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Moc i energia miesienia ciasta
z m¹ki pszennej i ¿ytniej
Wstêp
Przygotowanie ciasta chlebowego jest procesem nie tylko
ujednorodniania wielosk³adnikowej substancji, ale równie¿
tworzenia odpowiedniej struktury ciasta. Ten proces mieszania w technologii bran¿y piekarniczej okreœlany jest operacj¹
miesienia. W trakcie miesienia nastêpuje ³¹czenie m¹ki
z wod¹ i tworzenie plastycznej i lepko-sprê¿ystej substancji.
W przypadku m¹ki pszennej struktura ciasta tworzona jest
przede wszystkim przez zespó³ bia³ek glutenowych nadaj¹cych plastyczno o sprê¿yst¹ konsystencjê. Za strukturê
ciasta ¿ytniego odpowiada przede wszystkim zespó³ polisacharydów tworz¹cych œluzy nadaj¹cych lepko plastyczn¹ konsystencjê. Struktura i tekstura ciasta zmieniaj¹ swoje cechy
w czasie trwania procesu [1].
Zmiany mocy napêdu miesiarki [1] i momentu oporu mieside³ [2] w trakcie miesienia maj¹ charakterystyczne przebiegi.
Opór miesienia pocz¹tkowo narasta, oci¹ga maksimum i nastêpnie obserwowany jest spadek. W badaniach [2] wykazano, ¿e wartoœæ oporu miesienia i jego zmiana w trakcie zale¿y
od proporcji udzia³u m¹ki pszennej i ¿ytniej oraz od prêdkoœci
obrotowej mieside³ (przeprowadzono próby dla dwu prêdkoœci
obrotowych). Wraz ze zmian¹ oporu miesienia obserwuje siê
tworzenie, rozwój i degradacjê struktury ciasta. Od czasu
i intensywnoœci miesienia zale¿y jakoœæ pieczywa [2].
Zalecany jest czas miesienia w przedziale od 5 do 10 min.
W przypadku ma³ych piekarni mo¿liwe jest okreœlenie czasu
miesienia na podstawie oceny sensorycznej przez operatora
(piekarza) w trakcie bezpoœredniej obserwacji tworzenia tekstury ciasta. Takie sterowanie procesem jest niewystarczaj¹ce dla du¿ych piekarni, zw³aszcza przy prowadzeniu
miesienia ciasta na urz¹dzeniach o dzia³aniu ci¹g³ym. Konieczna jest precyzyjna ocena instrumentalna. Zmiana oporu
miesienia mo¿e byæ wykorzystana do sterowania czasem
przygotowania ciasta.
W artykule przedstawiono wyniki badañ pomiaru mocy napêdu miesiarki w trakcie miesienia ciasta z m¹ki pszennej
i ¿ytniej. Dla du¿ego zakresu prêdkoœci obrotowej oceniono
wp³yw czasu miesienia ciasta na jakoœæ ciasta.

Paget Trading LTD typ 9149 (dok³adnoœæ pomiaru: mocy
10 W; energii 3,6 kJ).
Miesiono ciasto z m¹ki pszennej i ¿ytniej typ 750 (chlebowa, jasna) w proporcjach:70+30% (na chleb pszenno-¿ytni)
i 30+70% (chleb ¿ytnio-pszenny). Porcja poddawana miesieniu to 450 g m¹ki i 320 g wody z dodatkami: 15 g dro¿d¿y i 5 g
soli. Odwa¿one porcje surowca zasypywano do pojemnika,
poddawano wstêpnemu miesieniu z minimaln¹ prêdkoœci¹
48 obr/min przez 1 min, aby nast¹pi³o wstêpne po³¹czenie
wody i m¹ki. Nastêpnie przestawiano na badan¹ prêdkoœæ
i miesienie prowadzono przez 15 min. W trakcie miesienia co
30 sek. dokonywano trzech odczytów mocy w odstêpie 2 sek.
i do analiz brano wartoœæ œredni¹.
Wyniki i ich analiza
Zmianê mocy napêdu miesiarki w czasie przedstawiono na
wykresach (Rys. 1). W pocz¹tkowym okresie wystêpowa³y
du¿e wahania oporu miesienia powodowane niejednorodnoœci¹ mieszaniny. Charakterystyczny jest wzrost a nastêpnie spadek oporu miesienia.
Pocz¹tkowy okres miesienia jest niestabilny, wystêpuj¹
du¿e skoki mocy. Mieszana masa jest niejednolita, gruze³kowa, nastêpuje proces wi¹zania wody przez m¹kê. Z luŸnej
mieszaniny m¹ki i wody tworzy siê w trakcie procesu jednoli-

Warunki, metodyka i zakres badañ
Miesienie przeprowadzono na miesiarce laboratoryjnej typ
J¯ – Sadkiewicz, wyposa¿onej w sta³y pojemnik o objêtoœci
2,5 litra (zalecana masa ciasta od 200 do 1000 g). Miesiarka
posiada³a dwa miesi³a prêtowe obracaj¹ce siê planetarnie
i przeciwbie¿nie wokó³ w³asnej osi. Wykorzystano piêæ stopni
prêdkoœci obrotowych (planetarnego/miesi³a I/ miesi³a II,
[obr/min]): 1-48/160/320; 2-75/256/512; 3-117/396/592;
4-183/610/1220; 5-270/920/1840. Moc napêdu miesiarki oraz
energiê miesienia mierzono za pomoc¹ miernika sieciowego

Rys. 1. Wykresy zmian mocy napêdu miesiarki w czasie, dla piêciu stopni prêdkoœci obrotowych
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nia obserwuje siê rozbijanie, rwanie, – degradacjê jednolitej
sprê¿ysto plastycznej struktury ciasta.
Kinetyka zmiany mocy zale¿y od prêdkoœci obrotowej
(intensywnoœci miesienia). Wartoœæ maksymalnej mocy napêdu oraz czas jej wystêpowania zale¿y od prêdkoœci obrotowej
(intensywnoœci miesienia) – wyniki zestawiono na rys. 2a,b.
Dla serii z najmniejszymi wartoœciami prêdkoœci, przy miesieniu ciasta z przewag¹ m¹ki pszennej tendencja rosn¹ca
utrzyma³a siê w ca³ym, pokazanym na wykresie (Rys. 2a) czasie pomiaru. Im wiêksza intensywnoœæ miesienia, tym krótszy jest czas wystêpowania maksymalnego oporu.
Wiêkszy opór miesienia wystêpuje przy miesieniu ciasta
z przewag¹ m¹ki ¿ytniej. To ciasto uzyskiwa³o szybciej jednolit¹ strukturê i utrzymywa³o j¹ w ca³ym okresie miesienia.
W ocenie wzrokowo – dotykowej jednorodnoœci tekstury
i ocenie miesienia poprzez wypiek pieczywa, najlepsz¹ jakoœæ
uzyskuje siê w pierwszym okresie po spadku mocy miesienia.
Pomierzono energiê potrzebn¹ do uzyskania dobrego wymiesienia ciasta – wyniki zestawiono na rys. 2c. Miesienie z ma³¹
intensywnoœci¹ wymaga d³u¿szego czasu. Dla pierwszego
uk³adu prêdkoœci nie uzyskano zadawalaj¹cego wymiesienia
ciasta z przewag¹ m¹ki pszennej w badanym piêtnastominutowym czasie i dla uzyskania zadawalaj¹cego wymiesienia
wyd³u¿ono czas. Mimo ni¿szej wartoœci mocy napêdu miesienie z ma³¹ intensywnoœci¹ wymaga wiêkszej energii na wymiesienie. Przy najwy¿szych wartoœciach prêdkoœci obrotowej
(seria 5) ciasto uleg³o degradacji ju¿ na pocz¹tku, nie uzyskano jednolitej wyrównanej tekstury. Bardziej wra¿liwe na destrukcje jest ciasto na m¹ce pszennej.
Wnioski
1. W procesie miesienia ciasta obserwuje siê wi¹zanie wody,
tworzenie jednolitej plastyczno-sprê¿ystej struktury,
a w przed³u¿onym czasie degradacjê tekstury. Zmianom
tym towarzyszy wzrost, a nastêpnie spadek mocy napêdu
miesiarki.

Rys. 2. Miesienie ciasta z m¹ki-pszenno ¿ytniej i ¿ytnio-pszennej
przy ró¿nych prêdkoœciach obrotowych mieside³: a) maksymalna
moc napêdu miesienia, b) czas wystêpowania maksymalnej mocy,
d) jednostkowa energia miesienia

ta plastyczna tekstura ciasta. Obserwuje siê korelacjê miêdzy
zmienn¹ tekstur¹ ciasta a moc¹ miesienia. Procesowi wi¹zania wody przez m¹kê, tworzeniu zwartej struktury ciasta i jego tê¿eniu odpowiada wzrost mocy potrzebnej do napêdu. Po
okresie wystêpowania maksymalnej mocy nastêpuje ujednolicanie i wyg³adzanie tekstury ciasta. Wyd³u¿aj¹c czas miesie-

2. Kinetyka, mocy napêdu miesiarki i struktury ciasta zale¿y
od intensywnoœci miesienia.
3. Ze wzglêdu na teksturê ciasta i jakoœæ wypieku niekorzystna jest zbyt ma³a oraz zbyt du¿a intensywnoœæ miesienia ciasta.
4. Bardziej wra¿liwe na degradacjê w trakcie miesienia jest
ciasto z m¹ki pszennej.
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