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hydrocutting of food foods the stream of liquid with the least  financial, power and 
resource expenses appears. Experiments showed that efficiency of hydrocutting 
considerably increased at complex modification of working liquid by the increase of 
her closeness by abrasive materials which it is let to use in food industry. 
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FURFURAL ALLOCATION METHOD FROM GRAPE POMACE BY 
SUBCRITICAL WATER EXTRACTION 

 
Метою статті є розробка інноваційного засобу селективного вилучення 

фурфуролу субкритичною водною екстракцією  із сухих виноградних вичавків. 
Методика. Для екстрагування фурфуролу із виноградних вичавок 

застосовували субкритичну воду (перегріта вода під тиском вище тиску 
насиченого пару при температурах від 100оС до 374оС). Екстрагування 
проводилося у лабораторному реакторі в стаціонарних умовах при наступних 
параметрах процесу: температура Т = 1400С та Т = 1600С, тиск Р=12 МПа, час 
витримки τ - 30, 60 и 90 мін., гідромодуль 1:5 та 1:10. Фільтрацію проводили на 
воронці Бюхнера, ідентифікацію фурфуролу - методом ЯМР.   

Результати. Розподіл електронної щільності по молекулі на отриманому 
спектрі ЯМР, практично повністю сходиться з еталоном. Це свідчить про те, 
що, речовина, що отримана, є дійсно фурфурол.  

Наукова новизна. Запропонований інноваційний засіб отримання 
фурфуролу із сухих виноградних вичавках екстрагуванням субкритичною 
водою. 
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Практична значимість. Розроблений засіб отримання фурфуролу може 
стати основою технологічних промислових ліній.  

Ключові слова: екстрагування, фурфурол, субкритична вода, ЯМР. 
 
Фурфурол - цінний хімічний продукт, який широко використовується в 

різних галузях промисловості: для виробництва пластичних мас, штучних 
волокон, гербіцидів, лаків, фарб, медичних препаратів, в області спрямованого 
синтезу екологічно чистих високоефективних, малотоксичних, застосовуваних 
в мікродозах біологічно активних речовин, в тому числі і регуляторів росту 
рослин, при виробництві плитних будівельних матеріалів, клеїв, як в'яжуча 
речовина для ливарних форм. У країнах Близького Сходу, в тому числі і в 
республіці Ірак, при селективному очищенні масляних дистилятів досі 
застосовується тільки фурфурол [1, 2]. 

Безперервне розширення області його застосування призводить до того, 
що потреба значно перевершує можливості існуючого виробництва. В даний 
час фурфурол в основному виробляється з деревини листяних порід з 
застосуванням кислотних каталізаторів, іноді застосовуються сольові [3]. 

Закладена в основу існуючого виробництва технологія передбачає 
переробку, головним чином, відходів рослинної сировини методом двофазного 
гідролізу. Незважаючи на значний досвід промислового використання, ця 
технологія потребує подальшого вдосконалення. Максимальний вихід 
фурфуролу і цукру, як правило, не перевищує 50% від їх потенційного вмісту в 
сировині. У результаті витрати по сировині та енергії складають 50-60% від 
собівартості фурфуролу. 

Відсутність раціональних технологічних, технічних і організаційних 
підходів зумовлюють низьку конкурентоздатність виробництва фурфуролу 
внаслідок його високої вартості, звужують область його використання, 
незважаючи на високі технологічні можливості. 

Подальше розширення напрямків виробництва фурфуролу нерозривно 
пов'язане з комплексним підходом до переробки рослинної сировини, 
заснованим на науково обґрунтованих технологічних рішеннях. 

Тому доцільно проводити пошук сировини з підвищеним вмістом цукрів і 
методів, які максимально вилучають продукти дегідратації цукрів. Виноградні 
вичавки (ВВ) відповідають вимозі часу в цьому питанні. ВВ є вторинними 
продуктами виробництва, до 60 % від маси ВВ складають полісахариди [4] . 

Отже, метою статті є розробка інноваційного засобу селективного 
вилучення фурфуролу субкритичною водною екстракцією  із сухих 
виноградних вичавків. Основний принцип селективного вилучення будь-якого 
цільового компонента полягає у використанні різних хімічних реактивів, 
методик і певних раціональних параметрах процесу. 

За Даними Міжнародної організації виноградарства і виноробства ( OIV ) 
[5] у 2013 р. в світі було вироблено 258 мільйонів гектолітрів вина. Проте в 
результаті переробки винограду утворюється до 20 % відходів. Стає ясно, що 
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ВВ - це потенційна сировина для отримання цінних продуктів у виробничих 
умовах, у тому числі і фурфуролу.  

Однак, на шляху повного використання ВВ, є їх висока вологість. 
Виноградні вичавки починають псуватися через 2-3 доби, а при високій 
вологості повітря (85-90 %) і підвищених температурах (25-40°С) термін 
зберігання становить 8-12 годин. 

З метою уповільнення біохімічних і мікробіологічних процесів у 
виноградних вичавках нами був застосований найбільш поширений спосіб 
консервування сировини - сушка [6]. Отримані конгломерати добре 
зберігаються і не потребують додаткового енергопостачання при зберіганні, на 
відміну від заморозки [6] та зберіганні в регульованих газових середовищах [7, 
8]. Предметом дослідження був виноград «Молдова», який купувався в кінці 
вересня в роздрібній мережі Донецька (Україна) від виробників - Республіка 
Молдова. «Молдова» - столовий сорт винограду. Середня вага грона до 350 
грамів. Ягода велика (2,5 x 1,9 см), овальна, темно-фіолетова, з густим 
восковим нальотом. Шкірочка товста, щільна, міцна. М'якоть м'ясиста, хрустка. 
Смак простий . 

При підготовці вихідної сировини дроблення ягоди разом з гребенями 
здійснювалося на соковижималці до вологості промислових ВВ - 55%. Сушка 
вихідних вичавок при 750С±2°С до постійної ваги здійснювалася в фарфорових 
чашах, які поміщували у сушильну шафу ТРЦ02 ТП-1 при періодичному 
перемішуванні. Сушка тривала до 25 год. на відкритому повітрі. Залишкова 
вологість ВВ після сушіння становила 4-7 (% абс.). Отримані агломерати 
дробили до фракції, що проходить через сито з отвором 3 мм. Зразки у вигляді 
порошку упаковували в паперові мішки, щоб захистити їх від світла та 
поліетиленові мішки, щоб захистити їх від вологи навколишнього середовища. 
Зразки зберігалися при кімнатній температурі в темному місці в лабораторії. 

Для того, щоб максимально використати сировину, що знаходиться в 
сушених агломератах ВВ, екстрагування проводили перспективним 
ефективним методом - в середовищі субкритичної води (перегріта вода під 
тиском при температурах від 1000С до 3740С). Заміна токсичних органічних 
розчинників, парникових і наркотичних зріджених газів екологічно чистою 
субкритичною водою (СКВ) дозволяє зменшити економічні та екологічні 
наслідки їх використання як екстрагента.  Обладнання, що використовується 
для екстракції у СКВ, було розроблено та виготовлено в лабораторії флюїдних 
технологій ДонНУЕТ. 

 Екстрагування проводили в стаціонарних умовах при наступних 
параметрах процесу: температурах Т = 1400С та Т = 1600С, тиску Р=12МПа, 
часу витримки τ - 30, 60, 90 мін, гідромодулі – 1:5 та 1:10. 

Температуру підтримували за допомогою регулятора з точністю ±10С. 
Відлік часу починали після досягнення заданої температури. У кожній точці 
проводили 3 паралельних досліди.  

Рівень тиску Р = 12 МПа, який забезпечує субкритичні умови і високий 
вихід речовини, що екстрагується, був встановлений і підтримувався, виходячи 
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з термодинамічних властивостей води. Диференціальні рівняння термодинаміки 
Міжнародної системи рівнянь 1997 р., далі званою Формуляцією IF-97, за 
якими проводилися розрахунки, призначені для промисловості [9]. Похибка 
обчислюваних значень, розрахованих за рівняннями Формуляції IF-97, в області 
рідини при температурах 25 ... 200 ° С і тиску від 5 МПа до 100 МПа становить 
± 0,005%. 

Полісахаридний комплекс ВВ характеризується досить складним складом 
високомолекулярних сполук, до нього входить целюлоза і геміцелюлози. 

В умовах кислотного гідролізу полісахаридів реакції дегідратації 
неминучі як побічні реакції, що призводять до розпаду одержаних цукрів. 
Залежно від концентрації кислоти і температури утворюються 
найрізноманітніші продукти. 

Целюлоза, високомолекулярний полісахарид, який має загальну формулу 
(С6Н10О5)п, яку, зважаючи на три активних гідроксила в кожної структурної її 
одиниці, можна записати у вигляді [С6Н7О2(ОН)3]п. Молекули целюлози 
побудовані у вигляді ланцюгів. Целюлоза володіє орієнтованою аморфно - 
кристалічною будовою, яке пояснює всі її властивості - реакційну здатність, 
набухання у воді (чим і викликається збільшення розмірів ВВ при зволоженні) 
та інш.  

За молекулярною будовою целюлоза являє собою лінійний полімер, 
ангідроглюкозні ланки якого зв'язані β-1,4-D-глюкозідними зв'язками. Ступінь 
полімеризації (СП) нативної целюлози може складати більше 10 тис., а 
молекулярна маса - більше 1,5 млн. Довжина одного ангідроглюкозної ланки 
дорівнює 5,15 А, отже, довжина молекули целюлози буде близько 5 мкм. 

Целюлоза в нативному стані являє собою полімолекулярне з'єднання, до 
складу якого входять молекули, ідентичні за своєю будовою, але відрізняються 
по довжині. Геміцелюлози (від грец. hemi - напів- і целюлоза), складний 
комплекс однорідних і змішаних полісахаридів, побудованих з гексоз 
(гексозани), пентоз (пентозани) і уронових кислот; речовини з мол. масою 10-40 
тис., які розчинені у слабких лужних розчинах, що легко гідролізуються під 
дією ферментів і слабких мінеральних кислот. Геміцелюлози містяться у 
виноградних ягодах (30-50% від загальної кількості полісахаридів) поряд з 
целюлозою і лігніном; особливо багато їх у здерев'янілих частинах рослин. 

Геміцелюлози ВВ складаються з різних полісахаридів з різною 
величиною молекули. У їх число входять пентозани (С5Н8О4)п і гексозани 
(С6Н10О5)п. З пентозанів ВВ відомі ксілан і рідше зустрічається арабан, з 
гексозанів - маннан, галактан, фруктан і глюкан. Всі вони побудовані із 
залишків відповідних моносахаридів: ксилози, арабпнози, манози, галактози, 
фруктози, глюкози і при кислотному гідролізі переходять в них: 

 
(С5H8O4)n + (n - 1)H2O              nC6H10O5; 
(C6H10O5)n + (n - 1)H2O            nC6H12O6. 
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Маннан і ксілан спостерігаються у важко-і легкогідролізуємих формах; 
майже всі інші геміцелюлози - легкогідролізуємі. Взагалі під геміцелюлозами 
звичайно розуміють нерозчинні у воді полісахариди, які гідролізуються значно 
легше, ніж целюлоза.  

Крім залишків зазначених вище моносахаридів, до складу молекул 
геміцеллюлоз у вигляді метилових ефірів входять уроновие кислоти. 

При гідролізі, який каталізується кислотами, дегідратація може 
призводити до утворення ангідросахарів з внутрішньомолекулярними 
глікозідними зв'язками (1,6-ангідроглюкози (левоглюкозана) та ін.). Оскільки ці 
зв'язки можуть легко гідролізовуватися, утворюється ряд подальших продуктів, 
у тому числі ароматичних і конденсованих систем, представлених на рисунку 1. 

 
 

Рисунок 1- Ароматичні з’єднання, що утворюються із цукрів у кислому 
средовищі в результаті дегідратації  

I - 2,3- дігідроксибензойна кислота,  
II - 1-(3,4-дігідрокси-6-метілфенііл)-2-гідроксиетанон,  

III – 5,6-дігідрокси-2-метілбензофуран, 
IV- 3-гідрокси-6-гідроксиметіл-2метіл-хром 

 
При підвищених температурах у присутності органічних кислот в ВВ 

відбувається розпад цукрів. Основними продуктами дегідратації цукрів є 
фурфурол, що утворюється з пентоз і уронових кислот, і оксиметилфурфурол, 
що утворюється з гексоз, головним чином з глюкози.  

При високих температурах оксиметілфурфурол і фурфурол зазнають 
подальші перетворення. Це може бути описано наступною схемою. 

Спочатку в результаті дегідратації гексоз виходить 
ω-оксиметілфурфурол: 

 

. 
 
ω-оксиметилфурфурол у кислому середовищі розкладається з утворенням 

левулінової і мурашиної кислот: 
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У результаті конденсації ω-оксиметілфурфуролу з речовинами, що є в 

экстракті та продуктами власного распаду утворюються високомолекулярні 
гумінові речовини. 

Ксилоза в кислому середовищі дегідратирує з утворенням фурфуролу, 
який зазнає подальші перетворення (у тому числі полімеризується). Завдяки 
здатності легко полімеризуватися фурфурол є сировиною для виробництва 
єднальних смол, що підвищують фізико-механічні властивості і зменшують 
токсичність будівельних матеріалів. 

Попередніми  експериментальними дослідженнями авторів і  аналізом 
апріорної інформації встановлено що, починаючи з 1400С,  збільшуються 
швидкості гідролізу геміцелюлози і розкладання моносахаридів. При цьому 
утворюються сильні органічні кислоти - мурашина і оцтова, збільшення 
концентрації яких призводить до прискорення гідролізу та розкладання цукрів. 
Розпад цукрів призводить також до утворення оксиметилфурфуролу, 
фурфуролу, гумінових речовин та інш. Тому для виділення фурфуролу 
використовували екстракти, отримані при 1400С та 1600С. 

Фурфурол виділяли перегонкою під вакуумом, використовуючи 
рекомендації [20]. Результати досліджень представлені в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 – Вихід фурфуролу 

Температура, 0С Час екстракції, год. Вихід на сухі вихідні 
вичавки винограду, % масс. 

 Гідромодуль 1:5  
140 0,5 3,03 

 1,0 3,05 
 1,5 3,05 

160 0,5 3,17 
 1,0 3,19 
 1,5 3,18 
 Гідромодуль 1:10  

140 0,5 5,39 
 1,0 5,70 
 1,5 5,40 

160 0,5 6,10 
 1,0 6,53 
 1,5 6,00 

 
При гідромодулі 1:5 вихід істотно нижче, ніж при гідромодулі 1:10. Це 

пов'язано з прискоренням побічних реакцій за участю фурфуролу в більш 
концентрованому розчині.  

З ростом температури вихід фурфуролу збільшується. Це пояснюється 
збільшенням виходу моносахаридів, що утворюються при гідролізі 
полісахаридів ВВ, і швидкості їх розпаду. Одночасно з реакціями освіти 
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протікають і реакції розпаду фурфуролу. Тому вихід фурфуролу має максимум 
в залежності від часу витримки. 

Для ідентифікації фурфуролу з продуктів екстракції застосовували метод 
ядерно-магнітного резонансу (ЯМР). Дослідження проводили на 
багатофункціональному спектрометрі фірми «Bruker» Avance II 400 MHz, 
призначених для проведення структурних і динамічних досліджень в 
наномасштабі рідинофазних систем, вивчення будови і властивостей молекул і 
молекулярних систем, динаміки внутрішньо-і міжмолекулярних обмінних 
процесів, реакційної здатності нових класів органічних, елементоорганічних 
з'єднань і полімерів у розчинах. 

50 мг речовини (фурфуролу) поміщали в ампулу з розчинником 
(дейтерірована вода або дейтерірованний хлороформ). Для спостереження 
ядерного магнітного резонансу поміщали зразок у сильне однорідне магнітне 
поле Но і діяли на нього випромінюванням з частотою ν: 1H - 400 MHz, 13C - 100 
MHz при температурі 293 К.  

При цих умовах відбуваються переходи з одного ядерного магнітного 
рівня на інший, що обумовлює явище ядерного магнітного резонансу, тобто 
поглинання радіочастотного випромінювання. 

Так як резонансний сигнал протона спостерігається при різних частотах, 
залежно від того, в якому хімічному оточенні він знаходиться, то зсув 
резонансних сигналів обумовлений насамперед діамагнітним екрануванням 
ядра оточуючими електронами, які під впливом прикладеного магнітного поля 
Но індукують власні магнітні поля, що зменшують поле Н0 

Відстань між резонансними сигналами різних протонів характеризується 
хімічним зрушенням. Абсолютний хімічний зсув (зміщення сигналу по 
відношенню до сигналу неекранованого протона) експериментально визначити 
неможливо, тому хімічний зсув вимірюється по відношенню до сигналу 
еталонної речовини. Як еталони застосовуються сполуки, що містять один 
протон або групу еквівалентних протонів, наприклад хлороформ, циклогексан, 
бензол, гексаметілдісілоксан, діоксан, вода. 

Відстань між сигналами зразка і еталону залежить від напруженості 
прикладеного поля (або частоти). Частотний зсув екстремально малий у 
порівнянні з основною ЯМР частотою. Типовий зсув частоти дорівнює 100 Гц, 
тоді як базова ЯМР частота має порядок 100 МГц. Тому хімічний зсув 
вимірюється у відносних одиницях - мільйонних частках поля або резонансної 
частоти ррm — parts per millions.  

Хімічні зсуви (ppm) еталонного фурфуролу та отриманого екстракту 
порівнювалися з хлороформом CDCl3, як еталона. Результати ідентифікації 
екстракту випромінюванням з частотою ν: 1H - 400 MHz, при температурі 293 К 
наведені на рисунку 2. 

Результати ідентифікації екстракту випромінюванням з частотою ν: 13C - 
100 MHz при температурі 293 К наведені на рисунку 3. 

Висновки. Положення сигналів ЯМР (хімічний зсув), тобто розподіл 
електронної щільності по молекулі на отриманому спектрі, практично повністю 
збігається з еталонним. Це свідчать про те, що виділене речовина дійсно є 
фурфуролом.  

На отриманих спектрах спостерігаються додаткові піки, які не 
відповідають резонансу атомів фурфуролу. Це пояснюється наявністю 
незначної кількості домішок. З цієї ж причини висота піків дещо менше 
еталонної. 
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а) б) 

 

 
A 9.666 
B 7.734 
C 7.299 
D 6.632 

 
с) 

а)  спектр, отриманий у ході експерименту; б)  еталонний; 
в) хімічний зсув, ppm 

Рисунок 2 - 1H ЯМР-спектр фурфуролу в CDCl3 
 

  
а) б) 

 

 
1 177.93 
2 153.06 
3 148.31 
4 121.55 
 5  112.76 

с) 
а)  спектр, отриманий у ході експерименту; б)  еталонний; 

в) хімічний зсув, ppm  
Рисунок 3 - 13С ЯМР-спектр фурфуролу в CDCl3 
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Розроблений інноваційний засіб селективного вилучення фурфуролу 

субкритичною водною екстракцією доведена експериментально. Вихід фурфуролу 
на сухі вихідні ВВ складає 6,53%, що зіставимо з виходом фурфуролу з деревини 
(від 6 - до 12%) [10]. 

Отриманий спосіб отримання фурфуролу субкритичною водною 
екстракцією відрізняється тим, що на відміну від раніше існуючих способів 
отримання фурфуролу із застосуванням хлористого цинку, розчинів сірчаної 
кислоти та інших токсичних речовин, застосовується екологічно чиста 
речовина - вода в певному заданому фізичному стані. 

Це дає підставу зробити висновок про перспективність проектування і 
розробки технологічних промислових ліній на базі виноробних підприємств для 
отримання фурфуролу з використанням СКВ. 
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Цель статьи - разработка экологически чистого процесса экстрагирования 

фурфурола из сухих виноградных выжимок субкритической водой. 
Методика. Для экстрагирования фурфурола из виноградных выжимок 

применяли субкритическую воду (перегретая вода под давлением выше 
давления насыщенного пара при температурах от 100оС до 374оС). 
Экстрагирование проводилось в лабораторном реакторе в стационарных 
условиях при следующих параметрах процесса: температура Т = 1400С и 
Т = 1600С, давление Р=12 МПа, время выдержки τ  - 30, 60 и 90 мин., 
гидромодуль 1:5 и 1:10. Фильтрацию проводили на воронке Бюхнера, 
идентификацию фурфурола - методом ЯМР.    

Результаты. Распределение электронной плотности по молекуле на 
полученном спектре, практически полностью совпадает с эталонным. Это 
свидетельствуют о том, что выделенное вещество действительно является 
фурфуролом. 

Научная новизна. Предложен новый способ получения фурфурола из 
сухих виноградных выжимок экстрагированием субкритической водой. 

Практическое значение. Разработанный способ получения фурфурола 
может стать основой технологических промышленных линий.  

Ключевые слова: экстрагирование, фурфурол, субкритическая вода, 
ЯМР 

 
The purpose of the article is to assess the possibility of selective furfural 

separation by the dried grape marc subcritical water extraction. 
Methods. Furfural extraction of grape marc by the subcritical water 

(superheated water at a pressure above the saturated vapor pressure at temperatures 
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from 100 °C to 374°C). Extraction was performed in a laboratory reactor under 
steady state conditions with the following process parameters: temperature T = 
1400C, 1600C, pressure P = 12 MPa, holding time = 30, 60, 90 min. The hydronic 
modules are 1:5 and 1:10. Filtration was carried out on a Buchner funnel, 
identification of furfural was performed on NMR. 

Results. The electron density distribution along the molecule on the resulting 
spectrum is almost identical to the reference. This suggests that the isolate was indeed 
a furfural. 

Scientific novelty. Proposed a new method for producing furfural from dry 
grape marc by the subcritical water extraction. 

Practical importance. Developed method for producing furfural can be the 
basis of technological production lines. 

Keywords: extraction, furfural, subcritical water, NMR. 
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