
 

 

 

 

                 

  

 

 

Aluminerie Alouette Inc. stosuje STATISTICA Data Miner i MSPC  
w procesie wytwarzania aluminium 

 
 
Aluminerie Alouette Inc. to producent aluminium działający od 1992 roku w prowincji Quebec w Kanadzie. 
Firma zatrudnia 1000 pracowników, a jej roczna produkcja przekracza 600 tys. ton, co czyni ją jedną 
z największych hut aluminium w obydwu Amerykach. Huta w Sept-Îles stawia na innowacyjność, wdraża 
najnowocześniejsze technologie, a dodatkowo stanowi wzorzec dla innych zakładów na świecie ze względu na 
ilość zużytej energii w przeliczeniu na 1 tonę wyprodukowanego aluminium. Spełnia  też z nawiązką rządowe 
normy środowiskowe. 

Aluminerie Alouette od kilku lat używa STATISTICA Enterprise, aby skutecznie monitorować liczne wskaźniki 
wydajności (KPI)  i sterować procesem produkcyjnym. Aby utrzymywać się w gronie światowych liderów, 
konieczne jest coraz lepsze rozumienie różnych procesów zachodzących w  hucie w celu ich ciągłego 
doskonalenia. W praktyce liczba czynników potencjalnie wpływających na proces wytwarzania aluminium 
sięga kilkuset. Niektóre z tych zmiennych można kontrolować (np. ilość poszczególnych składników stopu, 
zużywana energia), ale dla niektórych nie ma takiej możliwości (temperatura na zewnątrz, skład surówki itp.). 
Aby lepiej zrozumieć wpływ poszczególnych czynników, Aluminerie Alouette zdecydowało się wspomóc 
działanie STATISTICA Enterprise stosując analizy wielowymiarowe z pakietów STATISTICA Data Miner i MSPC. 

 

Wymagania: 

Od oprogramowania firmy StatSoft oczekiwano, że spełni dwa wymagania: 
1. Identyfikacja zmiennych istotnie wpływających na kluczowe wskaźniki wydajności procesu (KPI). 
2. Budowa wieloczynnikowego modelu pozwalającego monitorować dodatkowe wskaźniki wydajności. 
 
Po implementacji STATISTICA Data Miner i MSPC przeprowadzono szereg analiz które potwierdziły, że 
programy te spełniają wymagania Aluminerie Alouette. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Rezultaty: 

Analiza predyktorów 
Jak stwierdzono w publikacji (Dion i in., Journal of Light Metals – TMS 2013), wdrożenie STATISTICA Data 
Miner w Aluminerie Alouette zakończyło się pełnym sukcesem. Rzeczywiście, patrząc na obliczoną ważność 
zmiennych wejściowych łatwo stwierdzić, które z nich mają istotny wpływ na różne aspekty procesu produkcji.  
Jednakże kluczowe dla każdego etapu analizy są kompetencje badacza. Konieczne jest dokładne zrozumienie 
badanych czynników - aby dokonać spośród nich odpowiedniego wyboru predyktorów – oraz zwracanych 
przez model wyników, aby wyciągnąć z nich poprawne wnioski. 

Tworzenie modeli 
Aby zoptymalizować proces wytwarzania aluminium, ważne jest w pierwszej kolejności zrozumienie, które 
czynniki mają największy wpływ na efekt końcowy. Dzięki automatycznym sieciom neuronowym dostępnym 
w STATISTICA udało się zaimplementować model, który w oparciu o dane historyczne symuluje różne 
scenariusze działania. Model ten pozwala na manipulację wybranymi czynnikami bez obniżania jakości 
produkcji. Dodatkowo, za pomocą utworzonych modeli możliwe jest wyznaczanie średnioterminowych 
prognoz, w których uwzględniane są zaplanowane działania i przewidywane zdarzenia. Model pozwala też na 
badanie, jak zareaguje proces gdy parametry wejściowe wyjdą poza swój dopuszczalny zakres wartości. 

 

Podsumowanie: 

Implementacja STATISTICA Data Miner  i MSPC zapoczątkowała w Aluminerie Alouette nowe podejście do 
identyfikacji źródeł problemów w procesie produkcyjnym. Oprogramowanie to pozwala na dużo lepsze 
zrozumienie powiązań między różnymi czynnikami. Ponadto wdrożone modele umożliwiają analizę rozmaitych 
scenariuszy poprzez ekstrapolację na inne niż  dotąd stosowane wartości zmiennych wejściowych. 
Podsumowując, połączenie umiejętnego wykorzystania rozwiązań dostarczonych przez StatSoft i dobrego 
zrozumienia dziedziny, której dotyczą badania, ma ogromne znaczenie dla otrzymania ważnych 
i interesujących wyników.  
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