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Ő S Z  O L I V É R 1  –  F E R E N C Z I  B A L Á Z S

Hosszútávú ütemezések optimalizálása egy  
kovácsüzemben

1. MOTIVÁCIÓ

Kutatásunk során egy futóművek gyártásával foglalkozó gyár működését vizsgál-
tuk. A megmunkáláshoz használt berendezések bővítése nagy beruházási költ-
séget jelentene, ezért a rövidtávú tervezés során fontos szempont a meglévő erő-
források lehető legjobb kihasználása, a folyamatok ütemezésének optimalizálása. 
Hosszútávon már a termelékenység növeléséhez elengedhetetlen az eszközkészlet 
bővítése. A bemutatott módszer ehhez is segítséget nyújt: modellezhető a bővített 
rendszer, ami alapján kiszámítható a beruházással elért teljesítmény-növekedés.

A vizsgált futómű gyártási folyamat 4 fázisból áll: kovácsolás, hőkezelés, ki-
készítés és forgácsolás.

A kovácsolás során különböző méretű acélrudakat használnak fel, melyeket 
beszállítóktól kell beszerezni. A felhevített acélrudat egy kovácsgép formálja a 
kívánt alakra. Az így kapott kovácsdaraboknak le kell hűlniük, majd egy hőkeze-
lésen kell átesniük, mely egy futószalaggal működő kemencét jelent.

A kikészítés során tovább alakítják az előgyártmányt hidraulikus egyengetés-
sel, hogy elnyerje végleges geometriai alakját. A felületvizsgálat és -kezelés után 
végül a festés és a forgácsolás következik, mellyel befejeződik a gyártási folyamat. 

A folyamatban a kovácsolási és hőkezelési fázis jelenti a szűk keresztmetsze-
tet, a későbbi lépések kapacitása rugalmasabb, bővítésük nem annyira költséges, 
és a munkálatok is kevésbé időigényesek. Ezért az ütemezés során a kovácsolási 
és hőkezelési folyamatok optimalizálására összpontosítunk.

2. ÜTEMEZÉSI FELADAT

A folyamat első fázisa a kovácsolás. Ezután a kovácsolt tengelyeknek hűlniük kell 
egy ideig, de utána tetszőleges időn át tárolhatók a következő lépés – a hőkezelés 
– előtt. Azonban ez tárolási költséggel jár. Mivel a tárolási költség a termék érté-
kével arányos, a több fázison átesett köztes termék tárolása drágább. A hűléshez 
szükséges idő tekinthető minimális tárolási időre vonatkozó korlátozásnak.

[1] SZE Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola, PhD-hallgató. Témavezető: Dr. 
Hegyháti Máté, Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar, Informatika Tanszék, 
tudományos főmunkatárs.
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Egy másik egyszerűsítés, hogy a hőkezelést követő fázisok egy fix késleltetés-
ként vannak kezelve, ezek erőforrás-kiosztását nem kezeljük az ütemezés során.

A kovácsgép több különböző típusú tengelyt állít elő, melyekhez eltérő mé-
retű vagy minőségű acélrudakra van szükség. Ezeket megrendelésre gyártják a 
beszállítók, ezért a beszerzés több hetet is igénybe vesz. Emiatt az ütemezés során 
kezelni kell azt is, hogy az anyagok egy része nem áll rendelkezésre a vizsgált 
időszak elején, hanem később érkezik meg.

A végtermékekből meg vannak adva a rendelések határidőkkel és mennyisé-
gekkel. A megrendelések általában kis darabszámok, de gyakori teljesítésekkel. A 
gyártás során viszont nagyobb darabszámú sorozatokkal érdemes dolgozni, ezért 
a megrendeléseket jellemzően készletről kell kielégíteni. A határidők kötelező ér-
vényűek, késés nem megengedett.

A következőkben az egyes fázisokra vonatkozó részletek olvashatók.

2.1. Kovácsolás

A kovácsgép egyszerre egy acélrudat tud kovácsolni. A különböző tengelyek 
kialakításához eltérő méretű acélrudakra és különböző kovácsszerszámra van 
szükség. A szerszám felszerelése, bekalibrálása időigényes és költséges folyamat, 
ezért a terméktípusok közti váltások számát minimalizálni kell.

Minden szerszámnak van egy élettartama, használatok számában megadva. 
Ha elhasználódott, akkor fel kell újítani, ami szintén jelentős költséget és időt igé-
nyel. A le- és felszerelések során is csökken a szerszám élettartama, ami szintén in-
dokolja a minél kevesebb termékváltást. Azonban ha mindig a teljes elhasználódá-
sig használják a szerszámot, akkor egyszerre nagy mennyiségű készlet keletkezik, 
akár több havi rendelési igényre elegendő. A készlettartási költség minimalizálása 
tehát ellenkezik a szerszámváltások számának csökkentésével. A két szempont kö-
zött egyensúlyt kell teremteni a költség-együtthatók pontos megadásával.

2.2. Hőkezelés

A hőkezelő kemencét periodikusan üzemeltetik. Aktív és inaktív időszakok vált-
ják egymást. Az inaktív időszakokra karbantartási munkák miatt is szükség van, 
valamint így költséghatékonyabb az üzemeltetése, mert így az aktív időszakban 
közel teljes kihasználtságban képes működni. A ciklusidő néhány hét. A kutatás 
során ezt a gyakorlatban kialakult periodikus működést megtartottuk, de további 
kutatási téma lehet az aktív és inaktív időszakok változtatásának vizsgálata.

A kemencébe futószalagon érkeznek a tengelyek nagyobb adagokban. Az adag-
méretre van egy felső korlát, a folyamat ideje és költsége azonban ettől független.
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3. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS

A szakirodalomban sokféle módszer létezik gyártórendszerek ütemezésére. Mén-
dez és Cerdá2 összefoglalta a kevert-egészértékű lineáris programozás (MILP) 
módszerét alkalmazó megoldásokat. Ezen belül is számos modellezési technika 
létezik, melyek egyik fontos tényezője az idő reprezentációja. A szerzők össze-
gyűjtötték a folytonos és diszkrét idejű modellek előnyeit és hátrányait, melyek 
segítenek eldönteni, hogy egy adott rendszerben melyik idő reprezentációt cél-
szerűbb alkalmazni.

Gascon és Leachman3 egy dinamikus programozást alkalmazó módszert 
publikáltak átállási és tárolási költségek minimalizálására. Munkájukban egy-
ségnyi adagméretű, azonos végrehajtási idejű folyamatokat kezeltek. Az általunk 
vizsgált ütemezési feladatban is hasonló a célfüggvény, azonban az adagméret 
változó, ami jelentősen komplexebbé teszi.

Az erőforrások elévülésével is foglalkoztak már a szakirodalomban. Tang 
és Liu4 tanulmányában egy olyan rendszer modellje található, melyben a vég-
rehajtási idők növekednek az idő függvényében, ahogy a gyártóberendezések 
elévülnek, és hatékonyságuk csökken. Zhao és Tang5 módszere azt is figyelembe 
veszi, hogy egy felújítást beiktatva visszaállítható a berendezés eredeti állapota, 
hasonlóan a kovácsszerszám felújításához. Azonban az utóbbi két tanulmányban 
az elévülés a gyártási teljesítményt csökkenti, míg a kovácsüzem esetében a 
hátralévő élettartam csökken a termékváltások függvényében. Erre vonatkozó 
módszerrel nem találkoztunk a szakirodalomban.

4. MATEMATIKAI MODELL

A feladatot egy ekvidisztáns felosztású diszkrét idejű MILP modellel írtuk le.  
A folytonos idő reprezentációval szemben ennek a modellezési módszernek több 
előnye is van a fent leírtakhoz hasonló korlátozások megfogalmazásában. Az 
egyik modellezési nehézség, hogy nem ismert előre, hogy hányszor és mennyi 
idő után kell megszakítani egy-egy kovácsolási sorozatot. Ezáltal nem határozha-
tó meg előre a folytonos idejű modell időpontjainak száma.

[2] Méndez, C. – Cerdá, J.: State-of-the-art review of optimization methods for short-term sche-
duling of batch processes, in Computers & Chemical Engineering, 2006/6–7. no., 913–946. o.
[3] Gascon, A. – Leachman, R. C.: A Dynamic Programming Solution to the Dynamic, Mul-
ti-Item, Single-Machine Scheduling Problem, in Operations Research, 1988/36(1). no., 50–56. o.
[4] Tang, L. – Liu, P.: Flowshop scheduling problems with transportation or deterioration be-
tween the batching and single machines, in Computers and Industrial Engineering, 2009/4. no., 
1289–1295. o.
[5] Zhao, C. – Tang, H.: Single machine scheduling with general job-dependent aging effect and 
maintenance activities to minimize makespan, in Applied Mathematical Modelling, 2010/3. no., 
837–841. o.
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A diszkrét idejű modellben a tárolási költségek és a hőkezelő kemence inaktív 
periódusainak kezelése is egyszerűen megoldható.

Minden kovácsszerszám állapotát két bináris változó (forge) írja le min-
den időpontban. Az egyik (s) a felszerelés, a másik (a) az aktív működést jelöli.  
A szerszámok halmaz a Dies. Az (1)-es korlátozás állítja be, hogy minden időpont-
ban egyszerre legfeljebb egy szerszám lehet használatban vagy felszerelés alatt.
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A felszereléshez és kalibráláshoz szükséges időt (setup) a (2)-es korlátozás 
kényszeríti ki: csak akkor lehet aktív állapotban a szerszám, ha az előző setup 
számú időpontban felszerelés állapotban volt, vagy már az előző időpontban is 
aktív volt.
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A hőkezelésre továbbított tengelyek számát a heat nevű folytonos változó je-
löli, amely minden tengely típusra (Axles) és időpontra van definiálva. A (3)-as 
korlátozás értelmében az egy időpontban hőkezelésre továbbított tengelyek ösz-
szmennyisége nem haladhatja meg a kemence egy időegységre jutó kapacitását 
(furnace). Amelyik időszakban a kemence inaktív, ott ez a kapacitás 0.
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,
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A hőkezelés előtt adott egy minimális várakozási idő a kovácsolás utáni hű-
lésre és köszörülésre, ez a paraméter a cooling. A (4)-es korlátozás hivatott ezt 
kikényszeríteni azáltal, hogy t időpontban csak azok a tengelyek továbbíthatók 
hőkezelésre, amelyek már ennyivel korábban kovácsolásra kerültek. A res(ource) 
változó jelöli a készleten lévő tengelyeket adott t időpontban.

AxlesaTcoolingtresheat acoolingtat ����� � ,,,1
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A többféle erőforrás mennyiségének kezeléséhez a Resource Task Network 
(RTN)6 modellt alkalmaztuk. Ebben az általános erőforrás modellben egyformán 
lehet kezelni a nyersanyag, köztes és végtermék típusú, valamint a gyártóeszköz 
típusú erőforrásokat. Esetünkben ilyen erőforrás az egyes szerszámok hátralévő 
élettartama is. Ezáltal modellezhető a gyártás és szerszámcsere során bekövetke-
ző elévülés, valamint a felújítás is.

[6] Pantelides, C. C.: Unified frameworks for optimal process planning and scheduling, 1994, 
Proceedings on the second conference on foundations of computer aided operations, Cache Pub-
lications, New York, 253–274. o.
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Minden időponthoz és erőforráshoz tartozik egy folytonos változó (res), 
amely megadja az erőforrásból elérhető mennyiséget. A kezdeti készletek (t=1) 
paraméterben adottak, a későbbi időpontokban pedig az előző időpontban vég-
zett folyamatok alapján számítható ki a változásuk mértéke. Ez látható az (5)-ös 
korlátozásban. A demand paraméter a termék-megrendelést jelöli adott határ-
idővel és terméktípussal. A product(r) függvény a köztes anyaghoz tartozó ter-
méket adja meg.

A legfontosabb paraméter pedig a usage, amely a kovácsüzem által egy aktív 
időegység alatt felhasznált mennyiséget határozza meg minden anyagtípusra. A 
keletkező köztes anyagra pedig negatív előjelű ez a paraméter. Az alsó index-
ben szereplő d a kovácsszerszámra utal, mely termékenként különböző. A felső 
indexben lévő s-sel ellátott usage pedig a felszerelés és kalibrálás időszakában 
felhasznált erőforrásokat – köztük a szerszám élettartamot – adja meg.
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A szerszámok élettartamát külön korlátozásokban kell kezelni, mert a fel-
újítás során nem az előző időpontban lévő szinthez adódik hozzá egy konstans 
mennyiség, hanem az előző mennyiségtől függetlenül a maximális élettartamra 
áll vissza. Ezért az egyenlőség helyett itt két egyenlőtlenséggel lehet megadni az 
élettartam újabb értékét. A felső korlát a (6)-os, az alsó korlát a (7)-es korláto-
zásnál látható. A maxCap jelöli a szerszám maximális élettartamát, a restored 
pedig egy bináris változó, ami a felújítás utolsó időpontjában 1, így a következő 
időpontban már a teljes élettartam rendelkezésre áll.
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A felújítás időszükséglete a szerszám felszerelési idejéhez hasonló módon 
kényszeríthető ki, ezt a (8)-as korlátozás mutatja be.
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    A fenti modell megengedi azt is, hogy a szerszám élettartamát nem a ma-
ximálisra állítja vissza a felújítás. Ha később nem kerül felhasználásra a teljes 
élettartam, akkor ez nem befolyásolja a megoldást, de redundáns megoldásokat 
jelent. A megoldási teljesítményt javítja, ha ezeket az eseteket kizárjuk a (9)-es 



206

korlátozással. Ezzel kikényszerítjük, hogy a felújítás végén mindig a maximális 
élettartamon legyen a szerszám.
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A célfüggvény a minimalizálandó költség, amely egyszerűen kiszámítható a 
fenti változók értékének és az időegységre normált költség-együtthatók szorzatá-
ból. Ezt mutatja a (10)-es egyenlet.
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5. EMPIRIKUS TESZTEK EREDMÉNYEI

A modell valós ipari adatokkal lett tesztelve 2 példán keresztül. A MILP megoldá-
sához a Gurobi 7.5.2. verziójú megoldót, valamint egy négymagos Intel i7-6700HQ 
(2.60 GHz) processzorral és 8 GiB memóriával felszerelt számítógépet használtunk.

Mindkét példánál 8 órás időbeosztást alkalmaztunk. Ez gyakorlati szempont-
ból is előnyös a műszakok meghatározásánál, és az időszükségleteket megadó 
paraméterek alapján nem volt szükség finomabb felbontás használatára.

Az első példában 22 termék szerepelt, és 4 hónapos időtartamra kellett ter-
vezni. A megoldó nem volt képes 1 óra alatt megtalálni az optimális megoldást. 
Azonban már 1000 s után 5%-ra csökkent a MIP gap, azaz a megtalált legjobb 
megoldás legfeljebb 5%-kal magasabb költségű, mint az elméleti optimum. Ezt a 
hibamértéket azonban nem tudta jelentősen csökkenteni a további futás során.

A második példában már csak a 16 legnagyobb rendelési mennyiséggel ren-
delkező terméket vizsgáltuk, és 1 hónapot ütemeztünk. Erre a feladatra 646 s alatt 
optimális megoldást talált a megoldó.

Az előzetes tesztek alapján tehát elmondható, hogy a bemutatott módszer 
képes megoldani az ütemezési feladatot, akár hosszútávra is rövid idő alatt jó 
közelítő megoldást ad.

A MIP gap sikertelen csökkentése jelentheti azt, hogy további redundancia 
van a modellben, ami miatt számos azonosnak tekinthető megoldás létezik, és 
így nehézkes az optimalitás bizonyítása a megoldó számára. Ennek kiderítése ér-
dekében további vizsgálatok szükségesek.

6. ALKALMAZÁS RETROFIT ÜTEMEZÉSRE

A hosszú távú ütemezés számos bizonytalanságot hordoz magában. Ilyen lehet 
például a megrendelői igények változása, a tervezettnél nagyobb selejtarány, a 
beszállítás akadozása, a gyártóberendezések meghibásodása, vagy lecsökkent tel-
jesítménye, vagy munkaerőhiány kialakulása.
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A hosszú távú terv tehát inkább egy vázlatnak tekinthető, amire szükség van 
a stratégiai döntéshozatal során, a fennmaradó kapacitások kiszámításához és az 
esetleges készlethiányok időben történő detektálásához. Azonban ezt a vázlatos 
tervet a történések függvényében gyakran felül kell vizsgálni az idő előrehaladtá-
val. Újra kell ütemezni a folyamatokat retrofit módon, azaz úgy, hogy figyelembe 
vegyük a korábbi tervet, és a már megkezdett folyamatokhoz illeszkedjen az új 
ütemezés.

A fent bemutatott modell az RTN formulációnak köszönhetően jól alkalmaz-
ható az efféle újratervezésre. Kezdeti készletként megadhatók a köztes termékek 
mennyiségei is, valamint az elhasználódott, csökkent élettartamú kovácsszerszá-
mok is kezelhetők.

A reaktív újraütemezések mellett egy tervezett beruházás hatásainak megvizs-
gálása is egy hasznos alkalmazása lehet a módszernek. A paraméterek változtatá-
sával eldönthető, hogy megtérül-e a kapacitás növelésére fordított beruházás adott 
megrendelői igények mellett. Hasonlóan, ha van szabad kapacitás, akkor eldönthe-
tő, hogy egy adott határidejű újabb megrendelést még ki tud-e elégíteni a rendszer.

7. ÖSSZEFOGLALÁS, JÖVŐBELI TERVEK

Tanulmányoztuk egy futóművek gyártásával foglalkozó cég gyártási folyamatát. 
Elkészítettünk egy diszkrét idejű MILP modellt a gyártórendszer ütemezésére.  
A modell segítségével adott rendelési igények és teljesítési határidők mellett mi-
nimalizálható a költség.

A kovácsüzem működése során azonosítottunk egy olyan feladatosztályt, 
melyre a szakirodalomban még nem létezik módszer. Bemutattuk az átállások 
függvényében elévülő élettartamú erőforrás korlátozásait, és ütemezési modellt 
fejlesztettünk ki a veszteséggel járó költség minimalizálására.

A kifejlesztett módszer hatékonyságát valós ipari környezetből származó  
példákon teszteltük. A tesztek alapján a MILP modell alkalmazható a gyártó-
rendszer ütemezésére, azonban hosszú távú tervezésnél nem garantálható az  
optimális megoldás elegendően rövid futási idő alatt.

A továbbiakban tervezzük több ipari példára elvégezni a teszteket, megvizsgál-
ni különböző terheltségű időszakokat, és az egyes paraméterek, különösen a költ-
ség-együtthatók változtatásának hatásait a megoldásra. Szintén terveink között sze-
repel megvizsgálni a módszer alkalmazhatóságát a retrofit és reaktív ütemezésre.

A kutatás eredményei a Rómában megrendezésre kerülő (2018. április 17–20.) 
16th Int’l Conference on Project Management and Scheduling című konferencián 
kerülnek bemutatásra. A kutatás összefoglalója elfogadásra került a konferencia-
kötetben való megjelenésre, és a konferencia után teljes terjedelmű folyóiratcikk 
megjelenése várható az Annals of Operations Research vagy a Computers and In-
dustrial Engineering folyóiratnak a konferenciához kapcsolódó különszámában.
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