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У статті наведено і обгрунтовано план експерименту по оптимізації процесу подрібнення м’яса  

курятини. Розглянуто принципи складання матриці активного експерименту, наведені чинники за 

допомогою яких можливо керувати процес подрібнення і зробити його оптимальним. 

In the article the plan of experiment is resulted and grounded for optimizations of process of grinding down 

of meat  of chicken. Principles of drafting of matrix of active experiment are considered, factors are resulted by 

which it is possible to lead process of grinding down and to do him optimum. 
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З 90-х років рівень вирощування великої рогатої худоби і свинини зменшується великими темпами, 

отже це спонукає  м’ясопереробні підпримства шукати нові шляхи для вирішення даного питання, щодо 

застосування нового виду сировини у виробництві фаршевої продукції. Деякі підприємства намагаються 

використовувати м’ясо свинини чи яловичитни з високим вмістом з’єднувальної тканини, але для цього 

потрібно переоснащувати підприємства новим удосконаленим обладнанням. Інші м’ясопереробні 

підприємства починають використовувати м’ясо курятини. За хімічними показниками куряче м’ясо 

нічим не гірше за м’ясо свинини та яловичини [1, 2, 3]. 

Якість обладнання є одним з найважливіших показників роботи підприємства м’ясної 

промисловості. Саме високий рівень якості продукції – основний гарант  ефективної діяльності 

підприємства. Головним чинником, що забезпечує якість фаршевих м’ясних виробів є процес 

подрібнення. А саме кожний шматочок продукту повинен бути поділений на більш дрібні частини без 

залишку і відходів [4]. 

Із ріжучих робочих органів на м’ясопереробних підприємствах застосовують ножі різної форми і 

конструкції. Для подрібнення різного виду сировини пропонується застосовувати свою форму ножа [5]. 

Подрібнення здійснюється рублячим і ковзним методами. 

 При рублячому методі ріжучий інструмент переміщується відносно продукту перпендикулярно 

ріжучої кромки ліза. Лезо ножа ущільнює й деформує поверхневий шар продукту, у якому виникають 

місцеві контактні напруги стиску, що мають максимальне значення в зоні контакту з гострим краєм леза 

ножа. По мірі зростання сили дії ножа на продукт збільшується деформування останнього і зростають 

контактні напруги. Як тільки контактна напруга досягає граничної величини, відбувається руйнування 

продукту під гострим краєм леза ножа [4]. 

При ковзному різанні інструмент переміщається під гострим кутом до ріжучої кромки леза. Зусилля 

різального інструменту можна представити складовими, що направлені перпендикулярно і паралельно 

відносно продукту. Під дією перпендикулярної складової відбувається проникнення його в товщу 

продукту, а при русі ножа уздовж ріжучого краю – перепилювання дрібними мікрозубцями леза волокон 

і стінок клітин продукту. При ковзному різанні для розрізання продукту треба менше ущільнення і 

зусилля, у порівнянні  з рублячим різанням, через те, що продукт перерізається окремими мікрозубцями. 

Для здійснення розрізання  продукту непотрібно, щоб усі зубці леза на повну глибину проникали у 

продукт. Поверхні зрізу при ковзному різанні набувають більш рівної форми, ніж при рублячому різанні. 

Отже ковзне різання менш енергоємний процес руйнування в порівнянні з рублячим різанням [4, 6]. 

За допомогою різання можливо широко варіювати і контролювати показники якості (ступінь 

дисперсності, фракційний склад, якість поверхні часток продукту) продуктів, що подрібнюються.  

Як було сказано вище, використання під час виробництва фаршевої м’ясної продукції нового виду – 

м’яса курятини  висуває перед підприємствами м’ясної промисловості нові завдання, серед яких є 

удосконалення процесу подрібнення сировини з метою отримання готового продукту з заданими 

властивостями і збереженням матеріально-енергетичних ресурсів. 

Одним з напрямів удосконалення процесу подрібнення є пошук і чітке визначення оптимальних 

умов, тобто його оптимізація. Для цього треба спланувати активний експеримент.  



Планування експерименту передбачає активне втручання у процес і можливість вибору у кожному 

досліді тих рівнів факторів, які представляють інтерес. Тому такий експеримент є активним.  

Планування екстремального експерименту – метод вибору мінімальної кількості дослідів, 

необхідних для відшукання оптимальних умов. 

Параметри оптимізації повинні бути: ефективними з точки зору досягнення цілі; універсальними; 

кількісними і виражатися одним числом; статистично ефективними; мати фізичний зміст, прості і легко 

вираховуватися; дійсними для усіх різноманітних станів [7].   

Метою статті є наукове обгрунтування постановки експерименту для визначення оптимальних умов 

процесу подрібнення м’ясної сировини з курятини. 

Було складено ієрархічну структуру процесу подрібнення [8], до якої входять параметри, що 

впливають на якість подрібнення та які можна виміряти і представити у числовій формі. Знаючи 

параметри, можна варіювати процес для отримання м’ясного фаршу із заданими властивостями. 

Розробка ієрархічної структури дозволяє вибрати головні параметри для проведення оптимізації 

процесу подрібнення. 

Процес подрібнення можна представити у вигляді «чорного ящика», що наведено на рисунку 1. 

Чорний ящий має вхідні (чинники, що керуються хі) і вихідні параметри (параметри оптимізації уі). 

Вхідними параметрами хі можна варіювати для управління вихідними параметрами об’єкта [7]. 

З керованих факторів, що варіюються прийняті: 

х1 -  температура сировини, К; 

х2 – швидкість обертання приводного валу, кг/с; 

х3 – діаметр отворів решітки, мм;  

х4 – вид ножа; 

В якості параметрів оптимізації, що характеризують  енергетичну ефективність процесу і якість 

фаршу, прийняті: 

у1 – питома втрата електроенергії за один цикл подрібнення, кВт; 

 у2 – температура отриманого фаршу, К;  

 у3 – гранична напруга зсуву, Па; 

 у4 - в’язкість, Па·с;  

у5 -  адгезія, Па;  

у6 -  вологоутримуюча здатність фаршу, %;  

 у7 -  розмір часток фракцій фаршу, мм.  

На процес подрібнення м’ясної сировини також впливає низка чинників, які мають стохастичний 

характер (zі) та які залежать від конкретних умов процесу (hі) 

 

 

 
Рисунок 1 – Процес подрібнення м’яса курятини 

 

Для керованих чинників розроблений план експерименту виду 2
k
 за методом Бокса - Уілсона [7] - k – 

число чинників, які варюються на двох рівнях. 



Для виключення впливу стохастичних чинників порядок проведення дослідів рандомізовано з 

використанням таблиці випадкових чисел. Кожен дослід повторювали як мінімум два рази, це надає 

експерименту підвищеної точності і спрощує математичну обробку експерементальних данних. 

Кількість дослідів, для реалізації усіх можливих сполучень рівнів факторів повного факторного 

експерименту визначається за формулою: 

 

                                                    n=2
k
                                                             (1) 

 

За чотирьох чинників, які варіюються на двох рівнях, з двократною повторністю дослідів, кількість 

дослідів становить 32, що потребує великих витрат часу та м’ясної сировини. 

Отже, для зменшення кількості дослідів, використовуємо дробовий факторний експеримент, 

кількість дослідів якого визначається за формулою: 

 

                                                     n=2
k-p

                                                      (2) 

 

        де p – показник дробу, що приймає значення 1, 2, 3, 4 і т.д. 

Була обрана напіврепліка 2
4-1

, для якої кількість дослідів дорівнює 16, з визначеним контрастом 

х1х2х3 х4=1.  

З урахуванням апріорної інформації та реальних умов здійснення експерименту було визначено 

дослідний факторний простір, характеристика якого наведено в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Факторний простір екстремального експерименту 

Позначення Фактори Рівні Інтервал 

варіювання нижній нульовий верхній 

-1 0 +1 

х1 Температура сировини, К; -5 +5 

 

+15 

 

10 

х2 Швидкість обертання валу, кг/с 170 250 330 80 

х3 Діаметр отворів решітки, мм 5 7 9 2 

х4 Вид ножа, град прямоліній 

ний 

- криволіні

йний 

- 

 

Матриця плануваня експерименту представляє собою ½  - репліку від 2
4-1

, яка задана генеруючим 

співідношенням: х4 = х1х2х3.  
 

Таблиця 2 – Матриця планування експерименту 2
4-1 

№ досліду у матриці 

активного експерименту 

№ досліду при  реалізації 

плану експерименту 

х1 

(а) 

х2 

(b) 

х3 

(с) 

х4 

(d) 

Буквене 

позначення 

1 09, 16 +1 +1 +1 +1 abcd 

2 14, 10 +1 +1 -1 -1 ab 

3 04, 13 +1 -1 +1 -1 ac 

4 08, 12 +1 -1 -1 +1 ad 

5 01, 07 -1 +1 +1 -1 bc 

6 06, 05 -1 +1 -1 +1 bd 

7 11, 15 -1 -1 +1 +1 cd 

8 02, 03 -1 -1 -1 -1 1 

 

Під час проведення екстремального експерименту визначаються вихідні параметри. Реалізація цього 

екстремального експерименту дозволить визначити оптимальні умови при яких процес подрібнення 

забезпечить найкращі вигідні параметри. 

Після статистичної обробки результатів експерименту ми ортимаємо математичні моделі залежності 

(функції відгуку) вихідних параметрів від вхідних у вигляді полінома: 



                                у=  ...,2

11

1

11

0  






j

k

j

jjlj

k

jl

jl

k

j

j

k

j

j                                       (3) 

 

де у -  параметр оптимізації; 

    хj – вхідні параметри; 

    k – число параметрів. 

 

Висновки. 

Розроблено план проведення активного експерименту для оптимізації процесу подрібнення м’ясної 

сировини з курятини, що представляє собою напіврепліку повного чотирьохфакторного експерименту. З 

параметрів оптимізації процесу прийняті фізичні, структурно-механічні показники якості продукції та 

витрати електроенергії на процес. 
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