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Анотація

Проведений  аналіз  літературних  джерел  показує,  що  останнім  часом

спостерігається  значне  розширення  потужностей  вже  існуючих,  а  також

зростання кількості нових підприємств виробництва харчової олії. Основними

проблемами таких виробництв сьогодні  є  велика кількість стічних вод,  які  є

стоками виробничого процесу,та накопичення відходів від виробництва олій.

Харчова промисловість належить до найбільш матеріаломістких галузей,

тому раціональне використання сировини має особливо важливе значення.

Запропоновоно  вирішення  однієї  з  головних  проблем  олійного

виробництва, а саме: використання відходів виробницта олії промисловості, на

прикладі  використання  відходів  кукурудзяної  олії.  Опрацьовано  процес

виготовлення  адсорбенту  із  кукурудзяних  кочорижок  на  підприємстві

виготовлення  кукурудзяної  олії  задля  забезпечення  екологчної  безпеки,  та

перевірено на практиці його доцільність очищення олії.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:  переробки відходів  виробництва  кукурудзяної  олії,

екологічної безпеки, адсорбенту, пероксидне число, очищення рослинних олій.
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