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Production Scheduling in the Process Industry 
Abstract: Process manufacturing has some 
characteristics that make it different from 
other types of industry. In practice, there are 
many examples of process industrial settings, 
where there is no intermediate buffer between 
two processing units, so a blocking of 
resources can occur. Sometimes, the nature of 
a technological process itself demands that 
there should be no slack time between two 
subsequent operations, so no-wait constraints 
must be taken into account. Perhaps the most 
important issue is the uncertainty of an 
industrial process, which arises from the often 
unpredictable real duration of the chemical 
processes. The paper addresses some problems 
of process manufacturing that have to be taken 
into account during the implementation of a 
production scheduling system for one of sub-
processes in TiO2 production. 
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1 Uvod 
V sodobnih razmerah poslovanja sta za 

konkurenčnost proizvodnega podjetja bistveni 
proizvodnja kakovostnega izdelka s čim 
manjšimi stroški in sočasna sposobnost hitrega 
prilagajanja razmeram na tržišču ali 
spreminjajočim se zahtevam kupcev. Osnovni 
zahtevi sodobne proizvodnje sta torej 
učinkovitost in prilagodljivost, ki ju lahko 
dosežemo z ustrezno organiziranostjo 
tehnoloških procesov in na proizvodnjo vezanih 
poslovnih funkcij. Informacijska tehnologija in 
tehnologija vodenja sistemov pri tem 
predstavljata osnovni infrastrukturni tehnologiji 
za realizacijo celovitega računalniško podprtega 

vodenja proizvodnega podjetja, ki je eden od 
ključnih vzvodov za zagotavljanje učinkovitosti 
proizvodnje in njene prilagodljivosti. 

V organizacijski strukturi vodenja 
proizvodnega podjetja predstavlja vodenje 
proizvodnega nivoja povezavo med nivojem 
vodenja poslovnih aktivnosti in nivojem 
vodenja tehnoloških naprav ter zagotavlja 
realizacijo nekaterih ključnih aktivnosti [1, 2]: 
 Pretvorba strateških ciljev podjetja v 

dejansko proizvodnjo 
Strateški cilji proizvodnega podjetja glede 
izrabe razpoložljivih virov podjetja in 
doseganja dobička so izraženi v dolgoročnem 
planu, ki definira obseg proizvodnje, vrste 
izdelkov in njihovo kvaliteto. Naloga 
proizvodnega nivoja vodenja je pretvorba 
množice naročil, ki jih dobi s poslovnega 
nivoja, v operativni plan, ki določa kaj, kdaj 
in kako se bo proizvajalo, ob sočasnem 
upoštevanju dolgoročnega plana, rokov, 
razpoložljivosti proizvodnih virov in 
omejitev tehnološkega procesa. Druga 
pomembna aktivnost proizvodnega nivoja 
vodenja je sprotno spremljanje proizvodnje 
in pravočasno ukrepanje pri neskladju med 
planom proizvodnje in njenim dejanskim 
obsegom. 
 Optimizacija proizvodnje 

Ena ključnih poslovnih odločitev je odgovor 
na vprašanje, kako optimizirati proizvodnjo 
nekega izdelka in sočasno ugotoviti ceno te 
optimizacije. Med procesom odločanja o tem, 
kdaj, kje in kako bomo izdelek proizvajali, je 
potrebno upoštevati vrsto energetskih, 
okoljevarstvenih, tehnoloških in drugih 
omejitev na način, da bo njihov vpliv na 
stroške proizvodnje, doseženo kvaliteto in 
roke izdelave optimalen. 
Eden izmed pomembnejših procesov na 

proizvodnem nivoju je proces razvrščanja 
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proizvodnje, ki predstavlja povezavo med 
zahtevami planiranja na poslovnem nivoju in 
dejansko zmožnostjo proizvodnje, omejene s 
končnimi kapacitetami virov. Učinkovito 
razvrščanje je potrebno v vseh tipih proizvodnje 
zaradi: 
 zagotavljanja rokov izdobave izdelkov 

kupcu; 
 izrabe proizvodnih virov na čimbolj 

racionalen način [3]. 
Pri tem pa obstajajo velike razlike za dosego 

gornjih ciljev glede na tip proizvodnje, kar se 
kaže v različnih strategijah in ciljih razvrščanja. 

Prispevek je sestavljen na sledeč način. 
Uvodu sledi delitev proizvodnih okolij z vidika 
razvrščanja. Tretje poglavje se omeji na 
značilnosti razvrščanja v procesni industriji in 
izpostavi do sedaj še nerešene probleme. V 
četrtem poglavju je predstavljena problematika 
proženja šarž pri proizvodnji titanovega 
dioksida in prikazan praktičen pristop k 
reševanju problema razvrščanja. Ugotovitve so 
zbrane v zaključku. 

2 Proizvodna okolja 
Glede na poglavitni tip operacij lahko 

proizvodna podjetja delimo na podjetja s tekočo 
(ang. flow-shop) in posamično ali enoizdelčno 
proizvodnjo (ang. job-shop)  [3, 4]. Med njima 
obstajajo velike razlike v fleksibilnosti 
proizvodne linije, raznolikosti izdelkov in v 
obsegu proizvodnje. 

Posamična proizvodnja običajno izdeluje 
izdelke po naročilu in po zahtevah kupca. 
Tipično je količina vsakega izdelka nizka, 
podjetje pa izdeluje širok nabor različnih 
izdelkov. Zato potrebuje splošnonamensko 
opremo, ki omogoča širok nabor različnih 
operacij. Proces razvrščanja teži k čimvečji 
zasedenosti proizvodnih virov in odpravljanju 
ozkih grl, pogosto pa se izvaja tudi 
prerazvrščanje zaradi spremembe naročil. 

Masovna proizvodnja podobnih izdelkov je 
lastnost tekoče proizvodnje. Proizvodnja teče na 
zalogo. Tehnološka linija je sestavljena iz 
določene sekvence operacij in je lahko 
popolnoma avtomatizirana. Ker je sekvenca 
operacij določena že s postavitvijo tehnološke 
opreme, želimo pri tekoči proizvodnji z 
razvrščanjem zagotoviti stabilno proizvodnjo z 
enakomernim materialnim pretokom, 

enakomerno energijsko porabo in enakomerno 
zasedenostjo proizvodnih virov ter minimizirati 
nastavitvene čase z združevanjem proizvodnje 
podobnih izdelkov. 

Glede na način predelave snovi razlikujemo 
med kosovno (ang. assembly) in procesno 
proizvodnjo (ang. process manufacturing) [3, 
5]. 

Prvi tip je značilen za industrijo, kjer 
pridemo do novih produktov z mehansko 
obdelavo materiala, tj. z upogibanjem, rezanjem 
in sestavljanjem, pri čemer pa se sam material 
ne spreminja (npr. lesnopredelovalna industrija, 
elektroindustrija, avtomobilska industrija,...). V 
kosovni industriji se pojavlja tako posamična 
kot tudi tekoča proizvodnja. 

Procesna proizvodnja se pojavlja v industriji, 
za katero je značilna fizikalno-kemijska 
pretvorba snovi (npr. kemijska industrija, 
rudarsko-predelovalna industrija, kamnolomi in 
opekarne, živilska industrija,...). Procesna 
industrija je zvezna ali šarža [6]. 

Procesna industrija ima nekatere skupne 
značilnosti, ki povzroče, da je taka proizvodnja 
navadno kompleksna in negotova [7, 8]. 
Kompleksnost proizvodnega procesa se kaže 
predvsem v povezanosti različnih podprocesov, 
pri čemer vsak vpliva na kvaliteto  končnega 
izdelka. Vsak podproces zahteva vzdrževanje 
določenega nabora procesnih parametrov (tlak, 
temperatura, pretok,...), kar zahteva veliko 
število senzorjev, aktuatorjev, krmilnikov, ki 
morajo delovati varno in zanesljivo [7]. 
Negotovost pa se kaže predvsem v nedoseganju 
enakomerne kvalitete izdelkov, ki jo je težko 
zagotoviti zaradi neenakomerne kvalitete 
vhodnih surovin, odstopanj procesnih 
parametrov, izpadov tehnološke opreme,... 

3 Značilnosti razvrščanja v procesni 
industriji 

Značilnosti procesne proizvodnje imajo 
običajno velik vpliv na strategijo in cilje 
razvrščanja. Najpomembnejše značilnosti so 
zbrane v tabeli 1 in opisane v nadaljevanju. 

Za procesno industrijo je značilna masovna 
proizvodnja majhnega nabora standardnih 
izdelkov z variacijami. Proizvodnja pogosto 
poteka na zalogo (določen čas pri zveznih 
procesih ali določeno število šarž v šaržni 
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proizvodnji) in temelji na uporabi namenskih 
receptur, zagotavljanju potrebnih proizvodnih 
parametrov ter medsebojnem usklajevanju 
podprocesov, za kar je običajno potrebna 
kompleksna alokacija virov. Alternativni izdelki 
so določeni po recepturah. 

Tabela 1. Značilnosti procesne in kosovne 
industrije z vidika razvrščanja proizvodnje 

Značilnost Procesna industrija  Kosovna industrija 
Tip izdelka standarden prilagojen (kupcu) 
Nabor izdelkov majhen velik 
Alternativni izdelki po recepturah po kosovnicah 
Način proizvodnje na zalogo po naročilu 
Količina izdelkov visoka nizka 
Kvaliteta surovin in 
izdelkov 

pogosto 
spremenljiva 

enakomerna 

Vmesni in stranski 
izdelki 

da ne 

Reciklaža surovin ali 
izdelkov 

pogosto ne 

Proizvodna linija fiksna spremenljiva z alter-
nativnimi potmi 

Fleksibilnost linije nizka visoka 
Izplen, izmet pogosto nedoločljiv določljiv 
Poraba energije pogosto visoka nizka 
Ekološke zahteve da  redko 

 
Procesne tehnološke linije so običajno 

nefleksibilne in sestavljene iz večjega števila 
fiksno povezanih podprocesov, linija pa je 
načrtovana glede na izdelek. Časi prenastavitve 
linije za drug izdelek so običajno dolgi. Proces 
razvrščanja se zato namesto na razvrščanje po 
virih omeji na pravočasno proženje proizvodnje 
in na združevanje podobnih izdelkov, da se 
minimizirajo nastavitveni časi. 

Ko se enkrat začno, se mora večina kemičnih 
procesov izvršiti brez prekinitev. Poleg tega 
običajno med posameznimi podprocesi ni 
vmesnih skladišč ali pa so zelo omejena. Zato 
ostanejo viri zasedeni (blokirani) tudi po koncu 
operacije, če v tistem trenutku ni prost vir za 
naslednjo operacijo. Kadar so vmesni produkti 
nestabilni, je predpisan maksimalen čas čakanja 
med operacijami. Zato je pomembno, da je 
material (surovine in vmesni produkti) v 
zahtevani kvaliteti in kvantiteti pravočasno na 
pravem mestu. 

Pri določenih procesnih industrijah (npr. 
prehrambena) imajo produkti omejeno trajanje 

uporabe, kar zahteva strategijo razvrščanja 
izdelave na rok izdobave. 

Pomembno vlogo pri razvrščanju imajo tudi 
infrastrukturni viri (npr. energija, voda, stisnjen 
zrak,...), kar pride še posebej do izraza pri 
vzporednih šaržnih proizvodnih linijah, če so 
razlike v porabi zelo velike in skupno lahko 
presegajo razpoložljivost infrastrukturnega vira. 

Procesna industrija mora pogosto zadostiti 
tudi strogim zakonskim omejitvam: emisije 
plinov, čiščenje odpadnih vod, omejitve 
skladiščenja nevarnih surovin in izdelkov,... 

Izplen proizvodnje in stopnja izmeta sta v 
procesni industriji pogosto težko določljiva. 
Vzrok temu gre iskati v spremenljivi kvaliteti 
vhodnih surovin in polizdelkov, v odstopanju 
procesnih parametrov, v nedoseganju  želene 
kvalitete, zaradi česar je včasih potrebna 
reciklaža vmesnih ali končnih izdelkov. Poleg 
tega je navadno težko definirati dejanski čas 
trajanja reakcij, ker le te zavisijo od mnogih 
nemerljivih dejavnikov. Vse našteto onemogoča 
uporabo ene same strategije razvrščanja (npr. le 
minimizacija skupnega časa), zato se uporablja 
kombinacija različnih strategij (npr. 
minimizacija nastavitvenih časov, enakomerna 
zasedenost, odpravljanje dinamičnih ozkih 
grl,...). Ker je potrebno tudi stalno popravljanje 
planov, je včasih nujna uporaba orodij za 
sprotno (reaktivno) razvrščanje [4, 9]. 

Pregled ustrezne strokovne literature in 
industrijska praksa pokažeta sledeče: 
 Večina razvitih konceptov razvrščanja in 

programskih orodij bolj ustreza uporabi v 
kosovni industriji, manj pa v procesni 
industriji. 
 Uporaba konceptov in orodij razvrščanja v 

procesni industriji daje optimalne rešitve le 
za močno poenostavljene modele 
proizvodnega procesa ali samo delov tega 
procesa. Zaradi lažjega formuliranja 
problema in doseganja elegantnejših rešitev 
se pogosto zanemarja nedoločenost trajanja 
operacij, dejanske tehnološke in druge 
omejitve ter globalni cilj procesne 
proizvodnje, tj. stabilna proizvodnja. 
Dosežene rešitve so dobre za poenostavljen 
primer, a pogosto neuporabne ob upoštevanju 
dejanskih razmer v proizvodnji. 
 Na področju procesne industrije se je še 
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največ obravnavalo šaržne procese, pri čemer 
pa se jemlje šaržo kot celoto, torej kot eno 
samo operacijo (določeno št. reaktorjev, 
posod, različni produkti se delajo v 
določenem obdobju in zahtevajo različne 
vire), s čimer se skuša problem prevesti na 
problem posamične proizvodnje ter uporabiti 
rešitve iz razvrščanja v kosovni proizvodnji. 
 Šele v zadnjem obdobju se nekateri avtorji 

znanstvenih prispevkov posvečajo tudi 
iskanju rešitev, ki bi upoštevale dejanske 
razmere značilne za procesno industrijo [10]. 
Trenutno aktualni, a še ne zadovoljivo rešeni 

so naslednji problemi razvrščanja v procesni 
industriji: 
 upoštevanje prostorskih omejitev 

proizvodnih naprav in skladišč (ang. 
blocking); 
 upoštevanje zahteve po neprekinjenem 

izvajanju niza tehnoloških operacij (ang. no-
wait constraint); 
 upoštevanje nedoločenosti časov trajanja 

tehnoloških operacij. 
V nadaljevanju prispevka je predstavljen 

praktičen pristop razvrščanju šarž na enem 
izmed podprocesov pri proizvodnji titanovega 
dioksida, ki zajema probleme blokade virov, 
zahteve po neprekinjenem izvajanju in 
nedoločenosti trajanja operacij. 

4 Praktični primer razvrščanja v procesni 
industriji 

Glavni proizvod vzorčnega podjetja je 
titanov dioksid, ki se uporablja kot osnova pri 
proizvodnji barv [11]. Postopek proizvodnje 
pigmentnega titanovega dioksida po sulfatnem 
postopku je sestavljen iz niza šaržnih in 
kontinuirnih tehnoloških procesov. 

4.1 Opis tehnološkega procesa 
Z dvostopenjskim pranjem gela z vmesno 

reduktivno obdelavo, ki je eden izmed 
tehnoloških podprocesov pri proizvodnji TiO2, 
se odstranijo nečistoče iz suspenzije TiO2 (npr. 
železo, vanadij, krom, magnezij,...) s pranjem v 
mlačni vodi. Pri tem najprej ločimo TiO2 od 
matične lužilnice in nato dobljeni gel operemo s 
pretakanjem vode skozi pogačo, ki jo predhodno 
nasesamo na filtrirni material. Med obema 
stopnjama pranja hidrolizata suspenzijo 

ponovno reduciramo v topli žveplovi kislini. S 
tem reduciramo nečistoče v stanje nižje valence 
in jih tako spravimo v raztopino, da jih lahko 
nato odstranimo pri drugem pranju. Tako 
odstranimo skoraj vse moteče sulfate. 

Tehnološka linija je razdeljena na prvo in 
drugo pranje ter na linijo A in B (slika 1). 
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Slika 1. Tehnološki proces Dvostopenjsko 
pranja gela z vmesno reduktivno obdelavo 

V vsaki liniji prvega pranja sta po dva svečna 
filtra, ena dešaržirna posoda s kapaciteto, ki 
omogoča le dešaržiranje enega filtra sočasno, 
ena dozirna črpalka, ena črpalka za pršenje in 
dve črpalki za pranje. Če je ventil med 
posodama 1.1A in 1.1B odprt, sta liniji na 
prvem pranju povezani. 

V drugo pranje so zajeti trije filtri. Filtra 
2.2A in 2.2B tvorita vsak svojo linijo, medtem 
ko je filter 2.2C rezervni in zamenjuje ali 
dopolnjuje enega izmed preostalih dveh filtrov. 
Na drugem pranju ima vsak filter svojo 
dešaržirno posodo, v vsaki liniji pa je po ena 
dozirna črpalka, črpalka za pranje in črpalka za 
pršenje. Filter 2.2C uporablja črpalke tiste linije, 
v katero je vključen. 

Tehnološki postopek pranja gela je v osnovi 
šaržne narave in sestoji iz 12 korakov (tabela 2). 
Trajanje posameznih korakov na prvem in 
drugem pranju je različno. 

Poglavitni problemi razvrščanja šarž pranja 
gela so naslednji: 
 Koraki 1–9 se morajo izvršiti brez prekinitve. 
 Po koncu šarže v filtru mora biti dešaržirna 
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posoda prosta, sicer pride do blokade koraka 
dešaržiranja. 
 Čas trajanja posameznih korakov ni določen 

enolično temveč z območjem trajanja med 
minimalnim in maksimalnim časom (tabela 
2). Razlogi za nedoločenost trajanja korakov 
so v spreminjajoči se kvaliteti vhodne 
suspenzije, temperature, tlaka, zamašenosti 
filtrirnega materiala,... Omenjeni parametri 
se ne merijo, niti ni poznan njihov vpliv na 
trajanje korakov. 
 Zmogljivost kompresorske postaje ne 

omogoča neodvisnega delovanja vseh filtrov. 
Pri tem je najbolj kritičen korak sušenja, v 
katerem smeta biti le dva filtra sočasno. 
 Nekateri koraki potrebujejo tudi dodatne 

deljive vire (črpalke in dešaržirne posode), 
kot je prikazano v tabeli 2, kar dodatno 
onemogoča sočasno delovanje filtrov. 

Tabela 2. Nabor in trajanje korakov pranja gela 

1. pranje 
v min 

2. pranje 
v min 

 Korak min max min max Fil
ter

 
De

s. 
p. 

Pd
os

 
Ps

pr
ay

 
Pw

as
h Zrak 

v 
Nm3/h 

1. polnjenje s suspenzijo 5,3 11,2 5,3 11,2 x  x   0 
2. tvorjenje pogače 15,0 17,0 3,0 4,5 x     0 

3.a. izpust suspenzije a 3,0 6,0 3,0 6,0 x     754 
3.b. izpust suspenzije b 1,3 2,3 1,3 1,3 x     150 

4. čiščenje filtra 1,0 1,8 1,0 1,8 x   x  150 
5. polnjenje filtra z vodo 4,0 4,0 4,0 4,0 x    x 0 
6. pranje pogače 25,0 35,0 15,0 20,0 x    x 0 
7. izpust vode 5,0 6,0 5,0 6,0 x     606 

8.a. sušenje pogače a 1,5 2,0 1,5 2,0 x     4242 
8.b. sušenje pogače b 1,8 3,5 1,8 3,5 x     0 

9. dešaržiranje pogače 2,5 2,8 2,5 2,8 x x  x  895 
10. dodajanje in mešanje 5,0 5,0 5,0 5,0  x    0 
11. reduktivna obdelava 15,0 15,0 15,0 15,0  x    0 
12. praznjenje v skladišče 2,5 2,5 2,5 2,5  x    0 

Trajanje šarže v min 87,9 114,1 65,9 85,6  
Opomba: 3. in 8. korak sta razdeljena v dva nova zaradi zelo različne 

porabe stisnjenega zraka. 

 

4.2 Zahteve razvrščanja šarž 
Vseh 12 korakov šarže se izvršuje zaporedno 

(slika 2). Med koraki 1–9 je brez-prekinitvena 

omejitev. Če ob koncu 8. koraka dešaržirna 
posoda ni prosta, se zgodi blokada v izvajanju 
operacij. Podobno se lahko zgodi blokada po 11. 
koraku, če v skladiščni posodi ni dovolj prostora. 
Zasedenost virov in predvideni časi trajanja 
posameznih korakov so podani v tabeli 2. 

Posamezni korak lahko traja med 
minimalnim in maksimalnim predvidenim 
časom: 

[ ] [ ]iiiiii tttttti ∆+=∈=∀ minminmaxmin ,,:12,...,1  (1) 

kjer toleranca t∆  predstavlja razliko med 
maksimalnim in minimalnim predvidenim 
časom koraka: 

0,:12,...,1 minmax ≥∆−=∆=∀ iiii tttti  (2) 

Podobno lahko zapišemo, da je trajanje celotne 
šarže omejeno z: 

[ ] [ ]tttttttt
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4.3 Preliminarna analiza 
Za osvetlitev problema razvrščanja šarž 

vzemimo le linijo A na prvem pranju, kjer 
imamo naslednje vire: filter 1.2A, filter 1.2B in 
skupno dešaržirno posodo 1.3A ter naslednje 
omejitve: dozirno črpalko P1.1A, črpalko za 
pršenje P1.5A in stisnjen zrak, medtem ko je 
črpalka za pranje na prvem pranju podvojena 
(P1.3A in P1.4A) in zato ne predstavlja 
omejitve (slika 1). 

Razvrstitev petih šarž v primeru, ko so časi 
trajanja posameznih korakov brez toleranc in 
enaki minimalnim po tabeli 2, prikazuje slika 3. 
Zakasnitev druge šarže je potrebna zaradi 
skupne dešaržirne posode 1.3A. Šarže na 
posameznem filtru se prožijo praktično brez 
zakasnitve. 

Zelo podobno situacijo dobimo tudi v 
primeru, ko imajo koraki maksimalne čase 
trajanja, a še vedno brez toleranc. Šarže trajajo v 
tem primeru dlje, temu ustrezen pa je tudi daljši 

1 2
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Slika 2. Struktura tehnološkega procesa
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skupni čas. Šarže na posameznem filtru se 
prožijo brez zakasnitve. 

Ker pa trajanja korakov niso natančno znana, 
ampak podana le z območjem, znotraj katerega 
zagotovo ležijo, postane razvrščanje šarž bolj 
kompleksno. 

Če želimo navkljub nedoločenosti trajanja 
korakov zadostiti zahtevi po neprekinjenem 
izvajanju korakov, moramo območja trajanj 
korakov, ki zasedajo posamezne vire, pretvoriti 
v časovne obrise možne zasedenosti posameznih 
virov. Pri tem opozorimo, da obrisi ne 
predstavljajo območja zasedenosti, temveč le 
območja, znotraj katerih bo posamezen vir 
zagotovo zaseden, ne moremo pa napovedati, 
kdaj točno znotraj območja bo zaseden. Način 
določitve časovnih obrisov za posamezne vire je 

prikazan na sliki 4. Za primer vzemimo obris 
možne zasedenosti črpalke za pranje, ki je 
zasedena v korakih 5 in 6. Če bodo vsi 
predhodni koraki (koraki 1–4) trajali minimalno 
časa, se bo črpalka dodelila šarži v petem 
koraku v trenutku 25.6 min po proženju šarže. V 
primeru, da bodo predhodni koraki trajali 
maksimalno dolgo, se bo črpalka za pranje 
sprostila po koncu šestega koraka v trenutku 
77.3 min. 

Če šarže prožimo eno za drugo in 
upoštevamo nedoločenost korakov, ugotovimo, 
da lahko pride v primerih, ko ima predhodna 
šarža čase trajanja korakov blizu maksimalnih 
in naslednja blizu minimalnih, do kršitve 
omejitev (slika 5). 

Da se zagotovo izognemo kršenju omejitev, 
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Slika 5. Prekrivanja časovnih obrisov različnih šarž na posameznih virih predstavljajo možne kršitve 

zasedenosti virov
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Slika 3. Razvrščanje šarž brez toleranc in z minimalnimi časi trajanj korakov 
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moramo plan s slike 5 popraviti tako, kakor 
prikazuje slika 6. Takšna rešitev zagotavlja 
izvedljiv plan, ki: 
 upošteva tehnološko zahtevo po 

neprekinjenem izvajanju;  
 preprečuje blokado zaradi dešaržirne posode; 
 upošteva delno nedoločenost posameznih 

korakov; 
 preprečuje kršitev deljivih virov. 

Po drugi strani lahko ugotovimo, da opisani 
pristop drastično zmanjša proizvodno kapaciteto 
tehnološke linije. Poglavitni razlog za slednje je 
v relativno velikih tolerancah trajanja korakov, 
ki se morajo izvajati brez prekinitve. 

Da bi povečali proizvodno kapaciteto, je 
algoritem za proženje šarž sestavljen iz dveh 
delov. 

V prvem delu – v korekciji, se najprej zajame 
trenutno stanje, tj. napredovanje že proženih 
šarž. Za korake, ki so se že končali, zamenjamo 
predvidena območja trajanj z dejanskimi časi 
trajanja in naredimo nove časovne obrise. Na ta 
način se preostali obrisi še ne končanih korakov 
zožijo, viri pa se tako hitreje sproščajo. 

V drugem delu – v predikciji, razvrščamo 
nove šarže. Če obstajajo pogoji za proženje 
nove šarže, le-to testno razvrstimo na vse 
dovoljene filtre in izberemo tistega, ki bi šaržo 
najhitreje končal. Če šaržo lahko prožimo v 
bližnji prihodnosti, razvrstitev potrdimo, sicer 
pa šaržo začasno suspendiramo. Medtem se bo 
nekaj naslednjih korakov tekočih šarž končalo 
in se bodo časovni obrisi verjetno dodatno 
zožili. Zato lahko pričakujemo, da se bo v 
naslednjem poskusu razvrščanja nova šarža 
prožila preje kot v primeru, ko se razvrsti v bolj 
oddaljeno prihodnost in jo kljub temu potrdimo 
takoj. 

4.4 Rezultati 
Ker tehnološka linija za dvostopenjsko pranje 

gela z vmesno reduktivno obdelavo še ni 
končana, so na tem mestu podani le rezultati 
razvrščanja šarž na prvem pranju dobljeni s 
simulacijo. Pri tem je bilo privzeto: 
 liniji A in B nista ločeni; 
 vsi filtri imajo enaka predvidena območja 

trajanja korakov; 
 omejitev stisnjenega zraka je nastavljena na 

10.000 N m3/h, kar dovoljuje, da sta največ 
dve šarži sočasno v koraku sušenja; 
 algoritem deluje ciklično s periodo 2 min. 

Razvrščanje šarž brez upoštevanja toleranc 
Če bi koraki ne imeli toleranc, bi se šarže na 

posameznem filtru prožile med 65.8 min v 
primeru minimalnih časov trajanj korakov (slika 
3) in 91.6 min v primeru maksimalnih časov. 
Zasedenost filtrov bi bila skoraj 100%, filtri pa 
bi predstavljali ozko grlo v proizvodnji. 
Razvrščanje šarž z upoštevanjem toleranc in z 
algoritmom brez korekcije 

Ker tolerance moramo upoštevati in če 
vzamemo algoritem, ki nima dela za korekcijo 
obrisov tekočih šarž, se šarže prožijo na 
posameznem filtru na 134.0 min (slika 6). 
Zasedenost filtrov se giblje med 48.8%, kadar 
so dejanski časi trajanja šarž minimalni, in 
68.4%, kadar so dejanski časi trajanja šarž 
maksimalni. Ozko grlo predstavlja črpalka za 
pršenje. 
Razvrščanje šarž z upoštevanjem toleranc in z 
algoritmom s korekcijo 

Da bi povečali kapaciteto linije, dodamo 
algoritmu korekcijski del. Šarže se v tem 
primeru prožijo na posameznem filtru med 
108.2 min, kadar so dejanski časi trajanja šarž 
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Slika 6. Izvedljiv plan proženja šarž ob upoštevanju toleranc 
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minimalni, in 134.0 min, kadar so dejanski časi 
trajanja šarž maksimalni. Zasedenost filtrov se 
tako giblje med 60.5% in 68.4%. Ozko grlo 
ostaja črpalka za pršenje. 

5 Zaključek 
Z vidika razvrščanja proizvodnje se procesna 

industrija bistveno razlikuje od kosovne, 
različni pa so tudi prioritetni cilji v različnih 
tipih industrije. V kosovni industriji je 
prioritetni cilj razvrščanja običajno čimbolj 
učinkovita izraba kapacitet. V procesni 
industriji pa želimo z dobrim razvrščanjem 
predvsem zagotoviti stabilno proizvodnjo brez 
zastojev in z enakomernim materialnim 
pretokom, enakomerno energijsko porabo in 
enakomerno zasedenostjo proizvodnih virov. 
Ker je sekvenca operacij zelo določena že s 
samo postavitvijo tehnološke opreme, pride pri 
razvrščanju v procesni industriji bolj do izraza 
časovno usklajevanje proženja proizvodnje. 

V prispevku je predstavljen pristop in 
enostaven, a učinkovit algoritem proženja šarž v 
realnem podprocesu pri proizvodnji TiO2, ki: 
 upošteva tehnološke zahtevo po 

neprekinjenem izvajanju; 
 preprečuje blokade zaradi dešaržirne posode; 
 upošteva delno nedoločenost posameznih 

korakov. 
Ob doslednem upoštevanju vseh zahtev se 

kapaciteta podprocesa pranja gela bistveno 
zmanjša. Če bo omenjeni podproces predstavljal 
ozko grlo v celotni proizvodnji TiO2, bi bilo 
zaradi povečanja kapacitete linije potrebno: 
 uporabiti algoritem, ki vsebuje tudi del za 

korekcijo; 
 podvojiti črpalko za pršenje, ki se trenutno 

kaže kot ozko grlo; 
 zmanjšati tolerance, če se bo pokazalo, da je 

stresanje časov trajanja korakov majhno. 
Na podlagi rezultatov lahko ugotovimo dve 

pomembni lastnosti razvrščanja v procesni 
industriji. Za doseganje večje kapacitete linije 
mora algoritem razvrščanja nujno spremljati 
trenutno stanje šarž, ki tečejo, in temu ustrezno 
sproti popravljati napovedi teh šarž. 
Razvrščanje šarž predaleč v prihodnost je 

nesmiselno, ker bi morali že razvrščene šarže 
ponovno prerazvrščati, kar pa je računsko 
potratna operacija. 
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