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3. Суть розробки, основні результати. 

Розроблено нову ультразвукову кавітаційну технологію гідролізу-екстрагування 
пектину з рослинної сировини. Проведено експериментальні дослідження, які дозволили 
визначити основні параметри ультразвукових коливань, що забезпечують ефективну 
реалізацію технологічного процесу у складі мехатронних систем. Складені фізична та 
математична моделі процесу екстрагування. Розроблено необхідне технологічне 
кавітаційне обладнання, здатне у складі мехатронної системи реалізувати запропоновану 
технологію. Експериментально підтверджена висока якість отриманого за новою 
технологією пектину. Запропонована технологія відрізняється екологічною безпечністю і 
дозволяє використовувати відпрацьовану сировину в подальшому споживанні. 

 
Разработана новая ультразвуковая кавитационная технология гидролиза-

экстракции пектина из растительного сырья. Проведены экспериментальные 
исследования, которые позволили определить основные параметры ультразвуковых 
колебаний, обеспечивающие эффективную реализацию технологического процесса в 
составе мехатронных систем. Составлены физическая и математическая модели процесса 
экстрагирования. Разработано необходимое технологическое кавитационное 
оборудование, способное в составе мехатронных систем реализовать предложенную 
технологию. Экспериментально подтверждено высокое качество пектина, полученного по 
новой технологии. Предложенная технология отличается экологической безопасностью и 
позволяет дальнейшее использование отработанного сырья. 

 
A new ultrasonic cavitation technology for plant material pectin hydrolysis-extraction 

was developed. Experimental studies for determine the main parameters of ultrasonic vibrations 
to provide effective realization of the process as a part of mechatronic systems. Physical and 
mathematical models of extraction were compiled. Necessary technological cavitation equipment 
as a part of mechatronic systems to realize the proposed technology was developed. 
Experimentally confirmed the high quality of pectin obtained with new technology. The 
proposed technology is environmental friendly, and allows the continued use of waste materials. 
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5. Порівняння зі світовими аналогами. 
 

Основним та визначальним у технології виробництва пектину є процес вилучення 
протопектину з рослинної сировини. Найбільш перспективним шляхом удосконалення 
виробництва пектинових речовин, зокрема яблучного пектину, є розробка нових 
технологій, що базуються на використанні фізико-механічних способів, які дозволяють 
інтенсифікувати процес вилучення, значно пом’якшити параметри обробки та підвищити 
функціональні властивості продукту. 

Застосування ультразвукових кавітаційних технологій, у порівнянні з відомими 
фізичними способами, має низку суттєвих переваг, обумовлених сукупністю специфічних 
ефектів, таких як кавітація, звукокапілярний ефект, звукохімічні реакції, акустичні течії, 
звуковий тиск, які чинять комплексну дію, направлену на інтенсифікацію процесу. 
Створення сучасних високоефективних п’єзокерамічних матеріалів стало поштовхом до 
розробки надійних, малогабаритних та простих в експлуатації апаратних засобів для 
реалізації технології. 

Авторами запропонована і досліджена нова технологія вилучення пектину з рослинної 
сировини. Технологія дозволяє вирішити питання екологічної безпечності виробництва, 
оскільки існуючи технології є екологічно безпечними і не дозволяють подальше 
використання відпрацьованої сировини в харчовій промисловості. 

Запропоноване нове технологічне обладнання є високоефективним і безпечним. 
Всі результати мають наукову цінність в відповідають сучасним вимогам. Розроблені 

технологія та обладнання, за показниками екологічної безпечності та якості кінцевого 
продукту відповідають кращим світовим аналогам.  
 
6. Економічна привабливість для просування на ринок  
 

Запропонований спосіб отримання пектину, у порівнянні з існуючими аналогами: 
знижує тривалість процесу в 2…2,6 рази при забезпечені м’якого режиму обробки; 
забезпечує екологічну чистоту та безпечність процесу при збережені продуктивності та 
якості отримання цільового компоненту на рівні традиційних технологій. Технологічний 
процес дозволяє подальше використання відпрацьованої сировини в харчовій 
промисловості. 
 
 
7. Потенційні користувачі (галузі, міністерства, відомства, підприємства, 

організації). 
 

Результати досліджень мають практичне значення для розробки високоефективних 
ультразвукових кавітаційних апаратів для диспергування-екстрагування цільового 
компонента з метою отримання хімічно чистих продуктів рослинної сировини. 

Отримані результати можуть бути застосовані у різних галузях промисловості, 
зокрема: машинобудівній, харчовій, медичній, підприємствами, що використовують 
хімічні та біомеханічні технології, технології підготовки і т. ін.  
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