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РЕФЕРАТ 

Количество страниц – 59, рисунков – 16, таблиц – 3, 

использованных источников – 35. 

Ключевые слова: древесина, экстракты, выдержка, сырье, лигнин, 

сушка, полимеры. 

Объект исследования: экстракты термообработанной древесины 

белорусского происхождения ботанических видов дуб черешчатыи ̆

Quercus robur L. и клен остролистный Acer platanoides L.  

Цель работы: получение экстрактов термически обработанной 

древесины дуба и клена, пригодных для возможного использования в 

производстве алкогольной продукции. 

Методы исследования: термическая обработка древесины и водно-

спиртовая экстракция, высокоэффективная жидкостная хроматография. 

Полученные результаты. В зависимости от вида древесины и 

уровня термического воздействия происходит различное накопление 

бензойных и коричных альдегидов и соответствующих кислот. В 

древесине клена процесс термического окисления лигнина происходит 

менее интенсивно, что позволяет использовать данный тип древесины 

при длительнои ̆ выдержке. Древесина дуба является более 

термочувствительной, чем древесина клена, что может быть связано со 

структурно-анатомическими особенностями и прочностью древесины. 

Рекомендации по использованию. Особенности структуры 

полимеров различных видов древесины белорусского происхождения 

определяют ее химический состав и органолептические своис̆тва 

продукции в процессе выдержки. Рассмотренные зависимости 

накопления компонентов позволяют научно обосновать режимы 

термической обработки различных видов древесины перед закладкой на 

выдержку в зависимости от термостабильности отдельных компонентов. 

 



РЭФЕРАТ 

Колькасць старонак - 59, малюнкаў - 16, табліц - 3, выкарыстаных 

крыніц - 35. 

Ключавыя словы: драўніна, экстракты, вытрымка, сыравіна, 

лігнін, сушка, палімеры. 

Аб’ект даследавання: экстракты тэрмаапрацаванай драўніны 

беларускага паходжання батанічных  відаў дуб чарэшчаты Quercus robur 

L. і клен вастралісты Acer platanoides L. 

Мэта працы: атрыманне экстрактаў тэрмічна апрацаванай 

драўніны дуба і клёну, прыдатных для магчымага выкарыстання ў 

вытворчасці алкагольнай прадукцыі. 

Метады даследавання: тэрмічная апрацоўка драўніны і водна-

спіртавая экстракцыя, вадкасная храматаграфія. 

Атрыманыя вынікі. У залежнасці ад выгляду драўніны і ўзроўню 

тэрмічнага ўздзеяння адбываецца рознае назапашванне бензойных і 

корычных альдэгідаў і адпаведных кіслот. У драўніне клену працэс 

тэрмічнага акіслення і лігніну адбываецца менш інтэнсіўна, што 

дазваляе выкарыстоўваць дадзены тып драўніны пры працяглай 

вытрымцы. Драўніна дуба з’яўляецца больш тэрмаадчувальнай, чым 

драўніна клену, што можа быць звязана са структурна-анатамічнымі 

асаблівасцямі і трываласцю драўніны.  

Рэкамендацыі па выкарыстанню. Асаблівасці структуры 

палімераў розных відаў драўніны беларускага паходжання вызначаюць 

яе хімічны склад і арганалептычныя ўласцівасці прадукцыі ў працэссе 

вытрымкі. Разгледжаныя залежнасці назапашвання кампанентаў 

дазваляюць навукова абгрунтаваць рэжымы тэрмічнай апрацоўкі розных 

відаў драўніны перад закладкай на вытрымку ў залежнасці ад 

тэрмаадчувальнасці асобых кампанентаў. 

 



SUMMARY 

 

Number of pages – 59, figures – 16, tables – 3, sources used – 35. 

Key words: wood, extract, aging, raw materials, lignin, drying, 

polymers. 

Object research: extracts of heat-treated wood of the Belarusian origin 

of botanical species of Quercus robur L. and Acer platanoides L. 

Objective: obtaining extracts of heat-treated oak and maple wood, 

suitable for possible use in the production of alcoholic beverages. 

Research methods: thermal treatment of wood and water-alcohol 

extraction, liquid chromatography. 

The received results and their novelty: Depending on the type of wood 

and the level of thermal impact, there is a different accumulation of benzoic 

and cinnamaldehyde and the corresponding acids. In the maple wood, the 

process of thermal oxidation of lignin occurs less intensively, which makes it 

possible to use this type of wood for a long time. Oak wood is more heat 

sensitive than maple wood, which may be due to structural and anatomical 

features and strength of wood. 

Recommendation on use: Features of the structure of polymers of 

various types of wood of Belarusian origin determine its chemical 

composition and organoleptic properties of products in the process of aging. 

The considered dependences of the accumulation of components make it 

possible to scientifically justify the modes of thermal treatment of various 

types of wood before laying for aging, depending on the thermal stability of 

the individual components. 


