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Ő S Z  O L I V É R 1

Víz-újrafelhasználást alkalmazó gyártási  
folyamatok ütemezése

1. BEVEZETÉS

A vegyiparban számos termék gyártásához használnak szakaszos üzemű (ún. 
batch) gyártórendszereket. Ezekben a rendszerekben az anyagáram nem folyto-
nos, hanem diszkrét időpontokban történnek anyagmozgások. Az ilyen rendsze-
rek flexibilisek, könnyebben átalakítható a termelési folyamat a piaci folyamatok-
hoz alkalmazkodva, és a berendezések többféle feladatot is elláthatnak. A gyártási 
folyamat tervezése, a lépések ütemezése azonban bonyolultabb, mint a folytonos 
rendszerekben, és gyakrabban kell új tervet készíteni. A szakaszos üzemű rend-
szerek ütemezése emiatt egy fontos, aktív kutatási terület.

A vegyiparban jelentős mennyiségű szennyvíz keletkezik. A szakaszos üzemű 
rendszerekben különösen sok vízre van szükség a berendezések tisztításához, ha 
azok többféle anyaggal kell, hogy dolgozzanak egymás után. Az egyre szigorúbb 
szennyvíz-kibocsátási előírások és az emiatt egyre növekvő szennyvíztisztítási 
költségek miatt az utóbbi években az ütemezés területén is nagy figyelmet ka-
pott a vízfelhasználás minimalizálása. A tisztításhoz felhasznált víz gyakran újra 
felhasználható egy másik tisztítás során, szükség esetén tiszta vízzel hígítva vagy 
víztisztító technikákkal kezelve.

Kutatásom során olyan ütemezési módszereket vizsgáltam, melyek lehetővé 
teszik a keletkezett szennyvíz újrafelhasználását a termelési folyamatban. A 2. fe-
jezetben bemutatom az ütemezési feladat paramétereit, jellemzőit. A 3. fejezetben 
ismertetem és összehasonlítom a szakirodalomban található megoldási módszere-
ket. A 4. fejezetben bemutatom a tervezett fejlesztéseimet a modellekhez.

2. ÜTEMEZÉSI FELADAT

A feladat bemenetében megadott paraméterek:
• A legyártandó termékek gyártási lépései (taszkok), és azok egymásra 

épülési relációi.
• A rendszer berendezései és azok kapacitása.

[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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• Anyag- és víztárolók és kapacitásaik (ha vannak).
• Melyik taszkot melyik berendezés tudja végrehajtani és mennyi idő alatt?
• Taszkok vízszükséglete és megengedett maximális szennyezettsége.
• Taszkok kimeneti szennyvízének szennyezettsége.
• Berendezések átállási idői adott taszkok között.
• Maximális befejezési idő (time horizon).

A szakirodalomban azzal a feltételezéssel élnek, hogy a kimeneti szennyezett-
ség nem függ a bemeneti víz szennyezettségétől. Ez a valóságban nem így van, 
de ezt túl bonyolult lenne modellezési szinten kezelni, ehelyett inkább úgy vá-
lasztják meg a megengedett szennyezettségi szintet, hogy ez az egyszerűsítés se 
okozzon problémát.
Az optimalizálás célja többféle lehet:

• Adott termékmennyiség mellett a teljes vízfelhasználás minimalizálása 
(ekvivalens a keletkező szennyvízmennyiség minimalizálásával);

• Megadott termékárak és költségek mellett a profit maximalizálása:
• Működési költségek (víz és más erőforrások, szennyvízkezelés stb.)
• Építési költségek (pl. a víztárolók kapacitása növelhető adott áron).

Amit a megoldás során meg kell határozni:
• Melyik taszkot melyik berendezés hajtja végre;
• A taszkok kezdési és befejezési idejét;
• Az egyes taszkok során keletkezett szennyvízből hova mennyi kerül to-

vábbításra (egy taszk kimenete több helyre is szétosztható):
• Másik taszk bemenetére,
• Víztárolóba,
• Távozik a rendszerből.

• Profit maximalizálás esetén a termékekből gyártandó mennyiségeket.

A döntéseket korlátozzák:
• Időzítési korlátozások:

• Végrehajtási idő,
• Átállási idő (sorrendfüggő korlátozás).

• Kapacitáskorlátok:
• Egy berendezés egyszerre egy taszkot tud végrehajtani, és megadott 

anyagmennyiséget tud befogadni,
• Anyag- és víztárolók kapacitásai.

• Berendezések által elvégezhető taszkok halmazai,
• Víz szennyezettségi korlátok.

A rendszerben többféle szennyezőanyag is keletkezhet, ekkor ezeknek a kon-
centrációjára külön-külön korlátozások is vonatkozhatnak, nem csak a teljes 
szennyezettségi szintre.
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3. SZAKIRODALMI MÓDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Az ütemezés területén a legelterjedtebb megoldási módszer a matematikai prog-
ramozás. Ennek a lényege, hogy egy változókból, egyenlőtlenségekből és egy cél-
függvényből álló modellt készítenek, melynek megoldására léteznek egzakt meg-
oldó algoritmusok. A változók a lehetséges döntéseknek, az egyenlőtlenségek  
a korlátozásoknak felelnek meg. A szakaszos üzemű rendszerek természete mi-
att diszkrét, egészértékű változókra is szükség van a döntések modellezéséhez. 
Az ilyen modelleket MIP (Mixed-Integer Programming) modelleknek nevezik.  
A megoldó módszerek a lineáris, azaz MILP modelleket tudják hatékonyan meg-
oldani, melyben a változóknak csak lineáris kombinációja szerepel az egyenlőt-
lenségekben és a célfüggvényben, tehát a változók szorzata, hatványozása kerü-
lendő a modellezés során.

Az ütemezésre használt MILP modellek között egy alapvető különbség az ál-
taluk használt időreprezentációs technika. Harjunkoski és társai2 két fő osztályba 
sorolták a modelleket: precedencia és időrács (time-grid) alapú modellek. A 
szakirodalomban a vizsgált ütemezésre adott módszerek az utóbbi megközelítést 
alkalmazzák.

Az időrács alapú modellek alcsoportokra oszthatók az időrács típusa alapján. 
A modellben vagy egy, vagy több időrács is lehet, például minden berendezésnek 
saját időrácsa lehet. Az időrács lehet ekvidisztáns vagy változó felosztású. Előb-
biben előre ismert, egységnyi távolságra lévő időpontok vannak, és a megoldás 
során ezekhez kerülnek hozzárendelésre az ütemezendő események, folyamatok.  
A fix időpontok miatt egyszerű az események közötti szinkronizáció, de az egysé-
ges beosztás miatt előfordulhat, hogy kerekíteni kell az időtartamokat, ami pontat-
lan ütemezést eredményezhet. A másik probléma, hogy ha túl rövid az időegység, 
akkor sok változó lesz a modellben, ami jelentősen növeli a megoldási időt. A vál-
tozó időrácsos, vagy más néven folytonos idejű modellekben a változó időeltéré-
sek miatt bizonyos korlátozásokat nehezebb úgy modellezni, hogy ne vezessenek 
nem-linearitásokhoz, de több speciális esetre léteznek linearizálási technikák, pél-
dául a Glover-féle transzformáció.3 Egy másik hátránya ezeknek a modelleknek, 
hogy sokszor nem lehet előre tudni, hogy hány időpontra lesz szükség, ezért több-
ször is meg kell oldani a modellt, különböző számú időpontokkal.

Az ipari vízfelhasználás minimalizálására adott korai módszerek egy meg-
lévő, fix ütemezés alapján optimalizálták a víz újrafelhasználását. A nagyobb 
méretű, bonyolultabb rendszereknél, melyek optimális ütemezése már a vízfel-
használás figyelembevétele nélkül önmagában is egy nehéz, számításigényes fel-
adat, jelenleg is alkalmazzák ezt az egyszerűbb megközelítést. Az egyik gyakran 

[2] Harjunkoski, Iiro (ed.): Scope for industrial applications of production scheduling models 
and solution methods, in Computers and Chemical Engineering, 2014/62, 161–193. o.
[3] Glover, Fred: Improved linear integer programming formulations of nonlinear problems, in 
Management Science, 1975/22, 445–460. o.
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használt technika az eredetileg hőcserélő hálózatok optimalizálására kifejlesztett4 
pinch-analízis.

Gouws és társai5 ismertették, összefoglalták a szakirodalomban megtalálható 
módszerek jellemzőit, és megmutatták, hogy az ütemezési döntéseket is magá-
ban foglaló modellekkel jobb vízmegtakarítást lehet elérni, mint a fix ütemezést 
feltételező módszerekkel.

Az ekvidisztáns időrácsra épülő megoldások közül az elsőt Cheng és Chang6 
publikálták. Minden időpont, berendezés, taszk hármashoz 3 bináris változó 
tartozik, melyek azt jelölik, hogy a taszk elkezdődik, folyamatban van, illetve 
befejeződik az adott időpontban és berendezésben. Az anyagáramlás modelle-
zésére az STN7 (State-Task Network) technikát használják, melyben a taszkok 
különböző állapotokban lévő köztes anyagokat termelnek és fogyasztanak meg-
adott arányokban. A víz áramlását egy olyan hálózattal modellezik, ahol a gyár-
tóberendezések nem közvetlenül vannak összekötve, hanem köztes víztároló 
puffereken keresztül tud eljutni a víz az egyikből a másikba. Ez korlátozza a víz 
újrafelhasználását, és számos változót eredményez, ráadásul nemlineáris a mo-
dell, ami miatt csak kisebb, néhány taszkból álló termelési folyamat optimalizá-
lására használható.

Az ekvidisztáns időrácsos modellekből azóta több továbbfejlesztett változat 
jelent meg. Lee és Foo8 modelljében már csak egyféle bináris változóra van szük-
ség a taszkok berendezésekhez és időpontokhoz rendeléséhez. Ehhez az STN 
reprezentációnak egy továbbfejlesztett változatát, az úgynevezett State Sequence 
Network (SSN) megoldást9 alkalmazzák. A víz áramlását pedig a pinch-analízis 
és a matematikai programozási technikák kombinációját alkalmazó ATM (Auto-
mated Targeting Model) módszert10 használják. A szennyvíznek előre meghatá-
rozzák a rendszerben előforduló diszkrét koncentrációs szintjeit, és ezek között 
egy kaszkád modellt írnak fel. A legalacsonyabb koncentráció a kiindulási szint, 
mely a bejövő friss víznek felel meg, a legmagasabb koncentráció pedig a már 

[4] Linnhoff, Bodo (ed.): A user guide on process integration for the efficient use of energy, 
1982, Institution of Chemical Engineers, United Kingdom.
[5] Gouws, Jacques F.: Water minimization techniques for batch processes, in Industrial Engi-
neering Chemistry Research, 2010/19., vol. 49, 8877–8893. o.
[6] Cheng, Kai-Fang – Chang, Chuei-Tin: Integrated water network designs for batch proces-
ses, in Industrial Engineering Chemistry Research, 2007/4., vol. 46, 1241–1253. o.
[7] Kondili, Emilia – Pantelides, Constantinos C. – Sargent, Roger W. H.: A general al-
gorithm for short-term scheduling of batch operations. I. MILP formulation, in Computers and 
Chemical Engineering, 1993/2,. vol. 17., 211–227. o.
[8] Lee, Jui-Yuan – Foo, Dominic Chwan Yee: Simultaneous Targeting and Scheduling for Batch 
Water Networks, in Industrial Engineering Chemistry Research, 2017/6., vol. 56., 1559–1569. o.
[9] Majozi, Thokozani – Zhu, Xin X.: A novel continuous-time MILP formulation for multi-
purpose batch plants. 1. Short-term scheduling, in Industrial Engineering Chemistry Research, 
2001/25., vol. 40., 5935–5949. o.
[10] Foo, Dominic Chwan Yee: Automated targeting technique for batch process integration, in 
Industrial Engineering Chemistry Research, 2010/20., vol. 49., 9899–9916. o.



167

fel nem használható, kimeneti szennyvíz. Minden időpontban minden koncent-
rációs szintre egy folytonos változó adja meg a legfeljebb ekkora szennyezettségű 
vízmennyiséget. A víz tárolása is ezen koncentrációs szintek szerint történik, így 
kevesebb tárolóberendezésre van szükség, mint ha minden gyártóberendezés-
nek saját puffere lenne. A szerzők egy kétszintű megoldást is javasolnak, melyben  
a vízfelhasználás minimalizálása után, annak értékét rögzítve a szükséges tárolási 
kapacitást minimalizálják. Ezáltal csökkenthető a gyártórendszer kiépítési költsége.

A folytonos idejű modellek első képviselőjét Majozi11 mutatta be. Később  
a modell továbbfejlesztett változatai is megjelentek, amelyek már a víz mellett 
az energia-felhasználást is optimalizálják,12 vagy sorrendfüggő átállási időket is 
képesek kezelni.13 Ezek a modellek is az SSN modellezési technikát használják, 
de ekvidisztáns időfelosztás helyett berendezésenként egymástól független, vál-
tozó beosztású időrácsokat alkalmaznak. Ez az időreprezentáció lehetővé teszi 
az anyagmennyiségtől függő végrehajtási idők kezelését. Így míg Lee és Foo mo-
delljében rögzített vízmennyiséget igényelnek a taszkok, addig itt ez is döntési 
változó. A berendezések időrácsai közti szinkronizációhoz big-M korlátozásokra 
van szükség, melyek általában rontják a relaxált modell megoldásának minősé-
gét, és ezáltal a megoldási teljesítményt, de a kevesebb számú változó miatt így 
is hatékony a modell megoldása. A berendezésenkénti időrácsok hátránya, hogy 
nehezen modellezhető a víz tárolása. Ezért vagy tároló nélküli rendszert feltéte-
leznek, vagy egyetlen központi tárolót. Tároló helyett magukban a berendezé-
sekben tárolódik a szennyvíz, amíg újrafelhasználásra nem kerül, addig azonban  
a berendezés nem képes újabb taszk végrehajtására.

4. TOVÁBBI KUTATÁSI TERVEK

A téma szakirodalmának feldolgozása után azonosítottam a meglévő módszerek-
nek azokat a gyengeségeit, melyek további kutatásra nyújtanak lehetőséget. Az 
alább felsorolt kutatási irányokat tervezem tovább vizsgálni a projekt hátralevő 
részében, és közülük legalább egyben új tudományos eredményt elérni.

A Lee és Foo által is használt diszkrét idejű modellek fő hiányossága, hogy fix 
vízigényű taszkokat feltételeznek. Ennek megoldása egy lehetséges kutatási irány. 
A jelenlegi modellben nemlinearitáshoz vezetne, ha a vízmennyiség paramétert 
változóra cserélnénk. Azonban újabb változók bevezetésével és big-M korlátozá-
sokkal tervezem linearizálni a módosított modellt.

[11] Majozi, Thokozani: Wastewater minimisation using central reusable water storage in batch 
plants, in Computers and Chemical Engineering, 2005/7., vol. 29., 1631–1646. o.
[12] Seid, Reshid – Majozi, Thokozani, Optimization of energy and water use in multipurpose 
batch plants using an improved mathematical formulation, in Chemical Engineering Science, 
2014, vol. 111., 335–349. o.
[13] Adekola, Omobolanle – Majozi, Thokozani: Wastewater minimization in batch plants 
with sequence dependent changeover, in Computers and Chemical Engineering, 2017, vol. 97., 
85–103. o.
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A hőintegráció és a víz-újrafelhasználás kombinálása az ütemezésben egy új, 
ígéretes irány, melyre már vannak folytonos idejű modellek. Érdemes megvizs-
gálni, hogy ezek a technikák átültethetők-e a diszkrét idejű modellekbe is, ezáltal 
kihasználva azok előnyeit is.

Precedencia alapú MILP modellt nem találtam a szakirodalomban a vizsgált 
feladatra. Ez a modellezési technika már sok más ütemezési feladatnál alkalma-
zásra került, és a legtöbb esetben hatékonyabb az időrácsos módszereknél. Nem 
igényel sok bináris változót a diszkrét idejű modellekkel ellentétben, és kiküszöböli 
a folytonos idejű modellek ismeretlen számú időpontokból eredő problémáját.

A precedencia alapú modellekhez hasonló elven, de kombinatorikus megol-
dási módszeren alapul az S-gráf módszertan. Ez egy irányított gráf alapú mo-
dellt és egy branch-and-bound kereső algoritmust használ az optimális ütemezés 
megtalálására. Eredetileg a befejezési idő minimalizálására fejlesztették ki,14 de 
azóta számos feladatosztályra ki lett terjesztve, köztük hőintegrációs feladatok-
ra,15 valamint költségminimalizálás célfüggvényre16 is. Ahogy a folytonos idejű 
modellekben, úgy a precedencia alapú modellekben és az S-gráf módszertant al-
kalmazva is a víz újrafelhasználás előtti tárolásának a modellezése jelenti a prob-
lémát. Az S-gráf megoldó előnye a matematikai programozással szemben, hogy 
nem egy általános célú MILP megoldó végzi az optimalizálást, hanem egy speci-
álisan ütemezési feladatokra fejlesztett célszoftver. Így lehetőség van feladatspe-
cifikus algoritmusok alkalmazására is a megoldás során. Azonban az algoritmu-
sok hatékony implementációja magas szintű programozási tapasztalatot igénylő, 
hosszas folyamat.

A precedencia alapú modellek és az S-gráf módszertan jelentősen eltérő meg-
közelítésre épülnek, mint az eddig megjelent módszerek. Emiatt első lépésként a 
feladatnak egy leegyszerűsített változatára célszerű alkalmazni őket. Az új meg-
közelítés viszont lehetőséget nyújthat új típusú korlátozások kezelésére, amiket a 
korábbi modellek nem tudnak kezelni. 

5. ÖSSZEFOGLALÁS

A kutatás témájához kapcsolódó szakirodalmat feldolgoztam. Az eddig megjelent 
módszerek már jelentős mértékű fejlődésen mentek keresztül, és képesek komp-
lex ütemezési és víz-, valamint hőintegrációs feladatok megoldására. A további 
fejlesztésekre irányuló lehetséges kutatási irányokat azonosítottam, és a projekt 
hátralevő részében ezeket a lehetőségeket fogom részletesebben megvizsgálni.

[14] Sanmartí, Eduard – Puigjaner, Luis – Holczinger, Tibor – Friedler, Ferenc: Com-
binatorial framework for effective scheduling of multipurpose batch plants, in AIChE Journal, 
2002/11., vol. 48., 2557–2570. o.
[15] Adonyi, Róbert – Romero, Javier – Puigjaner, Luis – Friedler, Ferenc: Incorporating 
heat integration in batch process scheduling, in Applied Thermal Engineering, 2003, vol. 23., 
1743–1762. o.
[16] Holczinger, Tibor – Ősz, Olivér – Hegyháti, Máté: Scheduling approach for on-site jobs 
of service providers, in Flexible Services and Manufacturing Journal, megjelenés előtt.



169

FELHASZNÁLT IRODALOM

 ■ Adonyi, Róbert – Romero, Javier – Puigjaner, Luis – Friedler Ferenc: 
Incorporating heat integration in batch process scheduling, in Applied Thermal 
Engineering, 2003, vol. 23., 1743–1762. o.
 ■ Adekola, Omobolanle – Majozi, Thokozani: Wastewater minimization in 

batch plants with sequence dependent changeover, in Computers and Chemical 
Engineering, 2017, vol. 97., 85–103. o.
 ■ Cheng, Kai-Fang – Chang, Chuei-Tin: Integrated water network designs 

for batch processes, in Industrial Engineering Chemistry Research, 2007/4., 
vol. 46., 1241–1253. o.
 ■ Foo, Dominic Chwan Yee: Automated targeting technique for batch process 

integration, in Industrial Engineering Chemistry Research, 2010/20., vol. 49., 
9899–9916. o.
 ■ Glover, Fred: Improved linear integer programming formulations of non-

linear problems, in Management Science, 1975, vol. 22., 445–460. o.
 ■ Gouws, Jacques F. (ed.): Water minimization techniques for batch processes, 

in Industrial Engineering Chemistry Research, 2010/19., vol. 49., 8877–8893. o.
 ■ Harjunkoski, Iiro (ed.): Scope for industrial applications of production 

scheduling models and solution methods, in Computers and Chemical Engine-
ering, 2014, vol. 62., 161–193. o.
 ■ Holczinger, Tibor – Ősz, Olivér – Hegyháti, Máté: Scheduling approach 

for on-site jobs of service providers, in Flexible Services and Manufacturing 
Journal, megjelenés előtt.
 ■ Kondili, Emilia – Pantelides, Constantinos C. – Sargent, Roger W. H.: 

A general algorithm for short-term scheduling of batch operations. I. MILP for-
mulation, in Computers and Chemical Engineering, 1993/2., vol. 17., 211–227. o.
 ■ Lee, Jui-Yuan – Foo, Dominic Chwan Yee: Simultaneous Targeting and 

Scheduling for Batch Water Networks, in Industrial Engineering Chemistry 
Research, 2017/6., vol. 56., 1559–1569. o.
 ■ Linnhoff, Bodo (ed.): A user guide on process integration for the efficient 

use of energy, 1982, Institution of Chemical Engineers, United Kingdom.
 ■ Majozi, Thokozani: Wastewater minimisation using central reusable water 

storage in batch plants, in Computers and Chemical Engineering, 2005/7., vol. 
29., 1631–1646. o.
 ■ Majozi, Thokozani – Zhu, Xin X.: A novel continuous-time MILP formula-

tion for multipurpose batch plants. 1. Short-term scheduling, in Industrial Engi-
neering Chemistry Research, 2001/25., vol. 40., 5935–5949. o.
 ■ Sanmartí, Eduard – Puigjaner, Luis – Holczinger, Tibor – Friedler, 

Ferenc: Combinatorial framework for effective scheduling of multipurpose 
batch plants, in AIChE Journal, 2002/11., vol. 48., 2557–2570. o.
 ■ Seid, Reshid – Majozi, Thokozani, Optimization of energy and water use 

in multipurpose batch plants using an improved mathematical formulation, in 
Chemical Engineering Science, 2014, vol. 111., 335–349. o.


