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 Анотація Серед основних процесів 

харчових виробництв за своїм 

розповсюдженням та значенням в харчових 

технологіях екстрагування йде одразу ж після 

процесів нагрівання, сушіння, випаровування та 

отримання холоду. Цей процес відіграє суттєву 

роль у цукровому, лікеро-горілчаному, 

консервному, пивному, харчоконцентратному 

та інших виробництвах. Широко 

розповсюджено ектрагування в хімічних та 

фармацевтичних технологіях. 

Постановка проблеми Розроблені та 

загальноприйняті сьогодні технології отримання 

розчинних цінних смако-ароматичних та 

барвних речовин відрізняються значною 

енергоємністю, тривалістю технологічного 

процесу, великими витратами розчинників, 

втратами цінних компонентів, що підвищує 

собівартість та знижує якість кінцевого 

продукту. В значній мірі це визначається тим, 

що у харчових технологіях питання 

екстрагування вивчені недостатньо глибоко і 

дослідження мають, як правило, приватний 

характер. 

          

  

 

Висновки Вивчено можливості використання електромагнітного 

випромінювання при екстрагування рослинної сировини, що є переспективним 

напрямком, оскільки його застосування дозволяє не тільки підвищити ефективність 

процесу, зменшити габаритні характеристики обладнання та знизити величину витрат 

електричної енергії, але й підвищити якість отриманого продукту за рахунок 

інактивації окисних ферментів у рослинних тканинах, зменшення кількості 

мікрофлори.   
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Виходячі з загальних положень теорії масообміну, для інтенсифікації процесу 

екстрагування необхідно збільшити рухому силу процесу та зменшити дифузійний 

опір його протікання. 

Рис. 1 – Переваги мікрохвильових технологій 

Рис. 2 – Методи інтенсифікації процесу екстрагування рослинної сировини 
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