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Ефективне керування технологічним процесом 
виготовлення асортименту хлібобулочної продукції 

В.В. Іващук 1 

Abstract — the process of control of baking technology of wide 
range of bread products were presented. Condition of 
preservation of qualitative characteristics of products, 
stabilization output of finished products and geometry products 
were prethented. 
Keywords — range, grain products, temperature gradient. 

I. ВСТУП 

В процесі випікання хлібної продукції актуальною 
задачею є збільшення швидкості виготовлення партії 
продукту при максимальному використанні теплового 
потоку в печі. 

II. ПІДТРИМКА ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ЗМІНІ 
АСОРТИМЕНТУ 

Промислове випікання великих партій хлібу в умовах 
міста часто виконується з використанням газових 
прохідних печей, де партія продукту зав'язана по часу 
випікання конвеєром. Температура по зонах знаходиться 
в прямо пропорційній залежності від температури на 
пальниках печі і регулюється шиберними заслінками. В 
свою чергу температура на пальниках регулюється за 
встановленням температури по зонах в процесі прогріву 
печі, із статистичним врахуванням теплового 
навантаження, що забезпечують тістові заготовки при 
випаровуванні внесеної тістом вологи. Процес 
регулювання є тривалим, внаслідок чого втрачається 
значна кількість газу та таким, що не гарантує 
забезпечення оптимального упіку для асортиментного 
продукту. 

В результаті аналізу процесу випікання визначено, що 
кожний тістозаміс характеризується власною пористістю, 
вологістю, а отже здатністю до масопереносу вологого 
агента теплообміну. Рух теплового агента спирається на 
різницю температур, яка спричинює різницю парціальних 
тисків пари, а й відповідно, швидкість руху агента від 
центру хлібної заготовки. Гідродинамічний опір, що 
виникає в порах заготовки є пропорційним до часу 
випікання t і нелінійно пропорційним до зростання 

температури в печі. При цьому температурний градієнт, 
що характеризує ефективний процес випікання є 
унікальним для кожного рецепту тіста. До того ж градієнт 
температури в процесі випікання змінюється нелінійно, а 
його лінеаризація вимагає розшарування окремих 
температурних полів заготовки по зонах - Рисі . 
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Рис.1 Схема розподілу температури по зонах заготовки 

Встановлено, що необхідною умовою збереження 
упіку є підтримання сталого градієнту температур у зонах, 
тобто стабілізація температурної дифузії по зонах виробу 
та підтримання вологості на поверхні заготовки. 

Пришвидшення перехідного режиму вимагає 
роздільного керування температурними зонами, за 
рахунок розподілу теплового потоку під час зміни 
завдання по параметрам технології на новий асортимент із 
врахуванням вологовмісту та навантаження печі масою 
тістових заготовок. Тут завдання по продуктам доцільно 
влаштовувати у відповідний режимний ряд, за вимогами 
до теплового режиму печі. 

III. ВИСНОВОК 

Керування процесом розподілу тепла по зонах печі та 
сортування замовлень за вимогами до параметрів 
середовища дозволить прискорити перехідний процес 
виготовлення хлібобулочних замовлень. Керування за 
моделлю із врахуванням параметрів заготовки, дозволить 
скоротити перехідний процес по відновленню теплового 
потоку з пальників пекарної камери та мінімізувати 
динамічну похибку. 
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