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EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE PAKIETU STATISTICA ENTERPRISE 

W KONTEKŚCIE WIELOASPEKTOWEJ ANALIZY  
DUŻEJ ILOŚCI DANYCH PROCESOWYCH 

Maciej Szelążek i Bartosz Niemczyk, ArcelorMittal Poland 

Wstęp 

Postępująca automatyzacja i wiążący się z tym wzrost liczby i znaczenia systemów pomia-

rowych powoduje wzrost jakości i ilości danych opisujących procesy produkcyjne. Zwięk-

sza to możliwości kontroli nad przebiegiem produkcji oraz podnosi możliwości w zakresie 

zapewnienia wysokiej i powtarzalnej jakości produktów. 

Oznacza to także, że w przypadku wystąpienia problemów w określonym kontekście jakoś-

ciowym będzie można znaleźć skuteczne i efektywne rozwiązanie w określonym akcepto-

walnym czasie, co z kolei ma bezpośrednie przełożenie na koszty produkcji. Podejściem 

umożliwiającym efektywne rozwiązywanie problemów jest wykorzystanie metod anali-

tycznych opartych na odpowiednio przygotowanych, wiarygodnych danych. 

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce, zatrudniającym ponad 

11 tysięcy pracowników w sześciu oddziałach w województwach: śląskim, małopolskim 

i opolskim. Dzięki inwestycjom, których wartość w latach 2004-2015 przekroczyła 5 mld 

zł, ArcelorMittal Poland jest dziś jednym z najnowocześniejszych producentów stali 

w Europie i skupia ok. 70% potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego.  
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Wieloetapowy proces walcowania na gorąco jest poprzedzony nagrzaniem słaba (tj. pros-

topadłościennej bryły stali maksymalnie 11x2x0,22 m przeznaczonej do walcowania) 

w piecu pokrocznym. Następnie w strefie klatki nawrotnej slab jest wstępnie walcowany 

w kilku przepustach do postaci podwalcówki. W strefie walcowania wykańczającego pod-

walcówka jest walcowana do postaci pasma i w końcu zwijana do kręgu, który jest końcowym 

produktem. 

 

Rys. 1. Schemat Walcowni Gorącej. 

Opisane poniżej analizy zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu wdrożonego przez 

StatSoft Polska systemu SPC. System SPC stanowi platformę gromadzenia, zarządzania 

i publikowania wiedzy w aspekcie sterowania jakością. Kluczowymi składnikami systemu 

są: hurtownia danych procesowych, portal intranetowy do prezentacji wiedzy i monitoro-

wania procesu on-line oraz narzędzia do analiz i raportowania off-line – Statistica Enter-

prise. Hurtownia danych integruje dane z kilku systemów źródłowych, w tym m.in.: dane 

z drugiego poziomu automatyki. Dzięki agregacji i czyszczeniu, dane są spójne i wiary-

godne oraz szybko i łatwo dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób.  



 

Copyright © StatSoft Polska 2015, info@DaneWiedzaSukces.pl 

 

169 

 

Źródła danych 

W celu przeprowadzenia analizy najpierw określono populację, w której będą rozpatrywa-

ne wady powierzchni, oraz obszary, które mogą mieć potencjalny wpływ na proces powsta-

wanie wad. Korzystając z zasady Pareto, dokonano wyboru grup 3 gatunków wyproduko-

wanych w 2 lokalizacjach, czyli w Krakowie i Dąbrowie Górniczej w okresie 15 miesięcy. 

Grupa A liczyła ok. 29 900 kręgów, grupa B ok. 12 300 kręgów, a grupa C ok. 6300 

kręgów. Sumarycznie zebrano ok. 2 500 000 pomiarów dla ok. 1 085 500 ton materiału. 

Po wstępnej analizie określono, że powstałe wady powierzchni mogą mieć związek 

z parametrami procesu, takimi jak: temperatura załadunku do pieca na Walcowni Gorącej, 

temperatura wyjścia z pieca, temperatura podwalcówki, temperatura końca walcowania, 

czas wygrzewania, prędkość walcowania, grubość pasma, szerokość pasma. Istotną rolę 

odgrywają też parametry składu chemicznego, czyli udział pierwiastków chemicznych, 

takich jak: mangan (Mn), siarka (S), azot (N), tytan (Ti) oraz stosunek zawartości 

pierwiastków - mangan do siarki (Mn/S) i tytan do azotu (Ti/N). 

Dane zostały zgromadzone z 3 źródeł, czyli bazy danych zawierających składy chemiczne, 

parametry procesowe oraz z urządzenia inspekcji powierzchni.  

Po wyborze populacji danych kolejnym etapem było stworzenie wskaźnika Defect Ratio. 

Powstał on w oparciu o urządzenie inspekcji powierzchni. Pomiary są zbierane w sposób 

ciągły na całej długości pasma, następnie oprogramowanie rozpoznaje z określonym praw-

dopodobieństwem rodzaje wad i oznacza parametry każdej wady. Wskaźnik Defect Ratio 

został obliczony dla każdego pasma oddzielnie. Jest to sumaryczny obszar wad (liczba 

pikseli) oznaczonych przez system jako wadliwe z 80% pewnością. 

Wstępne przygotowanie danych 

Po akwizycji danych z różnych źródeł zostały one połączone w oprogramowaniu Statistica 

Enterprise. Skład chemiczny jest przypisany do wytopu, natomiast z jednego wytopu 
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powstaje od kilku do kilkunastu kręgów. Natomiast pozostałe wyniki pomiarów genero-

wane są dla każdego kręgu. Wstępna homogenizacja danych polegała na przypisaniu 

wszystkich parametrów dla każdego kręgu oraz dokonaniu podziałów na grupy produktów, 

pomiędzy którymi zostanie zbadana istotność korelacji.  

Dokonano podziału ze względu na: geograficzną lokalizację zakładu produkcyjnego, sto-

pień wadliwości (co 25%), datę produkcji (podział na miesiące oraz tygodnie). Wszystkie 

potencjalne parametry, które mogły mieć związek z powstawaniem wad, należało 

skategoryzować, a następnie całą populację kręgów przypisać do odpowiednich kategorii. 

Każdy parametr (temperatury, pierwiastki chemiczne itd.) został podzielony na odpo-

wiednią liczbę kategorii, np. przedziały temperatury wyładunku co 10 stopni, a następnie 

dla każdego kręgu została przypisana wartość kategorii, do której należy dany parametr. 

Dzięki takiemu ułożeniu pomiarów była możliwa agregacja danych dla każdego parametru 

oraz porównanie średniej, odchylenia standardowego czy liczności dla każdego z prze-

działów. Kategoryzacja umożliwiła graficzne przedstawienie zabranych danych oraz 

zmniejszenie „szumu” wynikającego z dużej liczby pomiarów.  

Należy jednak zwrócić uwagę na kilka problemów, które mogą się pojawić przy dzieleniu 

danych na przedziały. Najłatwiej na początek skorzystać z histogramu i zobaczyć, jaki jest 

rozkład danych. Statistica umożliwia również szybkie obliczenie innych pomocnych 

wskaźników statystycznych, jak: kwartyle, percentyle, średnia, odchylenie standardowe, 

mediana czy liczność. Znając rozstęp, możemy określić liczbę kategorii na podstawie 

oceny optymalnego przedziału (który nie spowoduje utraty informacji, np. przez zbyt duże 

uśrednienie pomiarów). Czasami konieczne jest określenie zakresu dla ustalonej liczby 

przedziałów (np. 10) i wtedy najistotniejsze jest zachowanie porównywalnej liczności dla 

każdego analizowanego przedziału.  

Kategorie muszą być wystarczająco liczne, aby wiarygodnie operować wskaźnikami sta-

tystycznymi. Przykładowo: jeśli w jednym przedziale temperatury 400-410°C byłoby 300 
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pomiarów, a 410-420°C – 15, to wnioskowanie na podstawie porównania tych przedziałów 

mogłoby być zaburzone przez dużo większy wpływ pojedynczego pomiaru na odchylenie 

standardowe czy średnią dla przedziału 15-elementowego w porównaniu do przedziału 

300-elementowego.  

W takim przypadku są trzy możliwości. Można zmniejszyć przedziały, np. zamiast 10°C 

dać 5°C, co może zmniejszyć różnicę liczności (w zależności od rozkładu danych). Można 

też połączyć oba przedziały i stworzyć jeden w zakresie 400-420°C, jeśli taka dokładność 

byłaby wystarczająca do celów dalszej analizy. Ostatnim sposobem jest pominięcie 

w obliczeniach przedziału jako nieistotnego, nie mającego wpływu na całość populacji. 

Mogą to być przedziały skrajne, nienależące do głównego rozkładu i traktowane jako zda-

rzenia odstające. Czasami można wykluczyć z dalszych obliczeń również przedziały mało 

liczne w stosunku do całości populacji, np. 15 elementów ze średnią licznością innych 

przedziałów rzędu 500 elementów.  

Wadą takiego rozwiązania może być utrata szczegółowości danych, dlatego trzeba świa-

domie dobrać wielkość przedziału, nie można w żadnym z tych przypadków działać 

schematycznie. 

 

Rys. 2. Podział na kategorie ze względu na zawartość manganu. 
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Analiza danych 

Wstępne przygotowanie danych zostało zakończone w momencie przypisania każdemu 

produktowi kilkunastu wartości parametrów, które uznaliśmy za potencjalnie istotne 

w poznaniu przyczyn powstawania wady. Ilość danych po etapie wstępnego przygotowania 

danych zostaje zwielokrotniona na skutek różnego rodzaju agregacji oraz zestawień do kil-

kudziesięciu arkuszy. Aby optymalnie wykorzystać możliwości środowiska Statistica, 

należy tak zestawić arkusz z danymi, aby można było zautomatyzować wielokrotnie pow-

tarzane czynności, np. rysowanie wykresów o podobnym układzie czy szukanie korelacji.  

 

 

Rys. 3. Skoroszyt z tabelami i wykresami wynikowymi. 

Wieloaspektowe poszukiwania związku pomiędzy parametrami były utrudnione przez róż-

ny charakter pomiarów (temperatura mierzona przebiegowo – 500 pomiarów dla każdego 

kręgu, a skład chemiczny – pojedyncza wartość dla kilkunastu kręgów), różne jednostki 

(temperatura w °C, a skład chemiczny w procentach). W celu uchwycenia zależności 

i zmienności pomiędzy różnymi parametrami w różnych kontekstach, np. czasowych, 
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zastosowano kilka rodzajów zestawień, z których każde niesie inne informacje, mimo że do 

ich budowy zastosowano te same dane.  

Wyniki zostały podzielone na 2 główne grupy. W pierwszej rozpatrywano wpływ poszcze-

gólnych parametrów na wskaźnik wadliwości Defect Ratio w kontekście czasu (z po-

działem na miesiące). Druga grupa wyników opisuje związek danego parametru w funkcji 

wskaźnika wadliwości Defect Ratio.  

Przedstawienie wyników 

Pierwszy wykres przedstawia miesięczne uśrednione wyniki dla parametru Mn/S oraz De-

fect Ratio. Dzięki zastosowaniu dwóch osi Y można porównywać zmienność parametrów 

o różnych jednostkach. Na osi X znajdują się miesiące, w których dokonywano pomiarów.  

 

Rys. 4. Wskaźnik Mn/S. 

Wykres niesie dużo informacji głównie w aspekcie badania korelacji. Należy porównywać 

monotoniczność parametrów w odpowiednich przedziałach czasowych, czyli porównywać, 

czy w kolejnych miesiącach, przy rosnących/malejących wartościach Mn/S wskaźnik DF 

 

Mn/S 

Defect 

Ratio 
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rośnie/maleje. Jeśli jeden i drugi przebieg maleje w podobnych przedziałach, to sugeruje 

zależność proporcjonalną. Jeśli jeden przebieg rośnie, a drugi maleje w podobnych 

przedziałach, to sugeruje zależność odwrotnie proporcjonalną. Przy braku jednoznacznych 

wyników lub jeśli przebiegi mają podobny charakter, tylko na części wykresu należy 

przeprowadzić dodatkowe analizy. 

Kolejny wykres, nazywany ramka-wąsy, jest bardziej szczegółową wersją opisanego po-

wyżej: wartość wskaźnika Mn/S została przedstawiona z uwzględnieniem wskaźników 

statystycznych, takich jak: kwartyle, średnia i mediana. Wielkość „skrzynki” opisuje 50% 

wyników oraz wartość mediany, „wąsy” opisują przedział 0-25% oraz 75%-100% wyni-

ków, natomiast pozostałe symbole opisują wartości odstające, niepasujące do reszty popu-

lacji w danym miesiącu. Dodatkowo dla każdego przedziału oznaczono liczności. 

 

Rys. 5. Defect Ratio i Mn/S. 

Dzięki takiemu przedstawieniu danych możemy ocenić zmienność parametru Mn/S w cza-

sie w kontekście wielkości produkcji w danym miesiącu i porównać te dane z zachowa-

niem wskaźnika Defect Ratio. Kompaktowa forma wykresu zawiera wiele istotnych szcze-

gółów, informacje o różnicach w liczbie ekstremalnie odstających pomiarów, poziomie 

mediany czy liczbie pomiarów poza ustalonymi limitami. Należy też zawsze zwrócić uwa-

gę na różnice w liczbie obserwacji w obrębie poszczególnych miesięcy. W szczególności 

 Liczność 
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w przykładzie poniżej najmniejsza liczba obserwacji jest ponad 3-krotnie mniejsza od 

największej. 

Następny typ zestawienia przedstawia rys. 6. Na osi X są wartości wskaźnika wadliwości 

Defect Ratio, natomiast na osi Y pogrupowane wartości temperatury wyjścia z pieca 

z podziałem na liczbę przepustów na walcarce wstępnej, gatunki i grupy grzewcze (czas 

wygrzewania w piecu). Ten typ wykresów został stworzony w celu porównania wpływu 

kilku czynników na wskaźnik wadliwości. Liczności w różnych przedziałach są porówny-

walne. Wykresy, na których Defect Ratio jest przedstawiony w funkcji parametru, pokazują 

bezpośrednią zależność tych wartości w całym zakresie danego parametru, co umożliwia 

szybką ocenę istotności korelacji. W opisywanym przypadku widać odwrotnie proporcjo-

nalną zależność wskaźnika wadliwości od temperatury, który maleje wraz ze wzrostem 

temperatury. Niezależnie od liczby przepustów i czasu wygrzewania wykresy mają podob-

ny charakter, co sugeruje, że te parametry mają niewielki wpływ na Defect Ratio. 

 

Rys. 6. Defect Ratio w zależności od temperatury. 

Kolejny typ wykresów jest nieco podobny do poprzedniego, jednak tutaj nie ma podziału 

na gatunki ani grupy grzewcze, dzięki temu ewentualne zależności są lepiej widoczne. 

Ponieważ każdy punkt na wykresie przedstawia reprezentatywną ilość danych, można 



 

Copyright © StatSoft Polska 2015, info@DaneWiedzaSukces.pl 

 

176 

 

wyciągnąć wiarygodne wnioski z przebiegu wykresu. Na wykresie poniżej można zaobser-

wować wyraźną zależność pomiędzy wskaźnikiem Defect Ratio a temperaturą podwal-

cówki. Różnica poziomu wskaźnika wadliwości dochodzi do 70% w zależności od tempe-

ratury. Za nieskomplikowanym wykresem stoi odpowiednie przygotowanie danych. 

 

Rys. 7. Defect Ratio w zależności od temperatury podwalcówki. 

Efekty analizy 

Przedstawione metody przetwarzania danych i analizy wyników przeprowadzone dla wielu 

parametrów procesowych doprowadziły do kilku wniosków określających warunki, 

w których prawdopodobieństwo wystąpienia wady jest zminimalizowane. Za stosunkowo 

nieskomplikowanymi wykresami stoją często skomplikowane przekształcenia danych, 

które muszą być homogeniczne (jednorodne), bez błędów pomiarowych czy powtórzeń. 

Jeśli dane są wiarygodne, kolejnym etapem przygotowania danych jest stworzenie tabel 

i zestawień, dzięki którym będzie można wykazać bezpośredni wpływ pojedynczego para-

metru na wskaźnik Defect Ratio. Kiedy dane są przygotowane, można przejść do ostatniego 

etapu analizy, czyli wyciągnięcia wniosków na podstawie wykresów, tabel korelacji, wskaź-

ników statystycznych i doświadczenia związanego z danym procesem technologicznym. 
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Dla wybranych aspektów problemu zostały stworzone odpowiednie monitoringi korespon-

dujące z wnioskami wyciągniętymi z analizy problemu. Na rys. 8 widać monitoring śledzą-

cy sposób planowania kampanii walcowniczej. Umożliwia on kontrolę procesu tak, aby 

materiał o określonych parametrach był przetwarzany w odpowiedniej kolejności, co poz-

wala ograniczyć gwałtowne zmiany warunków walcowania sprzyjające powstawaniu wad.  

 

Rys. 8. Raport wykonania kampanii. 

Z perspektywy końcowych efektów kluczowe było odpowiednie przygotowanie dużej 

ilości danych oraz ich analiza pod kątem wielu możliwych aspektów, co umożliwiło pow-

stanie spójnej koncepcji mechanizmu powstawania wad. 


