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Анотація

Визначено  актуальність  теми  роботи,  мету,  основні  задачі  досліджень,

об’єкт  дослідження,  предмет  дослідження,  методи  дослідження  та  наукову

новизну одержаних результатів.

Розглянуто  та  проаналізовано  сучасний  стан  одержання  біодизельного

пального,  його  склад  та  властивості,  проведено  аналіз  стічних  вод

м’ясопереробної  промисловості,  розглянуті  методи  одержання  адсорбентів  із

рослинних відходів. 

Проаналізовано склад жирової сировини, розглянуті методи дослідження

властивостей жирів, методика одержання наноструктурованого адсорбенту на

основі  соняшникового  лушпиння  та  методика  одержання  біодизельного

пального. 

Описано  методологію  переробки  вторинної  жирової  сировини  в  біодизельне

пальне та проведено дослідження параметрів біодизельного пального.

Ключові  слова:  екологічна  безпека,  наноструктурований  адсорбент,

біодизельне пальне, жирова сировина, каталізатор Калій метилату.
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