
Modellering av produktionsrelaterade störningar

(med hjälp av linjärprogrammering)

Jonas Hertz

Företag som tillverkar exempelvis papper, kemikalier, plast, läkemedel, stål el-
ler matvaror sägs tillhöra processindustrin. Denna gren av den svenska tillverk-
ningsindustrin har varit viktig för landets utveckling och är idag en högteknolo-
gisk, exportinriktad näringsgren vars tillverkning till stor del är automatiserad.
Under senare år har konkurrensen från Kina och Östeuropa ökat vilket tvingar
processindustrin att snabba på innovationstakten. Ett sätt att ligga steget före
konkurrenterna är att bygga datormodeller av fabrikerna där sedan förbättring-
ar eller nya innovationer kan testas.

Inom processindustrin är man idag väldigt duktiga på att veta hur en fabrik skall
styras när allt fungerar som det ska. Men ibland slutar viktig utrustning (s.k.
stödfunktioner) att fungera och då kan det vara svårt att veta hur fabriken skall
styras under tiden problemet rättas till. Målet med examensarbetet har varit
att skapa en datormodell där man ska kunna be datorn räkna ut hur fabriken
bäst skall styras ifall en eller �era stödfunktioner slutar fungera.

Processindustrins anläggningar är ofta så stora och komplicerade att man bara
kan representera de viktigaste delarna i en datormodell. Ett sätt att förenkla
en fabrik är att dela in den i olika delar eller areor som producerar en viss
typ av produkt. Areorna kan vara åtskilda med bu�ert tankar som är mellan-
lagringskärl där det man producerat kan lagras. Vanligtvis hänger areorna och
bu�erttankarna ihop i ett nätverk som i Figur 1, vilken visar en förenklad bild
av Perstorp AB:s produktionsanläggning i Stenungsund.

Efter att fabriken har förenklats har en modell byggts genom att matematiska
villkor har de�nierats och en massbalans för systemet har formulerats. Villkoren
och massbalansen blir som rälsen i en modelljärnväg och sätter gränser för vad
som är möjligt t.ex. vad som kan produceras, när, hur mycket, osv. Modellen
beskriver också att areor är beroende av vissa stödfunktioner för att kunna
producera.
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Figur 1: Förenklad bild av Stenungsundsanläggningen

När väl fabriken �nns som en modell, så kan man testa vad som händer ifall någ-
ra stödfunktioner slutar fungera. Man kan t.ex. prova att prioritera någon area
framför en annan eller spara material i någon bu�ert tank. Ett annat alternativ
är att göra en optimering för hur fabriken bör styras när någon stödfunktion
felar så att så lite pengar som möjligt går förlorade. För att kunna göra en sådan
optimering så måste datormodellen veta hur mycket fabriken tjänar eller förlo-
rar på att producera på ett visst sätt. Problemet är att modellen då måste veta
vilka stödfunktioner som slutar fungera, när de slutar fungera och hur lång tid
det tar att laga dem. Men i en riktig fabrik är det sällan känt i förväg hur länge
en stödfunktion kommer att vara ur funktion. Vanligtvis när en stödfunktion
slutat fungera kan endast uppskattningar göras om hur lång tid det förväntas
ta att lösa problemet.

Som tur är går det att se till så att modellen försöker hitta den bästa lösningen
beroende på vad som sannolikt kommer att hända. Om det t.ex. är känt att den
stödfunktion som inte fungerar vanligtvis går sönder på t.ex. två olika sätt, som
påverkar produktionen olika mycket och tar olika tid att reparera, så kan denna
information används i optimeringen. Med sådan information kan optimeringen
hitta en så bra lösning som möjligt utifrån gissningarna istället för att kräva att
den som använder modellen vet hur framtiden kommer att se ut.

Examensarbetet resulterade i en generell beskrivning av hur modeller av pro-
cessindustriella anläggningar med stödfunktioner kan skapas. En mindre del av
anläggningen i Stenungsund modellerades sedan och testkördes med �ktiva vär-
den på produktionstakter i areorna osv. Resultatet visade att modellen kan ge
användbar information om hur störningar i stödfunktioner kan hanteras men
att mycket arbete återstår. Bland annat så borde modellen testas med riktiga
värden från industrin för att se att modellen stämmer överens med verkligheten
tillräckligt bra.
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