
 

Unipetrol RPA wykorzystuje STATISTICA Automatyczne Sieci Neuronowe do 
przewidywania w toku procesu technologicznego 

 

Podsumowanie 
STATISTICA Enterprise pełni funkcję narzędzia do analizy i zapewnienia jakości w toku produkcji i badania 
produktów w czołowej czeskiej firmie petrochemicznej Unipetrol. 

O Unipetrol 
Unipetrol RPA, Ltd jest czołowym czeskim producentem materiałów petrochemicznych i chemii rolniczej. 
Firma dostarcza paliwa silnikowe, oleje opałowe, asfalty, półprodukty dla przemysłu chemicznego, 
farmaceutycznego i tworzyw sztucznych. 

Stan początkowy i opis zadania 
Zapewnienie wysokiej jakości produktów i spełnienie wymogów odnośnie składu produktów jest kluczowe dla 
firmy Unipetrol. Aby to osiągnąć, Unipetrol regularnie przeprowadza analizy potrzeb operacyjnych i kontrolę 
jakości w toku procesu wytwarzania. Proces pobierania próbek  i ich analizy w laboratorium wymaga czasu, 
zasobów i jest kosztowny. 

Wymagania Unipetrol RPA 
Unipetrol RPA poszukiwał rozwiązania umożliwiającego natychmiastowe przewidywanie parametrów jakości 
zarówno dla finalnego produktu, jak i w toku procesu. Przewidywanie miało odbywać się na podstawie 
standardowo zbieranych właściwości procesu. Potrzebne narzędzie, tzw. „wirtualny czujnik”, musiało mieć 
postać automatycznego systemu, takiego jak automatyczne sieci neuronowe, a duży nacisk położono na 
możliwość eksportu uzyskanego algorytmu (nauczonej sieci neuronowej) w postaci kodu do innych 
programów, takich jak Microsoft Excel. Tylko StatSoft zaoferował rozwiązanie spełniające wymogi Unipetrol, 
co spowodowało, że jako dostawca „wirtualnego sensora” wybrany został StatSoft CR. Wirtualny sensor 
wykorzystuje oprogramowanie STATISTICA Automatyczne Sieci Neuronowe z generatorem kodu. 

Wdrożenie 
Instalacja oprogramowania była prostym zadaniem i została wykonana przez pracowników Unipetrol. Przed 
instalacją przeprowadzono dwudniowe szkolenie poświęcone programowi STATISTICA Automatyczne Sieci 
Neuronowe. Jednocześnie dokonano wyboru danych do uczenia sieci. Jak mówi inż. Jiři Schöngut, kierownik 
działu rozwoju procesów Unipetrol RPA, „Wybór danych dla sieci neuronowej jest najtrudniejszym procesem”. 



 

Współpraca ze StatSoft 
„Współpraca [ze StatSoft] była, muszę powiedzieć, wzorcowa” deklaruje inż. Schöngut. Ponadto dodaje 
„Podczas testowania wystąpiło tylko klika niewielkich trudności z eksportem kodu dotyczących składni. 
Reakcja zespołu [StatSoft] i działania naprawcze były natychmiastowe i bardzo przyjazne. Ogólne wsparcie 
było kompletne i zadawalające.” 

Wyniki 
STATISTICA jest wykorzystywana jako narzędzie do tworzenie modelu sieci neuronowej. Model jest następnie 
używany do natychmiastowej oceny składu wytwarzanego produktu. Dzięki temu STATISTICA pełni ważna rolę, 
pomagając zmniejszyć częstość pobierania próbek i zapewniając stabilizację jakości, przy jednoczesnej 
maksymalizacji produkcji.  

Sposób działania rozwiązania:  
W programie STATISTICA tworzony jest model sieci neuronowej na podstawie danych z przeszłości. Model jest 
wdrażany w MS Excel, w którym na podstawie dostępnych danych o procesie obliczane są przewidywane 
wartości parametrów jakościowych (np. skład) nadzorowanego strumienia produktu. Przewidywanie te 
umożliwiają operatorowi podejmowanie działań naprawczych natychmiast, zamiast czekać na wyniki 
długotrwałych badań laboratoryjnych. Szybka reakcja istotnie zmniejsza straty w procesach wytwórczych. 
Dzięki zastosowaniu STATISTICA Automatyczne Sieci Neuronowe Unipetrol RPA oszczędza kilka milionów koron 
czeskich rocznie. 

O StatSoft 
Założony w 1984 StatSoft Inc. jest jednym z największych światowych dostawców oprogramowania 
analitycznego, mającym 30 biur na całym świecie i ponad milion użytkowników swojego oprogramowania 
STATISTICA. StatSoft dostarcza rozwiązania Manufacturing Process Intelligence pomagające 
przedsiębiorstwom z różnych dziedzin, lepiej spełnić wysokie wymogi odnośnie sterowania, monitorowania i 
dokumentowania narzucane przez instytucje nadzorcze. Rozwiązania StatSoft pomagają także udoskonalać 
produkty i wyniki procesów. Oferując zestaw narzędzi do sterowania jakością analizy danych STATISTICA, 
StatSoft jest zaufanym partnerem największych firm biotechnologicznych, pomagając im w zmniejszeniu czasu 
i kosztu analiz, poprawieniu dokładności, zmniejszeniu ryzyka i usprawnieniu wykonywania zadań. 
 

 


