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Pētījums īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu, projekta “Meža nozares kompetences centrs” ietvaros, saskaņā ar 
13.10.2016 noslēgto līgumu nr. 1.2.1.1/16/A/009 starp SIA “Meža nozares kompetences centrs” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.



Rezultāts: radīta industriāla mēroga kosmētikas 
izejvielas - betulīna ražošanas un apstrādes 
tehnoloģija

�Rezultāta īss apraksts:

• Noskaidrotas optimālās izejmateriāla iegūšanas metodes un to ietekme uz ražošanas procesu un 
gala produktu;

• Mērogota līdz industriālam līmenim optimālā izejmateriāla sagatavošanas metode ;

• Apkopoti optimālie ekstrakcijas parametri;

• Validēta ekstrakta skalošanas (attīrīšanas) metode;

• Noteikti optimālie ekstraktvielas malšanas un sijāšanas tehnoloģiskie parametri

• Kosmētikas izejvielas raksturošana un pavaddokumentu izstrādes aktivitātes:

- Izstrādāta ekstrakta datu lapa un drošuma sertifikāts;

- Iegūti rezultāti par betulīna konservējošajām un antioksidanta īpašībām kosmētiskajos līdzekļos. 
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P3 Attiecināmās izmaksas

Projekta izmaksu pārtēriņš , kas netika attiecināts 20 000 EUR



Izejmateriāla 
sagatavošana

• - Bērza tāss jāatdala ar sijāšanas paņēmienu;

• - Atdalītas bērza tāss mitrums 18-20%;

• - Pirms malšanas jāizžāvē līdz 4-6% mitrumam;

• - Malšana jāveic caur 6mm sietu;

• - Jāatsijā frakcija, kas mazāka par 1mm (derīgā frakcija 1-
4mm), lai atdalītu smalkās lūksnes daļiņas un atvieglotu 
ekstrakta filtrēšanas operāciju.



Optimālie ekstrakcijas parametri

Balstoties uz 120 ekstrakciju 
pieredzi, formulēti optimālie 

parametri ekstrakcijas 
sistēmas rūpnieciskai 

mērogošanai:

Stabila ekstrakcijas 
temperatūra 60-70°C un 

mehāniskā maisīšana; 
Jāveic 2 secīgas ekstrakcijas; 

Materiāls – šķirota bērza 
tāss; 

Frakcija 1-4mm (malta caur 
6mm sietu) ar pēc iespējas 

mazāku smalkās frakcijas (1-
2mm) saturu; 

Izejmateriāla apjoms 
reaktorā ne vairāk kā 10% 

pēc masas, apjoms kopā ar 
šķīdinātāju ne vairāk kā 70% 

pēc tilpuma. 



Ekstrakta skalošana (attīrīšana)

Veicot bērza tāss ekstraktvielu pastas 
skalošanu ar ūdeni, izdevās iegūt 
ekstraktvielas, kas pēc 
organoleptiskajām īpašībām atbilst 
kosmētisko preparātu vajadzībām, 
kas pierāda, ka pastāv iespēja iegūt 
kvalitatīvas ekstraktvielas arī no ne tik 
kvalitatīvas izejvielas.

Izejvielu kvalitātes izmaiņas gada 
griezumā



Ekstraktvielu malšanas un frakcionēšanas procesa optimizācija

• Sadarbībā ar Vācijas uzņēmumu Retsch ir veiksmīgi
pabeigts ekstraktvielu malšanas eksperiments un atrasta
efektīva tehnoloģija ekstraktvielu malšanai līdz 75 µm,
izmantojot 360 o sietu ar trapecoīda acs diametru 0.12mm.
Metodes efektivitāte sasniedza 99%.

• Šī malšanas tehnoloģija ir viegli mērogojama, izmantojot
vienkāršus izejmateriāla un samaltā produkta padeves
mehānismus.



Tehnoloģijas validēšana 
un mērogošanas 
secinājumi

• Izstrādāti mērogošanas priekšlikumi 
un plāns



Kosmētikas izejvielas raksturošana 
un pavaddokumentu izstrādes 
aktivitātes:

• Pārskata periodā pabeigts pētījums par ekstrakta 
konservanta un antioksidanta īpašībām 
kosmētiskajos līdzekļos. 



Kosmētikas izejvielas 
raksturošana un 

pavaddokumentu 
izstrādes aktivitātes:

Bērza tāss ekstraktu 
saturošu kosmētisko 
krēmu antioksidanta 
īpašību testi, izmantojot 
OXIPRESS iekārtu



Kosmētikas izejvielas raksturošana un 
pavaddokumentu izstrādes aktivitātes:

Bērza tāss ekstraktu saturošu kosmētisko krēmu 
konservanta īpašību testi (antimikrobiālās
aizsardzības novērtējums jeb “challenge test”)

Testu rezultāti parādīja, ka bērza tāss ekstraktam 
piemīt konservējošās īpašības attiecībā uz 2 
(baktērija – Staphylococcus aureus un mikroskopiskā 
sēne – Aspergillus brasiliensis) no 5 testējamiem 
mikroorganismu veidiem. 



Kosmētikas 
izejvielas 
raksturošana un 
pavaddokumentu 
izstrādes 
aktivitātes:

Testi:

In vitro antiradikālās
aktivitātes un 
iedarbības uz šūnu 
dalīšanos novērtējums

Salīdzinoši augsta 
antiradikālā aktivitāte un 
potenciāls veicināt ādas 
šūnu dalīšanos novērota 
koncentrācijās, kas 
nepārsniedz 0,63%, jeb 
4,41 µg/ml



Pieredzes apmaiņa

Projekta ietvaros notikusi pieredzes apmaiņa ar 
uzņēmumiem 

Amryth Pharma

Alvan Blanch

Retsch



Prognozes par tālāko 
pētījuma gaitu, ņemot vērā 
līdz šim sasniegto

• Tiks turpināts pētnieciskais darbs pie 
izejmateriāla sagatavošanas tehnoloģijas
pilnveidošanas, šķīdinātāju loka
paplašināšanas un pārkristalizācijas, 
nolūkā iegūt augstas tīrības betulīnu.


