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S³owa kluczowe: komputerowa analiza obrazu, mieszanie pozwala na szybk¹ ocenê zmieszania uk³adu ziarnistego.                
materia³ów ziarnistych, system funnel–flow, system Roof W pracach Bossa, Tukiendorfa [4, 13, 14] udowodniono, ¿e 
Shaped Inserd, statystyka. rozk³ad cz¹stek komponentów w poszczególnych przekrojach 

poprzecznych mieszalnika poddanych mieszaniu odpowiada 
ich rozk³adowi empirycznemu w ca³ej objêtoœci. Analizowanie WPROWADZENIE
wariancji rozk³adu trasera na podstawie uzyskanych Jednym z procesów pomocniczych czêsto spotykanych          
komputerowo punktów czarnych i bia³ych pozwala na w przemyœle spo¿ywczym jest mieszanie materia³ów.            
obserwacjê stanu mieszaniny, gdy¿ dla stanu segregacji W bran¿y zbo¿owo-m³ynarskiej czy piekarskiej, wiele 
wariancja wynosi 1 natomiast dla mieszaniny idealnej 0. surowców, pó³fabrykatów i produktów koñcowych wystêpuje 

Rozwój badañ w przemyœle jest przyczyn¹ koniecznoœci w postaci mieszanin ziarnistych. Uzyskanie jednorodnych 
zastosowania metod statystycznych jako narzêdzia analizy mieszanin jest zatem istotn¹ cech¹ badania materia³ów 
danych. W pracy prezentowanej w artykule wykorzystano ziarnistych. Celem mieszania jest równomierne, przestrzenne 
analizê wariancji (ANOVA) celem wykrycia ró¿nic miêdzy rozproszenie wszystkich sk³adników po to, aby uzyskana 
œrednimi dla trzech serii badañ [1, 8]. Taka interpretacja danych zosta³a mieszanka o wymaganej jednorodnoœci. D¹¿eniem 
pozwoli³a na statystyczny opis zmian zachodz¹cych podczas konstruktorów jest tworzenie mieszarek, które spe³nia³yby 
mieszania uk³adu ziarnistego metod¹ przesypu z zastosowa-potrzeby przemys³u zwi¹zane z uzyskaniem jednorodnego 
niem systemu RSI. sk³adu w ka¿dej objêtoœci próbki mieszanki [2, 5]. Jedn¹                 

z czêsto stosowanych metod prowadzenia tego procesu jest 
METODYKA  BADAÑmieszanie w przesypie. Mieszanie takie mo¿e byæ prowadzone 

na drodze wysypu ze zbiornika do zbiornika czyli systemem Mieszaniu systemem funnel-flow poddano dwusk³adni-
funnel -flow [10]. Metoda  ta w przypadku mieszania kowy uk³ad ziarnisty, o w³asnoœciach i parametrach podobnych 
sk³adników o zbli¿onych w³asnoœciach pozwala na szybkie     d o   m i e sz a n ek powszechnie stosowanych w przemyœle spo-
i tanie uzyskanie jednorodnego uk³adu. Jednak gdy mamy do ¿ywczym. Mieszane sk³adniki charakteryzowa³y siê ilorazem 
czynienia z mieszaniem komponentów charakteryzuj¹cych siê œrednic ziaren d /d =1,55 oraz ilorazem gêstoœci ! /! =0,97. 1 2 1 2

du¿¹ niejednorodnoœci¹, otrzymanie wymaganego stopnia Materia³ ziarnisty o ilorazie œrednic ziaren 1:9 umieszczano             
zmieszania jest trudne do osi¹gniêcia. Powodem tego jest w mieszalniku laboratoryjnym (rys. 1) o odpowiednich 
obecnoœæ zjawiska segregacji oraz tendencja ziaren do wymiarach ka¿dego zapewniaj¹cych naturalny wysyp 
zajmowania okreœlonego miejsca w z³o¿u [11]. W pracy materia³u (wysokoœæ czêœci cylindrycznej – 200mm, œrednica – 
zaprezentowanej w artykule zaproponowano próbê 150mm). Zbiorniki urz¹dzenia sk³ada³y siê z 10 rozbieralnych 
rozwi¹zania tego problemu poprzez zastosowanie wk³adek pierœcieni, co pozwoli³o na dok³adn¹ obserwacjê i analizê 
wspomagaj¹cych proces. Wykorzystano wk³adki o kszta³cie rozk³adu trasera w ca³ej jego objêtoœci.
sto¿ka. U¿yte do badañ elementy systemu RSI posiada³y kszta³t 

Kszta³tki Systemu Roof Shaped Insert (RSI) umieszczane sto¿ka (rys. 2) o takim samym k¹cie rozwarcia ! =110° lecz 
mog¹ byæ w dolnej lub w górnej czêœci mieszalnika. ró¿nych œrednicach podstawy.
Zastosowanie tych wk³adek podczas wysypu ze zbiornika Przeprowadzono trzy serie badañ:
doprowadza do dodatkowych zderzeñ zmieniaj¹cych wektory 

1. Mieszanie bez u¿ycia wk³adek wspomagaj¹cych
momentów obrotowych a w konsekwencji kierunki lotów zia-

2. Mieszanie wspomagane wk³adk¹ o œrednicy d=70mm
ren. Mo¿e to wp³ywaæ na przeciwdzia³anie procesowi segre-

3. Mieszanie wspomagane wk³adk¹ o œrednicy d=50mm
gacji a w efekcie na poprawê stopnia zmieszania [6, 7, 12].

Kszta³tki systemu Roof Shaped Insert umieszczano Wykorzystanie do badañ nowoczesnej metody 
® ka¿dorazowo w górnej czêœci ka¿dego ze zbiorników.komputerowej analizy obrazu w programie PATAN  [4, 10, 13] 

Mgr in¿. Dominika MATUSZEK
Dr hab. in¿. Marek TUKIENDORF, prof. PO
Wydzia³ Mechaniczny, Politechnika Opolska

Praca powsta³a przy wspó³finansowaniu Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej oraz bud¿etu pañstwa

CHARAKTERYSTYKA  MIESZANIA  SPO¯YWCZEGO 
UK£ADU  ZIARNISTEGO  SYSTEMEM  FUNNEL-FLOW           

®Z  WYKORZYSTANIEM  METODY  ANALIZY  WARIANCJI
W przemyœle spo¿ywczym czêsto mamy do czynienia z mieszankami ziarnistymi, dlatego uzyskanie jednorodnych mieszanin jest 
istotnym zadaniem. W artykule przedstawiono zagadnienia obejmuj¹ce badania optymalizacji procesu mieszania niejednorodnego 
uk³adu ziarnistego systemem funnel-flow przy u¿yciu elementów wspomagaj¹cych. Zastosowanie wk³adek systemu Roof Shaped 
Insert o tym samym k¹cie rozwarcia sto¿ka i ró¿nych œrednicach podstawy spowodowa³o zmianê charakteru procesu mieszania. Do 
badañ wykorzystano komputerow¹ analizê obrazu co pozwoli³o na szybk¹ ocen¹ rozk³adu trasera na powierzchni przekrojów 
poprzecznych mieszalnika po kolejnych krokach mieszania. W oparciu o statystyczn¹ analizê wariancji (test F) przedstawiono 
ró¿nice w przebiegu procesu mieszania wspomaganego i nie wspomaganego systemem RSI.
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Tabela 1.  Wyniki  analizy  wariancji  Anova

Rys.1. Mieszalnik laboratoryjny do systemu                 
funnel-flow.

Rys.3. Interpretacja graficzna analizy wariancji dla trzech serii 
badañ.

Rys.2. Schemat wk³adek systemu Roof Shaped Insert 
(d =70mm, d =50mm).1 2 WNIOSKI

Na podstawie uzyskanych danych liczbowych i ich 
Poszczególne etapy mieszania fotografowano, a uzyskane 

interpretacji graficznej przedstawiono zró¿nicowanie 
w ten sposób zdjêcia przekrojów porzecznych zbiornika 

przebiegu procesu mieszania:
poddawano analizie komputerowej w programie PATAN 

1. Zastosowana procedura komputerowej analizy obrazu [Boss, Krótkiewicz, Tukiendorf 2001]. Celem analizy by³o 
pozwala na szybkie uzyskanie wartoœci cechuj¹cych wyznaczenie wariancji rozk³adu trasera w kolejnych 
przebieg procesu mieszania w postaci wariancji rozk³adu (dziesiêciu) pierœcieniach mieszalnika. Na podstawie skali 
trasera.RGB – 256 (ReedGreenBlue) przeprowadzono pikselizacjê              

i uzyskano obraz ziaren w odcieniach szaroœci. Nastêpnie na 2. Wyznaczona wartoœæ testu F œwiadczy o istotnych 
podstawie przyjêtego statystycznie poziomu granicznego statystycznie ró¿nicach w przebiegu procesu mieszania dla 
miêdzy uzyskanymi odcieniami dokonano binaryzacji – poszczególnych serii badañ.
wartoœæ 1 „otrzyma³y” ziarna czarne a 0 – ziarna bia³e. 

3. Mieszanie uk³adu ziarnistego z zastosowaniem systemu Przeprowadzone etapy analizy komputerowej pos³u¿y³y do 
RSI charakteryzuje mniejszy rozrzut wariancji w kolejnych ³atwego oszacowania wartoœci wariancji, jako parametrów 
krokach procesu co mo¿e œwiadczyæ o szybszym osi¹gniê-koncentracji sk³adnika kluczowego w mieszaninie ziarnistej 
ciu stanu równowagowego.po kolejnych krokach mieszania.

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej                     4. Najlepsze wyniki stabilizacji wariancji uzyskano dla 
w programie STATISTICA 5.1 [9] w celu wykazania ró¿nic wk³adki o œrednicy 50mm.
miêdzy œrednimi dla trzech serii badañ. Zastosowano analizê 

5. Proces bez u¿ycia elementów wspomagaj¹cych cechuje 
wariancji Anova, ustalaj¹c poziom istotnoœci ! = 0,05.

szeroki zakres wartoœci rozk³adu sk³adnika kluczowego.

6. Ró¿ne czasy stabilizacji wariancji inspiruj¹ do prowadze-
WYNIKI nia dalszych badañ nad problematyk¹ mieszania uk³adów 

Wartoœci analizy statystycznej F (test Fishera-Snedocora) niejednorodnych.
stabelaryzowano (tab. 1) a nastêpnie przedstawiono graficznie 

7. Zastosowana mieszanka ziarnista i metoda analizy statys-(rys. 3).
tycznej odzwierciedla zachowanie siê ziaren podczas Z arkusza (tab. 1) wnioskujemy, ¿e mo¿na na poziomie p = 
mieszania sk³adników powszechnie u¿ywanych w prze-0,000584 (bardzo ma³ym) odrzuciæ hipotezê zerow¹ o rów-
myœle spo¿ywczym.noœci œrednich wariancji rozk³adu trasera we wszystkich trzech 

grupach.
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