης και Συν., 2002). Ο Ishikawa έγινε 

γνωστός ως ο πατέρας των κύκλων ποιότητας – αυτών των τόσο µισητών 

(στη ∆ύση) οµάδων ατόµων, που οργανωµένα σε συναφείς οµάδες εργασίας, 

επιλύουν προβλήµατα σχετικά µε την ποιότητα. Αυτές είναι οι οµάδες που 

κυρίως χρησιµοποιούν τα επτά παλιά εργαλεία της ποιότητας: 

1. ∆ιάγραµµα αιτίας – αποτελέσµατος 

2. Ανάλυση Pareto 

3. ∆ιαστρωµάτωση 

4. Ιστογράµµατα 

5. ∆ιαγράµµατα ελέγχου διεργασιών 

6. ∆ιαγράµµατα διασποράς 

7. Φύλλα ελέγχου (James, 2005) 

 

 Αυτό το οποίο κατάφερε ο Ishikawa ήταν ότι έπεισε τα υψηλά κλιµάκια 

διοίκησης πως µια προσέγγιση της εταιρείας στον έλεγχο ποιότητας ήταν 

απαραίτητη για την επίτευξη καθολικής επιτυχίας. Οι Ιαπωνικές εταιρείες 

άρχισαν να φέρονται στους εργαζοµένους τους ως µέλη µια οικογένειας 

ζητώντας την ίδια στιγµή µια περισσότερο ενεργή συµµετοχή τους σε θέµατα 

ελέγχου ποιότητας. Χάρη σε αυτή τη προσέγγιση οι Ιαπωνικές εταιρείες 

κατόρθωσαν να βελτιώσουν σηµαντικά την φήµη τους σε παγκόσµιο επίπεδο 

και συνεπώς να αυξήσουν σηµαντικά το µερίδιό τους στην διεθνή αγορά. Το 

γνωστό δένδρο εύρεσης λαθών ή προβληµάτων ή διάγραµµα τύπου 
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ψαροκόκαλου ή δενδρόγραµµα ή διάγραµµα αιτίας και αποτελέσµατος είναι 

γνωστό ως το διάγραµµα Ishikawa, ενδεικτικό της ευρείας χρήσης του από τις 

Ιαπωνικές επιχειρήσεις (Αρβανιτογιάννης και Συν., 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 Στόχοι του διαγράµµατος Ishikawa είναι: 

 

� Η κατανόηση πως η ανάλυση αιτίου και αποτελέσµατος των 

προβληµάτων αποτελεί µια συµµετοχική, δηµοφιλή και 

αποτελεσµατική τεχνική, όταν χρησιµοποιείται από οµάδες 

� Η εξοικείωση µε όλα τα επιµέρους στάδια που απαρτίζουν τη 

συγκεκριµένη τεχνική ανάλυσης προβληµάτων 

� Η κατανόηση της εφαρµογής της στην ανάλυση ανεξήγητων 

αποτελεσµάτων, ανεξάρτητα από το αν αυτά είναι επιθυµητά ή όχι 

 

Τα στάδια κατασκευής του διαγράµµατος Ishikawa είναι γενικά δύο: 

1. Ορισµός και αποσαφήνιση του χαρακτηριστικού ποιότητας προς 

ανάλυση 

2. Ιεραρχική καταγραφή  των πιθανών αιτίων εµφάνισης προβληµάτων 

αναφορικά µε το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό ποιότητας (Ταγαράς, 2001) 

Εικόνα 10: ∆ιάγραµµα αιτίου και αποτελέσµατος ή ∆ιάγραµµα Ishikawa 
(Αρβανιτογιάννης και Συν., 2002) 
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 Το άµεσο αποτέλεσµα των διαγραµµάτων αιτίας και αποτελέσµατος 

είναι η προσπάθεια να αντιµετωπιστεί η αιτία και όχι το σύµπτωµα ενός 

εντοπιζόµενου προβλήµατος. Αφού χρησιµοποιηθούν τα προηγούµενα 

εργαλεία ποιότητας για την ανάπτυξη δεδοµένων σχετικά µε την εξεταζόµενη 

διεργασία και για τον εντοπισµό των προβληµάτων (του αποτελέσµατος), 

αναζητείται η αιτία ώστε να διορθωθούν τα προβλήµατα µόνιµα.  

 Το διάγραµµα είναι στην ουσία ένα σύνολο κλάδων (τα λεγόµενα, στα 

αγγλικά 4Μ: Machines, Materials, Man, Methods – Μηχανές, Υλικά, 

Άνθρωποι, Μέθοδοι) που χαράσσονται προς τη διατύπωση ενός 

συγκεκριµένου προβλήµατος. Το σχήµα που προκύπτει µοιάζει µε 

ψαροκόκαλο, απ’ όπου και το όνοµά του διαγράµµατος. Συνήθως, 

αξιολογούνται περισσότερες από µια διατυπώσεις, οπότε καταλήγουµε σε 

πολλαπλά ψαροκόκαλα. Το διάγραµµα δίνει µια τυποποιηµένη πλατφόρµα 

όπου µπορούν να αναπτυχθούν πολλές προοπτικές για τις αιτίες των 

προβληµάτων. Μπορεί επίσης να εφαρµοστεί και σε διεργασίες, µε την ίδια 

µέθοδο ανάλυσης. 

 Η οµαδική παραγωγή ιδεών (brainstorming) αποτελεί την βασική 

συµπεριφορική τεχνική που βρίσκεται πίσω από την ανάλυση αυτή. 

(∆ιαγράµµατα Ishikawa, 2010) 

 

2.3.3. ∆ιαγράµµατα Pareto 

 

 Η αρχή αυτή βασίζεται στη θεωρία του Vilfredo Pareto, Ιταλού 

οικονοµολόγου, κοινωνιολόγου και φιλόσοφου, ο οποίος το 1897 παρατήρησε 

ότι 80% του πλούτου στην Ιταλία (και σε κάθε χώρα που µελέτησε στη 

συνέχεια) κατεχόταν από 20% του πληθυσµού. Η θεωρία του Pareto για την 

προβλέψιµη ανισοµερή κατανοµή έχει έκτοτε συσχετιστεί µε σχεδόν κάθε 

πτυχή της ζωής. Ουσιαστικά αυτό που συµπεραίνεται από τα διαγράµµατα 

Pareto είναι πως το 80% των προβληµάτων οφείλεται µόνο στο 20% των 

πιθανών αιτιών, ενώ µόνο το 20% του προβλήµατος οφείλεται στο 80% των 

αιτιών. Αυτό σηµαίνει ότι η προσπάθεια κάθε επιχείρησης θα πρέπει να 
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εστιάζεται σε οτιδήποτε είναι απαραίτητο για την βελτίωση της ποιότητας 

(Αυλωνίτης, 2003). 

 Η ανάλυση Pareto είναι µια προσπάθεια να περιοριστεί η έµφαση της 

ανάλυσης σε αυτό που ο Juran αποκάλεσε τα ζωτικά λίγα. Με τη µέθοδο αυτή 

µπορούν επίσης να αξιολογηθούν δεδοµένα από φύλλα ελέγχου, όπου τα 

δεδοµένα κατατάσσονται κατά σειρά φθίνουσας συχνότητας, που δείχνει το 

σχετικό µέγεθος των µετρήσεων ελαττωµάτων. Ουσιαστικά, η ανάλυση Pareto 

οδηγεί στο λεγόµενο κανόνα 80/20, όπου, για παράδειγµα, το 80% των 

ελαττωµάτων προκαλείται από το 20% των εντοπισµένων ή πιθανών αιτιών. 

Αυτό συνήθως σηµαίνει ότι ένα πολύ σηµαντικό ποσοστό ελαττωµάτων 

µπορεί να αποδοθεί σε λίγες κατηγορίες, και σε αυτές ακριβώς τις κατηγορίες 

πρέπει να εστιαστεί η προσοχή, εφόσον θα έχει ως αποτέλεσµα αισθητή 

βελτίωση της ποιότητας της διαδικασίας. 

 

Η διαδικασία για τη δηµιουργία ενός διαγράµµατος Pareto  είναι η 

ακόλουθη: 

1. Επιλογή των θεµάτων που πρόκειται να αναλυθούν  

2. Επιλογή της µονάδας µέτρησης για την ανάλυση (πχ κόστος, 

συχνότητα εµφάνισης κλπ.) 

3. Επιλογή του χρονικού διαστήµατος για τα οποίο θα αναλυθούν τα 

δεδοµένα 

4. Στον οριζόντιο άξονα, από αριστερά προς τα δεξιά, τοποθετούνται 

ένα – ένα τα δεδοµένα, σε φθίνουσα σειρά µεγέθους σχετικά µε τη 

µονάδα µέτρησης (π.χ. πρώτα τοποθετείται το δεδοµένο το οποίο 

έχει τη µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισης, κατόπιν εκείνο µε την 

αµέσως µικρότερη συχνότητα κ.ο.κ.) 

5. Γίνεται κατασκευή δυο κατακόρυφων αξόνων, έναν σε κάθε άκρη 

του οριζόντιου άξονα. Ο αριστερός κατακόρυφος άξονας 

βαθµολογείται σύµφωνα µε τα µονάδα µέτρησης και το ύψος του 

είναι ίσο µε το άθροισµα των συχνοτήτων όλων των δεδοµένων. Ο 

δεξιός κατακόρυφος άξονας βαθµολογείται από µηδέν 0 έως 100% 

και έχει το ίδιο ύψος µε τον αριστερό άξονα 
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6. Πάνω από κάθε δεδοµένο που έχει σηµειωθεί στον οριζόντιο άξονα, 

σχεδιάζεται µία ράβδο, το ύψος της οποίας αντιπροσωπεύει τη 

συχνότητα του δεδοµένου σε σχέση µε τη µονάδα µέτρησης 

7. Σχεδιάζεται, από αριστερά προς τα δεξιά τη γραµµή της αθροιστικής 

συχνότητας, αθροίζοντας κάθε φορά τα µεγέθη των επιµέρους 

δεδοµένων 

8. Γίνεται χρήση του έτοιµου πλέον διαγράµµατος προκειµένου να 

προσδιοριστούν  τα πιο σηµαντικά δεδοµένα θέµατα (σηµαντικοί 

τρόποι αστοχίας) στα οποία πρέπει να γίνει επέµβαση για την 

επίτευξη βελτίωσης ποιότητας µε τη µεγαλύτερη δυνατή 

αποτελεσµατικότητα (Αγγελόπουλος, 2000). 

 

2.4. Ερευνητική διαδικασία 

 

 Η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε για την εργασία αυτή ήταν και 

θεωρητική και πειραµατική. Στην θεωρητική, έγινε ανεύρεση πληροφοριών για 

την βιοµηχανία αλεύρων και τον ποιοτικό έλεγχο αυτών καθώς και για τα 

συστήµατα διασφάλισης ποιότητας ISO και HACCP. Στην πειραµατική έρευνα 

έγινε η συλλογή στοιχείων από την συγκεκριµένη αλευροβιοµηχανία η οποία 

όµως δεν περιορίστηκε σε ποιοτικές πληροφορίες αλλά και ποσοτικές αφού 

έγινε και αναλυτική καταγραφή των προβληµάτων που αντιµετωπίζει.  

 Η µέθοδος που επέλεξα κυρίως για την συλλογή πληροφοριών από 

την συγκεκριµένη αλευροβιοµηχανία είναι η προσωπική επίσκεψη στους 

χώρους της αλευροβιοµηχανίας προκειµένου να:  

Α. γίνει παρατήρηση της παραγωγικής διαδικασίας της αλευροβιοµηχανίας 

και του ποιοτικού της ελέγχου που πραγµατοποιείται στις εγκαταστάσεις του 

χηµείου και  

Β. πραγµατοποιηθούν τακτικές προφορικές συνεντεύξεις µε τους 

εργαζοµένους της αλευροβιοµηχανίας 

 Αρχικά, συνάντησα  τον υπεύθυνο παραγωγής στις εγκαταστάσεις της 

αλευροβιοµηχανίας (αρχές Ιουνίου). Σ’ αυτήν την συνάντηση τον ενηµέρωσα 

σχετικά µε το θέµα της πτυχιακής µου εργασίας. Την συγκεκριµένη µέρα της 

επίσκεψής µου ξεναγήθηκα στους χώρους του αλευρόµυλου, ενηµερώθηκα 
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για την διαδικασία και τα στάδια άλεσης του σίτου και µου δόθηκε η ευκαιρία 

να δω από κοντά τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται στην παραγωγική 

διαδικασία. 

 Στα µέσα του επόµενου µήνα (Ιούλιος), σε συνάντηση που είχα µε τον 

υπεύθυνο του ποιοτικού ελέγχου του χηµείου, ενηµερώθηκα για τις αναλύσεις 

που διεξάγονται κατά την παραλαβή και άλεση του σιταριού καθώς και για τα 

όργανα που χρησιµοποιούνται για την διεξαγωγή αυτών των αναλύσεων 

όπως επίσης και για τις µεθόδους όλων αυτών των εξετάσεων.         

 Ακολούθησαν αρκετές συναντήσεις µε τον υπεύθυνο ποιοτικού ελέγχου 

του χηµείου, τον τεχνολόγο µυλωνά, τον χηµικό µηχανικό, τον διευθυντή 

παραγωγής και τον τεχνολόγο τροφίµων µέσω των οποίων έγινε: 

� συλλογή πληροφοριών σχετικά µε την παραγωγική διαδικασία της 

αλευροβιοµηχανίας (µηχανήµατα, φάσεις άλεσης)  

� παρατήρηση της παραγωγικής διαδικασίας της αλευροβιοµηχανίας 

και καταγραφή και εντοπισµός των προβληµάτων που 

παρουσιάζονται σε αυτήν προκειµένου να διεξαχθεί η µελέτη 

αστοχίας και να γίνει πρόταση διορθωτικών ενεργειών 

� συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού από τις εγκαταστάσεις της 

αλευροβιοµηχανίας 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

3.1. Παρουσίαση της αλευροβιοµηχανίας 

 

 Η εταιρεία «Μύλοι Κατερίνης» ιδρύθηκε το 1978 στην Κατερίνη. Στην 

αρχή, η εταιρεία ξεκίνησε την πορεία της µε την χρήση κυλινδρόµυλου ο 

οποίος είχε αλεστική δυναµικότητα 30 τόνους ανά 24ωρο.  

 Όµως η άµεση ανταπόκριση και απήχηση των προϊόντων της 

εταιρείας, οδήγησε το 1983 στην ανέγερση νέων ιδιόκτητων κτιριακών 

εγκαταστάσεων και στην αγορά νέου µηχανολογικού εξοπλισµού. Η αλεστική 

δυναµικότητα του µύλου ήταν πλέον 50 τόνοι ανά 24ωρο µε δυνατότητα 

άλεσης µαλακού και σκληρού σίτου. 

 Αποκορύφωµα των συνεχόµενων προσπαθειών ανάπτυξης και 

παραγωγής υψηλού επιπέδου προϊόντων αλευροποιίας ήταν το 2008 η ολική 

ανακαίνιση των εγκαταστάσεων και η προµήθεια νέου σύγχρονου 

µηχανολογικού εξοπλισµού.  

 Σήµερα η αλεστική δυναµικότητα του αλευρόµυλου ξεπερνά τους 100 

τόνους ανά 24ωρο µε πλήρως αυτοµατοποιηµένη διαδικασία παραγωγής. 

 Ο διαρκής έλεγχος, η επιλογή και προµήθεια µαλακών και σκληρών 

σίτων υψηλής ποιότητας, η σωστή άλεση και η πλήρης οµογενοποίηση των 

αλεύρων εξασφαλίζουν σταθερή ποιότητα, η οποία ελέγχεται και 

επαληθεύεται στο πλήρως εξοπλισµένο χηµείο της εταιρείας από 

εξειδικευµένο προσωπικό. Παράλληλα, µε συνεχείς αρτοποιήσεις γίνεται 

προσαρµογή και αναβάθµιση της ποιότητας των αλεύρων σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις των πελατών της. 

 Οι τύποι αλεύρων που παράγονται από την συγκεκριµένη 

αλευροβιοµηχανία είναι οι εξής: 
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1. Προϊόντα Τύπου 55% Ειδικής Άλεσης: 

 

� Αλεύρι ΜΕΝΤΑΝΑ 

� Αλεύρι ΜΕΝΤΑΝΑ Extra 

� Αλεύρι 55% ARTOS 

� Αλεύρι 55% ARTOS Extra 

 

2. Προϊόντα σειράς CANADIAN: 

 

� Αλεύρι SUPER CANADIAN 

� Αλεύρι SOFT CANADIAN 

� Αλεύρι SUPER CANADIAN Extra 

 

3. Αλεύρι Ζαχαροπλαστικής 

 

4. Προϊόντα Ολικής Άλεσης: 

 

� Αλεύρι CAMPOS 100% Ολικής Άλεσης 

� Αλεύρι BAVARIAN 100% Ολικής Άλεσης 

� Αλεύρι BAVARIAN 90% 

� Έτοιµο µίγµα Γερµανικής Σίκαλης 

� MULTIGRAIN BERLINER (Πολύσπορο) 

 

5. Προϊόντα σειράς STANDARD: 

 

� Αλεύρι 70% Μαλακό Standard 

� Αλεύρι 70% Demi Standard 

� Αλεύρι 70% ∆υνατό Standard 

� Αλεύρι CAMPOS Τύπου Μ Standard 

 

6. Σιµιγδάλι: 

 

� Σιµιγδάλι χονδρό 

� Σιµιγδάλι ψιλό 
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3.1.1. Προσωπικό της αλευροβιοµηχανίας 

 

 Το εργατικό δυναµικό της αλευροβιοµηχανία; «Μύλοι Κατερίνης» 

ανέρχεται στα 26 άτοµα. Πιο συγκεκριµένα αποτελείται από: 

 

� 1 Τεχνολόγο Μυλωνά 

� 1 Μυλωνά 

� 1 Τεχνολόγο Τροφίµων 

� 1 Υπεύθυνο Ποιότητας του Χηµείου 

� 1 Τεχνικό Υπεύθυνο 

� 1 Μηχανολόγο 

� 1 Υπεύθυνο Παραγωγής 

� 1 ∆ιευθυντή Παραγωγής 

� 3 Οδηγούς Φορτηγών 

� 2 Λογιστές 

� 2 άτοµα στην Γραµµατειακή Υποστήριξη 

� 1 Τεχνικό Σύµβουλο 

� 10 Εργάτες 

 

 Η επιχείρηση, πέρα από το προσωπικό που εργάζεται µέσα σε αυτήν 

απασχολεί και εξωτερικούς συνεργάτες προκειµένου να µπορεί να λειτουργεί 

σωστά. Οι εξωτερικοί συνεργάτες τους οποίους απασχολεί είναι ειδικοί σε 

θέµατα marketing, ηλεκτρολόγοι, µεταφορικές εταιρίες 3PL για την διακίνηση 

και µεταφορά των σιτηρών και των βελτιωτικών στις εγκαταστάσεις. 

Έχει συνεργασία µε εξωτερικά µηχανολογικά συνεργεία στα οποία 

µεταφέρονται οι κύλινδροι κάθε φορά που χρειάζεται να γίνει επισκευή ή 

συντήρησή τους. 

 

3.1.2. Εξοπλισµός χηµείου αλευροβιοµηχανίας 

 

 Στις εγκαταστάσεις της αλευροβιοµηχανίας βρίσκεται και το χηµείο. Σε 

αυτό διενεργούνται όλοι οι ποιοτικοί έλεγχοι όσων αφορά το σιτάρι και το 

αλεύρι. 
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 Το χηµείο εξοπλίστηκε ικανοποιητικά τα τελευταία χρόνια, χωρίς αυτό 

να σηµαίνει ότι δεν υπάρχει κάποια έλλειψη διαφόρων οργάνων για την 

διεξαγωγή αναλύσεων ποιοτικού ελέγχου. ∆ιαθέτει όµως όλα εκείνα τα 

απαραίτητα µηχανήµατα και όργανα τα οποία χρειάζεται για να ελέγχει την 

ποιότητα του σιταριού που παραλαµβάνεται όπως και των διαφόρων τύπων 

αλεύρων που παράγονται. Τα µηχανήµατα αυτά είναι τα εξής: 

 

1. Μηχανήµατα για έλεγχο ποιότητας σιταριού: 

� Μύλος ολικής άλεσης 

� Falling number 

� Zeleny test (αναδευτήρας) 

� Gluten index (φυγόκεντρος) 

� Πλυντήριο γλουτένης 

� Ξηραντήρας υγρής γλουτένης 

 

2. Μηχανήµατα για έλεγχο ποιότητας αλεύρου: 

� Αποτεφρωτήρας 

� Πυριαντήριο για προσδιορισµό υγρασίας αλεύρου 

� Φαρινογράφος 

� Εξτενσιογράφος 

� Αµυλογράφος  

 

3. Μηχανήµατα για αρτοποίηση των αλεύρων: 

� Κατάλληλο ζυµωτήριο διαφόρων ταχυτήτων για σωστό ζύµωµα του 

αλεύρου, ανάλογα µε τον τύπο του (Τ-70%, Τα-55%, Ολικής, κλπ)  

� Θερµοθάλαµος παραµονής των ζυµαριών (στόφα) 

� Φούρνος ηλεκτρικός αερόθερµος για το ψήσιµο των προϊόντων 

(ψωµιά) 
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3.2. Προµηθευτές της αλευροβιοµηχανίας 

 

Οι προµηθευτές της εταιρείας είναι πολλοί και διάφοροι:  

  

 1. Προµηθευτές βασικής πρώτης ύλης (σιτάρι) είναι διάφορες 

εταιρείες εισαγωγής σιτηρών όπως είναι η «Σόγια Ελλάς» και η «Εταιρεία 

∆ηµητριακών Βορείου Ελλάδος». Από αυτές τις δυο µεγάλες εταιρείες, ο 

µύλος προµηθεύεται διάφορα σιτάρια εισαγωγής υψηλής ποιότητας που 

προέλευση τους είναι διάφορες χώρες όπως: Καναδάς, Ρωσία, Ουγγαρία, 

Γαλλία, Αυστρία, Γερµανία. 

 Επίσης προµηθεύεται σιτάρια µαλακά και σκληρά από εµπόρους διακίνησης 

δηµητριακών που προέλευσή τους είναι διάφορες περιοχές της Ελλάδας 

όπως: Λάρισα, Χαλκιδική, Πιερία, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρρες κλπ.  

Γίνεται επίσης και µικρή προµήθεια σιτηρών από τοπικούς αγρότες οι οποίοι 

έχουν µια πολύχρονη συναλλαγή µε την συγκεκριµένη βιοµηχανία. 

 

 2. Προµηθευτές διαφόρων βελτιωτικών ουσιών που 

χρησιµοποιούνται για την παραγωγή διαφόρων τύπων αλεύρων όπως είναι: 

«Έλτον», «Άστρον», «DICEM Foods», «Vema», «Bindewald», «ROYAL 

INGREDIENTS GROUP», «KERRY», «ΑΦΟΙ Ν. ΚΩΤΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», 

«SEDAMYL»  κλπ. 

 

3.3. ∆ιαδικασία ξηρής άλεσης σιταριού της αλευροβιοµηχανίας 

 

 Από την συλλογή των δηµητριακών που πραγµατοποιείται τους 

καλοκαιρινούς µήνες Ιούνιο και Ιούλιο και τον ποιοτικό έλεγχο που ακολουθεί, 

τα σιτάρια αποθηκεύονται σε διάφορα σιλό και αποθήκες ανάλογα µε την 

ποιότητά τους. Παρόλα αυτά, σιτάρια αγοράζονται από την εγχώρια και ξένη 

αγορά σε ποσότητες ανάλογα µε τις ανάγκες της βιοµηχανίας κατά την 

διάρκεια του έτους και αλέθονται σε διάφορες αναλογίες για να προκύψουν οι 

διάφοροι τύποι αλεύρων που διατίθενται στην αγορά.  

 Η διαδικασία της ξηρής άλεσης του σιταριού που ακολουθείται από την 

συγκεκριµένη αλευροβιοµηχανία, από την στιγµή που το σιτάρι θα 
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αποθηκευτεί στο σιλό, φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα (Εικόνα 10) και 

περιγράφεται στα στάδια που ακολουθούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1. Περιγραφή των σταδίων ξηρής άλεσης σιταριού 

 

 Σιλό: Το σιτάρι εφόσον κριθεί κατάλληλο για παραλαβή, ζυγίζεται και 

αποθηκεύεται σε κατάλληλες αποθήκες ή κυρίως σε σιλό. Τα σιλό σήµερα 

είναι επί το πλείστον µεταλλικά. Το σιτάρι εκεί, µπορεί να παραµείνει για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα, έως ότου να οδηγηθεί στον µύλο για άλεση, γι 

1. Σιλό Α’ Υλών 
2. Κοσκίνα 
3. Πετροδιαλογέας 
4. Μαγνητικός 
διαχωριστής 
5. Τριέρι 
6. Σφυρόµυλος 
 
 

 7. Υγραντήρας 
 8. ∆ιαβροχέας 
 9. Σιλό πλυµένου σιταριού 
(Αµπάρι)  
 10. Βούρτσα πλυµένου  
σιταριού  
 11. Ζυγιστικό 
 12. Κυλινδροµηχανές 
 

13. Βούρτσες καθαρισµού 
πιτυρών 
14. Πλανσίφτερ 
15. Αεροφράκτης 
16. Σιλό αποθήκευσης 
αλεύρου 
17. Μπλόουερ άλεσης 
18. Μηχάνηµα απεντόµωσης 
(Entoleter)  

19. Συσκευαστικό-
Ζυγιστικό 
20. ∆εξαµενή 
αποθήκευσης αλεύρου 
 
 

Εικόνα 11: ∆ιαδικασία παραγωγής αλευρόµυλου 
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’αυτό θα πρέπει να τηρούνται κάποιες συνθήκες αποθήκευσης, όπως είναι: η 

υγρασία του σταριού που πρέπει να είναι κάτω από 13%, η θερµοκρασία 

κάτω από 25οC και να υπάρχει επαρκής αερισµός των χώρων αποθήκευσης 

του σταριού. Πολλές φορές, για την συντήρηση του σταριού γίνεται 

απεντόµωση των αποθηκών ή των σιλό µε εφαρµογή διαφόρων χηµικών 

ουσιών, κυρίως φωστοξίνης.  

 

 

 

 

 Ρέντλερ: Το ρέντλερ είναι µια µακρόστενη κατασκευή από σίδηρο, η 

οποία χρησιµεύει για την µεταφορά του σιταριού. Στην ουσία πρόκειται για 

έναν κλειστό αλυσοµεταφορέα. Το σιτάρι µεταφέρεται συµπιεζόµενο ανάµεσα 

σε δυο µεταφορικές ταινίες. Οι δύο µεταφορικές ταινίες συγκρατούνται σε 

σταθερή απόσταση µε πεπιεσµένο αέρα. Το σύστηµα αυτό µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ακόµα και για την κατακόρυφη µεταφορά του σιταριού σε 

αντικατάσταση των αναβατορίων µε τα κουβαδάκια. Το µεγάλο πλεονέκτηµα 

της µεταφοράς µε το ρέντλερ είναι η µεγάλη απόδοση µεταφοράς ανά ώρα και 

κυρίως ο σίτος µεταφέρεται χωρίς να τρίβεται (δεν αυξάνεται η θερµοκρασία 

του). 

 

Εικόνα 12: Σιλό αλευροβιοµηχανίας 
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 Αναβατόρι: Το αναβατόρι χρησιµοποιείται για την µεταφορά 

(ανύψωση) του σιταριού, των προϊόντων άλεσης σιταριού και του τελικού 

προϊόντος. Ένα αναβατόρι αποτελείται από έναν ιµάντα ο οποίος ονοµάζεται 

«Φασκιά» (Sangle), ο οποίος γυρνάει σε δυο τροχαλίες εκ των οποίων ο ένας 

βρίσκεται εντός της κεφαλής και ο άλλος στη βάση του αναβατορίου. Τα 

αναβατόρια είναι κατά προτίµηση κατασκευασµένα εξ’ ολοκλήρου από 

σίδηρο. Η φασκιά είναι κατασκευασµένη από καουτσούκ και τα κουβαδάκια 

µεταφοράς είναι φτιαγµένα από χαλύβδινη λαµαρίνα. 

 

 Μαγνητικός ∆ιαχωριστής: Στο στάδιο αυτό, αποµακρύνονται 

διάφορα µεταλλικά αντικείµενα. Αυτά µπορεί να προέρχονται από τις µηχανές 

και τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν προηγουµένως, θα είναι σιδερένια και 

θα συγκρατηθούν, ενώ αν αφεθούν να περάσουν στα επόµενα µηχανήµατα 

θα προκαλέσουν ζηµιές και σπινθήρες. 

 

Εικόνα 13: Ρέντλερ 
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Κόσκινα καθαρισµού σιταριού: Το σιτάρι καθαρίζεται από τις υπόλοιπες 

ξένες ύλες περνώντας από κόσκινα στα οποία διέρχεται ρεύµα αέρα. Με τον 

τρόπο αυτό, αποµακρύνονται ελαφρά αντικείµενα όπως άχυρα, φλούδες, 

σκόνη, κόκκοι φαγωµένοι από έντοµα κλπ.    

 

 

 

  

 Πετροδιαλογέας: Ο µέχρι τώρα καθαρισµός δεν είναι τέλειος γιατί 

παραµένουν οι πέτρες που έχουν το ίδιο µέγεθος µε τους κόκκους. Αυτές 

µπορούν να αποµακρυνθούν µε τον πετροδιαλογέα. Ο πετροδιαλογέας 

αποτελείται από µια επιφάνεια που έχει ελαφρά κλίση και δονείται. Τα 

αντικείµενα που έχουν µικρότερο ειδικό βάρος (κόκκοι) αναπηδούν πιο έντονα 

και βγαίνουν από το επάνω άκρο της επιφάνειας, ενώ εκείνα που έχουν 

Εικόνα 15: Κοσκίνα 

Εικόνα 14:  Μαγνητικός διαχωριστής 
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µεγαλύτερο ειδικό βάρος (πέτρες) αναπηδούν λιγότερο και βγαίνουν από το 

κάτω άκρο της επιφάνειας.  

 

 

  

  

 

 Τριέρια: Χρησιµοποιούνται για να ξεχωρίσουν οι κόκκοι από άλλα 

αντικείµενα του ιδίου µεγέθους αλλά διαφορετικού σχήµατος. Οι συσκευές 

αυτές περιέχουν θήκες στο σχήµα και µέγεθος των κόκκων του σιταριού. Οι 

κόκκοι του σιταριού γεµίζουν τις θήκες αλλά αντικείµενα µε διαφορετικό σχήµα 

µένουν απ’ έξω. Οι θήκες περιστρέφονται και αδειάζουν τους κόκκους του 

σιταριού σε κοχλία µεταφοράς απαλλάσσοντάς τους έτσι από τις ίδιου 

µεγέθους ξένες ύλες. 

 

 Σφυρόµυλος: Είναι µύλος που περιστρέφεται µε µεγάλη ταχύτητα 

(σφύρα), µε αποτέλεσµα να αλέθει όλες τις ξένες ύλες που αποµακρύνονται 

από τα διάφορα στάδια καθαρισµού του σιταριού, εκτός των µεταλλικών 

αντικειµένων και των πετρών. 

 

 Υγραντήρας – ∆ιαβροχέας (Ψυχρό κοντισιονάρισµα): Το σιτάρι 

ψεκάζεται µε πόσιµο νερό και µεταφέρεται µε κοχλία µεταφοράς στις κυψέλες 

ανάπαυσης. Η ποσότητα του νερού που θα δοθεί στο σιτάρι, ρυθµίζεται από 

τον αριθµό των ψεκαστήρων και την παροχή. Το µέγιστο ποσοστό νερού που 

µπορεί να απορροφήσει το σιτάρι µε µια διαβροχή είναι 3%, αν χρειαστεί 

Εικόνα 16: Πάνω όψη πετροδιαλογέα Εικόνα 17: Κάτω όψη πετροδιαλογέα 
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περισσότερο νερό πρέπει να ακολουθήσει και δεύτερη διαβροχή µετά από 

κάποιες ώρες. 

 

 

 

 

 Βούρτσα Σιταριού: Μετά από τα προηγούµενα στάδια καθαρισµού, το 

σιτάρι πρέπει να απαλλαγεί από τα χώµατα που τυχόν είναι προσκολληµένα 

στην επιφάνειά του. Αυτό γίνεται µε κατεργασία του σιταριού στον 

αποφλοιωτήρα.  Στην ουσία η βούρτσα σιταριού είναι µύλος τριβής. 

Αποτελείται από δυο µεταλλικούς δίσκους µε προεξέχοντα δόντια στις 

επιφάνειές τους. Η απόσταση αυτών και άλλες συνθήκες ρυθµίζονται 

κατάλληλα. 

 

 

Εικόνα 18: Μηχανισµός διαβροχής σιταριού 

Εικόνα 19:  Βούρτσα σιταριού 
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 Αµπάρια πλυµένου σιταριού: Αφού το σιτάρι πάρει το νερό που 

υπολογίστηκε, πρέπει να παραµείνει µέσα στις κυψέλες ανάπαυσης 

(αµπάρια) µερικές ώρες και µετά να αλεστεί. Για το µαλακό σιτάρι (Triticum 

Vulgare) αρκούν 6 ώρες ενώ για το σκληρό σιτάρι (Triticum Durum), 

τουλάχιστον 12 ώρες. Το σιτάρι δεν πρέπει να µείνει στις κυψέλες ανάπαυσης 

περισσότερες από 48 ώρες γιατί αρχίζουν να παράγονται από το φύτρο 

διάφορα ένζυµα που η δραστικότητά τους είναι δύσκολο να ελεγχθεί.   

 

 

 

 

 Κυλινδροµηχανή: Το σιτάρι για να αλεστεί περνά πολύ γρήγορα από 

διάφορα ζεύγη κυλίνδρων. Οι κύλινδροι περιστρέφονται κατ’ αντίθετη φορά 

και µε διαφορετική ταχύτητα ο καθένας. Τα στάδια διακρίνονται σε στάδια: α. 

σπασίµατος και β. λειοτρίβισης. Τα πρώτα περιλαµβάνουν κυλίνδρους µε 

χαραγµένη την επιφάνειά τους (σπαστήρες), ενώ τα στάδια λειοτρίβισης 

περιλαµβάνουν κυλίνδρους µε σχεδόν λεία έως τελείως λεία επιφάνεια. Στην 

διάρκεια του πρώτου σπασίµατος οι κόκκοι σπάζουν σε µεγάλα κοµµάτια τα 

οποία υφίστανται ξύσιµο καθώς από τις ακµές του κυλίνδρου καθώς αυτές 

κινούνται µε διαφορετική ταχύτητα και απελευθερώνεται το ενδοσπέρµιο. Τα 

κοµµάτια που τελικά προκύπτουν έχουν διαφορετικά µεγέθη και οδηγούνται 

σε σειρά από κόσκινα για να διαχωριστούν ανάλογα µε το µέγεθός τους.     

 

 

Εικόνα 20: Αµπάρια πλυµένου σιταριού 
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 Σιµιγδαλιέρα: Το άλεσµα από το πρώτο σπάσιµο αποτελείται από ένα 

µίγµα τεµαχιδίων που διαφέρουν ως προς το µέγεθος και τη σύσταση. Τα πιο 

µεγάλα από αυτά δεν περνούν από το πιο χονδρό κόσκινο (τετράγωνες οπές 

µε µήκος πλευράς 1000µm) και µεταφέρονται στη δεύτερη κυλινδροµηχανή 

θραύσεως για παραπέρα σπάσιµο. Εκείνα τα τεµαχίδια που περνούν από το 

χονδρό κόσκινο διακρίνονται σε χονδρό σιµιγδάλι (διάµετρος 630-840µm), 

ψιλό σιµιγδάλι (διάµετρος 300-600µm) και χονδρό αλεύρι (διάµετρος 200-

300µm), που ξεχωρίζουν σε ειδική διάταξη κοσκίνων. Το χοντρό και το ψιλό 

σιµιγδάλι περνούν από τις σιµιγδαλιέρες (σιµιγδαλίστρες ή σιµιγδαλοµηχανές) 

όπου αποµακρύνονται τα ξέσµατα περικαρπίου και τα τεµάχια ελεύθερου 

πιτύρου και ξεχωρίζουν τα τεµάχια του καθαρού ενδοσπερµίου από τα 

τεµαχίδια του ενδοσπερµίου που είναι καλυµµένα µε πίτυρα. 

 

    

   
Εικόνα 21: Κυλινδροµηχανή B1-B2                             Εικόνα 22: Κυλινδροµηχανή C2-C3 

Εικόνα 23: Σιµιγδαλιέρα 
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 Πλανσίφτερ: Η σειρά από τα κόσκινα αναφέρεται συχνά στα τεχνικά 

έντυπα ως πλανσίχτερ (Plansichter - γερµανικά) ή πλανσίφτερ (Plansifter - 

αγγλικά). Πρόκειται για µεγάλα κιβώτια που µπορούν να φθάσουν τις 

διαστάσεις ενός µικρού δωµατίου. Τα κιβώτια αυτά µπορούν να περιέχουν 

σειρές κοσκίνων  για ένα αλλά συνηθέστερα για περισσότερα σπασίµατα 

ώστε να εξοικονοµείται χώρος, και αναρτώνται από την οροφή της αίθουσας 

µε ευλύγιστες ξύλινες βέργες. Στο κέντρο της επάνω πλευράς του κιβωτίου 

καταλήγει άξονας εφοδιασµένος µε έκκεντρο στο οποίο συνδέεται µε κάποιο 

τρόπο το κιβώτιο. Με την περιστροφή του έκκεντρου το κιβώτιο εξαναγκάζεται 

σε κυκλική µετατόπιση γύρω από τον άξονα, ενώ οι πλευρές του παραµένουν 

παράλληλες προς τους τοίχους της αίθουσας, όπως είναι και όταν δεν κινείται. 

Η κίνηση των κοσκίνων σε συνδυασµό µε τα εµπόδια που υπάρχουν επάνω 

στην επιφάνειά τους, εξαναγκάζει σε ελικοειδή κίνηση τα τεµαχίδια του υλικού 

που κοσκινίζεται. Με τον τρόπο αυτόν δεν βουλώνουν οι βροχίδες του 

κόσκινου και τα τεµάχια που είναι µεγαλύτερα από το άνοιγµα των βροχίδων 

(«µάτια») µετατοπίζονται σιγά-σιγά προς το άκρο του κόσκινου απ’ όπου και 

αποµακρύνονται. Το υλικό που διέρχεται από το κόσκινο πέφτει κατευθείαν σε 

κόσκινο µε µικρότερο άνοιγµα βροχίδων. Ότι περνά από το δεύτερο κόσκινο 

κοσκινίζεται σε τρίτο πυκνότερο κόσκινο και ούτω καθεξής. Τα υπολείµµατα 

κάθε κόσκινου (αυτά δηλαδή που δεν περνούν από τα ανοίγµατα των 

βροχίδων) συγκεντρώνονται κατά οµάδες και βγαίνουν από διαφορετικές 

εξόδους του κιβωτίου των κοσκίνων. Το υλικό που περνά και από το τελευταίο 

κόσκινο είναι και το πιο λεπτόκοκκο. 

 Με τα κόσκινα τα κοµµάτια των κόκκων που προκύπτουν από το 

πρώτο σπάσιµο διαχωρίζονται ανάλογα µε το µέγεθός τους. Τα µεγάλα 

πηγαίνουν σε κυλίνδρους παρόµοιους µε αυτούς από τους οποίους 

προήλθαν, τα ενδιάµεσα ανάλογα µε το µέγεθός τους πηγαίνουν σε 

κυλίνδρους µε πιο πυκνή χάραξη (πιο πυκνές αυλακώσεις), ενώ τα πολύ 

µικρά κοµµάτια του ενδοσπερµίου πηγαίνουν στη δεύτερη οµάδα όπου είναι 

οι λείοι κύλινδροι. Όσο µικραίνουν τα κοµµάτια η διαδικασία µοιάζει 

περισσότερο µε απόξεση των πιτύρων, ώστε να αποµακρυνθεί το κολληµένο 

σε αυτά ενδοσπέρµιο. Έτσι διαδοχικά αποσπώνται κοµµάτια του 
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ενδοσπερµίου και µετά από κάθε ζεύγος κυλίνδρων το πέρασµα πηγαίνει σε 

σειρά κοσκίνων (πλανσίφτερ). 

Από ένα σηµείο και µετά ξεχωρίζει στα κόσκινα το πίτυρο το οποίο 

υφίσταται ένα τελευταίο ξύσιµο από ειδικά µηχανήµατα («βούρτσες»), για να 

αποµακρυνθούν κατά το δυνατόν τα υπολείµµατα του ενδοσπερµίου. Κάποια 

ίχνη του όµως είναι αδύνατον να αποµακρυνθούν, γι’ αυτό και κατά τη χηµική 

ανάλυση πιτύρων προσδιορίζεται κάποιο ποσοστό αµύλου, ενώ άµυλο δεν 

υπάρχει στο περικάλυµµα του κόκκου, παρά µόνο στο ενδοσπέρµιο, 

 Λίγο µετά τα πρώτα σπασίµατα αποµακρύνεται και το φύτρο. Από τα 

παραπάνω γίνεται κατανοητό γιατί το πίτυρο πρέπει να είναι ανθεκτικό και 

ελαστικό. Οι ιδιότητες αυτές υπάρχουν µόνο όταν έχει την απαιτούµενη 

υγρασία που πήρε κατά το κοντισιονάρισµα . Έτσι µπορεί να αντισταθεί στις 

διατµητικές δυνάµεις των κυλίνδρων και να σπάσει µεν αλλά σε πολύ 

µεγαλύτερα κοµµάτια από ό,τι το ενδοσπέρµιο, και µε τον τρόπο αυτό να 

αποχωριστεί εύκολα από αυτό µε κοσκίνισµα. Επίσης, λόγω της 

ανθεκτικότητας και ελαστικότητάς του µπορεί να αντέξει την απόξεση από 

τους σπαστήρες κυλίνδρους για την αποµάκρυνση του ενδοσπερµίου, χωρίς 

το ίδιο να αλευροποιηθεί. Η απόξεση αναπόφευκτα σε κάποια στιγµή αγγίζει 

και τη στιβάδα της αλευρόνης. Πίτυρο που έχει λιγότερη υγρασία δεν είναι 

ανθεκτικό και κόβεται και αυτό σε µικρά κοµµάτια όπως το ενδοσπέρµιο, µε 

αποτέλεσµα να µην αποχωρίζεται επαρκώς στα κόσκινα.  

 Στους λείους κυλίνδρους τα µικρά κοµµάτια του ενδοσπερµίου 

αλευροποιούνται, και από τα κόσκινα που ακολουθούν αποµακρύνονται τα 

τελευταία ίχνη πιτύρων (αυτά ως ελαστικά δεν αλευροποιούνται). Στους 

κυλίνδρους αυτούς γίνεται και το σπάσιµο των αµυλοκόκκων (starch damage). 

Όσο πιο στενό είναι το διάκενο των λείων κυλίνδρων τόσο µεγαλώνει το 

ποσοστό των σπασµένων αµυλοκόκκων.  
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 Μηχάνηµα Entoleter: Το µηχάνηµα απεντόµωσης (entoleter) είναι 

ένας κοντός κύλινδρος που καταλήγει σε κώνο. Το αλεύρι εισέρχεται στο 

εσωτερικό του και εξαναγκάζεται σε ταχύτατη περιστροφική κίνηση. Λόγω της 

φυγόκεντρης δύναµης το αλεύρι εκτινάσσεται µε δύναµη σε εµπόδια  

(πείρους) που για το λόγο αυτό είναι τοποθετηµένα µέσα στο µηχάνηµα. Από 

τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης θρυµµατίζονται τυχόν έντοµα και αυγά 

εντόµων. Εξαιτίας του θρυµµατισµού που συµβαίνει µέσα στο entoleter, η 

µέθοδος αυτή απεντόµωσης δεν µπορεί να εφαρµοστεί στο σιµιγδάλι και σε 

άλλα χονδρόκοκκα προϊόντα. 

 

 

Εικόνα 24: Πλανσίφτερ 

Εικόνα 25: Απεντοµωτής (Entoleter) 
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 Συσκευαστικό: Τα διάφορα άλευρα που είναι αποθηκευµένα στα σιλό 

αλεύρου αναµιγνύονται στο µίξερ σε διάφορα ποσοστά ανάλογα µε τον τύπο 

του αλεύρου παραγωγής και προστίθενται διάφορες βελτιωτικές ουσίες. Στη 

συνέχεια γίνεται συσκευασία των αλεύρων σε σακιά των 25 ή των 50 κιλών 

συνήθως. Στο συσκευαστικό γίνεται κατάλληλη ρύθµιση της ποσότητας που 

θέλουµε να συσκευαστεί και στη συνέχεια γίνεται αυτόµατη συσκευασία στην 

ποσότητα του αλεύρου της ποσότητας του αλεύρου σε χάρτινα σακιά στα 

οποία αναγράφεται ο τύπος του αλεύρου, η ηµεροµηνία ενσάκισης και ότι 

άλλο προβλέπει ο Κ.Τ.Π. (προέλευση σιταριού, ποσότητα, είδος βελτιωτικών 

κλπ.) 

 

   

 

 

3.4. ∆ιάθεση προϊόντων της αλευροβιοµηχανίας στην αγορά 

 

 Τα προϊόντα διατίθενται στην αγορά µε τα ιδιόκτητα φορτηγά της 

εταιρείας, σπάνια µπορεί να χρησιµοποιηθεί όταν υπάρχει ανάγκη και κάποια 

ιδιωτική εταιρεία. 

  Η συσκευασία των αλεύρων γίνεται σε σακιά των 50 και των 25 κιλών 

κυρίως. Υπάρχει όµως και η µικροσυσκευασία των διαφόρων τύπων αλεύρων 

(2kg, 3kg, 5kg), τα οποία διατίθενται προς λιανική πώληση σε supermarket, 

παντοπωλεία, φούρνους κλπ. Η εταιρεία έχει ιδιόκτητο στόλο τεσσάρων 

φορτηγών µεγάλου και µικρού µεγέθους. Μέσω αυτών γίνεται η διάθεση των 

προϊόντων της εταιρείας στις διάφορες περιοχές (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, 

Εικόνα 26: Συσκευαστικό 
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Κατερίνη, Γρεβενά, Κοζάνη κλπ.) Επίσης υπάρχει και ένα µικρό µεταφορικό 

µέσο (φορτηγάκι) το οποίο µεταφέρει τις διάφορες µικροσυσκευασίες στην 

γύρω περιοχή.   

 

3.5.    Προβλήµατα που παρουσιάζονται στην  αλευροβιοµηχανία 

και αντιµετώπισή τους 

 

 Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της αλευροβιοµηχανίας είναι δυνατόν να 

προκύψουν ποικίλα προβλήµατα που είτε οφείλονται στην παλαίωση των 

εγκαταστάσεων (π.χ. σιλό) και των µηχανηµάτων παραγωγής (π.χ. κοσκίνα, 

πετροδιαλογέας, κυλινδροµηχανή κλπ.) είτε στην φθορά αυτών λόγω 

µακρόχρονης χρήσης τους κατά την διαδικασία παραγωγής του αλεύρου. Στη 

συνέχεια, παρουσιάζονται οι πιο σηµαντικές φάσεις λειτουργίας της 

αλευροβιοµηχανίας που εξετάστηκε και καταγράφονται τα προβλήµατα ή οι 

πηγές προβληµάτων για την παραγωγική διαδικασία.  

 

3.5.1. Πρώτη φάση της αλευρουργίας: 

 

1. Η πρώτη φάση της αλευρουργίας περιλαµβάνει την παραλαβή και την 

αποθήκευση του σιταριού 

 

 Κατά την παραλαβή του σιταριού στον µύλο, το σιτάρι πέφτει από τα 

φορτηγά σε µια καρότσα η οποία βρίσκεται στην στάθµη του εδάφους και η 

οποία θα πρέπει να προστατεύεται από την βροχή µε κάποια ειδική 

κατασκευή π.χ. υπόστεγο. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν ειδικά 

παραπετάσµατα τα οποία θα συγκρατούν την σκόνη που δηµιουργείται καθώς 

αδειάζει το σιτάρι.  

 Στην συγκεκριµένη αλευροβιοµηχανία το υπόστεγο δεν ήταν σωστά 

κατασκευασµένο, έτσι όταν βρέχει µια ποσότητα νερού απορροφάται από το 

σιτάρι, επίσης δεν υπήρχαν τα ειδικά παραπετάσµατα που συγκρατούν την 

σκόνη. Το σιτάρι λοιπόν, ειδικά όταν ο καιρός είναι βροχερός, απορροφά 

νερό, αυξάνεται η υγρασία του, και ως συνέπεια αυτών υπάρχει κίνδυνος 

φυτρώµατος κατά την µακρόχρονη αποθήκευσή του. Αυτό θα σήµαινε την 
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αύξηση των αµυλασικών ενζύµων και την ύπαρξη προβλήµατος όσον αφορά 

την ποιότητα του παραγόµενου αλεύρου. 

 Η αυξηµένη υγρασία αυξάνει τις πιθανότητες προσβολής του σιταριού 

από µύκητες και βακτήρια, ευνοεί το άναµµά του και αυξάνονται οι ενζυµικές 

δραστηριότητες. 

 Λόγω της έλλειψης των ειδικών παραπετασµάτων, ο περιβάλλον 

χώρος γεµίζει από σκόνη η οποία δηµιουργεί προβλήµατα κατά την εισπνοή 

της από τους εργαζοµένους. Η σκόνη επιβαρύνει και την ατµόσφαιρα 

προκαλώντας προβλήµατα στους περιοίκους. 

 

2. Αποθήκευση του σιταριού 

 

 Η αποθήκευση του σιταριού γίνεται σε αποθήκες, σε κλειστούς 

υπόγειους χώρους κλπ. Οι σύγχρονες αποθήκες είναι σιλό από µπετόν ή 

µέταλλο. Συνήθως τα σιλό είναι στενά και µε µεγάλο ύψος. 

Οι αποθήκες στην συγκεκριµένη περίπτωση δεν ήταν στεγανές και ως εκ 

τούτου υπάρχει κίνδυνος να εισέλθουν στο αποθηκευµένο σιτάρι βρόχινα 

νερά. Επίσης τα σιλό σε κάποια σηµεία ήταν σκουριασµένα εξαιτίας 

παλαιότητας και για το λόγο αυτό υπάρχει περίπτωση ποσότητα βρόχινου 

νερού να καταλήξει στη µάζα του σιταριού. 

 Αποτέλεσµα όλων αυτών είναι, όπως και προηγουµένως αναφέρθηκε, 

να αυξάνονται οι πιθανότητες προσβολής του σιταριού από µύκητες και 

βακτήρια µε συνέπεια την υποβάθµισή του. 

Επίσης, εξαιτίας της κακής στεγανότητας υπάρχει κίνδυνος να εµφανιστούν 

τρωκτικά και έντοµα.  

 Όλα τα ανωτέρω µπορούν να αποφευχθούν µε καλή και στεγανή 

κατασκευή αποθηκών και σιλό και εάν υπάρχει δυνατότητα, ψύξη  των σιλό µε 

κατάλληλους µηχανισµούς ούτως ώστε να διατηρείται όλη τη χρονιά η 

υγρασία και η θερµοκρασία σε χαµηλά επίπεδα. 

 

 

 

 

 



98 

 

3.5.2. ∆εύτερη φάση της αλευρουργίας 

 

 Αυτή η φάση περιλαµβάνει α) τον καθαρισµό των σιταριών από τις 

ξένες ύλες, β) το πλύσιµο ή την διαβροχή του σιταριού, γ) την παραµονή του 

πλυµένου σιταριού σε ειδικές κυψέλες (αµπάρια). 

Η φάση αυτή περιλαµβάνει τα εξής µηχανήµατα: 

1. Κοσκίνα 

2. Κυψέλες ανάπαυσης σιταριού που έχει καθαρισθεί 

3. Τριέρια 

4. Πλυντήριον 

5. ∆ιαβροχέας 

6. Αυτόµατο Ζυγιστικό 

7. Ξηραντήρας – Κοντισιονέρ (δεν υπάρχουν πλέον) 

8. Βούρτσα σιταριού 

9. Αναβατόρια (για µεταφορά του σιταριού) 

 

� Κοσκίνα: Το µηχάνηµα αυτό καθαρίζει το σιτάρι από διάφορες ξένες 

ύλες όπως άχυρα, σκόνη, κόκκους µε φαγωµένο ενδοσπέρµιο, 

χώµα, βίκο, καλαµπόκι κλπ. Εξαιτίας προβληµατικής λειτουργίας της 

κοσκίνας δεν υπήρχε είσοδος ρεύµατος αέρα στο πρώτο στάδιο 

καθαρισµού για να αποµακρυνθούν τα ελαφρά αντικείµενα (άχυρα, 

σκόνη, φαγωµένοι κόκκοι), τα οποία παραµένουν µέσα στο 

καθαρισµένο σιτάρι. Αποτέλεσµα της ηµιτελούς αυτής διαδικασίας 

ήταν οι συγκεκριµένες ξένες ύλες να αλέθονται µαζί µε το σιτάρι, να 

περνούν στο αλεύρι και αυτό να παρουσιάζει: 

α) αυξηµένο χρώµα (σκούρο), β) αυξηµένη τέφρα (ανόργανα 

συστατικά) και γ) ανεπιθύµητα στίγµατα  

τα οποία µεταφέρονται στο ζυµάρι και κατά συνέπεια στα προϊόντα 

αρτοζαχαροπλαστικής. 

Πρέπει λοιπόν άµεσα να κατασκευασθεί το τµήµα της κοσκίνας που 

δεν λειτουργεί σωστά, το τµήµα δηλαδή όπου δηµιουργείται το 

ρεύµα αέρος το οποίο προκαλείται από κάποιο ειδικό ανεµιστήρα και 

το οποίο διασχίζει την στιβάδα του σιταριού που κατέρχεται και 

αφαιρεί τις ξένες ύλες  



99 

 

� Πλυντήριο σιταριού: Το πλυντήριο πρέπει να χρησιµοποιείται για 

τους εξής λόγους: 

• Αποσπάται το χώµα που βρίσκεται κολληµένο στο σιτάρι 

• Φεύγουν η άµµος και τα πολύ µικρά πετραδάκια που τυχόν 

έχουν παραµείνει από το καθάρισµα του σιταριού 

• Αφαιρούνται τυχόν σπόροι από δαυλό ή γενικά κόκκοι που 

είναι προσβεβληµένοι (εξαιτίας θερµοκρασίας, παγετού) 

• Το σιτάρι αποκτά την κατάλληλη υγρασία για άλεση 

 

 Στη συγκεκριµένη βιοµηχανία αλλά και σε όλες σχεδόν τις 

υπόλοιπες, τα πλυντήρια έχουν καταργηθεί εδώ και αρκετά χρόνια, 

εξαιτίας του κόστους εγκατάστασης βιολογικού καθαρισµού 

διάθεσης των απόνερων.  Η έλλειψη του πλυντηρίου έχει σαν 

αποτέλεσµα το σιτάρι να µην απορροφά την κατάλληλη ποσότητα 

νερού για άλεση, και έτσι και η απόδοση του σιταριού σε αλεύρι να 

είναι µικρότερη αλλά κυρίως το αλεύρι να έχει περισσότερο χρώµα, 

(είναι σκούρο). Επιπλέον η τέφρα είναι σε υψηλότερα επίπεδα απ’ 

όσο ορίζει ο Κώδικας Τροφίµων και Ποτών (Κ.Τ.Π.) 

 

� Βούρτσα καθαρισµένου σιταριού: Η βούρτσα αυτή έχει ως σκοπό: 

• Να αφαιρέσει το φύτρο 

• Να γυαλίσει την εξωτερική επιφάνεια του σιταριού 

αφαιρώντας όλο το χώµα που υπάρχει περιφερειακά 

• Να αφαιρέσει µε αερισµό τα κοµµάτια πιτύρου τα οποία έχουν 

αποκολληθεί από τους αποφλοιωτήρες 

• Να αφαιρέσει από το µαλακό σιτάρι τα τριχίδια (γένεια) 

 

 Εδώ η βούρτσα καθαρισµού σιταριού δεν λειτουργεί, µε 

αποτέλεσµα την παραγωγή προϊόντος µε περισσότερο χρώµα 

(ανεπιθύµητο για τα λευκά άλευρα) και µε αυξηµένη ποσότητα 

ανόργανων συστατικών (τέφρα) 
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3.5.3. Τρίτη φάση της αλευρουργίας 

 

Σκοπός της άλεσης: 

• Το σπάσιµο του σταριού σε µικρότερα τεµάχια και η λήψη του 

ενδοσπέρµατος  από τα τεµάχια αυτά (σιµιγδάλια) 

• Η κοσκίνηση του αλέσµατος που παίρνουµε από το σπάσιµο 

του σταριού 

• Η ταξινόµηση των σιµιγδαλιών σε µέγεθος (χονδρά – µέσα - 

ψιλά) και η αφαίρεση του αλεύρου από αυτά 

• Το καθάρισµα των σιµιγδαλιών στις σιµιγδαλίστρες 

προκειµένου να γίνει διαχωρισµός του πιτύρου µε το αλεύρι 

• Η αλευροποίηση των σιµιγδαλιών 

• Το χαρµάνιασµα των διαφόρων φαρινών (οµογενοποίηση) 

• Το τελικό κοσκίνισµα του αλεύρου (ασφαλείας) 

  

 Το τελικό κοσκίνισµα ασφαλείας γίνεται σε ειδική κοσκίνα (πλανσίχτερ 

ασφαλείας) το οποίο έχει κόσκινα από µετάξι. Αυτό έχει σαν σκοπό να 

αφαιρέσει από το άλεσµα τα διάφορα παράσιτα, πεταλούδες (αλεύρου), τα 

αυγά εντόµων κλπ.  

 Η συγκεκριµένη κοσκίνα ασφαλείας δεν υπήρχε µε αποτέλεσµα, 

κυρίως τα αυγά των εντόµων να εισέρχονται στο τελικό προϊόν και µε 

κατάλληλες συνθήκες, όπως αυξηµένη υγρασία και θερµοκρασία, να 

εκκολάπτονται και να εµφανίζεται στο αλεύρι µετά από αρκετές ηµέρες 

σκουληκάκια µικρά, πεταλούδες, ψείρες κλπ. 

 

3.5.4. Τέταρτη φάση της αλευρουργίας 

 

3.5.4.1. Χαρµάνιασµα αλεύρου  (Χαρµανιέρες) 

 

 Επειδή το σιτάρι που αλέθεται δεν είναι πάντα της ίδιας ποιότητας αλλά 

και επειδή συνήθως γίνεται συνάλεση διάφορων σιταριών (διαφορετικής 

ποιότητας) επιβάλλεται να γίνεται η οµογενοποίηση του αλεύρου 

(χαρµάνιασµα). Οι χαρµανιέρες του µύλου ήταν παλιάς κατασκευής µε 
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συνέπεια οι γωνίες να µην είναι στρογγυλεµένες και τα τοιχώµατά τους δεν 

ήταν τελείως κατακόρυφα, για το λόγο αυτό µια ποσότητα του αλεύρου 

παρέµενε µέσα στην χαρµανιέρα (δεν άδειαζε εντελώς). Επιπλέον η ταχύτητα 

χαρµανιάσµατος ήταν πολύ µικρή µε αποτέλεσµα να χρειάζεται υπερβολικός 

χρόνος οµογενοποίησης, ο οποίος εξαιτίας φόρτου εργασίας δεν τηρείται 

πάντα. Όλα αυτά δηµιουργούν προβλήµατα στην ποιότητα του προϊόντος: 

α). Εξαιτίας της ποσότητας αλεύρου που παρέµενε στην χαρµανιέρα πάντα 

µετά από κάθε άλεση και εξαγωγή του αλεύρου και κυρίως 

β). Εξαιτίας µη σωστού χαρµανιάσµατος. Όταν γινόταν προσθήκη 

βελτιωτικών ουσιών (κιτρικό οξύ, ασκορβικό οξύ, έκλυµα κλπ.) δεν υπήρχε 

δυνατότητα σταθερής ποιότητας του προϊόντος (όχι σωστή οµογενοποίηση). 

 

3.5.5. Αποθήκευση των αλεύρων 

 

 Τα άλευρα µετά την ανάµιξή τους στους αναµικτήρες και την 

ταυτόχρονη προσθήκη των διαφόρων βελτιωτικών ουσιών (κιτρικό οξύ, 

ασκορβικό οξυ, αµυλασικά ένζυµα, ξηρή γλουτένη κλπ.), συσκευάζονται σε 

σακιά από χαρτί κατάλληλο για τρόφιµα µε διπλά και τριπλά φύλλα. Στη 

συνέχεια τα σακιά αυτά τοποθετούνται σε ιδιαίτερο χώρο (κατάλληλη 

αποθήκη) πάνω σε παλέτες µέχρι να διατεθούν για κατανάλωση.  

 Η θερµότητα βλάπτει την ποιότητα του αλεύρου, γι’ αυτό επιβάλλεται ο 

καλός αερισµός των αποθηκών. ∆εν πρέπει να τοποθετούνται απανωτά 

περισσότερα από 3-4 σακιά. Υπάρχει περίπτωση αν το αλεύρι αποθηκευτεί µε 

υγρασία υψηλότερη από 13,50% να αυτοθερµανθεί µε την πάροδο του 

χρόνου. Σ’ αυτή την περίπτωση το αλεύρι αποκτά δυσάρεστη οσµή και γεύση 

και ακόµα αναπτύσσονται ευρωτοµύκητες.  

Για να διατηρηθεί λοιπόν το αλεύρι σε καλή κατάσταση (Ο Κ.Τ.Π. προβλέπει 

60 µέρες από την ηµεροµηνία παραγωγής), θα πρέπει: 

Α. Τα άλευρα να αποθηκεύονται µε όσο το δυνατόν χαµηλότερη υγρασία 

Β. Οι αποθήκες να είναι στεγνές (όχι υγρές) και να αερίζονται καλά 

Γ. Τα άλευρα να παράγονται από υγιή σιτηρά και όχι από προσβεβληµένα 
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3.6. Μελέτη αστοχίας στην αλευροβιοµηχανία 

 

 Μετά την καταγραφή των προβληµάτων που έγινε από προσωπική 

παρατήρηση, και περιγράφηκε στις προηγούµενες παραγράφους, 

αποφασίστηκε η εφαρµογή ενός εργαλείου ποιότητας (Μελέτη αστοχίας - 

FMEA) προκειµένου να διαπιστωθούν τα αίτια και να προταθούν λύσεις Για 

την καταγραφή των διαφόρων προβληµάτων που εµφανίζονται κατά την 

παραγωγική διαδικασία της αλευροβιοµηχανίας «Μύλοι Κατερίνης», έγινε 

µελέτη και ανάλυση αστοχίας κατά τη διάρκειά χρήσης των µηχανηµάτων / 

εξοπλισµού της. Τα διάφορα προβλήµατα που εντοπίστηκαν χωρίστηκαν σε 

τέσσερα µέρη ανάλογα µε τις φάσεις της αλευρουργίας στις οποίες 

εντοπίστηκαν. 

 

3.6.1. Μελέτη αστοχίας στην πρώτη φάση της αλευρουργίας 

 

 Κατά την πρώτη φάση της αλευρουργίας αναφέρονται τα προβλήµατα 

που είναι πιθανόν να εµφανιστούν στο αναβατόρι και στο σιλό τα οποία έχουν 

αριθµούς προτεραιότητας κινδύνου RPN ίσους µε 135 και 160 αντίστοιχα.  

 Στο αναβατόρι, το πρόβληµα που εµφανίζεται είναι ότι λόγω του 

υψηλού βαθµού τριβής κατά την λειτουργία του είναι πολύ πιθανό να σκιστεί ο 

ιµάντας µεταφοράς. Αποτελέσµατα αυτού είναι η µη σωστή λειτουργία του 

αναβατορίου, η µείωση της ποσότητας της µεταφοράς φορτίου και η διακοπή 

λειτουργίας του σε τελική φάση. Για την αποφυγή του θα πρέπει να γίνεται 

συχνός έλεγχος του τεντώµατος. Η διορθωτική ενέργεια που προτείνεται για 

το σκίσιµο του ιµάντα είναι η χρήση ιµάντα ο οποίος έχει µεγαλύτερο πάχος. 

Πριν την λήψη της διορθωτικής ενέργειας ο αριθµός προτεραιότητας κινδύνου 

RPN για το αναβατόρι είναι 135 ενώ µετά την εφαρµογή διορθωτικών 

ενεργειών µειώθηκε στο 60. 

 

 Όσον αφορά το σιλό, ένα πρόβληµα που εµφανίζεται είναι η 

µετατόπισή του, δηλαδή το σιλό παίρνει µια κλίση, λόγω της οξείδωσης του 

κεντρικού σύρτη. Αυτό  οφείλεται στην µη σωστή συντήρηση της κεντρικής 

θυρίδας εξαγωγής και αποτέλεσµά του είναι η βλάβη της κεντρικής θυρίδας 
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εξαγωγής, δηλαδή η παύση ροής σίτου. Η διορθωτική ενέργεια που 

προτείνεται για την αποφυγή αυτής της βλάβης είναι η συντήρηση όλων των 

κινητών µερών όταν το σιλό είναι άδειο και ο τακτικός οπτικός έλεγχος του 

σύρτη της κεντρικής θυρίδας εξαγωγής. Πριν την λήψη της διορθωτικής 

ενέργειας ο αριθµός προτεραιότητας κινδύνου RPN για το σιλό είναι 160 ενώ 

µετά την εφαρµογή διορθωτικών ενεργειών µειώθηκε στο 40. 
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Σελίδα 1 από 4

ΕΞΑΡΤΗΜΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΙΘΑΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ 

ΑΣΤΟΧΙΑΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΑΣΤΟΧΙΑΣ
(S)

ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ 

ΑΣΤΟΧΙΑΣ
(O)

ΤΡΟΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ, 

ΠΡΟΛΗΨΗ

(D) RPN

ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

& ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΧΟΥ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
(S) (O) (D) RPN

1Η ΦΑΣΗ

ΑΝΑΒΑΤΟΡΙ:     

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΣΙΤΑΡΙΟΥ

ΣΚΙΣΙΜΟ ΙΜΑΝΤΑ ΚΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 3
ΜΕΓΑΛΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

ΤΡΙΒΗΣ
9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΝΤΩΜΑΤΟΣ 5 135

ΧΡΗΣΗ ΙΜΑΝΤΑ 

ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 

ΠΑΧΟΣ

Μηχανολόγος

ΑΛΛΑΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 

ΙΜΑΝΤΑ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ 

ΠΑΧΟΥΣ
3 4 5 60

ΣΙΛΟ:                            

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

ΣΙΤΑΡΙΟΥ

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ-ΚΛΙΣΗ 

ΣΙΛΟ

ΒΛΑΒΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΘΥΡΙΔΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
4

ΠΙΘΑΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΡΤΗ 

ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ 

ΚΑΚΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΘΥΡΙΔΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 

8

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΡΤΗ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΥΡΙΔΑΣ 

ΕΞΑΓΩΓΗΣ

5 160

ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 

ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΟ 

ΤΟ ΣΙΛΟ

Τεχνολόγος Μυλωνάς          

και                              

Τεχνικός Υπεύθυνος

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΘΥΡΙΔΑΣ 

ΕΞΑΓΩΓΗΣ

2 4 5 40

Αριθμός

Ημερομηνία Μελέτης Αστοχίας (FMEA)

Επωνυμία Επιχείρησης:

Αριθμός Σχεδιασμού:

Μελέτη Αστοχίας Παραγωγικής Διαδικασίας (Process Failure Mode and Effect Analysis) 

Περιγραφή: Λόγοι αστοχίας στην παραγωγική διαδικασία μιας αλευροβιομηχανίας

Πίνακας 8:  

Μελέτη αστοχίας κατά την πρώτη φάση της αλευρουργίας 
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3.6.2. Μελέτη αστοχίας στην δεύτερη φάση της αλευρουργίας 

 

 Κατά την δεύτερη φάση της αλευρουργίας παρατηρούνται ποικίλα 

προβλήµατα στα διάφορα µηχανήµατα / εξοπλισµό της αλευροβιοµηχανίας. 

Τα κυριότερα από αυτά είναι ο διαβροχέας και ο σφυρόµυλος τα οποία έχουν 

τους µεγαλύτερους αριθµούς προτεραιότητας κινδύνου RPN ίσους µε 210 και 

216 αντίστοιχα. 

 Στον διαβροχέα το πρόβληµα που εντοπίζεται είναι η διάβρωση της 

λαµαρίνας των πτερυγίων του κελύφους του, λόγω του λανθασµένου υλικού 

κατασκευής. Πιθανή επίπτωση είναι η υπερβολική διαβροχή του σιταριού, κάτι 

το οποίο σηµαίνει ότι θα επηρεαστεί η ποιότητά του σιταριού και θα υπάρχει 

απώλεια προϊόντος. Η διορθωτική ενέργεια που λαµβάνεται σε αυτή την 

περίπτωση είναι η χρήση ανοξείδωτης λαµαρίνας. Πριν την λήψη της 

διορθωτικής ενέργειας ο αριθµός προτεραιότητας κινδύνου RPN για τον 

διαβροχέα είναι 210 ενώ µετά την εφαρµογή διορθωτικών ενεργειών µειώθηκε 

στο 64. 

 Όσον αφορά τον σφυρόµυλο, διαπιστώνονται έντονοι κραδασµοί οι 

οποίοι προκύπτουν από την κακή ζυγοστάθµιση. Η επίπτωση που έχουν 

αυτοί οι κραδασµοί στην λειτουργία του είναι η αδυναµία άλεσης των ξένων 

υλών.  Η τακτική αντικατάσταση κινητών εξαρτηµάτων είναι  η ενέργεια που 

λαµβάνεται για την επίλυση αυτού του προβλήµατος. Ως πρόληψη, καλό θα 

είναι να γίνεται τακτικός οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί εγκαίρως αν  

υπάρχει κάποιο πρόβληµα έτσι ώστε να µην υπάρχει ζηµία. Πριν την λήψη 

της διορθωτικής ενέργειας ο αριθµός προτεραιότητας κινδύνου RPN για τον 

σφυρόµυλο είναι 216 ενώ µετά την εφαρµογή διορθωτικών ενεργειών 

µειώθηκε στο 60. 
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Σελίδα 2 από 4

ΕΞΑΡΤΗΜΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΙΘΑΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ 

ΑΣΤΟΧΙΑΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΑΣΤΟΧΙΑΣ
(S)

ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ 

ΑΣΤΟΧΙΑΣ
(O)

ΤΡΟΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ, 

ΠΡΟΛΗΨΗ

(D) RPN

ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

& ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΧΟΥ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
(S) (O) (D) RPN

2Η ΦΑΣΗ

ΚΟΣΚΙΝΑ:                  

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΥΛΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΤΑΡΙ

ΔΙΑΤΡΗΣΗ 

ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 

(ΚΟΣΚΙΝΟ)

ΜΗ ΣΩΣΤΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
4

ΟΧΙ ΚΑΛΗ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΤΡΗΤΗΣ 

ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

9
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ
5 180

ΧΡΗΣΗ 

ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 

ΠΑΧΟΣ ,ΣΩΣΤΗ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Τεχνικός Υπεύθυνος

ΣΩΣΤΗ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΤΡΗΤΗΣ 

ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

4 4 4 64

ΤΡΙΕΡΙ:                           

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ 

ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΛΛΑ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ 

ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΤΑΡΙ

ΦΘΟΡΑ 

ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

ΜΗ ΣΩΣΤΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΞΕΝΩΝ 

ΥΛΩΝ

6
ΜΕΓΑΛΗ ΡΟΗ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
8 ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 4 192

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΣΩΣΤΗΣ ΡΟΗΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Υπεύθυνος Παραγωγής ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

3 3 4 36

ΠΕΤΡΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ: 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΩΝ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΤΑΡΙ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΚΕΝΩΣΗΣ 

ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

9

ΦΘΟΡΑ 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ

5
ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΠΕΤΡΟΔΙΑΛΟΓΕΑ
4 180

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ 

ΑΛΛΑΓΗ 

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

Υπεύθυνος Παραγωγής

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

ΚΑΘΕ 3 ΕΤΗ

7 3 4 84

ΣΦΥΡΟΜΥΛΟΣ:           

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΛΕΣΗΣ ΤΩΝ 

ΞΕΝΩΝ ΥΛΩΝ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

ΕΝΤΟΝΩΝ 

ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΛΕΣΗΣ 

ΞΕΝΩΝ ΥΛΩΝ
6

ΚΑΚΗ 

ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ
9

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ
4 216

ΤΑΚΤΙΚΗ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΙΝΗΤΩΝ 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Τεχνολόγος Μυλωνάς          

και                              

Τεχνικός Υπεύθυνος

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

ΚΑΘΕ 3 ΕΤΗ

5 4 3 60

ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΙΤΑΡΙΟΥ: 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ 

ΧΩΜΑΤΟΣ, ΣΠΟΡΙΩΝ, 

ΜΥΚΗΤΩΝ

ΔΙΑΒΡΩΣΗ 

ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ / 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΠΩΝ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 8

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

6

ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

4 192

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

Υπεύθυνος Παραγωγής
ΑΝΤΙΚΑΣΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

7 3 4 84

ΔΙΑΒΡΟΧΕΑΣ:            

ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΔΕΙ 

ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΙΤΑΡΙ

ΔΙΑΒΡΩΣΗ 

ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 

ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ 

ΚΕΛΥΦΟΥΣ 

ΔΙΑΒΡΟΧΕΑ

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ 

ΔΙΑΒΡΟΧΗ ΣΙΤΑΡΙΟΥ
6

ΜΗ ΣΩΣΤΟ ΥΛΙΚΟ 

ΔΙΑΒΡΟΧΕΑ
7

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΧΟΥΣ 

ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ
5 210

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ 

ΧΡΗΣΗ 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗΣ 

ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

Ηλεκτρολόγος 

Μηχανολόγος

ΧΡΗΣΗ 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗΣ 

ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

6 2 4 48

Αριθμός

Ημερομηνία Μελέτης Αστοχίας (FMEA)

Επωνυμία Επιχείρησης:

Αριθμός Σχεδιασμού:

Μελέτη Αστοχίας Παραγωγικής Διαδικασίας (Process Failure Mode and Effect Analysis) 

Περιγραφή: Λόγοι αστοχίας στην παραγωγική διαδικασία μιας αλευροβιομηχανίας

Πίνακας 9:  

Μελέτη αστοχίας κατά την δεύτερη φάση της αλευρουργίας 
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3.6.3. Μελέτη αστοχίας στην τρίτη φάση της αλευρουργίας 

 

 Κατά την τρίτη φάση της αλευρουργίας, παρατηρούνται προβλήµατα σε 

διάφορα µηχανήµατα / εξοπλισµό της αλευροβιοµηχανίας. Τα κυριότερα από 

αυτά είναι η σιµιγδαλιέρα και η κυλινδροµηχανή τα οποία έχουν τους 

µεγαλύτερους αριθµούς προτεραιότητας κινδύνου RPN ίσους µε 270 και 240 

αντίστοιχα. 

 Στην σιµιγδαλιέρα, παρατηρείται ότι δεν γίνεται σωστός διαχωρισµός  

του προϊόντος που οφείλεται στην φθορά των ελαστικών συνδέσµων λόγω 

της µακροχρόνιας χρήσης τους. Τα µέτρα που λαµβάνονται ως διορθωτική 

ενέργεια είναι η αντικατάσταση των ελαστικών συνδέσµων και προτείνεται ο 

τακτικός οπτικός έλεγχος για την πρόληψη του προβλήµατος. Πριν την λήψη 

της διορθωτικής ενέργειας ο αριθµός προτεραιότητας κινδύνου RPN για την 

σιµιγδαλιέρα είναι 270 ενώ µετά την εφαρµογή διορθωτικών ενεργειών 

µειώθηκε στο 96. 

 

 Όσον αφορά την κυλινδροµηχανή, το πρόβληµα που εντοπίζεται είναι 

η λανθασµένη τοποθέτηση των ρολών, που έχει ως αποτέλεσµα την κακή 

αλευροποίηση του σιταριού. Αυτό οφείλεται στην κακή συναρµολόγηση και 

σύσφιξη των αξόνων και για την αποφυγή του προτείνεται να γίνεται µέτρηση 

της απόστασης των βάσεων στήριξης µε µικρόµετρα. Πριν την λήψη της 

διορθωτικής ενέργειας ο αριθµός προτεραιότητας κινδύνου RPN για την 

κυλινδροµηχανή είναι 240 ενώ µετά την εφαρµογή διορθωτικών ενεργειών 

µειώθηκε στο 80. 
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Σελίδα 3 από 4

ΕΞΑΡΤΗΜΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΙΘΑΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ 

ΑΣΤΟΧΙΑΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΑΣΤΟΧΙΑΣ
(S)

ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ 

ΑΣΤΟΧΙΑΣ
(O)

ΤΡΟΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ, 

ΠΡΟΛΗΨΗ

(D) RPN

ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

& ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΧΟΥ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
(S) (O) (D) RPN

3Η ΦΑΣΗ

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΗΧΑΝΗ: 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΟΥ 

ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ 

ΚΟΚΚΟΥΣ ΤΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ

ΜΗ ΣΩΣΤΗ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΡΟΛΛΩΝ

ΚΑΚΗ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΙΤΑΡΙΟΥ
10

ΚΑΚΗ 

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 

ΚΑΙ ΣΥΣΦΙΞΗ 

ΑΞΟΝΩΝ

4

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ 

ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΑ ΤΗΣ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 

ΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

6 240

ΧΡΗΣΗ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Διευθυντής Παραγωγής

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

(ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΑ, 

ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ, 

ΦΙΛΕΡ)
4 4 5 80

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:   

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ 

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ 

ΑΛΕΥΡΟΥ

ΚΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΦΙΛΤΡΟΥ

ΠΤΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
7

ΦΡΑΓΗ ΟΠΩΝ 

(ΜΑΝΙΚΕΣ)
8

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ 

ΦΙΛΤΡΟ
4 224

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ 

ΞΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ 

ΑΕΡΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Χημικός Μηχανικός

ΧΡΗΣΗ 

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ 

ΑΕΡΟΣ

7 3 4 84

ΠΛΑΝΣΙΦΤΕΡ:  

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ 

ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΜΗ ΣΩΣΤΗ ΣΕΙΡΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΚΟΣΚΙΝΩΝ / 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 

ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 

ΚΟΣΚΙΝΩΝ

ΚΑΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 

ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
9

ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ 

ΚΟΣΚΙΝΩΝ 

ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΛΑΘΟΥΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

5
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
5 225

ΣΩΣΤΗ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΟΣΚΙΝΟΥ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 

ΑΛΕΣΗΣ

Διευθυντής Παραγωγής

ΑΛΛΑΓΗ 

ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 

(ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ, 

ΝΑΥΛΟΝ Ή 

ΜΕΤΑΞΙ) 8 3 3 72

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙΕΡΑ: 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 

ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ 

ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

ΜΗ ΣΩΣΤΟΣ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

9

ΦΘΟΡΑ 

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 

ΕΞΑΙΤΙΑΣ 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ

6
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ
5 270

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΗΜΕΙΩΝ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Χημικός Μηχανικός

ΑΝΤΙΚΑΣΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

8 4 3 96

ΑΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ: 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΛΕΥΡΟΥ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΞΗΡΟ ΑΕΡΑ

ΚΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΦΤΕΡΩΤΗΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΑΔΥΝΑΜΙΑ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΞΗΡΟΥ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΑΕΡΑ

10

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΠΙΘΑΝΟΥ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / 

ΒΛΑΒΗ ΦΤΕΡΩΤΗΣ

4

ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΟΥ 

ΑΕΡΟΦΡΑΚΤΗ

6 240

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΜΑΓΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ 

ΦΤΕΡΩΤΗΣ

Ηλεκτρολόγος 

Μηχανολόγος

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΜΑΓΝΗΤΩΝ / 

ΑΛΛΑΓΗ 

ΦΤΕΡΩΤΗΣ

7 4 3 84

Αριθμός

Ημερομηνία Μελέτης Αστοχίας (FMEA)

Επωνυμία Επιχείρησης:

Αριθμός Σχεδιασμού:

Μελέτη Αστοχίας Παραγωγικής Διαδικασίας (Process Failure Mode and Effect Analysis) 

Περιγραφή: Λόγοι αστοχίας στην παραγωγική διαδικασία μιας αλευροβιομηχανίας

Πίνακας 10:  

Μελέτη αστοχίας κατά την τρίτη φάση της αλευρουργίας 
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3.6.4. Μελέτη αστοχίας στην τέταρτη φάση της αλευρουργίας 

 

 Κατά την τέταρτη φάση της αλευρουργίας, εµφανίζονται προβλήµατα 

στον αναµικτήρα και στο συσκευαστικό µηχάνηµα τα οποία έχουν αριθµούς 

προτεραιότητας κινδύνου RPN ίσους µε 200. 

 Στον αναµικτήρα, παρατηρείται πολύ µεγάλη ταχύτητα περιστροφής 

γεγονός το οποίο επηρεάζει αρνητικά την ανάµιξη του προϊόντος. Αυτό 

κυρίως οφείλεται στην λανθασµένη επιλογή του µειωτήρα. Ο τρόπος ελέγχου 

που χρησιµοποιείται είναι ο ποιοτικός έλεγχος της ανάµιξης των προϊόντων, 

(υπάρχει κατάλληλη µέθοδος προσδιορισµού)  και η διορθωτική ενέργεια που 

προτείνεται είναι η σωστή ρύθµιση στροφών µε την τοποθέτηση ρυθµιστή 

στροφών Inverter. Πριν την λήψη της διορθωτικής ενέργειας ο αριθµός 

προτεραιότητας κινδύνου RPN για τον αναµικτήρα είναι 200 ενώ µετά την 

εφαρµογή διορθωτικών ενεργειών µειώθηκε στο 60. 

 

 Στο συσκευαστήριο, ένα σύνηθες πρόβληµα είναι το σκίσιµο των 

σακιών, λόγω της κακής ποιότητας του χρησιµοποιούµενου χαρτιού 

συσκευασίας, γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα την καθυστέρηση της 

διαδικασίας φόρτωσης και την αύξηση του κόστους. Ως πρόληψη συνιστάται ο 

έλεγχος του βάρους των σακιών κατά την παραλαβή και η διορθωτική 

ενέργεια που γίνεται είναι η χρήση σακιών µε χαρτί περισσότερων φύλλων. 

Πριν την λήψη της διορθωτικής ενέργειας ο αριθµός προτεραιότητας κινδύνου 

RPN για το συσκευαστήριο είναι 200 ενώ µετά την εφαρµογή διορθωτικών 

ενεργειών µειώθηκε στο 80. 
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Σελίδα 4 από 4

ΕΞΑΡΤΗΜΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΙΘΑΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ 

ΑΣΤΟΧΙΑΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΑΣΤΟΧΙΑΣ
(S)

ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ 

ΑΣΤΟΧΙΑΣ
(O)

ΤΡΟΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ, 

ΠΡΟΛΗΨΗ

(D) RPN

ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

& ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΧΟΥ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
(S) (O) (D) RPN

4Η ΦΑΣΗ

ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ:           

ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ/ΑΝΑ

ΜΙΞΗΣ

ΚΑΚΗ ΑΝΑΜΙΞΗ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
5

ΜΗ ΣΩΣΤΗ 

ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΜΕΙΩΤΗΡΑ

10
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
4 200

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ 

ΣΩΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

ΣΤΡΟΦΩΝ 

Ηλεκτρολόγος 

Μηχανολόγος

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΡΥΘΜΙΣΤΗ 

ΣΤΡΟΦΩΝ 

(INVERTER)

5 3 4 60

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ:   

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΛΕΥΡΩΝ ΣΕ 

ΣΑΚΙΑ

ΣΚΙΣΙΜΟ ΣΑΚΙΩΝ

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΦΟΡΤΩΣΗΣ

5

ΚΑΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΧΑΡΤΙΟΥ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

10

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΟΥΣ 

ΣΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ g/cm2 

4 200

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 

ΣΑΚΙΟΥ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ 

ΠΑΧΟΥΣ

Υπεύθυνος Παραγωγής 

(Τεχνολόγος Τροφίμων)

ΧΡΗΣΗ ΣΑΚΙΟΥ ΜΕ 

ΧΑΡΤΙ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ 

ΦΥΛΛΩΝ

5 4 4 80

Αριθμός

Ημερομηνία Μελέτης Αστοχίας (FMEA)

Επωνυμία Επιχείρησης:

Αριθμός Σχεδιασμού:

Μελέτη Αστοχίας Παραγωγικής Διαδικασίας (Process Failure Mode and Effect Analysis) 

Περιγραφή: Λόγοι αστοχίας στην παραγωγική διαδικασία μιας αλευροβιομηχανίας

Πίνακας 11:  

Μελέτη αστοχίας κατά την τέταρτη φάση της αλευρουργίας 
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3.7. ∆ιαγράµµατα Pareto παραγωγικής διαδικασίας 

 

 Σε συνέχεια αυτών των µελετών που πραγµατοποιήθηκαν, 

κατασκευάζεται το διάγραµµα Pareto, όπου στον άξονα των χ τοποθετούµε 

όλες τις διαδικασίες οι οποίες ελέγχθηκαν κατά σειρά µειούµενου κινδύνου. 

Τοποθετούµε πρώτα τις πιο σηµαντικές διαδικασίες, δηλαδή αυτές που µας 

δηµιουργούν τα µεγαλύτερα προβλήµατα και µετά βάζουµε τις λιγότερο 

σηµαντικές. 

 Καταγράφοντας τις διαδικασίες µε την επικινδυνότητα και κάνοντας 

αθροίσµατα ανακύπτουν ποια είναι αυτά τα προβλήµατα των οποίων το 

άθροισµα δηµιουργεί το 80% των προβληµάτων.  

  Στην συνέχεια παρατίθενται τα διαγράµµατα Pareto, στα οποία 

εµφανίζονται όλες οι αστοχίες που εµφανίστηκαν στις διάφορες φάσεις της 

αλευρουργίας, σε σχέση µε την συµµετοχή τους. 

  

 

 

 

 

 

Εικόνα 27: Τιµές RPN και διάγραµµα Pareto για κάθε µηχάνηµα της παραγωγικής 
διαδικασίας της αλευροβιοµηχανίας πριν την εφαρµογή διορθωτικών ενεργειών 
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 Στο διάγραµµα Pareto που κατασκευάστηκε πριν την λήψη 

διορθωτικών ενεργειών (Εικόνα 18), βλέπουµε ότι οι αριθµοί προτεραιότητας 

κινδύνου RPN, ταξινοµηµένοι κατά µειούµενη σηµασία, για καθένα από αυτά 

είναι: 

� Σιµιγδαλιέρα: 270 

� Αεροφράκτης: 240 

� Κυλινδροµηχανή: 240 

� Πλανσίφτερ: 225 

� Πνευµατικό σύστηµα: 224 

� Σφυρόµυλος: 216 

� ∆ιαβροχέας: 210 

� Αναµικτήρας: 200 

� Συσκευαστικό: 200 

� Βούρτσα σιταριού: 192 

� Τριέρι: 192 

� Κοσκίνα: 180 

� Πετροδιαλογέας: 180 

� Σιλό: 160 

� Αναβατόρι: 135  

 

 Αυτό που παρατηρούµε από τους ανωτέρω αριθµούς προτεραιότητας 

κινδύνου RPN είναι ότι όλοι τους ξεπερνούν το 130, τον αριθµό που θεωρείται 

όριο και εάν ξεπεραστεί τότε ένα πρόβληµα θεωρείται επικίνδυνο. Ακόµη, 

παρατηρούµε ότι οι αριθµοί προτεραιότητας κινδύνου RPN των µηχανηµάτων 

της παραγωγικής διαδικασίας είναι όλοι πολύ κοντά ο ένας µε τον άλλο. 

Συµπεραίνουµε ότι τα 12 από τα 15 αίτια που παρουσιάζουν RPN > 130, 

ευθύνονται για το 80% των συνολικών προβληµάτων.  

 Στην συνέχεια παρατίθεται το διάγραµµα Pareto µετά την εφαρµογή 

των διορθωτικών ενεργειών που προτάθηκαν, για να γίνει εντοπισµός των 

αλλαγών που υπήρξαν σε σχέση µε το διάγραµµα Pareto που είχε 

κατασκευαστεί πριν τις αλλαγές αυτές. 
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 Στο διάγραµµα Pareto που κατασκευάστηκε µετά από την λήψη των 

διορθωτικών ενεργειών που προτάθηκαν (Εικόνα 19), βλέπουµε ότι οι αριθµοί 

προτεραιότητας κινδύνου RPN, ταξινοµηµένοι κατά µειούµενη σηµασία, για 

καθένα από αυτά είναι: 

� Σιµιγδαλιέρα: 96 

� Αεροφράκτης: 84 

� Βούρτσα σιταριού: 84 

� Πετροδιαλογέας: 84 

� Πνευµατικό σύστηµα: 84  

� Κυλινδροµηχανή: 80 

� Συσκευαστικό: 80 

� Πλανσίφτερ: 72 

� Κοσκίνα: 64 

� Αναµικτήρας: 60  

� Αναβατόρι: 60 

Εικόνα 28: Τιµές RPN και διάγραµµα Pareto για κάθε µηχάνηµα της παραγωγικής 
διαδικασίας της αλευροβιοµηχανίας µετά την εφαρµογή διορθωτικών ενεργειών 
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� Σφυρόµυλος: 60  

� ∆ιαβροχέας: 48 

� Σιλό: 40  

� Τριέρι: 36 

 

 Παρατηρούµε από τους ανωτέρω αριθµούς προτεραιότητας κινδύνου 

RPN ότι όλοι τους κατέβηκαν κάτω από το 130 µε την εφαρµογή των 

προτεινόµενων διορθωτικών ενεργειών. Πάλι όµως δεν υπάρχει συγκεκριµένη 

οµάδα µηχανηµάτων τα οποία να θεωρούνται πιο επικίνδυνα, άρα πρέπει να 

δοθεί απ’ την αλευροβιοµηχανία ιδιαίτερη προσοχή σε όλα τα σηµεία των 

φάσεων αλευρουργίας της. 

 

3.8. ∆ιαγράµµατα αιτίας – αποτελέσµατος (Ishikawa) 

παραγωγικής διαδικασίας 

 

 Μετά από την εφαρµογή µελέτης αστοχίας στην παραγωγική 

διαδικασία της αλευροβιοµηχανίας έγινε η σύνταξη των διαγραµµάτων Pareto 

και έπειτα ακολουθεί η σύνταξη των διαγραµµάτων αιτίας – αποτελέσµατος. 

  Η σύνταξη αυτών των διαγραµµάτων είναι πολύ σηµαντική καθώς 

µέσω αυτών µας δίνεται η δυνατότητα να δούµε αναλυτικά όλους τους 

παράγοντες που αλληλεπιδρούν στην αλευροβιοµηχανία και να καταλάβουµε 

για ποιον λόγο εµφανίζονται τα όποια προβλήµατα. Όπως φαίνεται και στις 

Εικόνες 20 και 21, οι παράγοντες «Υλικά, Άνθρωποι, Περιβάλλον, Μέθοδοι, 

Μηχανές» συµβάλουν όλοι στην εµφάνιση διαφόρων προβληµάτων. 

 Από τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται συνολικά στην 

αλευροβιοµηχανία κατά την παραγωγική διαδικασία έγινε επιλογή των δυο 

σηµαντικότερων, τα οποία έχουν τον µεγαλύτερο αριθµό προτεραιότητας 

κινδύνου RPN, για την σύνταξη των διαγραµµάτων αιτίας – αποτελέσµατος. 

Αυτά τα µηχανήµατα είναι η σιµιγδαλιέρα και η κυλινδροµηχανή µε RPN 270 

και 240 αντίστοιχα πριν τις διορθωτικές ενέργειες και RPN 96 και 80 

αντίστοιχα µετά τις διορθωτικές ενέργειες. 
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Όσον αφορά την σιµιγδαλιέρα (Εικόνα 29): 

Α. Στην περίπτωση των υλικών παρατηρούµε ότι: 

� Το χαµηλό κόστος αγοράς των πρώτων υλών της 

αλευροβιοµηχανίας αποφέρει µεγαλύτερο κέρδος στην επιχείρηση 

αλλά η ποιότητα των πρώτων υλών που εισέρχονται στην 

παραγωγική διαδικασία κακή. 

� Η ανεπαρκής εκπαίδευση του προσωπικού συνεπάγεται την άγνοια 

των εργαζοµένων που έχει ως αποτέλεσµα την λανθασµένη 

διαχείριση των σιτηρών. 

� Η λανθασµένη διαχείριση κατά την παραλαβή πρώτων υλών οδηγεί 

στην λανθασµένη ανάµιξη αυτών, και έχει σαν αποτέλεσµα την κακή 

ποιότητα του σιταριού και των διαφόρων µιγµάτων. 

� Η άγνοια του προσωπικού έχει σαν αποτέλεσµα τις κακές ρυθµίσεις 

εκ µέρους του και οδηγεί σε λανθασµένη διαχείριση των διαφόρων 

σιτηρών 

 

Β. Στην περίπτωση των ανθρώπων παρατηρούµε ότι: 

� Η έλλειψη ικανού αριθµού εργαζοµένων έχει ως αποτέλεσµα τον υψηλό 

φόρτο και το αυξηµένο ωράριο εργασίας του προσωπικού µε 

αποτέλεσµα να επέρχεται η κούραση πιο γρήγορα, να µην αποδίδουν 

σωστά και να προβαίνουν σε λανθασµένη διαχείριση των 

προβληµάτων. 

� Ο µη ικανοποιητικός µισθός των εργαζοµένων έχει ως συνέπεια την 

δυσαρέσκειά τους και συνεπώς στην αδιαφορία, αφού δεν υπάρχει 

πλέον κίνητρο για απόδοση. 

� Ή µη επαρκής εκπαίδευση του προσωπικού οδηγεί σε µή ικανοποιητική 

εκπαίδευση και έχει ως αποτέλεσµα οι εργάτες της εταιρείας έχουν 

χαµηλή γνώση του αντικειµένου αυτής. 

Γ. Στην περίπτωση του περιβάλλοντος παρατηρούµε ότι:   

� Τα ανεπαρκή µέτρα ασφαλείας οδηγούν σε πληµµελείς συνθήκες 

εργασίας, που έχουν ως αποτέλεσµα την δηµιουργία ενός ακατάλληλου 

εργασιακού περιβάλλοντος. 

� Οι ακατάλληλες θερµοκρασίες στον εργασιακό χώρο (θερµοκρασίες 

υψηλότερες ή χαµηλότερες των κανονικών) κουράζουν περισσότερο 
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τους εργαζόµενους και ιδίως τον µυλωνά, µε αποτέλεσµα να µην 

πραγµατοποιείται επαρκής έλεγχος στο διαχωρισµό του αλεύρου. 

� Τα προβλήµατα επικοινωνίας µεταξύ των εργαζοµένων έχουν ως 

αποτέλεσµα την κακή ψυχολογία τους, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι θα 

υπάρχουν κακές διαπροσωπικές σχέσεις. 

∆. Στην περίπτωση των µεθόδων παρατηρούµε ότι: 

� Η αδιαφορία του προσωπικού έχει ως αποτέλεσµα να µην γίνονται οι 

δέουσες ενέργειες εκ µέρους των εργαζοµένων και έτσι δεν υπάρχει 

καλή λειτουργία. 

� Το υψηλό κόστος οδηγεί στο να ακολουθούνται ακατάλληλοι µέθοδοι  

µε αποτέλεσµα να υπάρχει ελλιπές πρόγραµµα εγκατάστασης. 

� Τα εργασιακά προβλήµατα οδηγούν στην κακή διαχείριση, και συνεπώς 

στην λανθασµένη ρύθµιση των κοσκίνων της σιµιγδαλιέρας. 

 

Ε. Στην περίπτωση των µηχανών παρατηρούµε ότι: 

� Οι συνεχείς διακοπές του ηλεκτρικού ρεύµατος αυξάνουν την 

πιθανότητα Blackout, που θα είχε ως αποτέλεσµα την πρόκληση ζηµιών 

στα µηχανήµατα της αλευροβιοµηχανίας. 

� Η αδιαφορία του προσωπικού οδηγεί στον λανθασµένο τρόπο 

διαχείρισης, µε αποτέλεσµα την κακή λειτουργία. 

� Το υψηλό κόστος των µηχανηµάτων δεν δίνει την δυνατότητα στην 

εταιρεία να µπορεί να κάνει τακτική συντήρηση, κάτι το οποίο έχει ως 

αποτέλεσµα την κακή λειτουργία των µηχανηµάτων. 

 



1
1

7
 

 

 

 

Εικόνα 29: ∆ιάγραµµα αιτίας-αποτελέσµατος (Ishikawa) για την Σιµιγδαλιέρα 
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Όσον αφορά την κυλινδροµηχανή (Εικόνα 30): 

Α. Στην περίπτωση των υλικών παρατηρούµε ότι: 

� Οι αναξιόπιστοι προµηθευτές πιθανότατα προµηθεύουν την εταιρεία µε 

πρώτες ύλες που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που 

ζητήθηκαν, δηλαδή χαµηλότερης ποιότητος, αυτό έχει ως αποτέλεσµα 

την κακή ποιότητα του σιταριού και συνεπώς την κακή ποιότητα του 

παραγόµενου προϊόντος. 

� Ο µεγάλος ανταγωνισµός που επικρατεί οδηγεί την εταιρεία να 

επιδιώκει το χαµηλότερο κόστος, γεγονός που οδηγεί σε κακή ποιότητα 

σιταριού. 

� Ο µή κατάλληλος τρόπος και ο µεγάλος χρόνος της αποθήκευσης του 

σιταριού έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της θερµοκρασίας και της 

υγρασίας του, και επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα του σιταριού. 

� Ο κακός χειρισµός στον τρόπο παραγγελίας του σιταριού έχει ως 

αποτέλεσµα την δηµιουργία προβληµάτων στην αγορά, και την κακή 

ποιότητα του σιταριού. 

 

Β. Στην περίπτωση των ανθρώπων παρατηρούµε ότι: 

� Η ακατάλληλη διοίκηση συνεπάγεται την έλλειψη σωστής εκπαίδευσης 

του προσωπικού, που έχει ως αποτέλεσµα την ανικανότητα 

ανταπόκρισης των εργαζοµένων στις ανάγκες της εταιρείας. 

� Ο κακός προγραµµατισµός της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων (∆.Α.Π.) 

έχει ως αποτέλεσµα τις εσωτερικές µετακινήσεις των εργαζοµένων, 

γεγονός το οποίο οδηγεί στην αδιαφορία του προσωπικού. 

� Η ανεπαρκής χρηµατοδότηση προκαλεί την αδιαφορία της διοίκησης, µε 

αποτέλεσµα να µην υπάρχουν κίνητρα και για τους εργαζοµένους. 

� Η χαµηλή αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζοµένων έχει ως 

αποτέλεσµα την χαµηλή ανταµοιβή τους, η οποία όµως οδηγεί στην 

χαµηλότερη απόδοση του προσωπικού. 

 

Γ. Στην περίπτωση του περιβάλλοντος: 

� Το κακό εργασιακό περιβάλλον οδηγεί στην µειωµένη δραστηριότητα 

των εργαζοµένων και συνεπώς στην µείωση της παραγωγικότητάς 

τους. 
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� Η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων οδηγεί στην αυξηµένη ζήτησή τους 

και συνεπώς στην αυξανόµενη πίεση στην παραγωγή, γεγονός που 

µπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω λάθη. 

� Η µή σωστή απεντόµωση του εργασιακού χώρου καθιστά πολύ πιθανή 

την µόλυνσή του, που θα οδηγήσει σε αύξηση των κινδύνων που 

διατρέχει και το προσωπικό αλλά και τα υλικά – προϊόντα της 

αλευροβιοµηχανίας.  

 

∆. Στην περίπτωση των µεθόδων παρατηρούµε ότι: 

� Ο ανεπαρκής έλεγχος στην αλευροβιοµηχανία έχει ως αποτέλεσµα την 

ύπαρξη περισσότερων πιθανοτήτων διαχείρισης των µεθόδων από 

κάποιον ακατάλληλο χρήστη, και οδηγεί σε λανθασµένο χειρισµό. 

� Η κακή τροφοδοσία µε προϊόντα οδηγεί στην επιβράδυνση του χρόνου 

άλεσης, και συνεπώς στην υπερθέρµανση της κυλινδροµηχανής. 

� Το υψηλό κόστος οδηγεί σε λανθασµένους χειρισµούς επένδυσης, µε 

αποτέλεσµα την µείωση του ανταγωνισµού. 

� Ο λανθασµένος καταµερισµός της εργασίας οδηγεί στην µη 

ικανοποιητική παραγωγή που έχει ως αποτέλεσµα την µείωση του 

κέρδους. 

 

Ε. Στην περίπτωση των µηχανών παρατηρούµε ότι: 

� Η έλλειψη χρηµατικών πόρων δεν επιτρέπει την αναβάθµιση – αλλαγή 

της κυλινδροµηχανής (κυλίνδρου), και έχει ως αποτέλεσµα την κακή 

λειτουργία του µηχανήµατος. 

� Το µειωµένο κέρδος έχει ως αποτέλεσµα να µην υπάρχει η δυνατότητα 

συχνής συντήρησης των κυλίνδρων, που οδηγεί στην προβληµατική 

λειτουργία τους. 

� Η αυξηµένη λειτουργία των κυλινδροµηχανών οδηγεί στην αύξηση της 

θερµοκρασίας τους, που επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα του 

προϊόντος. 

� Η ακατάλληλη κατασκευή των µηχανών, δηλαδή η κατασκευή τους 

εκτός των προδιαγραφών, έχει ως αποτέλεσµα την αδυναµία της 

δέουσας συντήρησης και του ορθού τρόπου ελέγχου, που οδηγούν σε 

αδυναµία σωστού χειρισµού. 
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Εικόνα 30: ∆ιάγραµµα αιτίας-αποτελέσµατος για την Κυλινδροµηχανή 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

 

 Στην παρούσα εργασία γίνεται καταγραφή της διαδικασίας παραγωγής 

σε µια αλευροβιοµηχανία.  

 Η εταιρεία είναι µια µικρή του κλάδου της αλευροβιοµηχανίας αλλά 

αντιπροσωπευτική του µεγαλύτερου ποσοστού αλευροβιοµηχανιών που 

υπάρχουν στην Ελλάδα. Τόπος εγκατάστασης της εταιρείας είναι η περιοχή 

της Κατερίνης. Έχει συνολικά 26 άτοµα στο εργατικό δυναµικό της και 

συνεργάζεται µε εξωτερικούς συνεργάτες, όπως για παράδειγµα ειδικούς 

marketing, ηλεκτρολόγους, µεταφορικές εταιρείες 3PL αλλά και µε εξωτερικά 

µηχανολογικά συνεργεία για την επισκευή και συντήρηση των µηχανηµάτων 

της. 

 Βασικό µειονέκτηµα της αλευροβιοµηχανίας είναι η απουσία 

συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας ISO και HACCP τα οποία είναι εξαιρετικά 

σηµαντικά για µια εταιρεία του κλάδου της. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό γι’ 

αυτήν να τα αποκτήσει γιατί η επιχείρηση στοχεύει στην παραγωγή 

ανταγωνιστικών προϊόντων και για να το πετύχει αυτό θα πρέπει να 

διασφαλίσει την ποιότητά τους, ήδη βρίσκεται στην διαδικασία απόκτησης 

τέτοιων συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας. Με την διασφάλιση της 

ποιότητας των προϊόντων της θα υπάρξει µια σειρά από πλεονεκτήµατα για 

την εταιρεία όπως:  

α. Επίτευξη της βελτίωσης της απόδοσης, του συντονισµού και της 

αποδοτικότητάς της,  

β.  Επίτευξη και διατήρηση της υψηλής ποιότητας των παραγόµενων 

προϊόντων της,  

γ. Αυτοπεποίθηση στις διαπραγµατεύσεις µε πιθανούς πελάτες,  

δ. Μεγαλύτερη πιθανότητα διατήρησης των υπαρχόντων πελατών της  και 

προσέλκυσης νέων και  

ε. Ισότιµος ανταγωνισµός µε άλλες επιχειρήσεις που παράγουν αντίστοιχα 

προϊόντα.  
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 Για τον εντοπισµό των διαφόρων προβληµάτων που αντιµετωπίζει η 

εταιρεία κατά την παραγωγική της διαδικασία έγινε εφαρµογή ενός σηµαντικού 

εργαλείου ποιότητας, της Μελέτης αστοχίας (FMEA).  

 Κατά την µελέτη αστοχίας έγινε παρατήρηση των µηχανηµάτων / 

εξοπλισµού που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων, µέσα 

από την οποία εντοπίστηκαν οι πιθανοί τρόποι αστοχίας αυτών, δηλαδή τι 

προβλήµατα ήταν πιθανόν να παρουσιάσουν αυτά συχνότερα.  

Έπειτα έγινε εκτίµηση: 

α. των πιθανών επιπτώσεων (S) που θα είχε η κάθε αστοχία ξεχωριστά 

στην λειτουργία του µηχανήµατος / εξαρτήµατος,  

β. των πιθανών αιτιών (O) που προκάλεσαν αυτήν την αστοχία στο 

µηχάνηµα / εξοπλισµό  

γ. των τρόπων ελέγχου (D) που χρησιµοποιούνται για την αποφυγή των 

αστοχιών.  

 Μετά την εκτίµηση αυτών των δεικτών S, O και D έγινε υπολογισµός 

του αριθµού προτεραιότητας κινδύνου RPN ο οποίος είναι το γινόµενο των 

δεικτών S, O και D. Εφόσον ο αριθµός RPN είναι µεγαλύτερος από 130 τότε 

γίνεται η πρόταση των διορθωτικών ενεργειών, αναφέρεται ο υπεύθυνος που 

θα διεξάγει την διορθωτική ενέργεια και αναφέρεται η διορθωτική ενέργεια 

που λήφθηκε. Τέλος, γίνεται υπολογισµός των νέων δεικτών S, O και D µετά 

την λήψη των διορθωτικών ενεργειών που αποφασίστηκαν και γίνεται νέος 

υπολογισµός του νέου αριθµού προτεραιότητας κινδύνου RPN. 

 Η µελέτη αστοχίας στην παραγωγική διαδικασία της 

αλευροβιοµηχανίας εφαρµόστηκε στα µηχανήµατα / εξοπλισµό που 

χρησιµοποιούνται στις τέσσερις φάσεις της αλευρουργίας ξεχωριστά:  

� Στην πρώτη φάση της αλευρουργίας τα µηχανήµατα / εξοπλισµός που 

είναι πιθανόν να παρουσιάσουν κάποιο πρόβληµα κατά τη λειτουργία 

τους είναι το αναβατόρι (RPN: 135) και το σιλό (RPN:160).   

Στο αναβατόρι είναι πιθανό να σκιστεί ο ιµάντας λόγω της ύπαρξης 

µεγάλου βαθµού τριβής, αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα τη µη σωστή 

λειτουργία. Ο τρόπος ελέγχου που χρησιµοποιείται ως πρόληψη είναι ο 

έλεγχος τεντώµατος του ιµάντα και η διορθωτική ενέργεια που προτείνεται 

είναι η χρήση ιµάντα µεγαλύτερου πάχους. Μετά την αλλαγή του σχεδίου 
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για την χρήση ιµάντα µε µεγαλύτερο πάχος στο αναβατόρι, το νέο RPN 

είναι 60.  

Στο σιλό, είναι πιθανό να γίνει µετατόπισή του, δηλαδή να αποκτήσει το 

σιλό κάποια κλίση λόγω της πιθανής οξείδωσης του κεντρικού σύρτη, 

εξαιτίας της κακής συντήρησης της κεντρικής θυρίδας εξαγωγής, κάτι το 

οποίο πιθανότατα θα είχε ως αποτέλεσµα την βλάβη της κεντρικής 

θυρίδας εξαγωγής. Ο τρόπος ελέγχου που χρησιµοποιείται ως πρόληψη 

είναι ο τακτικός οπτικός έλεγχος του σύρτη που βρίσκεται στην κεντρική 

θυρίδα εξαγωγής και η διορθωτική ενέργεια που προτείνεται είναι η 

συντήρηση όλων των κινητών µερών όταν το σιλό είναι άδειο. Μετά από 

τον συνεχή έλεγχο και την τακτική συντήρηση της κεντρικής θυρίδας 

εξαγωγής στο σιλό, το νέο RPN είναι 40.     

� Στην δεύτερη φάση της αλευρουργίας τα µηχανήµατα / εξοπλισµός που 

είναι πιο πιθανόν να παρουσιάσουν κάποιο πρόβληµα κατά την 

λειτουργία τους είναι ο διαβροχέας (RPN: 210) και ο σφυρόµυλος (RPN: 

216) τα οποία έχουν τους µεγαλύτερους αριθµούς προτεραιότητας 

κινδύνου RPN.  

Στον διαβροχέα είναι πιθανό να διαβρωθεί η λαµαρίνα των πτερυγίων του 

κελύφους του λόγω του µη σωστού υλικού κατασκευής του διαβροχέα, 

κάτι το οποίο θα οδηγούσε στην υπερβολική διαβροχή του σιταριού. Ο 

τρόπος ελέγχου που χρησιµοποιείται ως πρόληψη είναι ο έλεγχος του 

πάχους της λαµαρίνας του διαβροχέα και η διορθωτική ενέργεια που 

προτείνεται είναι η χρήση ανοξείδωτης λαµαρίνας. Μετά την χρήση 

ανοξείδωτης λαµαρίνας ως υλικό κατασκευής του διαβροχέα, 

παρατηρείται ότι το νέο RPN είναι 64.  

Στον σφυρόµυλο είναι πιθανό να εµφανιστούν έντονοι κραδασµοί λόγω 

της κακής ζυγοστάθµισης, γεγονός το οποίο θα είχε ως αποτέλεσµα την 

αδυναµία άλεσης των ξένων υλών. Ο τρόπος ελέγχου που 

χρησιµοποιείται ως πρόληψη είναι ο τακτικός οπτικός έλεγχος και η 

διορθωτική ενέργεια που προτείνεται είναι η τακτική αντικατάσταση των 

κινητών εξαρτηµάτων. Μετά από την τακτική αντικατάσταση των κινητών 

εξαρτηµάτων (τουλάχιστον κάθε 3 έτη) του σφυρόµυλου, το νέο RPN είναι 

60. 
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� Στην τρίτη φάση της αλευρουργίας τα µηχανήµατα / εξοπλισµός που είναι 

πιο πιθανόν να παρουσιάσουν κάποιο πρόβληµα κατά την λειτουργία 

τους είναι η σιµιγδαλιέρα (RPN: 270) και η κυλινδροµηχανή (RPN:240) τα 

οποία έχουν τους µεγαλύτερους αριθµούς προτεραιότητας κινδύνου RPN. 

Στην σιµιγδαλιέρα είναι πιθανό να καταστραφούν οι ελαστικοί σύνδεσµοι 

λόγω της φθοράς τους εξαιτίας της µακροχρόνιας χρήσης τους, κάτι το 

οποίο θα οδηγούσε στον λανθασµένο διαχωρισµό του προϊόντος.  Ο 

τρόπος ελέγχου που χρησιµοποιείται ως πρόληψη είναι ο τακτικός 

οπτικός έλεγχος και η προτεινόµενη διορθωτική ενέργεια είναι η 

αντικατάσταση των σηµείων στήριξης. Μετά την αντικατάσταση των 

ελαστικών συνδέσµων της σιµιγδαλιέρας, το νέο RPN είναι 96.  

Στην κυλινδροµηχανή είναι πιθανό να γίνει λανθασµένη τοποθέτηση των 

ρολών λόγω της κακής συναρµολόγησης και σύσφιξης των αξόνων, το 

οποίο θα είχε ως αποτέλεσµα την κακή αλευροποίηση του σιταριού. Ο 

τρόπος ελέγχου που χρησιµοποιείται ως πρόληψη είναι η µέτρηση µε 

µικρόµετρα της απόστασης των βάσεων στήριξης και η προτεινόµενη 

διορθωτική ενέργεια είναι η χρήση των κατάλληλων εργαλείων. Μετά την 

προµήθεια και χρήση των κατάλληλων εργαλείων για την 

κυλινδροµηχανή, όπως είναι η δυναµοκλείδα, το παχύµετρο και το φίλερ, 

το νέο RPN είναι 80. 

� Στην τέταρτη φάση της αλευρουργίας τα µηχανήµατα / εξοπλισµός που 

είναι πιο πιθανόν να παρουσιάσουν κάποιο πρόβληµα κατά την 

λειτουργία τους είναι ο αναµικτήρας (RPN:200) και το συσκευαστικό 

µηχάνηµα (RPN:200).  

Στον αναµικτήρα είναι πιθανό να αυξηθεί υπερβολικά η ταχύτητα 

περιστροφής-ανάµιξης λόγω λανθασµένης επιλογής του µειωτήρα, αυτό 

θα επηρέαζε αρνητικά την ανάµιξη του προϊόντος. Ο τρόπος ελέγχου που 

χρησιµοποιείται ως πρόληψη είναι η διεξαγωγή ποιοτικού ελέγχου κατά 

την ανάµιξη των προϊόντων και η διορθωτική ενέργεια που προτείνεται 

είναι η σωστή ρύθµιση των στροφών. Μετά την τοποθέτηση ρυθµιστή 

στροφών (INVERTER) στον αναµικτήρα, το νέο RPN είναι 60.  

Στο συσκευαστικό µηχάνηµα είναι πιθανό να σκιστούν τα σακιά στα οποία 

συσκευάζεται το αλεύρι λόγω της κακής ποιότητας του χαρτιού 

συσκευασίας. Αυτό το γεγονός πέραν της καθυστέρησης επιφέρει και 
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αύξηση του κόστους. Ο τρόπος ελέγχου που χρησιµοποιείται ως 

πρόληψη είναι ο έλεγχος του βάρους του κάθε σακιού κατά την παραλαβή 

(g/cm2) και η διορθωτική ενέργεια που προτείνεται είναι η χρήση σακιού 

µε µεγαλύτερο πάχος. Μετά από την αντικατάσταση των σακιών µε σακιά 

από χαρτί περισσότερων φύλλων για την συσκευασία των αλεύρων, το 

νέο RPN είναι 80.  

 Εκτός από την µελέτη αστοχίας, έγινε σύνταξη των διαγραµµάτων 

Pareto και των διαγραµµάτων αιτίας- αποτελέσµατος, απ’ όπου προέκυψε ότι 

δεν υπάρχουν συγκεκριµένα µηχανήµατα τα οποία προκαλούν σοβαρά 

προβλήµατα αλλά τα 11 από τα 15 εξ’ αυτών είναι εξίσου σηµαντικά και η 

πιθανότητα να εµφανίσουν προβλήµατα είναι το ίδιο σηµαντική για όλα τους.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

Από την συνολική εργασία προέκυψε ότι: 

1. Τα εργαλεία ποιότητας που εφαρµόστηκαν ήταν πολύ χρήσιµα εφόσον 

ανέδειξαν τα προβλήµατα και πρότειναν λύσεις 

2. Τα προβλήµατα εντοπίστηκαν σε πολλά σηµεία, όπου το RPN > 130 

ήταν σε 15 διαδικασίες 

3. Με την εφαρµογή των διορθωτικών ενεργειών το RPN κυµάνθηκε µεταξύ 

36-84 

4. Με την βοήθεια των διαγραµµάτων αιτίας αποτελέσµατος (Ishikawa), 

έγινε καταγραφή όλων των αιτίων τα οποία µπορεί να λάβει υπόψη η διοίκηση 

της αλευροβιοµηχανίας 

5. Είναι απαραίτητη η εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας ISO 

και HACCP, κάτι το οποίο είναι σε διαδικασία απόκτησης 

6. Η εταιρεία είναι µια µικρή, αντιπροσωπευτική του κλάδου, µπορεί όµως 

να λύσει τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σύµφωνα µε τα προτεινόµενα 

στην εργασία 

 

Προτάσεις: 

1. Είναι πολύ σηµαντικό να εφαρµοστεί άµεσα το ISO και το HACCP και να 

προσληφθεί υπεύθυνος ποιότητας ο οποίος θα εφαρµόζει συνεχώς τα 

εργαλεία ποιότητας µε σκοπό την αύξηση της ποιότητας των παραγόµενων 

προϊόντων της αλευροβιοµηχανίας 

2. Η εγκατάσταση περισσότερων σιλό µε µεγαλύτερη χωρητικότητα 

κρίνεται απαραίτητη γιατί τα συγκεκριµένα δεν επαρκούν 

3. Η κατασκευή σιλό αποθήκευσης αλεύρων διαφορετικής ποιότητας είναι 

σηµαντική στο να υπάρξει δυνατότητα ανάµιξης περισσότερων αλεύρων για 

την παραγωγή προϊόντων καλύτερης ποιότητος  
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Αδυναµίες της έρευνας: 

1. Λόγω του ότι δεν υπήρχε υπεύθυνος ποιότητας, πέρα από τον 

υπεύθυνο ποιότητας του χηµείου, υπήρχε δυσκολία συγκέντρωσης 

πληροφοριών 

2. Η αλευροβιοµηχανία βρίσκεται σε φάση ανακαίνισης και υπήρχε 

δυσκολία πρόσβασης σε όλους τους χώρους της 

3. Επειδή υπήρχε σηµαντικός λόγος για την µετατροπή του διαγράµµατος 

άλεσης στον αλευρόµυλο, δεν υπήρχε η δυνατότητα περισσότερης άµεσης 

επαφής µε τον υπεύθυνο για συλλογή περαιτέρω πληροφοριών. 

4. Αν και υπήρχε αρκετές φορές προγραµµατισµένο ραντεβού µε τον 

υπεύθυνο για συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν τον ποιοτικό έλεγχο και 

την µελέτη αστοχίας, λόγω παρουσίασης προβληµάτων στην άλεση υπήρχε 

αναβολή της συνάντησης 

  

 

Προτάσεις για µελλοντική έρευνα: 

 Θα ήταν καλό να γίνει µελέτη αστοχίας και σε άλλους αλευρόµυλους 

της Ελλάδας, έτσι ώστε να υπάρχει µια γενική εικόνα του τι συµβαίνει στον 

κλάδο  
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