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Визначення оптимальної геометрії робочих органів та режимів 
замісу хлібного тіста 

О.О. Чепелюк, М.С. Шпак 
Національний університет харчових технологій 

Заміс тіста є однією з найважливіших стадій, від якого безпосередньо залежить 
якість готових виробів. Доцільно розглядати кожну стадію замісу окремо, оскільки 
вони суттєво відрізняються як тривалістю, так і механізмом проведення. Метою 
замісу є отримання однорідної масу тіста з певними структурно-механічними 
властивостями. При замісі одночасно протікають фізико-механічні та колоїдні 
процеси, які взаємно впливають один на одного. 

Істотно впливає на перебіг процесу замісу і якість готової продукції форма 
робочих органів, яка повинна забезпечити рівномірність розподілу компонентів і 
достатній механічний вплив на тістовий напівфабрикат. 

При розробці нових технологій і обладнання доцільно використовувати 
можливості обчислювальної техніки. Розрахунки, проведені з допомогою 
математичних моделей, забезпечують скорочення витрат часу і матеріальних 
ресурсів, які були б потрібні для проведення експериментів на фізичній моделі. 

Останнім часом простежується відродження зацікавленості до вивчення 
структурно-механічних характеристик матеріалів [2]. Це, окрім іншого, пов'язано з 
необхідністю контролю виробництва, а структурно-механічні характеристики 
можуть виступати об'єктивним критерієм якості напівфабрикатів і готової 
продукції [3]. 

Об'єктом досліджень є процес замісу пшеничного дріжджового тіста. 
Предметами досліджень є геометрія робочих органів та режими замісу тіста. При 
комп'ютерному моделюванні досліджено першу стадію замісу - змішування 
початкових компонентів. 

Проаналізувавши різні конструкції місильних органів та вплив останніх на 
якість перемішування тіста, можна стверджувати, що найбільш доцільно для замісу 
тістових напівфабрикатів використовувати штифтові робочі органи, які 
забезпечують необхідну ступінь змішування компонентів вже за 30 с від початку 
процесу. 
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