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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ 
ПЕРЕМІШУВАННЯ ФАРШУ 
В КУТЕР-МІШАЛЦІ 

Розглянуто вплив процесу перемішування компонентів м'ясного фаршу на от-
римання якісної готової продукції. Обґрунтовано доцільність використання комбінованого 
обладнання — кутер-мішалок—для здійснення цього процесу. Встановлено, що доцільніше 
використовувати спіральні робочі органи з п'ятьма витками висотою 75 мм. 
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Одним з питань, які потребують вирішення, для сучасних м'ясопереробних виробництв є 
використання ручної праці для транспортування сировини І напівфабрикатів між окремими 
одиницями обладнання. Можливим варіантом їх вирішення є застосування нових кутер-місильних 
машин з підвищеною Інтенсивністю механічного впливу на фарш [1, 2]. Встановлення таких машин 
в м'ясопереробних цехах робить їх більш компактними І дозволяє комплексно механізувати та 
автоматизувати процес приготування м'ясних виробів. У кутер-мішалках подачу продукту в зону 
різання здійснюють спіральні робочі органи, які можуть працювати незалежно від ріжучого 
механізму. Застосовують також кутер-мішалки, у яких обробку сировини проводять під вакуумом. 

Процес перемішування фаршу в кутері-мішалці з Іншими добавками при виробництві варених 
ковбас має важливе значення. Фізична суть процесу перемішування фаршу [3], в цілому, зводиться 
до того, що при обертанні робочих органів фаршмішалки має місце примусова взаємна конвективна 
дифузія — взаємний розподіл компонентів в багатокомпонентних системах. Найбільш ефективно 
процес перемішування реалізується, коли градієнти швидкостей між шарами компонентів мас, які 
перемішуються, є найбільшими, а градієнти швидкостей по робочому об'єму мішалки — найменшими. 
Чим більше робочий об'єм мішалки, тим складніше забезпечити якість та Інтенсивність перемішування. 
Бажання Інтенсифікувати процес шляхом збільшення частоти обертання робочих органів мішалки 
загрожує утворенням розривів цілісності маси, яка обробляється, а також невиправданим 
збільшенням потужності, що споживається. При цьому швидкісне та енергоємне перемішування 
м'ясних фаршів далеко не завжди є перемішуванням якісним. Інтенсифікувати процес І досягти 
рівномірного розподілу компонентів при перемішуванні більш доцільно за рахунок використання 
раціональних конструкцій робочих органів. Типовими формами робочих органів для перемішування 
фаршу є стрічкові спіралі та закріплені на валах лопатки. 

При перемішуванні та подрібненні, крім раціонального механічного впливу, необхідно 
дотримуватись оптимальних температурних режимів. Ударний та дуже Інтенсивний вплив на 
фарш може деструктуризувати його. Тому вибір та обґрунтування раціональних конструкцій 
кутер-місильних машин та їх робочих параметрів повинні базуватись на глибоких знаннях 
властивостей сумішей, які обробляються, та механізму впливу на них робочих органів машини. 
З метою підвищення ефективності приготування фаршу та якості перемішування його компонентів 



поставлено задачу промоделювати процес перемішування фаршу і на основі отриманих ре-
зультатів удосконалити конструкцію робочих органів кутер-мішалки. 

Геометрична модель кутер-мішалки (рис. 1) створена в програмі Компас-ЗР. 

Рис.1. Геометрична модель ємності кутер-мішалки 

Для визначення виду перемішуючого пристрою, який доцільно використовувати, процес 
переміщування промодельовано в кутер-мішалці при конструкціях перемішуючих робочих 
органів у вигляді вала з лопатками та спіралей (рис. 2). 
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Рис. 2. Геометричні моделі перемішуючих органів: 
а) — вал з лопатками; б) — спіраль 

При дослідженнях проаналізовано вплив форми і геометричних параметрів перемішуючих 
органів на швидкість фаршу по довжині діжі (рис. 3). Процес промодельовано в програмі 
Ріо\лЛ/івіоп. 
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Рис. 3. Зміна швидкості фаршу по довжині діжі при 
різних видах перемішуючих органів: 

1 — вал з лапатками 70 мм; 2 — вал з лопатками 
50 мм; 3 — спіраль з чотирма витками 

Аналізуючи рис. З, можна зробити висновок, що процес перемішування фаршу при 
встановленні валів з лопатками відбувається достатньо інтенсивно, однак такий тип робочих 
органів не забезпечує рівномірне переміщування по довжині діжі. Робочі органи з лопатками 
більш ефективно перемішують маси, які складаються з великих шматків м'яса або шротованого 
м'яса при посолі. В кутер-мішалці доцільніше встановлювати спіральні робочі органи. 

Проаналізовано вплив кількості витків (від 4 до 6) на рівномірність та інтенсивність 
перемішування фарщу (рис. 4). 



Рис. 4. Зміна швидкості фаршу по довжині діжі при різних 
кількостях витків: 

/ — 4; 2 — 5; 3 — 6 

Як видно, з і збільшенням кількості витків процес перемішування відбувається рівно-
мірніше, однак менш Інтенсивно. Так, якщо при зміні к ількості витків від 4 до 5 швидкість руху 
фаршу по д іж і коливається від 0,09 до 0,17 м / с , то при зміні к ількості витків з 5 до 6 — від 
0,16 до 0,19 м / с . З цього можна зробити висновок, що збільшення к ількості витків більше 5 не 
є доцільним, оскільки це негативно впливає на Інтенсивність процесу, перемішування компонентів 
відбувається недостатньо якісно, та призводить до додаткових енергетичних витрат. 

Рис. 5. Зміна швидкості фаршу по довжині діжі при висоті 
спіралі: 

1 — 50 мм; 2 — 55 мм; 3 — 65 мм 

Наступні дослідження проведено з використанням робочого органа у вигляді спіралі з 
5 витками. 

Проаналізовано вплив висоти спіралі (від 55 до 85 мм) на швидкість фаршу по довжині діжі 
(рис. 5) І дисипацію енергії. Висота змінювалась за рахунок зміни внутрішнього діаметру спіралі. 

Рис. 6. Залежність швидкості фаршу вздовж діжі та дисипації енергії в 
одиниці маси фаршу від висоти спіралі 

Як видно, висота спіралі має суттєвий вплив на процес перемішування. Збільшення цьо-
го параметру призводить до зростання швидкості фаршу, однак потребує також додаткових 
зусиль на перемішування. 



Темпи зростання швидкості фаршу зі збільшенням висоти спіралі уповільнюються (рис. 6). 
Так, при зміні висоти від 65 до 75 мм швидкість зростає майже на 9,6 %, тоді як при 

зміні висоти від 75 до 85 мм — лише на 5,8 %. Значення дисипації енергії в одиниці маси фар-
шу зростає майже рівномірно. Таким чином збільшення висоти спіралі вище 75 мм не є доціль-
ним, оскільки несуттєво Інтенсифікує процес перемішування, проте призводить до додаткових 
енергетичних витрат. 

Однорідність готового продукту відноситься до основних вимог, яким повинна відповідати 
конструкція кутер-мішалки. При визначених раціональних геометричних параметрах робочого 
органу (спіраль з 5 витками висотою 75 мм) початкові компоненти маси, що перемішується, на 
виході з кутер-мішалки достатньо рівномірно розподілені в кінцевому продукті. 

Висновки. Моделювання процесу перемішування в кутер-мішалці при різних кон-
фігураціях І геометричних параметрах перемішуючого пристрою показало, що найбільш доціль-
ною його конструкцією є спіралі, оскільки вони забезпечують одночасно Інтенсивне І рівномірне 
перемішування. Раціональні параметри робочого органу: кількість витків 5, висота — 75 мм. 

Наступні дослідження процесу перемішування фаршу в кутер-мішалці будуть присвячені 
визначенню раціональних режимів, при який доцільно здійснювати цей процес. 
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Рассмотрено влияние процесса перемешивания компонентов мясного фарша 
на получение качественной готовой продукции. Обоснована целесообразность ис-
пользования комбинированного оборудования — куттер-мешалок — для осущест-
вления этого процесса. Установлено, что целесообразнее использовать спиральные 
рабочие органы с пятью витками высотой 75 мм. 

Ключевые слова: моделирование, перемешивания, фарш, куттер-мешалка, 
рабочий орган, геометрические параметры. 
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Modeling of the forcemeat mixing in kutter-mixer 
Influence of forcemeat ingredient mixing process for a quality finished products is 

considered. The expedience of the combined equipment using — kutter-mixers — for 
realization of this process is grounded. The process is investigated using the software system 
Flow Vision. The modelling results of forcemeat ingredient mixing process in kuter- mixer has 
been presented. The influence of the working units shape and geometrical parameters on 
forcemeat speed,mixing intensityand energydissipation per forcemeat unit mass is analyzed. 
Rational values of working unit geometries parameters are defined. Determined that it is 
more expedient to use the spiral working unit s of five coils height 75 mm. 

Keywords: modelling, mixing, forcemeat, kutter-mixer, working unit, geometries 
parameters. 
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