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РЕФЕРАТ 

Пояснювальна записка: 112 с., 22 рис., 13 табл., 115 посилань.
Кваліфікаційну  роботу  магістра  присвячено  дослідженню  способів

вилучення  із  ціанобактерій  ліпідів  для  біопалива.  На  підставі  аналізу
літературних  джерел  за  мету  поставлено  визначення  оптимальних  умов
проведення  процесу  екстракції  для  максимального  вилучення  ліпідів  із
ціанобактерій,  які  в  значних  кількостях  утворюються  влітку  у  поверхневиx
природних  водаx  унаслідок  евтрофікації,  що  формує  екологічну  небезпеку
водних екосистем.

Проведено хроматографічний аналіз зразків сухого та вологого субстратів,
в  результаті  якого  встановлено,  що  у  досліджуваних  пробах  присутні  такі
біологічно  активні  речовини  як:  фосфатидилхолін,  фосфатидилетаноламін  та
фосфатидилгліцерин.

Доведено,  що  реалізація  розробленого  способу  вилучення  ліпідів  з
ціанобактерій має  вагомі  енерго-  та  ресурсозберігаючий галузеві  ефекти при
подальшому використанні отриманої сировини, зокрема: використання біомаси
ціаней  як  субстрату  для  отримання  енергоносіїв;  отримання  природного,
екологічно  безпечного  ліпідного  екстракту  для  використання  у  різних
біологічних  або  хімічних  технологіях;  відновлення  порушеної  внаслідок
евтрофування  структурно-функціональної  організації  літоральних  екосистем
шляхом вилучення біомаси ціанобактерій у промислово рентабельних обсягах з
полісапробних зон природних і штучних евтрофних водойм.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  БІОМАСА,  ЦІАНОБАКТЕРІЇ,  ЛІПІДИ,
ЕКСТРАКЦІЯ, ТОНКОШАРОВА XРОМАТОГРАФІЯ.



ABSTRACT
Explanatory note: 112 p., 22 figures, 13 tables, 115 references.

The  master’s  qualification  work  is  devoted  to  the  study  of  methods  of  lipids
extraction from cyanobacteria for biofuels.  On the basis of the literature analysis,
there  have  been  defined  the  aim  of  determining  the  optimal  conditions  for  the
extraction process for the maximum extraction of lipids from cyanobacteria, which in
large quantities are formed in surface natural waters in summer due to eutrophication,
which poses an environmental risk to aquatic ecosystems.

The Folch method was applied for  the extraction of  lipids,  the principle of
which was to use a chloroform-methanol mixture (2:1) as a solvent and extragents ‒
ethanol  and petroleum ether (1:2).  On the basis  of  experimental  data  it  has been
proved that the mixture of methanol and chloroform is more effective.

The chromatographic analysis of samples of dry and wet substrates was carried
out,  which  revealed  that  the  biologically  active  substances  such  as
phosphatidylcholine,  phosphatidylethanolamine  and  phosphatidylglycerol  were
present in the tested samples.

It  is  proved that  the implementation of  the developed method of extracting
lipids from cyanobacteria has significant energy and resource-saving branch effects in
the further use of the obtained raw materials, in particular: the use of cyan biomass as
a substrate for energy production; generating a natural, environmentally friendly lipid
extract  for  the  use  in  various  biological  or  chemical  technologies;  renewing  the
structural  and  functional  organization  of  the  literal  ecosystems  disrupted  due  to
eutrophication by extraction of  cyanobacteria  biomass in  industrial  and profitable
amount from polysaccharide zones of natural and artificial eutrophic reservoirs.

BIOMASS,  CYANOBACTERIA,  LIPIDS,  EXTRACTION,  THIN-LAYER
CHROMATOGRAPHY.


