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       PROJEKTOWANIE I PODSTAWY  

TEORII FORMOWANIA  

KSZTAŁTEK KULISTYCH Z CIASTA 

Streszczenie 

W procesie wytwarzania pieczywa jedną z ważniejszych operacji techno-

logicznych jest nadawanie kształtu kęsom ciasta w wyniku formowania. Nada-

ny kształt (po ewentualnych dodatkowych czynnościach) jest następnie utrwa-

lany podczas procesu wypieku w piecu piekarskim. Formowanie kęsów ciasta, 

zwłaszcza ze względu na rozmiary ilościowe produkcji pieczywa, odbywa się 

zwykle maszynowo. Wydajność maszyn formujących powinna być taka, aby  

w czasie ok. 30 min. podzielić i uformować w odpowiednie kęsy całą wytwo-

rzoną masę ciasta, nawet kilkaset kilogramów. Na operację formowania mają 

wpływ właściwości fizyko-chemiczne ciasta oraz cechy konstrukcyjno--eksplo-

atacyjne maszyny. 

Dla określenia modelu właściwości (reologicznych) ciasta wykonano sto-

sowne badania eksperymentalne, w wyniku których dla różnych rodzajów ba-

danych ciast wyznaczono odpowiednie zależności matematyczne, modelujące 

właściwości reologiczne ciasta. Następnie dla czasu ograniczonego do czasu 

odpowiadającego przydatności technologicznej ciasta, określono zależność 

modelującą te właściwości. Otrzymane wyrażenie modelowe formalnie jest 

podobne do znanej zależności Herschela-Bulkleya, należącej do grupy modeli 

potęgowych. Modele te są bardzo przydatne i dogodne w opisie zachowania się 

materiałów charakteryzowanych tymi modelami. 

Opierając się na analizie kinematyczno-dynamicznej procesu formowania 

kęsów ciasta w kształtki kuliste opracowano oryginalną konfigurację geome-

tryczną pozwalającą na opis operacji kulistego formowania kęsów ciasta.  

W wyniku przeprowadzonej analizy formowania w ograniczonej przestrzeni 

formującej, w komorze roboczej, dokonano modelowego opisu kinematyki 

formowania w komorze roboczej oraz w tzw. układzie otwartym, pomiędzy 

dwiema płytami, dolną ruchomą a górną nieruchomą. 

Wykorzystując modelową zależność właściwości ciasta oraz modelowy 

opis kinematyki formowania, sformułowano układ równań opisujących we 

współrzędnych sferycznych formowanie kęsów ciasta w kształtki kuliste. 

Po wprowadzeniu do równań odpowiednich dwustopniowych uproszczeń 

podjęto próbę analitycznego rozwiązania równań i zaproponowano algorytm dla 

numerycznego rozwiązywania. Do poszukiwanych wielkości mających decydu-

jący wpływ na przebieg formowania należą: 

– składowe prędkości formowania, 

– składowe występujących naprężeń. 
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W podsumowaniu omówiono otrzymane rezultaty, podkreślając uzyskanie 

potwierdzenia założonej tezy i przyjętych hipotez badawczych. Wskazano na 

możliwość aplikacji rezultatów w projektowaniu maszyn formujących w prak-

tyce przemysłowej. Niniejsza praca w istotnym stopniu poszerza teorię formo-

wania kęsów ciasta w kształtki kuliste, stwarzając ponadto możliwość przenie-

sienia zastosowanego ujęcia zagadnienia na opis formowania innych kształtek, 

np. płaskich i walcowych. 
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DESIGNING AND FUNDAMENTALS  

OF THE THEORY OF FORMING  

DOUGH PIECES INTO SPHERICAL FORMS 

Summary 

One of the most significant technological operations in the bread making 

process is giving shape to dough pieces through forming. The shape given (after 

additional activities, if any) is then preserved in the baking process in the bak-

ing oven. Mainly due to the scale of bread production, machines usually carry 

out the formation of dough pieces. The capacity of forming machinery should 

be sufficient enough to allow dividing and forming the required dough pieces 

within approx. 30 minutes out of the whole mass of a few hundred kilograms. 

The physicochemical properties of the dough as well as the constructional and 

operational features of the machine affect the forming operation. Applicable 

experimental studies were carried out in order to determine the model of 

rheological properties of dough. They allowed determining mathematical rela-

tionships of modeling rheological properties of dough for various dough types. 

Similarly a relationship modeling these properties was determined for the pe-

riod of time corresponding to that of the technological dough usefulness. The 

model expression is formally similar to the well-known Herschel-Bulkley rela-

tionship, representing the group of power models. Such models are very useful 

and convenient while describing the behavior of materials they describe. Based 

on the kinematic and dynamic analysis of the process of forming dough pieces 

into spherical forms, an original geometrical configuration was determined al-

lowing a description of the operation of forming dough pieces into spherical 

forms. Having analyzed the process of formation carried out within  

a limited forming space, the working chamber, a model description was pro-

duced for the kinematics of forming in the working chamber and the so-called 

open system between two plates – the bottom one moving and the upper one 

being fixed. With the model relationship for dough properties and the model 

description of the forming kinematics, a system of equations was developed 

which, with spherical coordinates, describes the formation of dough pieces into 

spherical forms. 

After applying suitable two-step reductions to the equations, an attempt to 

solve the equations analytically was made and an algorithm for numerical solu-

tion was suggested. The required quantities determining the course of forming 

are: 

– formation rate components, 

– stress components. 

The conclusions discuss the results, emphasizing the confirmation of the 

thesis and working hypotheses. It is possible to apply the results to industrial 
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practice of designing forming machinery. This paper develops the theory of 

formation of dough pieces into spherical forms considerably, also allowing for 

possible further applications of this study to the description of forming other 

pieces, e.g. flat or cylindrical. 

 




