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1 WPROWADZENIE 

Proces mieszania jest szczególną operacją jed-
nostkową, występującą w wielkiej liczbie zasto-
sowań praktycznych i w każdej branży przet-
wórczej. Jego rola jest niezwykle istotna, 
zwłaszcza kiedy pojawiają się nowe technologie, 
czy zwiększone wymagania dotyczące jakości 
produktu. Czasem postęp technologiczny wy-
przedza opracowanie podstaw teoretycznych, 
a czasem to nowe pomysły badawcze są z powo-
dzeniem aplikowane do przemysłu. Podstawowe 
problemy mieszania nie zmieniły się od lat i są 
aktualne, zarówno od strony naukowej z punktu 
widzenia badacza, jak i przemysłowej, z punktu 
widzenia przedsiębiorcy nastawionego na zysk. 
Zagadnienia te można sprowadzić do trzech 
pytań: 
1 Jaką mieszaninę można uznać za jednorodną? 
2 Kiedy można stwierdzić, że układ materiałów 

został dobrze wymieszany? 
3 Jak uzyskać mieszaninę jednorodną możliwie 

szybko i niewielkim kosztem? [3]. 

Mimo wielu prac badawczych z tego zakresu 
mieszanie materiałów ziarnistych jest zagad-
nieniem stale aktualnym. Jest to proces złożony, 
zależny od szeregu parametrów, takich jak: cha-
rakterystyka mieszanych materiałów, typ urzą-
dzenia mieszającego oraz warunki prowadzenia 
procesu. Nie należy zapominać, iż jest to rów-
nież proces losowy, w którym składniki rozpra-
szane są w mieszalniku przez chaotyczny, przy-
padkowy ruch cząstek. Wielowątkowość tego 
zjawiska sprawia, że jest to interesujące zagad-
nienie. Do tej pory przedstawiono wiele pro-
pozycji wyjaśniających mechanizmy mieszania, 
jednak większość prac badawczych dotyczyła 

modeli i prac prowadzonych w warunkach labo-
ratoryjnych [2, 5, 8, 10, 15]. Na tej podstawie 
udało się przybliżyć zjawiska i mechanizmy 
cząstkowe. Żaden z modeli nie jest jednak 
doskonały i każdy ma wady i zalety. Wiadomo 
również, iż wyników i wniosków uzyskanych 
z modelowania procesu w warunkach laborato-
ryjnych nie można bezpośrednio przełożyć na 
warunki przemysłowe z uwagi na zmianę skali 
urządzenia. Realne sytuacje są zazwyczaj bar-
dziej złożone, niosąc ze sobą nowe problemy do 
rozwiązania i konieczność opracowania innych 
metod opisu stanu mieszaniny. Większość 
rzeczywistych mieszanin ziarnistych, z jakimi 
mamy do czynienia w przemyśle, np. w mieszal-
ni pasz, to wieloskładnikowe układy niejedno-
rodne. Szczególnie na tym polu procesy miesza-
nia nie zostały dobrze poznane. W modelowaniu 
procesów mieszania coraz częściej wykorzysty-
wane są nowe metody informacyjne, np. kompu-
terowa analiza obrazu czy modelowanie neuro-
nowe. Jednak nie zawsze te precyzyjne narzę-
dzia badawcze są w stanie pomóc w analizie 
układów składających się z wielu komponentów, 
tak jak ma to miejsce w produkcji mieszanek 
paszowych. Dlatego też w pracy przedstawiono 
nowatorską w tej dziedzinie wiedzy analizę 
wykorzystującą metodę taksonomiczną. 

2 WYBRANE PROBLEMY BADAWCZE 
PRACY 

1 Jak ocenić jakość wieloskładnikowych, nie-
jednorodnych mieszanin ziarnistych w pro-
cesie mieszania z recyrkulacją? 

2 Jak opisać przebieg procesu w czasie? 
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3 Czy można uzyskać mieszaninę zgodną ze 
wzorcem (składem zakładanym przez pro-
ducenta)?  

4 Jak długo prowadzić proces mieszania? 
5 Czy można skrócić czas mieszania, aby uzys-

kać rozkład częstości badanych komponen-
tów zgodny ze wzorcem? 

3 CEL I ZAKRES PRACY 

Analiza aktualnego, dość ubogiego stanu wie-
dzy, wynikającego z niewielkiej liczby publi-
kacji dotyczących opisu mieszania wieloskładni-
kowych, niejednorodnych mieszanin ziarnistych, 
skłoniła autorkę do podjęcia własnych badań 
eksperymentalnych, mających na celu posze-
rzenie wiedzy z tego zakresu. Dodatkowym 
aspektem prowadzonych badań była recyrku-
lacja składników, odbywająca się w trakcie 
procesu mieszania oraz prowadzenie procesu 
w warunkach przemysłowych.  

Zestawienie braków wiedzy, zaprezento-
wanych w problemach badawczych, skłoniło do 
poszukiwania nowych sposobów opisu procesu 
mieszania niejednorodnych, wieloskładniko-
wych mieszanin ziarnistych w urządzeniu z mie-
szadłem ślimakowym. Dodatkowym uzasadnie-
niem do podjęcia badań własnych jest brak me-
tod obliczeniowych pozwalających na opisanie 
przebiegu tego procesu i stanu mieszanin ma-
teriałów ziarnistych podczas prowadzenia pro-
cesu z recyrkulacją składników. 

Hipoteza pracy: 
Czas mieszania może być krótszy niż czas zale-
cony przez producenta mieszalnika (30 minut), 
przy jednoczesnym zachowaniu rozkładu częs-
tości badanych ziaren zgodnego ze wzorcem - 
wymaganym składem mieszanki pasz. 

Cel pracy: 
Celem pracy było zbadanie działania mieszalni-
ka stosowanego do mieszania układów wielo-
składnikowych, pracującego w warunkach prze-
mysłowych. Przyczyną podjęcia się badań było 
zapytanie dotyczące możliwości poprawy eko-
nomiki procesu (skrócenie czasu mieszania 
z uwagi na konieczność zwiększenia produkcji). 
Podjęto próbę opisu procesu mieszania w opar-
ciu o dyskretną analizę składu dla trzech wybra-
nych mieszanek w odstępach 30 sekundowych 
w 30 minutowym przedziale czasu mieszania. 
Intencją pracy była ponadto próba opisu 

intensywności badanego zjawiska w oparciu 
o metody statystyczne pozwalające na bezwy-
miarowy opis poszczególnych faz mieszania, 
jeżeli takie można by zaobserwować. 

4 METODYKA BADAŃ 

Badania eksperymentalne prowadzono w warun-
kach przemysłowych w mieszalni pasz Ovigor

®
. 

Do badań wykorzystano mieszalnik o działaniu 
okresowym z komorą nieruchomą i pionowym 
mieszadłem ślimakowym (rys. 1, tab. 1). Moc 
mieszadła wynosiła 5,5 kW. Prędkość mieszania 
była stała.  

 

Rys. 1. Schemat mieszalnika pasz wykorzystanego do badań – 
mieszalnik o działaniu okresowym z komorą nieruchomą z pio-
nowym mieszadłem ślimakowym [opracowanie własne autora]. 

Tabela 1. Wymiary mieszalnika pasz wykorzystanego do badań 
[Ovigor

®
]. 

Wymiary mieszalnika [mm] 

Wysokość części cylindrycznej - A 1550 

Wysokość części stożkowej - B 1600 

Wysokość otworu wysypowego - C 300 

Średnica wewnętrzna części cylindrycznej - D 1800 

Średnica wewnętrzna otworu wysypowego - E 300 
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Masa zasypanego materiału ziarnistego do 
mieszalnika wynosiła 2000 kg w przypadku 
mieszaniny 9-składnikowej o nazwie Ekonomik 
Z, 2200 kg w przypadku mieszaniny Ekonomik 
RL i 2099,5kg w przypadku mieszaniny Ekono-
mik BP. Charakterystyczna dla procesu mie-
szania była zewnętrzna recyrkulacja składników 
poprzez przenośnik kubełkowy. Mieszanie 
zasypanego materiału ziarnistego następowało 
w wyniku ruchu mieszadła ślimakowego mie-
szalnika oraz w wyniku recyrkulacji składników 
poprzez przenośnik kubełkowy. Zasypany do 
mieszalnika materiał ziarnisty wysypywał się 
w miejscu spustu z mieszalnika i kierowany był 
do kosza zasypowego, a następnie poprzez prze-

nośnik kubełkowy zasypywany był z powrotem 
do wnętrza mieszalnika. Pełny cykl mieszania 
od momentu zasypu wszystkich komponentów 
do wnętrza mieszalnika trwał 30 minut. W tym 
czasie pobierano próby do badań. Pobór próbek 
do analizy odbywał się w sposób dyskretny 
w miejscu wysypu z mieszalnika w 30 sekundo-
wych odstępach czasu. W ten sposób otrzymano 
60 prób. Następnie próby rozdzielono na posz-
czególne składniki. Każdy z komponentów wa-
żono, przeliczając masę wydzielonych skład-
ników na udziały procentowe. Uzyskano w ten 
sposób udziały procentowe poszczególnych 
składników mieszanki w zależności od czasu 
mieszania (kolejnych minut). 

Tabela 2. Skład badanych mieszanin ziarnistych, ich udziały procentowe oraz masowe na wejściu. 

Nazwa mieszanki 
Ekonomik Z 

(9-składnikowa) 
Ekonomik RL 

(10-składnikowa) 
Ekonomik BP 

(12-składnikowa) 

Komponenty mieszanin 
ziarnistych 

Udział 
procentowy [%] 

Udział 
masowy [kg] 

Udział 
procentowy [%] 

Udział 
masowy [kg] 

Udział 
procentowy [%] 

Udział 
masowy [kg] 

Dari (sorgo białe) 1,25 25,00 0,91 20,00 2,86 60,00 

Groch zielony - - 2,27 50,00 4,76 100,00 

Groch żółty 5,00 100,00 6,14 135,00 10,48 220,00 

Jęczmień 29,00 580,00 - - - - 

Kardi (krokosz) - - - - 1,19 25,00 

Kukurydza 16,00 320,00 36,35 800,00 40,49 850,00 

Owies bezłuskowy - - - - 2,38 50,00 

Peluszka 10,00 200,00 8,64 190,00 16,20 340,00 

Proso żółte 2,25 45,00 6,82 150,00 7,62 160,00 

Pszenica 30,00 600,00 29,09 640,00 - - 

Ryż biały - - - - 1,19 25,00 

Słonecznik czarny 1,50 30,00 1,82 40,00 1,88 39,50 

Sorgo 5,00 100,00 6,82 150,00 8,57 180,00 

Wyka brązowa - - 1,14 25,00 2,38 50,00 

Suma  100,00 2000,00 100,00 2200,00 100,00 2099,5 

 

5 WYNIKI 

Uzyskane wybrane wyniki badań eksperyment-
talnych zostały przedstawione na rys. 2. Za-
uważono, iż udziały składników oscylują wokół 
udziału wymaganego, zmieniając wartość ampli-
tudy odchylenia od wartości oczekiwanej. W po-
czątkowych minutach procesu amplitudy te są 
największe, stopniowo zmniejszając swoje 
wartości, i dążą do wartości docelowej. Przebieg 
zmian koncentracji komponentów w czasie 
przyjmuje postać funkcji okresowej. Zjawisko to 
nie zostało wcześniej opisane w literaturze 
przedmiotu badań. Do opisu przebiegu funkcji 
w czasie zaproponowano zatem połączenie 

funkcji sinusoidalnej (harmoniki) z efektem tłu-
mienia. W pracy zaproponowano matematyczny 
opis procesu mieszania niejednorodnych, wielo-
składnikowych mieszanin ziarnistych za pomocą 
funkcji harmonicznej z tłumieniem. Funkcja ta 
przyjęła postać: 

ctAeu at   )sin( 0
 

(1)
 

gdzie: 
u – udział komponentu w mieszaninie [%], 

t – czas mieszania [s], 

c – parametr przesunięcia funkcji względem 

osi t, 

A, a, ω, φ0, c – parametry funkcji. 
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Do oszacowania parametrów powyższej fun-
kcji wykorzystano pakiet STATISTICA. 
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Rys. 2. Wykres zmian procentowego udziału pszenicy w czasie 
30 minut mieszania otrzymany dla mieszaniny Ekonomik RL. 

Na wybranym wykresie (rys. 3) przedsta-
wiono przebieg empiryczny oraz krzywą regresji 
uzyskaną w wyniku dopasowania funkcji har-
monicznej. Do oceny dopasowania modelu do 
danych empirycznych zastosowano współczyn-
nik determinacji R

2
 [13]. 
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Model: u=40,746*exp(-0,053*t)*sin(-1,172*t-2,62)+39,957

R^2=0,88101                                          

 

Rys. 3. Przebieg funkcji uzyskanej w wyniku modelowania 
otrzymany dla mieszaniny Ekonomik RL dla kukurydzy. 

Zauważono, że funkcja harmoniczna z tłu-
mieniem bardzo dobrze odzwierciedla zmiany 
udziałów poszczególnych składników w czasie 
procesu mieszania. 

Ze względu na to, iż próby do badań po-
bierano w inny sposób niż tradycyjnie (pobór 
prób z wnętrza mieszalnika na różnej wysokości 
złoża), również klasyczne, opisane w literaturze 
miary opisu jakości nie znalazły zastosowania 
do opisu przebiegu procesu badanych mieszanin 
w czasie. Analiza przebiegu zmian procento-
wych udziałów komponentów w mieszaninach 
skłoniła do poszukiwania parametru, który 
określiłby za pomocą jednej wartości liczbowej 

jakość mieszaniny w danej jednostce czasu. 
W tym celu wykorzystano parametr jednozmien-
nowej analizy regresji liniowej – resztową sumę 
kwadratów. Modelowano związki między dwie-
ma zmiennymi:  
 zmienną zależną Y (wynikową) – docelowym 

rozkładem częstości składników, 
 zmienną niezależną X (objaśnianą) – rozkłady 

udziałów poszczególnych składników w ko-
lejnych odstępach czasowych. Resztowa su-
ma kwadratów jest zdefiniowana następująco: 

2

1 1

2 )ˆ( i

n

i

n

i

ii yyeRSK  
 



 (2), 

gdzie: 
RSK – resztowa suma kwadratów,  

ie  – błąd i – tej obserwacji, 

iy  – docelowy rozkład częstości składników, 

iŷ  – wartość przewidywana z oszacowania 

otrzymanego z prostej regresji [1]. 

Resztowe sumy kwadratów (RSK) stały się 
podstawą do opracowania wykresów przedsta-
wiających zmianę jakości mieszanin w czasie. 
Gdy RSK jest równa zero, wówczas udziały 
wszystkich komponentów w określonym punk-
cie czasowym są równe wartościom docelowym, 
a więc uzyskuje się najlepszą jakość mieszaniny. 
Na wykresie (rys. 4) zaprezentowano przebieg 
zmian resztowej sumy kwadratów w czasie. 
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Rys. 4. Wykres zmian resztowej sumy kwadratów w zależności 
od czasu mieszania uzyskany dla 9-składnikowej mieszaniny 
Ekonomik Z dla 3 serii badawczych. 

Analiza wykresów zmian RSK w funkcji cza-
su przeprowadzona dla serii trzech prób bada-
nych mieszanin ziarnistych skłoniła do 
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wysunięcia wniosku o skróceniu czasu Miesza-
nia. Widać wyraźnie, iż w początkowych minu-
tach procesu zmiany jakości mają burzliwy 
przebieg, a następnie przebieg zmienności para-
metru stabilizuje się. Na tej podstawie wysu-
nięto wniosek o podziale procesu na dwa etapy:  
 etap zmian burzliwych (pierwsza faza pro-

cesu) oraz 
 etap zmian łagodnych (druga faza procesu). 

W pierwszym etapie zmian burzliwych ampli-
tudy odchyleń od wartości docelowej (czyli 0) 
są znacznie większe niż w drugim etapie – 
zmian łagodnych. Etap łagodnych zmian charak-
teryzuje się niewielkimi zmianami odchyleń 
udziałów wszystkich komponentów w określo-
nym punkcie czasowym od wartości docelo-
wych. Prowadzenie procesu po okresie zmian 
burzliwych wydaje się niezasadne, gdyż mie-
szanie po tym etapie nie przynosiło wyraźnej 
zmiany (polepszenia) jakości mieszaniny. 
W celu wyznaczenia granicznego czasu procesu, 
dzięki któremu można podzielić proces na dwa 
etapy, wykorzystano dwie metody statystyczne: 
test t-Studenta i analizę skupień. 

5.1 Test t-Studenta 

Na wykresie zmian RSK w czasie (por. rys. 4) 
przedstawiono graficznie amplitudy odchyleń od 
wartości maksymalnych (lokalne maksima funk-
cji) (rys. 5). Następnie zestawiono wartości 
amplitud wraz z odpowiadającymi im minutami 
procesu mieszania i wykonano test t-Studenta 
w celu podziału procesu na dwa etapy.  

Hipotezę badawczą testu t-Studenta sformuło-
wano następująco: H0: μ1 = μ2. 

Nie ma różnicy między pierwszą i drugą gru-
pą minut. Wyniki pierwszej i drugiej grupy po-
chodzą z populacji o tych samych średnich, 
a więc wartości resztowej sumy kwadratów 
(RSK) zakwalifikowane do pierwszej grupy mi-
nut burzliwego mieszania nie różnią się sta-
tystycznie od drugiej grupy minut – łagodnego 
mieszania. 

Hipotezę alternatywną sformułowano nastę-
pująco: H1: μ1 ≠ μ2. 

Wartości RSK w etapie minut zmian burz-
liwych różnią się od wartości RSK w grupie mi-
nut zmian łagodnych.  

Sprawdzano statystyczną istotność testu 
t-Studenta wyznaczoną dla dwóch grup minut – 
burzliwego i łagodnego mieszania. Wizualna 

ocena przebiegu wykresów zmian burzliwego 
i łagodnego mieszania pozwoliła na arbitralne 
założenie w przybliżeniu przynależności posz-
czególnych minut procesu do danej grupy. Fakt 
ten wymaga jednak statystycznego dowodu. 
Przeprowadzono zatem wspomniany już test 
t-Studenta. W kolejnych krokach sprawdzano 
wartości istotności testu dla różnych przy-
padków podziału procesu. Następnie odrzucono 
przypadki, w których hipoteza badawcza została 
przyjęta, a do podziału procesu na dwa etapy 
wybrano wartość minimalną wartość testu t-Stu-
denta dla grup różniących się statystycznie. 
Otrzymane wyniki zaprezentowano na przykła-
dowym wykresie (rys. 5) 

Ekonomik Z

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 300 600 900 1200 1500 1800

czas mieszania [s]

R
S

K

w artości empiryczne amplitudy odchyleń od w artości docelow ej  

Rys. 5. Wykres zmian resztowej sumy kwadratów w zależności 
od czasu mieszania uzyskany dla 9-składnikowej mieszaniny 
Ekonomik Z wraz z amplitudami odchyleń od wartości 
docelowej. 

Czas trwania I i II etapu jest różny dla kolej-
nych serii pomiarowych badanych mieszanin 
ziarnistych: 
 Ekonomik Z – I etap – średnio 14 minut i 5 

sekund, a więc czas mieszania w mieszalniku 
w tym przypadku można skrócić o połowę; 

 Ekonomik RL – I etap – średnio 10 minut i 25 
sekund; 

 Ekonomik P – I etap – średnio 8 minut i 45 
sekund.  

Ma to istotne znaczenie w kontekście czasu 
i nakładów energetycznych ponoszonych pod-
czas mieszania, a przede wszystkich wpływa na 
zwiększenie wydajności produkcji pasz. 

5.2 Analiza skupień 

W niniejszej pracy analizę skupień (cluster 
analysis) [6, 14] wykorzystano na dwa sposoby. 
W pierwszym przypadku analiza skupień 

  

eta

p 
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posłużyła do podziału procesu na dwa etapy: I – 
burzliwych zmian oraz II – zmian łagodnych. 
Analizę zastosowano do określenia granicy 
przejścia etapu I w etap II. Analizę taksonomicz-
ną zastosowano również do klasyfikacji kompo-
nentów wchodzących w skład wieloskładniko-
wych mieszanin ziarnistych oraz do oceny 
wpływu udziału poszczególnych składników na 
przebieg procesu mieszania. Procedury różniły 
się algorytmami. 

Analiza skupień jest zbiorem metod służą-
cych do wyodrębnienia homogenicznych podpo-
pulacji wśród obiektów pochodzących z popu-
lacji heterogenicznej [14]. Podstawową ideą jest 
znajdowanie grup (skupień) obiektów, które są 
bardziej podobne (w sensie zastosowanej miary) 
do obiektów współtworzących dane skupienie 
(wewnątrz grupy) aniżeli do obiektów innych 
skupień [14]. 

Algorytm analizy skupień, którego celem był 
podział procesu na dwa etapy (burzliwych i ła-
godnych zmian) oraz określenie granicy przej-
ścia z etapu I do II, przebiegał następująco: 
1 Opisanie przebiegu procesu w czasie za po-

mocą resztowej sumy kwadratów w czasie dla 
3 serii badawczych poszczególnych miesza-
nin 9-, 10-, 12-składnikowych. Do opisu 
wykorzystano opisaną wcześniej funkcję 
harmoniczną z tłumieniem.  

2 Zdefiniowanie macierzy danych. Macierz da-
nych wyjściowych zawierała wartości zmian 
RSK uzyskane w wyniku modelowania za 
pomocą funkcji harmonicznej z tłumieniem 
(wartości otrzymane z linii regresji dla ko-
lejnych minut procesu). Obiektami macierzy 
(przypadkami) były minuty mieszania, nato-
miast cechami (zmiennymi) były wartości 
RSK uzyskane dla 3 serii badawczych.  

3 Przeprowadzenie standaryzacji zmiennych.  
4 Wybranie miary podobieństwa.  

Do obliczeń przyjęto euklidesową miarę 
(metrykę) odległości pomiędzy obiektami 
opisanymi odpowiednimi cechami: 
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j

kjijik xxd

 (3) 

gdzie: 
xij – wartość j-tej cechy dla i-tego obiektu, 

xkj – wartość j-tej cechy dla k-tego obiektu, 

dik – odległość pomiędzy i-tym i k-tym obiek-

tem (i, k=1,2,...,m j=1,2,...,p) [4].  

5 Określenie macierzy odległości taksonomicz-
nych. 

6 Przeprowadzenie aglomeracji skupień metodą 
Warda. Powszechnie potwierdzona jest naj-
lepsza efektywność tej metody. Cechą tej me-
tody jest zapewnienie minimalnej wariancji 
wewnątrz skupienia. Metoda ta zapewnia 
homogeniczność wewnątrz skupień i hetero-
geniczność pomiędzy skupieniami (w sensie 
minimalizacji i maksymalizacji wariancji) [9]. 
Na dendrogramach (rys. 6–7) przedstawiono 
graficzną interpretację sposobu tworzenia 
połączeń dla dwóch wybranych mieszanin 
ziarnistych.  
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Rys. 6. Dendrogram ilustrujący otrzymaną hierarchię skupień 
poszczególnych minut dla 9-składnikowej mieszaniny Eko-
nomik Z. 
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Rys. 7. Dendrogram ilustrujący otrzymaną hierarchię skupień 
poszczególnych minut dla 12-składnikowej mieszaniny Eko-
nomik BP. 

7 Dokonanie analizy dendrytu. Przy podziale 
dendrytu na poszczególne skupienia nie da się 
sformułować jednoznacznego kryterium 
formalnego. Jako kryterium zatrzymania 
procesu (tzw. kryterium stopu) zastosowano 

 

etap 

 

etap 
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współczynnik fuzji. W miejscu, gdzie krzywa 
fuzji staje się bardziej płaska, tj. gdzie dodat-
kowy przyrost informacji jest niewielki, 
poprzez przyłączanie kolejnych obiektów do 
istniejącej grupy odcinamy gałęzie dendro-
gramu. Dodatkowym kryterium identyfikacji 
liczby skupisk były wcześniej wyciągnięte 
wnioski o podziale procesu na dwa etapy. 
Wnioski te wyciągnięto w oparciu o wyko-
rzystanie resztowej sumy kwadratów w oce-
nie jakości mieszanin ziarnistych.  

Na podstawie analizy dendrogramów przed-
stawionych na rys. 6 i 7 potwierdzono wcześniej 
wyciągnięte wnioski o podziale procesu na dwa 
etapy: I etap – zmian burzliwych oraz II etap – 
zmian łagodnych, czyli niewielkich odchyleń 
amplitud udziałów procentowych od wartości 
docelowych oraz niewielkich zmian jakości 
ocenianych za pomocą resztowej sumy kwa-
dratów. W fazie zmian burzliwych wartość 
odległości aglomeracyjnej łączącej minuty 
I etapu jest znacznie większa niż wartość tej 
odległości w II etapie. Oznacza to, iż w obrębie 
drugiego skupienia (II etapu) obiekty (minuty) 
cechują się większym podobieństwem, a więc 

mniejszymi zmianami wartości RSK. Natomiast 
w I etapie minuty charakteryzuje mniejsze podo-
bieństwo. Porównanie granic podziału procesu 
dla 9-, 10- i 12-składnikowych mieszanin dos-
tarcza kolejnych interesujących informacji. Dla 
mieszaniny 9-składnikowej Ekonomik Z I etap 
procesu trwa 15,5 minuty, dla mieszaniny 10-
składnikowej Ekonomik RL – 14 minut, nato-
miast dla mieszaniny 12-składnikowej Ekono-
mik BP etap ten trwa 9,5 minuty. Podział 
procesu za pomocą testu t-Studenta dostarczył 
podobnych informacji, a mianowicie dla miesz-
aniny Ekonomik Z I etap trwał średnio 14 minut 
i 5 sekund, dla mieszaniny Ekonomik RL – 10 
minut i 25 sekund, natomiast dla mieszaniny 
Ekonomik BP – 8 minut i 45 sekund. Porówna-
nie czasów trwania etapów procesu zestawione 
jest w tab. 3. Podział procesu na dwa etapy za 
pomocą analizy skupień potwierdza wysunięte 
wcześniej przypuszczenie o skróceniu czasu 
mieszania. Można powiedzieć, że średnio etap 
I trwał 15 minut w przypadku mieszaniny Eko-
nomik Z, 12 minut dla mieszaniny Ekonomik 
RL oraz 9 minut dla mieszaniny Ekonomik BP. 

Tabela 3. Porównanie czasu trwania I i II etapu przeprowadzone za pomocą testu t-Studenta i analizy skupień  

 
Liczba 

składników 

Czas mieszania 

Nazwa mieszaniny Test t-Studenta Analiza skupień 

 I etap II etap I etap II etap 

Ekonomik Z 9 
0,5 – 14 min 5 s 

= 30 – 845 s 
14 min 10 s 

= 850 – 1800 s 
0,5 – 15,5 min 
= 30 – 930 s 

16 – 30 min 
= 960 – 1800 s 

Ekonomik RL 10 
0,5 – 10 min 25 s 

= 30 – 625 s 
10 min 30 s 
= 630 - 1800 

0,5 – 14 min 
= 30 – 840 s 

14,5 – 30 min 
= 870 – 1800 s 

Ekonomik BP 12 
0,5 – 8 min 45 s 

= 30 – 525 s 
8 min 50 s 

= 530 – 1800 s 
0,5 – 9,5 min 
= 30 – 570 s 

10 – 30 min 
= 600 – 1800 s 

 

Przebieg procesu mieszania zależny jest od 
wielu parametrów charakteryzujących zarówno 
materiał, jak i warunki prowadzenia procesu. Na 
jego przebieg mają wpływ charakterystyczne 
własności mieszanych materiałów (np. rozkład 
wymiarów ziaren, gęstość nasypowa), cechy 
urządzenia mieszającego (np. wymiary i kształt 
mieszalnika) czy też warunki prowadzenia pro-
cesu. Jak wykazują dotychczasowe badania 
istotny wpływ na przebieg procesu mieszania 
wywierają proporcje udziałów masowych lub 
objętościowych w mieszaninie [3]. Poznanie 
praw rządzących tym procesem należy do istot-
nych zagadnień naukowych.  

Do opisu zagadnień opisujących proces mie-
szania wieloskładnikowych, niejednorodnych 
mieszanin ziarnistych może posłużyć szeroko 
stosowana analiza skupień (cluster analysis) [6, 
14]. Analiza skupień w tym przypadku posłu-
żyła do oceny wpływu udziałów poszczególnych 
ziaren na przebieg procesu mieszania. Metoda 
ta, podobnie jak w przypadku pierwszego algo-
rytmu, pozwoliła na wyszukanie w zbiorze da-
nych grup obiektów podobnych i podzielenie 
zbioru na podzbiory. Zbiorem analizowanych 
danych były wszystkie składniki mieszaniny 
opisane kolejnymi minutami mieszania. W celu 
przeprowadzenia analizy zbioru danych wyko-
rzystano następujący algorytm: 
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1 Zdefiniowano macierz danych. Macierz da-
nych stanowiły procentowe udziały poszcze-
gólnych składników mieszanin w zależności 
od minut mieszania. Obiektami (przypadka-
mi) macierzy były komponenty mieszanin, 
a cechami (zmiennymi) były procentowe 
udziały tych komponentów w kolejnych mi-
nutach mieszania.  

2 Przeprowadzono standaryzację zmiennych. 
3 Wybrano miarę podobieństwa (przyjęto miarę 

euklidesową odległości pomiędzy obiektami). 
4 Określono macierz odległości taksonomicz-

nych. 
5 Przeprowadzono aglomerację skupień – 

metoda Warda (rys. 8). 
6 Dokonano analizy dendrytu. Przy podziale 

dendrogramów na skupienia dokonano anali-
zy współczynników fuzji, a w ostatecznym 
kryterium zatrzymania procesu aglomeracji 
i weryfikacji przynależności obiektów (posz-
czególnych składników) do dendrogramu wy-
korzystano metodę zaproponowaną przez 
Z. Hellwiga [7]. W tej metodzie dwa pod-
zbiory zbioru uznajemy za istotnie różne, jeśli 
najkrótsza odległość między parą punktów 
należących do dwóch różnych podzbiorów jest 
większa niż pewna wartość krytyczna (Wk). 

Diagram dla 9 przypadków
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Rys. 8. Dendrogram ilustrujący otrzymaną hierarchię skupień 
poszczególnych składników dla 9-składnikowej mieszaniny 
Ekonomik Z. 

Do oszacowania wartości krytycznej należy 
znaleźć wartość minimalną w poszczególnych 
wierszach macierzy odległości. Następnie dla 
tak powstałych zmiennych oblicza się średnią 
arytmetyczną x  i odchylenie standardowe . 
Wartość krytyczną oblicza się na podstawie 
wzoru [11]: 

2 xWk  
(4)

 

7 Zanalizowano strukturę każdego skupienia. 
Do analizy wykorzystano metodę średnich 
arytmetycznych [12]. W metodzie tej dla 
macierzy danych wyjściowych, dla poszcze-
gólnych skupień, obliczono średnie arytme-
tyczne kolejnych cech nX  (kolejnych minut 
mieszania). Kolejnym krokiem było oblicze-
nie średnich grupowych X , czyli średnich dla 
danej cechy (minuty mieszania). Wskaźni-
kiem struktury każdego skupienia są ilorazy 

nX / X . Iloraz większy od jedności świadczy 
o przewadze określonej cechy w skupieniu.  

Podsumowując wyniki analizy struktury, 
można powiedzieć, że składniki mieszaniny 
Ekonomik Z – jęczmień i pszenica – miały 
największy wpływ na przebieg procesu, po-
nieważ wartości ilorazów nX / X  tego skupienia 
w 60 przypadkach były większe od 1, a w 54 
przypadkach iloraz ten przyjął największą war-
tość (maksymalną) ilorazu nX / X . Analiza sku-
pień dzieląca składniki na 3 grupy dostarczyła 
informacji o podobnym zachowaniu się cząstek 
ziaren pszenicy i jęczmienia. Wartość ilorazu 

nX / X  skupienia 1-elementowego (kukurydza) 
o udziale procentowym 16 w 45 przypadkach 
była większa od 1 i skupienie to dominowało 
w 6 przypadkach. Pozostałe składniki, tj. pelusz-
ka, groch żółty, dari, sorgo, słonecznik i proso 
o najmniejszych udziałach procentowych, nie 
miały znaczącego wpływu na przebieg mie-
szania. Przebieg zmian koncentracji kukurydzy 
w czasie jest na tyle indywidualny i charakte-
rystyczny, że składnik ten wydzielony został do 
osobnego 1-elementowego skupienia. 

W przypadku mieszaniny Ekonomik RL do-
minujący wpływ na przebieg tego procesu ode-
grały tylko dwa składniki: pszenica i kukurydza 
o największych udziałach procentowych. 

12-składnikowa mieszanina BP została po-
dzielona na 3 skupienia. Podobnie jak w przy-
padku mieszaniny Ekonomik Z kukurydza zna-
lazła się w jednym skupieniu. Składnik ten 
o udziale 40,49% zdominował przebieg procesu 
we wszystkich minutach (wartości ilorazu 

nX / X  były maksymalne we wszystkich minu-
tach dla tego skupienia). W drugim skupieniu, 
grupującym groch żółty i peluszkę, wartości 
ilorazów nX / X  były większe od 1 w 54 przy-
padkach, co świadczy o dużym wpływie tych 
składników na ten proces. Pozostałe składniki 
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(kardi, owies bezłuskowy, dari, ryż biały, wyka 
brązowa, słonecznik, proso żółte, sorgo i groch 
zielony) nie odegrały znaczącego wpływu na 
przebieg procesu z recyrkulacją. 

Analiza porównawcza wyników przedstawio-
nych dla różnych mieszanin ziarnistych wykaza-
ła istotną korelację pomiędzy udziałem skład-
nika mieszaniny a jego wpływem na przebieg 
procesu. Im większy udział składnika, tym więk-
szą rolę odgrywa w procesie. 

6 PODSUMOWANIE 

Podsumowując całość pracy można powiedzieć, 
że: 
1 Wyniki badań uzasadniają i uwiarygodniają 

hipotezę w stopniu wskazującym na możli-
wość praktycznego z niej korzystania. 

2 Cel pracy wykazuje wyraźnie, iż istnieje moż-
liwość poprawy ekonomiki procesu.  

Poniżej przedstawiono wnioski szczegółowe 
odnoszące się do poszczególnych aspektów 
omawianych w pracy. 

7 WNIOSKI 

 Proces mieszania odbywający się w urządze-
niu z mieszadłem ślimakowym podzielono 
na 2 etapy: 
 etap zmian burzliwych (I faza), 
 etap zmian łagodnych (II faza). 

Dzięki temu wyróżniono dwa wyraźne spo-
soby mieszania, różniące się charakterem 
przebiegu zmian koncentracji komponentów 
w kolejnych minutach mieszania. W pierw-
szym etapie amplitudy odchyleń od wartości 
docelowych są większe niż w drugim etapie. 
W etapie zmian łagodnych procesu koncen-
tracja składników stabilizuje się, amplitudy 
odchyleń od wartości oczekiwanych są nie-
wielkie, zatem nie następuje już praktycznie 
poprawa jakości mieszaniny.  

 Podział procesu na dwa etapy stał się pod-
stawą do wysunięcia wniosku o ograniczeniu 
czasu mieszania, w celu poprawy ekonomiki 
procesu i wydajności pracy mieszalni pasz. 
Prowadzenie procesu po okresie zmian 
burzliwych wydaje się niezasadne, gdyż mie-
szanie po tym etapie nie przyniosło znacznej 
poprawy jakości mieszanin ziarnistych, 

ocenianej na podstawie odchyleń wartości 
uzyskanych z pomiarów od wartości oczeki-
wanych (zakładanych przez producenta). 
Zatem czas mieszania można skrócić co 
najmniej o połowę dla wszystkich badanych 
mieszanin ziarnistych.  

 Za pomocą dwóch metod statystycznych 
z różną dokładnością wyznaczono granicę 
przejścia z fazy zmian burzliwych do fazy 
zmian łagodnych, a więc długość trwania I i 
II fazy i na tej podstawie podano konkretne 
minuty procesu, po których mieszanie nie 
przynosi wyraźnej poprawy jakości. Średnio 
czas trwania I etapu dla mieszaniny Ekono-
mik Z wyniósł 15 minut, dla mieszaniny 
Ekonomik RL – 12 minut, natomiast dla mie-
szaniny Ekonomik BP – 9 minut.  

 Zaproponowano nowy sposób opisu jakości 
mieszanin ziarnistych: resztowa suma kwa-
dratów. Wykorzystanie parametru resztowej 
sumy kwadratów pozwoliło na obserwację 
zmian jakości mieszanin ziarnistych w cza-
sie. Gdy resztowa suma kwadratów jest rów-
na zero, wówczas udziały wszystkich kom-
ponentów w określonym punkcie czasowym 
są równe wartościom docelowym, a więc 
uzyskuje się najlepszą jakość mieszaniny.  

 Analiza skupień została wykorzystana do 
oceny wpływu udziałów procentowych posz-
czególnych komponentów na przebieg mie-
szania i grupowania (klasyfikacji komponen-
tów) wchodzących w skład wieloskładniko-
wych mieszanin ziarnistych. Na tej podsta-
wie określono podobieństwo w zachowaniu 
się poszczególnych ziaren w procesie mie-
szania z recyrkulacją. Analiza porównawcza 
wyników przedstawionych dla różnych mie-
szanin ziarnistych wykazała istotną korelację 
pomiędzy udziałem składnika mieszaniny 
a jego wpływem na przebieg procesu. Im 
większy udział składnika, tym większą rolę 
odgrywa w procesie. W przypadku miesza-
niny Ekonomik Z i BP charakter zmian kon-
centracji kukurydzy w czasie mieszania był 
na tyle indywidualny, iż została ona 
wyodrębniona w jedno skupienie. Kukurydza 
w przypadku mieszaniny Ekonomik BP 
odegrała największy wpływ na przebieg tego 
procesu (ponad 40%). W przypadku miesza-
niny Ekonomik Z największy wpływ na 
przebieg procesu odegrały jęczmień i psze-
nica, natomiast w przypadku mieszaniny 
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Ekonomik RL dominujący wpływ na proces 
miały pszenica i kukurydza.  

 Zauważono, iż zmiany koncentracji kompo-
nentów w czasie przyjmują kształt funkcji 
harmonicznej z tłumieniem. Matematyczny 
opis funkcji harmonicznej z tłumieniem 
Obrazuje przebieg procesu w czasie i dobrze 
odzwierciedla zmiany koncentracji skład-
ników. 
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