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4. ОПИС ПРОЄКТУ 

 

4.1. Мета Проєкту (до 200 знаків) 

Підвищити ефективність використання рослинних ресурсів, виявити природні 

антиоксиданти для покращення стабільності біодизелю, застосувати нанорозмірні плівкові 

фотокаталізатори для конверсії біомаси. 

 

4.2. Основні завдання Проєкту (до 400 знаків) 

Здійснити екстракцію активних сполук; визначити оптимальні умови екстрагування; 

ідентифікувати компоненти. 

Визначити активність плівок титанатів заліза у конверсії лігніну під дією УФ і видимого 

світла. 

Дослідити антиоксидантні властивості екстрактів, визначити ефективність антиоксидантів 

у гальмуванні окиснення біодизелю. 

Розробити протоколи для нарощування біомаси з високим вмістом антиоксидантів. 

 

 

4.3. Детальний зміст Проєкту: 

 

- Сучасний стан проблеми  (до 400 знаків) 

Збереження довкілля і підвищення біобезпеки людини потребує розвитку «зелених» технологій та 

джерел енергії. Заміна традиційного палива біодізелем дозволяє покращити екобезпеку, але 

потребує ефективних антиоксидантів, які підвищують стабільність біодізеля. Нові антиоксиданти 

будуть одержані із біовідходів, рослин in vitro, ex vitro, ex situ, in situ та внаслідок фотокаталітичної 

конверсії лігніну. 

 

- Новизна Проєкту (до 400 знаків) 

Проведення фотокаталітичної конверсії лігніну за участі нанорозмірних плівок титанатів 

заліза. 

Порівняльне дослідження складу антиоксидантів у екстрактах, одержаних із біомаси, 

внаслідок конверсії лігніну та екстрагованих із культури in vitro; визначення їхньої здатності 

гальмувати окиснення біодизелю. 

Розробка технологій, що дозволять промотувати біосинтез активних сполук в асептичній 

культурі. 

 

 

- Методологія дослідження (до 400 знаків) 

Для виділення активних сполук із рослин застосовуються методи екстракції. Методи ВЕРХ, 

МАЛДІ МС використовуються для встановлення складу антиоксидантів, властивості яких 

вивчаються методом Фоліна-Чокальтеу і DPPH-тестом. Стабільність біодизелю до окиснення 

досліджується за зміною кислотного числа. Плівки одержуються золь-гель методом. Культура in 

vitro вирощується в умовах активного експерименту. 



  

5. ОТРИМАНІ НАУКОВІ АБО НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ (до 2 сторінок) в 

поточному році/ в рамках реалізації Проєкту, зокрема: 
 

5.1. Опис наукових або науково-технічних результатів, отриманих в рамках виконання 

Проєкту (із зазначенням їх якісних та кількісних (технічних) характеристик) 

 

В рамках першого етапу реалізації проєкту отримано наступні результати: 

 

1. Одержано стерильну культуру ярового сорту рижію посівного (Camelina sativa (L.) Crantz) 

«Клондайк». Показано, що для отримання стерильної культури оптимально 

використовувати насіння. Виявлено умови знезараження насіння та склад поживного 

середовища для перших етапів культивування.  

2. З використанням методів мацерації, ультразвукової екстракції та шляхом кип’ятіння 

одержано екстракти із листя рослин, що вирощені в різних умовах: ex situ (Магнолія кобус, 

Магнолія суланжа), еx vitro (Камелія японська), in situ та in vitro (Щучник антарктичний).  

3. За допомогою методів ВЕРХ та МАЛДІ МС проаналізовано склад 12 рослинних екстрактів. 

Встановлено якісний склад та визначено кількісний вміст основних груп біологічно 

активних речовин, присутніх у екстрактах, зокрема флавоноїдів, фенольних кислот та 

каротиноїдів. Встановлено, що флавоноїди переважно представлені катехінами та 

глікозидами кверцетину, кемпферолу, лютеоліну і апігеніну. Фенольні кислоти – похідними 

оксикоричних кислот та похідними галової і елагової кислот.  

4. Показано, що ультразвукова екстракція збільшує вихід біологічно активних речовин із 

сировини. Встановлено, що рослини, вирощені в умовах in vitro, за загальним вмістом 

біологічно активних речовин не поступаються рослинам, що зростають у природі. 

5. За допомогою методу Фоліна-Чокальтеу та DPPH-тесту встановлено, що досліджені 

рослинні екстракти є цінним джерелом антиоксидантних/ відновлюючих агентів, вміст яких 

відповідає еквіваленту 1-4 мМ розчину аскорбінової кислоти. Показано, що вирощування 

рослин в умовах in vitro дозволяє одержувати екстракти з високим вмістом антиоксидантів 

і з високою антирадикальною активністю; такі екстракти можуть бути використані для 

запобігання окисненню біодізелю. 

6. З використанням стандартного методу вивчення стабільності дизелю/біодизелю за 

прискореною процедурою розпочато дослідження вихідних зразків біодизелю (одержаних 

з олії ріпаку та рижія посівного), та зразків біодізелю з додаванням антиоксидантів 

(екстракту Камелія японська). Відпрацьовано методику визначення кислотного числа 

біодизелю у присутності та за відсутності антиоксиданту; визначено кислотні числа 

досліджуваних зразків, які характеризують зміну властивостей біодизелю протягом 1 

місяця зберігання. 

7. Для застосування в процесах фотокаталітичних перетворень золь-гель методом синтезовано 

серії плівок ТіО2 та титанатів заліза. Варіація умов синтезу, а саме зміна співвідношення 

йонів металів та додавання різного вмісту сечовини до золю, дозволила одержати 

фотокаталізатори заданого складу та структури. 

 

 

5.2. За наявності науково-технічної продукції обґрунтування її переваг у порівнянні з 

існуючими аналогами 

Перевагами плівкових фотокаталізаторів, що містять йони Феруму є здатність поглинати 

видиме світло, багаторазове використання, легке вилучення, нанесення покриття на різні типи 

підкладинок, низька собівартість одержання.  

Перевагами природних антиоксидантів як інгібіторів окиснення біодизелю, на відміну від 

синтетичних, є відновлюваність сировини, безпечніть, екологічніть, відносно низька вартість, 

більша ефективність у різних відновлювальних та антирадикальних процесах 

 

 




