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РЕФЕРАТ
Кваліфікаційну  роботу  магістра  присвячено  дослідженню

залежності  процесу  біометаногенезу  на  основі  субстрату  із  синьо-зелених
водоростей від фізико-хімічних факторів середовища.

Актуальність  теми  полягає  в  тому,  що  в  контексті  зазначеного  вище,
вбачається  досить  перспективним  утилізація  надлишкової  біомаси  синьо-
зелених  водоростей  шляхом  їх  переробки  на  метан.  Це  надасть  можливість
суттєво  знизити  екологічне  навантаження  на  водні  екосистеми  і  зменшити
негативні  наслідки  процесу  «культурної  евтрофікації»  водойм  у  період
неконтрольованого  розмноження  й  відмирання  ціанобактерій  та  інших
гідробіонтів.  Крім відчутного  природоохоронного  ефекту  отримання в  якості
цільового  продукту  високоенергетичного  біопалива  надає  пропонованому
біотехнологічному проекту економічної привабливості. Однак задля оптимізації
технологічного процесу та його подальшого широкого впровадження необхідно
попередньо визначити фактори, що впливають на перебіг біохімічних процесів
у реакторі, а також з’ясувати ступінь їх впливу на загальний вихід біогазу і його
якісні показники.

Об’єктом дослідження є процес біотрансформації субстратної суміші на
основі  органічної  речовини  ціанобактерій  та  активного  мулу  на  метан.
Предметом дослідження є сировинна база; біологічний агент; цільовий продукт;
фізико-хімічні,  біохімічні  та  технологічні  особливості  переробки  субстратної
суміші на метан.

Метою магістерської роботи є дослідження впливу факторів середовища
на  ефективність  протікання  процесів  біоконверсії  органічної  речовини
ціанобактерій на метан.

В роботі були використані емпіричні методи дослідження, а саме: метод
мікроскопіювання, під час якого користувалися оптичним мікроскопом Ningbo
Shengheng  XS  –  3330  та  електронним  скануючим  мікроскопом  РЕМ–6В;
лабораторно-аналітичний  –  для  визначення  фізико-хімічних  властивостей
зразків  біогазу;  рентгенофлуоресцентний  аналіз  за  допомогою  аналізатора
EXPERT 3L для вимірювання масової частки (%) основних хімічних елементів
у  зразках  субстратного  біоматеріалу;  абсорбційний  аналіз  при  визначенні
складових компонентів у зразках біогазу; методи біотестування для визначення
фітотоксичного  ефекту  органо-мінерального  добрива  на  піддослідні
сільськогосподарські  культури  та  для  виявлення  гострої  токсичної  дії
відпрацьованого  в  ході  біоконверсії  субстрату  на  живих  тест-об’єктів;
математичний  метод  варіаційної  статистики  –  при  обробці  отриманих
експериментальних даних та оцінці ступеня їх достовірності; метод системного
аналізу  –  під  час  аналізу  та  узагальнення  результатів  і  розрахунків,  метод
планування експерименту.

Ключові  слова:  MICROCYSTIS  AERUGINOSA,  БІОМЕТАНОГЕНЕЗ,
БІОГАЗ, МЕТАН, ЦІАНОБАКТЕРІЇ, ХІМІЧНИЙ СКЛАД, ТЕМПЕРАТУРА.



ABSTRACT
The master's qualification work is devoted to the study of the dependence of

the process of biomethanogenesis on the basis of a substrate of blue-green algae from
physicochemical factors of the environment.

The relevance of the topic is that, in the context of the above, it is considered
quite promising to utilize the excess biomass of blue-green algae by processing them
into  methane.  This  will  significantly  reduce  the environmental  burden on aquatic
ecosystems and reduce the negative effects of the process of "cultural eutrophication"
of  reservoirs  during  the  period  of  uncontrolled  reproduction  and  extinction  of
cyanobacteria and other aquatic organisms. In addition to the tangible environmental
impact  of  producing  high-energy  biofuels  as  a  target  product,  the  proposed
biotechnological  project  offers  economic  attractiveness.  However,  in  order  to
optimize the process and its further widespread implementation, it is necessary to pre-
determine the factors that influence the course of the biochemical processes in the
reactor, as well as to determine the degree of their impact on the overall biogas output
and its quality indicators.

The  object  of  the  study  is  the  process  of  biotransformation  of  a  substrate
mixture based on organic matter of cyanobacteria and activated sludge for methane.
The subject of the study is the raw material base; biological agent; the target product;
physicochemical, biochemical and technological features of processing of substrate
mixture into methane.

The purpose of the master's thesis is to study the influence of environmental
factors  on  the  efficiency  of  the  processes  of  bioconversion  of  organic  matter  of
cyanobacteria to methane.

Empirical  research methods were used in  the work,  namely:  the method of
microscopy,  using  a  Ningbo  Shengheng  XS-3330  optical  microscope  and
anelectronic scanning microscope REM-6B; laboratory-analytical – to determine the
physicochemical properties of biogas samples; X-ray fluorescence analysis using an
EXPERT 3L analyzer to measure the mass fraction (%) of basic chemical elements in
samples  of  substrate  biomaterial;  absorption  analysis  for  the  determination  of
constituent  components  in  biogas  samples;  biotest  methods  to  determine  the
phytotoxic effect of organo-mineral fertilizer on experimental crops and to detect the
acute toxic effects of the spent bio-conversion of the substrate on live test objects;
mathematical  method  of  variational  statistics  –  when  processing  the  obtained
experimental data and estimating the degree of their reliability; method of system
analysis – during analysis and generalization of results and calculations, method of
experiment planning.

KEYWORDS:  MICROCYSTIS AERUGINOSA,  BIOMETHANOGENESIS,
BIOGAS,  METHANE,  CYANOBACTERIA,  CHEMICAL  COMPOSITION,
TEMPERATURE.


