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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της βιομηχανικής έρευνας είναι να μετατρέπει τα γραμμικά 

συστήματα παραγωγής σε κυκλικά. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την αξιοποίηση των 

παραπροϊόντων, με στόχο να μετατρέπονται σε καινούργιες πρώτες ύλες. Ένα από αυτά τα 

παραπροϊόντα είναι και τα υπολείμματα του πιο διαδεδομένου ροφήματος στον κόσμο, του καφέ. 

Τα υπολείμματα  καφέ (Spent Coffee Ground SCG) αποτελούν μια πολλά υποσχόμενη καινούργια 

πρώτη ύλη με πολλές εφαρμογές.[1] 

Ο καφές περιέχει ένα σύνολο από θρεπτικές ουσίες, όπως υδατάνθρακες, λιπίδια, βιταμίνες, 

μέταλλα και είναι πλούσιος σε χλωρογενικά οξέα. Χάρη σε αυτές τις ιδιότητές του και της 

αντιοξειδωτικής του  ικανότητας, είναι διαδεδομένη η χρήση των παραπροϊόντων του σε στη 

φαρμακευτική βιομηχανία και στην παραγωγή .  Ειδικότερα στη βιομηχανία καλλυντικών, εξαιτίας 

της επάρκειάς (περίπου 2 mg/g σε χλωρογενικά οξέα [2]) τους σε πολυφαινολικές ουσίες, οι οποίες 

προσφέρουν προστασία από τον ήλιο, τα υπολείμματα του καφέ έχουν υψηλή ζήτηση σήμερα και 

αξιοποιούνται σε αντηλιακές και αντιγηραντικές κρέμες.[3] Έτσι, η διεθνής επιστημονική κοινότητα 

εστιάζει στη βελτιστοποίηση της εκχύλισης των υπολλειμάτων του καφέ και την απομόνωση των 

παραπροϊόντων υψηλής πρόσθετης αξίας. 

Σε αυτή την έρευνα ασχολούμαστε με τέσσερις παράγοντες που επηρεάζουν τη διεργασία της 

εκχύλισης (Accelerate Solid Extraction). Αυτοί είναι η (α) επιλογή του κατάλληλου διαλύτη και των 

αναλογίων του, (β) η επίδραση της θερμοκρασίας, (γ) η διάρκεια της εκχύλισης και (δ) η 

επίδραση της πίεσης. Στις περισσότερες έρευνες [4], [5], [6] χρησιμοποιήθηκαν, για την εκχύλιση, 

διαλύτες όπως μεθανόλη, αιθανόλη, γλυκερίνη, διχλωρομεθάνιο, ισοπροπανόλη και εξάνιο. Ο 

διαλύτης που έχει επιλεχθεί στα πειράματά μας είναι μίγμα νερού-γλυκερίνης, κατόπιν 

βιβλιογραφικής έρευνας [7]. H γλυκερίνη αποτελεί μία λειτουργική, εύχρηστη και αβλαβή ουσία, 

φιλική προς το περιβάλλον.  

Ένας νέος παράγοντας όπου εστιάζεται η έρευνα μας, για πρώτη φορά, είναι η πίεση. Πιο 

συγκεκριμένα, μελετάται πως η εκχύλιση υπό πίεση (PLE) θα επηρεάσει τη συγκέντρωση των 

ανακτώμενων πολυφαινολικών ουσιών. Η εκχύλιση υπό πίεση χαρακτηρίζεται από το θετικό 

οικολογικό της αποτύπωμα, λόγω της μικρής διάρκειάς της και της μικρότερης  απαιτούμενης 

ποσότητας διαλυτικού μέσου. Σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, διαπιστώθηκε η αύξηση 

του ρυθμού διάχυσης, της διαλυτότητας, της μεταφοράς μάζας και η μείωση του ιξώδους και της 

επιφανειακής τάσης [8],[9].    
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