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Вступ. Традиційний дифузійно-пресовий спосіб вилучення са-

харози з бурякової стружки з поверненням жомопресової води на 
екстрагування не завжди забезпечує необхідний ступінь її вилу-
чення. Максимально ефективне екстрагування сахарози із буря-
кової стружки може бути досягнуто при такому режимі всього 
процесу, коли бурякова тканина має оптимальні показники пруж-
ності та міцності. З огляду на це, на сьогоднішній день актуальни-
ми є питання підвищення структурно-механічних властивостей 
бурякової стружки, а саме збереження цілісності структури її тка-
нини в процесі сокодобування [1, 2]. 

Методика. Дослідження структурно-механічних характерис-

тик бурякової тканини проводили наступним чином: із коренепло-
ду цукрового буряка отримували зразки циліндричної форми з ро-

зміром діаметра d 50 мм та товщиною (висотою h) 25 мм. Кожен з 
отриманих зразків підлягав тепловій обробці у водних розчинах 
різних реагентів при температурі 70…72 °С при тривалості досліду 
60 хв [4, 5].  

Матеріали. В якості реагентів використовували розчини 

CaSO4, Al2(SO4)3 та нанорозмірний гідроксид алюмінію Al(OH)3, 
одержаний методом підводного електроіскрового синтезу [Патент 
38461 UA] та комбінації водних розчинів даних реагентів.  

Результати. Результати дослідження впливу нанорозмірного 

гідроксиду алюмінію Al(OH)3 на структурно-механічні характерис-
тики бурякової тканини наведені на Рисунку 1 та Рисунку 2. Про-
аналізувавши діаграму деформаційних змін (Рисунок 1) можна 
сказати, що обробка зразків бурякової тканини додатковими роз-
чинами Al2(SO4)2, CaSO4, Al(OH)3 та їх комбінаціями в процесі екс-
трагування при температурі 70–72 °С, дозволить зменшити сту-
пінь деформації зразків бурякової тканини порівняно зі зразком, 
що не піддавався обробці додатковими реагентами. 

 Висновки. Всі додаткові реагенти покращують пружні хара-

ктеристики бурякової тканини, при цьому нанорозмірний гідрок-
сид алюмінію Al(OH)3, самостійно або в комбінації з іншими реаге-
нтами, показав, що саме його наявність в розчині додаткового ре-
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агенту гарантує кращі структурно-механічних показники буряко-
вої тканини.  

Застосування в процесі екстрагування нанорозмірного гідрок-
сиду алюмінію Al(OH)3, одержаного методом підводного електроіс-
крового синтезу, забезпечить збереження цілісності структури бу-
рякової тканини в процесах виробничого екстрагування та пресу-
вання; гарантує високу якість екстрагенту, дифузійного та очище-
ного соку. 
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Рисунок 1. Показники деформа-
ційних змін в зразках бурякової 
тканини при використанні різ-
номанітних реагентів у процесі 

екстрагування сахарози при 
температурі 70–72 °С 

 

Рисунок 2. Показники модуля 
пружності зразків тканини цу-
крового буряка при використан-

ні різноманітних реагентів у 
процесі екстрагування сахарози 

при температурі 70–72 °С 
 




