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Samenvatting (Summary in

Dutch)

De procesindustrie heeft te maken gehad met toenemende logistieke eisen, een

groeiende verscheidenheid in producten en toenemende concurrentie. De combi-

natie van deze trends heeft in deze bedrijfstak gezorgd voor een sterke focus op de

toepassing van efficiënte planning en scheduling. Het doel van dit proefschrift is om

bij te dragen aan de kennis over planning en scheduling in de procesindustrie waar-

bij in het bijzonder rekening wordt gehouden met de industriespecifieke kenmerken

van productiesystemen.

De procesindustrie kent specifieke product- en proceskenmerken die het beheersen

van de productie aanzienlijk bëınvloeden. Het gaat hierbij om overwegingen met

betrekking tot de beschikbaarheid en opbrengst van grondstoffen, flexibele pro-

ductrecepten, bederfelijke materialen, traceerbaarheidsvereisten, opslagcapaciteit

beperkingen, en productie omstellingen. Ieder van deze kenmerken is van praktisch

belang. Echter, in veel productieomgevingen komen een aantal van deze kenmerken

tegelijkertijd voor. Daarom moet er in de planning en scheduling vaak rekening

gehouden worden met een combinatie van een aantal industriespecifieke kenmerken

en tegelijkertijd met de interacties tussen deze kenmerken. De literatuur biedt een

verscheidenheid aan modellen en methoden die deze kenmerken afzonderlijk in

ogenschouw nemen. Toch lijkt het erop dat de relatie tussen de kenmerken onvol-

doende aan bod is gekomen. Het onderzoek in dit proefschrift kan worden gezien

als een poging om dit hiaat in de literatuur te vullen.

Hoofdstuk 1 introduceert de relevante product- en proceskenmerken en bespreekt

de scheduling methoden die gebruikt worden in de procesindustrie. Dit hoofdstuk

geeft een kritische beschouwing van de literatuur en onderzoekt de mate waarin

de industriespecifieke kenmerken worden meegenomen in planning en scheduling
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in de procesindustrie. Dit overzicht vormt de basis van de onderzoeksagenda. De

rest van het proefschrift is georganiseerd als een collectie van wetenschappelijke

artikelen rond het hoofdthema van het proefschrift. Deze artikelen zijn gewijd

aan afzonderlijke en praktisch-relevante problemen afkomstig uit specifieke produc-

tieomgevingen. Elk individueel paper ontwerpt een wiskundig model en ontwikkelt

vervolgens oplossingsmethoden voor het probleem op basis van goed gefundeerde

optimalisatiemethoden.

Hoofdstuk 2 behandelt een schedulingsprobleem in twee fase productiesystemen

van levensmiddelen met productie- en opslagcapaciteit beperkingen. De essentie

van dit probleem betreft het gebruik van flexibele productrecepten. In wezen is het

probleem een uitbreiding van het production lot scheduling probleem met gëınte-

greerde ontwerpbeslissingen. Een uitgebreid Mixed Integer Linear Programming

(MILP) model is ontwikkeld dat de beslissingen ten aanzen van het productieschema

alsmede de specificaties van halffabricaten en eindproducten integreert, met als doel

de totale operationele kosten te minimaliseren. Het model is vervolgens toegepast

op een dataset die betrekking heeft op een werkelijk probleem. De resultaten uit

de numerieke studie zijn gebruikt om beter inzicht te krijgen in de dynamiek van

het probleem. Aangetoond wordt dat de kostenparameters en capaciteitsbeperkin-

gen het productieschema en de selectie van productrecepten significant bëınvloe-

den. De studie demonstreert dat de vaste productie omstelkosten en voorraadkosten

beinvloed worden door het veranderen van het aantal tussenproducten en de re-

cepten van de eindproduct maar ook door het productieschema. Ook de afwegingen

tussen de capaciteitsbeperkingen en operationele kosten zijn onderzocht. Aange-

toond wordt dat er een wisselwerking is tussen de beperkingen van de productieca-

paciteit en de beperkingen van de opslagcapaciteit. Dus de vraag of een bepaald

type capaciteitsbeperking bindend is hangt af van zijn relatieve grootte.

Hoofdstuk 3 concentreert zich op het gedetailleerde kortetermijn schedulingsprob-

leem in multiproduct/multifunctionele batchprocessen. In dit hoofdstuk wordt het

conventionele discrete tijd MILP model voor het plannen van batch-processen uit-

gebreid door het introduceren van opslagcapaciteit- en opslagtijdbeperkingen. Deze

beperkingen komen veel voor in bedrijfstakken die te maken hebben met beder-

felijke halffabricaten en eindproducten. Er wordt een wiskundig model voor dit

probleem ontwikkeld en er wordt aangetoond dat dit model geschikt is voor ver-

schillende opslagconfiguraties: zowel enkele als meervoudige en productspecifieke

als multifunctionele opslagtanks. Door middel van een numerieke studie wordt

gëıllustreerd hoe opslagcapaciteit- en de opslagtijdbeperkingen een significant effect

kunnen hebben op productie- en opslagactiviteiten en hoe de kosten van dergelijke
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batch-gewijs verwerking systemen significant kunnen worden verminderd. Daar-

naast wordt aangetoond dat deze effecten tot op zekere hoogte kunnen worden

verminderd door middel van het gebruik van multifunctionele opslagtanks.

Hoofdstuk 4 onderzoekt een schedulingsprobleem dat afkomstig is uit een bedrijf

dat gespecialiseerd is in de productie van gecondenseerde melk. Het productiepro-

ces heeft een semicontinue structuur. Er zijn twee continue productiestappen: ver-

werking en verpakking. Deze stappen zijn verbonden door een tussentijdse opslag

waar materialen batch-gewijs worden gestandaardiseerd. De productieomgeving

heeft een aantal industriespecifieke kenmerken zoals traceerbaarheidsvereisten en

tijd- en volgordeafhankelijke reiniging van productie-installaties. Het hoofdstuk pre-

senteert een wiskundige benadering voor dit probleem bestaande uit twee fasen.

In deze fasen wordt achtereenvolgens de specificaties ten aanzien van de materi-

aalstromen bepaald en een volledig productieschema gebouwd. Deze decomposi-

tie vereenvoudigt niet alleen het algemene probleem maar vergemakkelijkt ook

het modelleren van traceerbaarheidsvoorschriften door het isoleren van de mate-

riaalstroom en de schedulingsbeslissingen. De sub-problemen behorende bij de

twee fasen van de decompositie worden gemodelleerd met behulp van verschillende

modelleringsparadigma’s. Het eerste subprobleem is gemodelleerd door gebruik te

maken van MILP. Het tweede subprobleem is gemodelleerd door middel van Con-

straint Programming. De aanpak is getest op een dataset afkomstig van deze pro-

ducent van gecondenseerde melk en de testen tonen aan dat de gebruikte aanpak

efficiënt is.

Hoofdstuk 5 richt zich op het orderacceptatie probleem in een productieproces van

een voedingsmiddelenproducent waarin een enkele grondstof verwerkt wordt tot

een verscheidenheid aan verschillende eindproducten. De essentie van het probleem

ligt in de beperkte beschikbaarheid van de belangrijkste grondstof en de variabiliteit

in opbrengst. De doelstelling van het probleem is om de verwachte totale op-

brengst te maximaliseren door het maken van optimale acceptatiebeslissingen voor

binnenkomende orders. Aangetoond wordt dat het probleem kan worden gemod-

elleerd als een capaciteitsbeheersingsprobleem met een enkele productie-eenheid.

Echter, aangezien de structuur van het optimale acceptatiebeleid zeer complex bli-

jkt te zijn voor de praktijk is een eenvoudig heuristische beslisregel ontwikkeld die

op basis van een bepaalde drempelwaarde orders accepteert. Een uitgebreide nu-

merieke studie is uitgevoerd om het optimale acceptatiebeleid te vergelijken met de

heuristische regels. De resultaten van de numerieke studie tonen aan dat de heuris-

tische beslisregel in het algemeen zeer goed presteert. Ook constateren we dat het

gebruik van het optimale toelatingsbeleid cruciaal is wanneer de beschikbaarheid
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van de belangrijkste productie-eenheid zeer beperkt is, de verscheidenheid van het

type orders groot is, en de variabiliteit van de opbrengst laag is.

Hoofdstuk 6 presenteert tot slot de onderzoeksresultaten van het proefschrift, geeft

een reflectie op het uitgevoerde onderzoek en formuleert enkele suggesties voor

toekomstig onderzoek.
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