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Streszczenie. W pracy przedstawiono badania parametrów roz-
drobnionego ekstrudatu kukurydziano – pszennego. Metodyka 
badań obejmowała: wytworzenie oraz rozdrobnienie ekstrudatu, 
separację cząstek z wykorzystaniem przesiewacza sitowego, wy-
konanie zdjęć rozdrobnionych cząstek ekstrudatu oraz ich analizę 
wizyjną, wyznaczenie współczynników opisujących kształt uzy-
skanych cząstek. W kolejnym etapie badań wykonano obróbkę 
statystyczną danych, polegającą na wyznaczeniu „użyteczności” 
badanych współczynników kształtu. Stwierdzono, że uzyskane 
wyniki z wykorzystaniem funkcji użyteczności mogą mieć zna-
czenie utylitarne szczególnie dla zastosowań przemysłowych, 
gdzie coraz częściej znaczenie ma nie tylko odseparowana frak-
cja ale i kształt poszczególnych cząstek np. z przeznaczonych 
na panier spożywczy.
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WPROWADZENIE

Typowe badania wyrobów spożywczych skoncentro-
wane są zwykle na poszukiwaniu zbioru wielkości danych 
wejściowych i wyjściowych pozwalających na znalezienie 
optymalnych warunków do wytworzenia pożądanego przez 
konsumentów produktu. Dlatego standardowe procedury 
badawcze najczęściej korzystają z aproksymacji funkcji 
odpowiedzi do wprowadzanych wielkości wejściowych. 
Otrzymane w wyniku aproksymacji równanie jest przybli-
żonym zapisem matematycznym zachodzących w czasie 
procesu zmian wartości mierzonych wielkości, wykorzy-
stującym zebrane dane empiryczne. Dalsze wnioskowanie, 
polega zwykle na identyfikacji najbardziej pożądanych 
stanów mierzonych wielkości z uwagi na jakość danego 
produktu. Pod pojęciem jakości w tym przypadku należy 
rozumieć pożądane wartości funkcji aproksymującej. Wy-
brane badania z zakresu jakości wyrobów ekstrudowanych 
opisane są min. w pracach [1, 2, 6, 7, 9, 13, 14]. Obecne 
programy analityczne umożliwiają znalezienie najlepszych 
parametrów opisujących dany proces lub produkt poprzez 

stosowanie coraz bardziej zaawansowanych metod anali-
zy danych np. stosując metody statystyczne. Do jednych 
z tych metod takich można zaliczyć np. stosowanie funkcji 
użyteczności, która pozwala wychwycić związek pomię-
dzy przewidywanymi (aproksymowanymi) odpowiedziami 
wielkości wyjściowych, a tzw. „użytecznością odpowie-
dzi”. Ponadto tego typu analizy pozwalają na przeliczanie 
aproksymowanych wielkości wejściowych wykorzystując 
kombinację wielu zmiennych. Profile użyteczności zostały 
zaprojektowane w celu ulepszania produktów, których ja-
kość końcowa zależy od ich składu i parametrów procesu 
w jakich zostały wytworzone. Metoda ta pozwala dlatego 
na znalezienie optymalnych proporcji pomiędzy tymi para-
metrami, które warunkują całkowitą użyteczność produktu. 
Analizy, których celem jest zbadanie użyteczności można 
znaleźć w pracach [3, 4, 10, 11, 12].

Biorąc pod uwagę powyższe w pracy podjęto próbę zba-
dania wybranych parametrów produktów ekstrudowanych 
uwzględniając klasyczną analizę danych metodą ANOVA 
oraz analizę z wykorzystaniem funkcji użyteczności.

CEL PRACY

Celem pracy było zbadanie podstawowych wskaźni-
ków parametrów rozdrobnionego ekstrudatu i wykreślenie 
funkcji użyteczności współczynników opisujących kształt 
uzyskanych cząstek.

MATERIAŁ I METODY PRACY

Materiałem badawczym był ekstrudat kukurydziano-
-pszenny (80% – kukurydza, 20% – pszenica o wilgotności 
14%), otrzymany w procesie ekstruzji za pomocą współ-
bieżnego ekstrudera dwuślimakowego o stosunku długości 
do średnicy ślimaków l/d=27. Ekstruder wyposażony był 
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w wielootworową matrycę z dyszami wylotowymi 3 mm. 
Profile temperaturowe procesu w cylindrze ekstrudera, wy-
nosiły odpowiednio: (130,/130/100°C), (140/140/100°C), 
(150,/150/100°C), przy czym temperaturę w dwóch pierw-
szych sekcjach ekstrudera utrzymywano za pomocą sterow-
nika o regulacji dwustanowej. Prędkość obrotowa ślimaków 
wynosiła 300 obr . min-1.

Otrzymane ekstrudaty rozdrobniono za pomocą roz-
drabniacza bijakowego z sitem na wyjściu 3 mm. Następnie 
ekstrudat poddano separacji na analizatorze laboratoryjnym: 
przesiewacz laboratoryjny typ LP2E-2e (Multiserv), (tab. 1). 
Przesiewacz nastawiono na amplitudę 60, częstotliwość 2,00 
Hz, czas 10 minut, a w kolumnie zastosowano 8 wielkości 
sit: 2,0; 1,6; 1,0; 0,8; 0,5; 0,25; 0,1; <0.05 mm zgodnych 
z normą DIN ISO 3310-1. Parametry procesu ekstruzji oraz 
uzyskane parametry frakcji ekstrudatu sporządzono na pod-
stawie wcześniejszych badań przedstawionych w pracy [8].

Ta b e l a  1 .  Procentowy udział frakcji rozdrabnianego ekstru-
datu dla różnych warunków temperaturowych [8].
Ta b l e  1 .  Percentage of shredded extrudate fractions for dif-
ferent temperature conditions.

Rozmiar oczek sita
# DIN ISO 3310-1 [mm] 130 oC 140 oC 150 oC

0,05 < 2,33 2,79 0,86
0,1 10,52 17,02 2,32
0,25 15,75 24,34 4,32
0,5 13,05 16,96 8,52
0,8 4,10 5,26 4,88
1,0 23,19 20,53 33,02
1,6 22,54 9,77 36,73
2,0 8,53 3,34 9,36

W kolejnym etapie badań poszczególne frakcje roz-
drobnionego ekstrudatu (panieru) rozkładano na czarnym 
papierze i fotografowano za pomocą kamery CCD KP–
FD30 firmy HITACHI w komorze bezcieniowej, oświet-
lonej świetlówkami światła dziennego TL–D De Luxe 
Pro 18W/965, o temperaturze barwowej 6500K firmy Phi-
lips. (zdjęcia przetwarzano i zapisywano na programie do 
akwizycji zdjęć zaprojektowanym w programie LabView. 
Następnie uzyskane zdjęcia podawano analizie wizyjnej, 
wykorzystując do tego program Visio Assistant 7.1. Opro-
gramowanie pozwalało na wyznaczenie współczynników 
charakteryzujących kształt poszczególnych cząstek wyko-
rzystując zależności (1), (2), (3):
Współczynnik wydłużenia (Elongation Factor):
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gdzie:
F – wymiar prostokątny Fereta, 
P – Obwód cząsteczki, 
A – Pole rzutu cząstki, 
W – szerokość cząstki, 
H – długość cząstki.

Przedstawione powyżej wskaźniki kształtu analizowa-
nego obiektu pozwoliły w szybki sposób opisać charaktery-
styczne jego cechy, bez przeprowadzania skomplikowanej 
analizy złożoności budowy powierzchni [5].

Na rysunku 1 przedstawiono wybrane próbki rozdrob-
nionego ekstrudatu poddane wstępnej analizie obrazu.

Rys. 1. Przykład analizy frakcji rozdrobnionego ekstrudatu. a) 
frakcja 0,1 mm; b) frakcja 0,25 mm; c) frakcja 0,8 mm.
Figure 1. Example of analysis of particulate fraction of the ex-
trudate. a) the fraction of 0.1 mm; b) the fraction of 0.25 mm; c) 
the fraction of 0.8 mm.

METODY STATYSTYCZNE

Badania oparto o wygenerowany w programie Statistica 
10, Centralny Plan Kompozycyjny (DOE) – liczba wielko-
ści wejściowych: 2, liczba bloków: 1, liczba układów: 24 
z powtórzeniem. Poszczególne zmienne zakodowano jako 
wartości liczbowe: -1, 0, 1. Zastosowano również, dodatko-
we powtórzenia w punkcie centralnym planu. W następnej 
kolejności wyniki zapisane w planie pozwoliły na uzyskanie 
(wyliczenie) tzw. profili użyteczności, które sporządzono 
zgodnie z procedurą maksymalizacji użyteczności produktu, 
składających się z dwóch podstawowych punktów:
1. znalezienia odpowiedniego modelu, czyli równań aprok-

symacyjnych w celu opracowania charakterystyki wy-
robu jako funkcji wielkości wejściowych.

2. określenia optymalnych wielkości wejściowych wzglę-
dem całkowitej jakości produktu. 
Analizę istotności zmiennych przeprowadzono za po-

mocą analizy wariancji ANOVA, a do oceny statystycznej 
jakości dopasowania równań powierzchni odpowiedzi za-
stosowano współczynnik determinacji R2, R2

popr oraz błąd 
średni kwadratowy MSE (ang. Mean Square Error).

WYNIKI BADAŃ

Na podstawie uzyskanych wyników badań można było 
stwierdzić że każda z otrzymanych frakcji ekstrudatu miała 
charakterystyczne cechy kształtu, związane ze stopniem 
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jego rozdrobnienia. W tabeli 2 zamieszczono dlatego wyni-
ki badań współczynników kształtu analizowanych próbek. 

Ta b e l a  2 .  Wartości współczynników kształtu (współczyn-
nik wydłużenia, wypełnienia i okrągłości) otrzymanych frakcji 
ekstrudatu
Ta b l e  2 .  The values   of the shape of the fractions (Elongation 
Factor, Compactness Factor and Heywood Circularity Factor) 
obtained extrudate. 

Tempe-
ratura 
[oC]

Rozdrobnie-
nie [mm]

Współczyn-
nik wydłu-

żenia [-]

Współczyn-
nik okrągło-

ści [-]

Współczyn-
nik wypeł-
nienia [-]

1 2 3 4 5
130 0 2,90 1,05 0,73
130 0,1 2,28 1,15 0,80
130 0,25 2,70 1,30 0,81
130 0,5 2,70 1,30 0,59
130 0,8 2,38 1,22 0,64
130 1 2,38 1,22 0,64
130 1,6 2,56 1,27 0,59
130 2 2,22 1,14 0,68
140 0 2,79 1,02 0,76
140 0,1 2,95 1,20 0,63
140 0,25 2,73 1,36 0,54
140 0,5 2,92 1,41 0,54
140 0,8 2,36 1,34 0,65
140 1 2,59 1,40 0,55
140 1,6 2,49 1,27 0,59
150 2 1,88 1,12 0,67
150 0 2,91 0,98 0,81

1 2 3 4 5
150 0,1 2,56 1,22 0,63
150 0,25 2,28 1,29 0,61
150 0,5 2,25 1,37 0,61
150 0,8 2,85 1,57 0,59
150 1 2,85 1,40 0,56
150 1,6 2,96 1,47 0,59
150 2 2,32 1,12 0,68

Na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej 
stwierdzono, że jedynym istotnym parametrem mającym 
wpływ na kształt uzyskanych cząstek jest stopień rozdrob-
nienia, uzyskany po rozdzieleniu zmielonego ekstrudatu 
na odpowiednie frakcje. Przeprowadzona analiza wariancji 
ANOVA (tab. 3) wskazała na istotność pierwszego i dru-
giego rzędu przy analizowaniu współczynnika wydłużenia, 
okrągłości i współczynnika wypełnienia. Brak istotności 
wpływu temperatury na uzyskane wyniki badań jest zapew-
ne cechą pozytywną ekstrudowanych wyrobów i świadczy 
o wysokiej stabilności przebiegu procesu.

Na wykresach 2, 3, 4 przedstawiono profile użyteczności 
dla poszczególnych wielkości wyjściowych czyli: współ-
czynników okrągłości, wydłużenia i wypełnienia. Z kolei 
na wykresach 5, 6, 7, 8 przedstawiono profile użyteczności 
całkowitej dla różnych kombinacji wielkości wyjściowych 
czyli współczynników: (okrągłości wzg. wydłużenia), 
(okrągłości wzg. upakowania), (wydłużenia wzg. wypeł-
nienia) oraz zestawienie wszystkich trzech współczynni-
ków (okrągłości wzg. wypełnienia wzg. wydłużenia). Takie 
rozwiązanie pozwoliło, nie tylko na zbadanie wszystkich 

Ta b e l a  3 .  Analiza wariancji ANOVA [8].
Ta b l e  3 .  ANOVA variance analysis.

Współczynnik wydłużenia R2= 0,25799; R2
popr 0,10178 MS=0,0763165

SS df MS F p
Temperatura 0,013062 1 0,013062 0,171162 0,683713
Temperatura2 0,053140 1 0,053140 0,696316 0,414393
Rozdrobnienie 0,365408 1 0,365408 4,788062* 0,041355
Rozdrobnienie2 0,028691 1 0,028691 0,375945 0,547052
Błąd 1,450013 19 0,076316
Całk. SS 1,954180 23

Compactness Factor R2= 0,58428, R2
popr =0,49676 MS=0,0034297

Temperatura 0,010217 1 0,010217 2,97904 0,100576
Temperatura2 0,010968 1 0,010968 3,19803 0,089686
Rozdrobnienie 0,010286 1 0,010286 2,99902 0,099520
Rozdrobnienie2 0,052275 1 0,052275 15,24179* 0,000954
Błąd 0,065164 19 0,003430
Całk. SS 0,156750 23

Współczynnik okrągłości; R2= ,68715, R2
popr= 62128,0, MS=0,0080258

Temperatura 0,034750 1 0,034750 4,32975 0,051222
Temperatura2 0,000844 1 0,000844 0,10517 0,749257
Rozdrobnienie 0,000796 1 0,000796 0,09920 0,756229
Rozdrobnienie2 0,294349 1 0,294349 36,67540* 0,000008
Błąd 0,152490 19 0,008026
Całk. SS 0,487419 23
* Różnica istotna przy poziomie – Significant difference at the level of, p £ 0,05
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wielkości wejściowych ale również na wyznaczenie siły 
wpływu tych zmian na użyteczność odpowiedzi. Efektem 
końcowym przeprowadzonej analizy było zidentyfikowa-
nie parametrów/składników „aktywnych” i „pasywnych” 
mających szczególne znaczenie dla badanych produktów. 

Z punktu widzenia analizy funkcją użyteczności wiel-
kość pożądana to wartość, która jest najlepiej dopasowana 
do danych empirycznych, a przedziały z uzyskanych punk-
tów nie maja dużego rozrzutu. Dlatego analizując tego typu 
wykresy należy sugerować się wartością „1”, która maksy-
malizuje użyteczność odpowiedzi analizowanych danych.

Na rysunku 2 przedstawiono wyniki analizy parametru 
„współczynnik okrągłości”, gdzie obserwuje się, że najlep-
szymi z pośród wszystkich analizowanych frakcji są cząstki 
mieszczące się w środkowym przedziale uzyskanych frakcji. 
Pomimo, że temperatura okazała się parametrem nieistot-
nym statystycznie „użyteczność” nieznacznie wzrastała 
wraz z jej wzrostem. Nieco inny przebieg wykresu miała 
„użyteczność” parametru „współczynnik wydłużenia”, gdzie 
stwierdzono największą użyteczność wraz ze wzrostem frak-
cji drobnej oraz w środkowym przedziale temperaturowym 
procesu ekstruzji 130oC.

Z kolei „współczynnik wypełnienia” charakteryzował 
się zupełnie odmiennym przebiegiem w porównaniu do 
wykresów powyżej. Na analizowanym wykresie (rys. 3) 
można stwierdzić że z punktu widzenia jakości dopasowania 
funkcji użyteczność do danych empirycznych najlepszymi 
punktami są punkty skrajne z przedziału uzyskanych frakcji 
oraz stosowanej temperatury. 

Analizując „użyteczność” całościową analizowanych 
zmiennych można zaobserwować pewne zbieżności oraz 
charakterystyczne tendencje przebiegu tej funkcji. W przy-
padku wykresu (współczynnik wydłużenia wzg. okrągłości 
– rys. 5) przebieg wydaje się być zbliżony do wykresu 

(rys. 2), co sugeruje że dominującymi wielkościami są 
wartości współczynnika okrągłości. Z kolei w przypadku 
wykresu (wydłużenie wzg. wypełnienia – rys. 6.) domi-
nującymi parametrami są wartości współczynnika wy-
pełnienia.

Bardzo zbliżonym przebiegiem do siebie mają cało-
ściowe przebiegi funkcji użyteczności współczynników 
(wypełnienia wzg. okrągłości – rys. 7) oraz (wypełnienia 

Rys. 2. Wpływ stopnia rozdrobnienia ekstrudatu i temperatury 
procesu na „użyteczność” współczynnika okrągłości uzyskanych 
cząstek
Fig. 2. The effect of grinding the extrudate and process tempera-
ture on the “usability” of the circularity factor resulting particles

Rys. 3. Wpływ stopnia rozdrobnienia ekstrudatu i temperatury 
procesu na „użyteczność” współczynnika wydłużenia uzyska-
nych cząstek
Fig. 3. The effect of grinding the extrudate and process tempera-
ture on the “usability” of the elongation factor resulting particles

Rys. 4. Wpływ stopnia rozdrobnienia ekstrudatu i temperatury 
procesu na „użyteczność” współczynnika wypełnienia uzyska-
nych cząstek
Fig. 4. The effect of grinding the extrudate and process tem-
perature on the “usability” of the compactness factor resulting 
particles
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Rys. 5. Wpływ stopnia rozdrobnienia ekstrudatu i temperatury 
procesu na „użyteczność”współczynników wydłużenia wzg. 
okrągłości uzyskanych cząstek
Fig. 5. The effect of grinding the extrudate and process tempera-
ture on the “usability” of the factor elongation vs. circularity 
resulting particles

Rys. 6. Wpływ stopnia rozdrobnienia ekstrudatu i temperatury 
procesu na „użyteczność” współczynników wydłużenia wzg. 
wypełnienia uzyskanych cząstek
Fig. 6. The effect of grinding the extrudate and process tempera-
ture on the “usability” of the factor elongation vs. compactness 
resulting particles

Rys. 7. Wpływ stopnia rozdrobnienia ekstrudatu i temperatury 
procesu na „użyteczność” współczynników wypełnienia wzg. 
okrągłości uzyskanych cząstek
Fig. 7. The effect of grinding the extrudate and process tempera-
ture on the “usability” of the factor compactness vs. circularity 
resulting particles

Rys. 8. Wykres całościowej użyteczności uwzględniający współ-
czynniki (wypełnienia, okrągłości i wydłużenia)
Fig. 8. Graph overall usability into account factors (compactness, 
circularity and elongation)

wzg. okrągłości wzg. wydłużenia – rys. 8). Analizując oba 
wykresy można stwierdzić że największą użytecznością 
charakteryzują się parametry próbek uzyskanych na si-
tach środkowych (przedział, 0,8 – 1,6 mm) w warunkach 
temperaturowych procesu ekstruzji 120oC oraz próbki 
najgrubsze (rys. 7) i najdrobniejsze (rys. 7, 8) uzyskane 
w temperaturze 140oC.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Podsumowując uzyskane wyniki badań można stwier-
dzić, że zastosowanie powyższej metody do opisu parame-
trów jakościowych wyrobów ekstrudowanych wydaje się 
być dobrym rozwiązaniem. Uzyskane wyniki przedstawiają-
ce różne współczynniki kształtu w funkcji ich użyteczności, 
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można wyraźnie zidentyfikować na wykresie i ponadto łatwo 
wskazać ich siłę wpływu na dane parametry. Należy również 
zwrócić uwagę, że uzyskane wyniki maja nie tylko podłoże 
naukowe ale również utylitarne. W warunkach przemysło-
wych odbiorcy rozdrobnionych produktów ekstrudowanych 
wymagają nie tylko określonego składu granulometrycznego 
otrzymywanego produktu, ale również stawiają wymagania 
w odniesieniu do kształtu cząstek. W przypadku materia-
łów ekstrudowanych wykorzystywanych później w procesie 
technologicznym do tworzenia powłok o dużej chłonności 
istotnym jest wprowadzanie produktu o jak najbardziej roz-
winiętej powierzchni. W przeciwieństwie do ekstudatów, 
wykorzystywanych jako wypełniacze, których zadaniem 
jest zatrzymanie cieczy, kiedy powierzchnia boczna powinna 
być możliwie regularna. 

Szczególną uwagę zwracają rozdrobnione próbki uzy-
skane na sitach z przedziału środkowego (biorąc pod uwagę 
wielkość oczek), które charakteryzuje wysoki wskaźnik 
użyteczności. Jest to niewątpliwie cecha pozytywna takich 
produktów zwłaszcza, że tych frakcji jest zwykle najwięk-
sza ilość. 
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APLICATION OF THE USABILITY FUNCTION 
TO ANALYZE THE PARTICULATE EXTRUDATE 

SHAPE FACTORS

Summary. The paper presents research on the parameters of 
particulate extrudate corn – wheat. The research methodology 
included: extrusion and fragmentation of the extrudate, separa-
tion of particles using mesh screen, take pictures of the ground 
particles and their image analysis, determination of coefficients 
describing the shape of the resulting particles. In the next stage of 
the research performed statistical processing of data, consisting 
of the designation “usability” examined factors shape. It was 
found that the results obtained using the “usability function” 
may be important utilitarian particularly for industrial applica-
tions, where increasingly important not only separated but also 
a fraction of the various particles such as the shape of the food 
intended for bread crumb.
Key words: food extrusion, shape, usability, bread crumbs.


