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Процес безперервного віброекстрагування з рослинної сировини (хміль, 
цукровий буряк, чорний байховий чай) досліджувався на моделі віброекстрактора 
безперервної дії [1]. Частота коливань вібротранспортувальної системи 
регулювалась в межах до 10 Гц, амплітуда фіксовано (5; 10; 15)Т0-3 м, 
температурний режим підтримувався на рівні 346 — 351 К. Розрахунок кінетичних 
коефіцієнтів виконувався за методикою Г. А. Аксельруда для прямоточного 
процесу [2]. Так, для і-того моменту часу процесу визначався параметр 
P = (C. _ с )Дс о - C ) , де C0 та C відповідно початкова та середня за об'ємом 

концентрація речовини у твердій фазі; Сп та C i відповідно початкова та поточна 
концентрація речовини в екстрагенті. Будувались залежності коефіцієнтів 
масовіддачі відповідної сировини від інтенсивності коливань 
вібротранспортувальної системи. Встановлено, що поступове збільшення 
інтенсивності коливань, починаючи близько з 15 - 20 м/с, призводить до стрімкого 
зростання коефіцієнта масовіддачі, стабілізуючись на певному рівні внаслідок 
зниження умов екранування частинок сировини. 

Для встановлення функціональної залежності насичення екстрактивними 
речовинами екстракта в часі від об'ємного коефіцієнта масопередачі рушійна сила 
процесу подавалась через різницю концентрацій екстрактивних речовин на 
поверхні поділу фаз та в об'ємі екстрагента, за умови, що на межі поділу фаз опір 
масообміну відсутній внаслідок активізації міжфазової поверхні турбулентними 
пульсуючими потоками, що створюється віброперемішувальними пристроями: 

fdC/dт = Kr (Ср _ С) (1) 

F (т0 ) = C0 ' 
де dC/dx — зміна у часі поточної концентрації речовини в екстрагенті; Kr — 
об'ємний коефіцієнт масопередачі, Ср — рівноважна концентрація речовини в 
екстрагенті, С — середня поточна концентрація речовини в екстрагенті, т — 
поточний час. За прийняття початкових умов функціонування процесу отримано 
рівняння 

C (т) = (1 _ e_ K r т ) Cp
 , (2) 

Ця модель може бути використана для оцінювання, прогнозування та 
оптимізації екстракційних процесів. 
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