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Streszczenie. Celem pracy byáo okreĞlenie wáasnoĞci fizyko-chemicznych Biodiesli PME i RME uzyskanych z zuĪytych olejów palmowego (frytury) i rzepakowego oraz skutecznoĞci neutralizacji Ğcieków po ich
produkcji. Biodiesel PME wyprodukowano z oleju palmowego na którym byáy smaĪone frytki, natomiast
RME z oleju rzepakowego na którym byáy smaĪone ryby. Z badaĔ wynika, Īe wybrane wáasnoĞci fizykochemiczne PME są zbliĪone do odpowiednich RME. Jedyną duĪą róĪnicą jest skáad i udziaá poszczególnych
kwasów táuszczowych. Dokonano neutralizacji PME i RME zakwaszoną wodą, a nastĊpnie okreĞlono skáad
chemiczny Ğcieków. Przy pomocy wyspecjalizowanej biocenozy okreĞlono skutecznoĞü neutralizacji metanolu
zawartego w Ğciekach po produkcji Biodiesli.
Sáowa kluczowe: Biodiesel PME (estry metylowe oleju palmowego), Biodiesel RME (estry metylowe oleju
rzepakowego), wáasnoĞci fizyko-chemiczne Biodiesla, biologiczna neutralizacja metanolu.

WSTĉP
Obecnie duĪo uwagi poĞwiĊca siĊ moĪliwoĞci wykorzystania surowców odpadowych do
produkcji biopaliw. Dla Biodiesla FAME naturalnymi są wszelkiego typu oleje roĞlinne lub táuszcze
zwierzĊce. We wczeĞniejszych latach niektóre przepracowane táuszcze byáy przerabiane na paszĊ
dla zwierząt. Jednak w tego typu surowcach oprócz kwasów táuszczowych znajdują siĊ równieĪ
toksyny, które przedostają siĊ z paszy do organizmów zwierząt. Tam siĊ kumulują i podczas spoĪywania miĊs przedostają siĊ do organizmu czáowieka. Dlatego uwaĪa siĊ Īe tego typu surowce
winny byü wykorzystane na inne cele, najlepiej biopaliwowe.
W Europie do celów kulinarnych najwiĊcej jest uĪywanych oleju rzepakowego oraz oleju
palmowego (frytury). Olej rzepakowy jest uwaĪany za bardziej szlachetny i jest gáównie uĪywany
do wypieków, ale równieĪ do smaĪenia bardziej delikatnych potraw. Natomiast do gáĊbokiego
smaĪenia powinien byü uĪywany olej palmowy. W pracy przedstawiono wyniki badaĔ okreĞlających wáasnoĞci fizyko-chemiczne biopaliw PME (Palm Oil Methyl Esters) i RME (Rapsod
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Methyl Esters) uzyskanych odpowiednio z oleju palmowego (frytur) i rzepakowego oraz wyniki
neutralizacji Ğcieków powstaáych przy produkcji Biodiesla.

CEL I ZAKRES PRACY
Celem pracy byáo okreĞlenie wybranych wáasnoĞci fi zyko-chemicznych PME i RME
uzyskanych z zuĪytych olejów palmowego (frytury) i rzepakowego oraz dokonanie neutralizacji
Ğcieków uzyskanych po produkcji Biodiesli. Zakres obejmowaá wytworzenie Biodiesli PME
i RME, a nastĊpnie okreĞlenie i porównanie nastĊpujących parametrów: skáadu i ukáadu kwasów
táuszczowych, lepkoĞci dynamicznej w funkcji temperatury (wáasnoĞci reologicznych), ciepáa
spalania i wáasnoĞci opaáowej oraz liczby cetanowej mieszanin ww. Biodiesli z handlowym
olejem napĊdowym o udziale biokomponentu w mieszaninie od 0 do 40% (V/V). Dokonano
neutralizacji PME i RME zakwaszoną wodą, a nastĊpnie okreĞlono skáad chemiczny Ğcieków.
Do Ğcieków zadano wyselekcjonowaną biocenozĊ, przy pomocy której dokonano biologicznej
neutralizacji metanolu.

WYNIKI BADAē
Biopaliwa PME i RME zostaáy wyprodukowane w reaktorze typ GW-10 wáasnej konstrukcji
naleĪącym do Maáopolskiego Centrum Odnawialnych ħródeá Energii „BioEnergia”. Do transestryfikacji (metanolizy) olejów zastosowano alkohol metylowy. Jako katalizator ww. reakcji zastosowano
alkaliczny wodorotlenek potasu KOH. Proces transestryfikacji prowadzono dwuetapowo wedáug
technologii MCOħE „BioEnergia” i uzyskano stopieĔ przereagowania olejów w estry wynoszący
ponad 98% (m/m). Obydwa FAME speániają, co do zawartoĞci estrów w FAME wymogi normy
EN 14214 na biopaliwo dla silnika wysokoprĊĪnego (Diesla). OkreĞlenie stopnia konwersji dokonano zgodnie z EN ISO 5508 przy uĪyciu chromatografu gazowego firmy THERMO Scientific,
typ GC Ultra.
Po przeprowadzeniu transestryfikacji dokonywano neutralizacji katalizatora KOH poprzez
przemycie zakwaszoną wodą o stĊĪeniu 1% kwasem octowym CH3COOH. Do wykwaszania stosowano 2dm3 roztworu CH3COOH na kaĪde 10dm3 FAME. Przemywanie Biodiesla przeprowadzano
dwu lub trzykrotnie aĪ do uzyskania pH 7-8. Powstaáe po zastosowaniu wodorotlenku potasu sole
i mydáa przedostawaáy siĊ do wody, która po caáym procesie stawaáa siĊ Ğciekami.
WáasnoĞci fizyko-chemiczne biopaliw FAME zaleĪą od iloĞci poszczególnych estrów kwasów
táuszczowych. Biodiesel zawiera estry kwasów począwszy od kwasu mirystynowego zawierającego
czternaĞcie atomów wĊgli w áaĔcuchu C14 do kwasu nerwonowego bazującego na dwudziestu czterech atomach wĊgla C24:1. Badania przeprowadzono wielokanaáowym chromatografem gazowym
firmy Thermo typ TRACE GC Ultra, a ich wyniki zamieszczono w tabeli 1.
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Tab. 1. Porównanie iloĞci kwasów táuszczowych w biopaliwach PME i RME
Tab. 1. Comparison of the composition and share of individual fatty acids in PME and RME
Nazwa i udziaá kwasu
táuszczowego % (m/m)

Wzór chemiczny

Biodiesel PME
po smaĪeniu frytek

Biodiesel RME
po smaĪeniu ryb

kwas mirystynowy

C14:0

0,027

0,056

kwas pentadekanowy

C15:0

0,000

0,047

kwas palmitynowy

C16:0

0,005

4,513

kwas palmitooleinowy

C16:1

12,060

0,254

kwas heptadekanowy

C17:0

0,231

0,122

kwas stearynowy

C18:0

3,092

1,831

kwas oleinowy

C18:1

73,397

61,308

kwas linolowy

C18:2

8,216

19,861

kwas lineolenowy

C18:3

0,709

8,434

kwas arachidowy

C20:0

0,407

0,624

kwas eikozenowy

C20:1

0,276

1,549

kwas eikozadienowy

C20:2

0,000

0,000

kwas homo-Ȗlinolenowy

C20:3

0,000

0,000

kwas behenowy

C22:0

0,000

0,328

Kwas erukowy

C22:1

0,000

0,564

kwas lignocerynowy

C24:0

0,000

0,192

kwas nerwonowy

C24:1

0,000

0,136

6 = 98,42 % (m/m)

6 = 98,80% (m/m)

StopieĔ identyfikacji estrów metylowych
kwasów táuszczowych

Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, Īe obydwa FAME zawierają duĪe iloĞci korzystnych
estrów kwasu oleinowego. Przy czym w Biodieselu PME znajduje siĊ nawet o ponad wiĊcej 20%
ww. estrów niĪ w RME. Biodiesel PME charakteryzuje siĊ dwa razy mniejszą iloĞcią estrów
kwasu linolowego, co jest równieĪ bardzo korzystne. Niestety posiada bardzo duĪo, bo aĪ 12%
niepoĪądanego estru kwasu palmitooleinowego. Ester tego kwasu nawet w temperaturach dodatnich (okoáo 20oC) zaczyna siĊ wytrącaü w postaci staáej fazy. Wraz z obniĪaniem temperatury, ale
jeszcze w zakresie wartoĞci dodatnich, obserwuje siĊ zwiĊkszenie warstwy scalonej. Tymczasem
w RME dopiero w temperaturach poniĪej -10oC pojawiają siĊ pierwsze konglomeraty scalonego
biopaliwa. Pojawienie siĊ fazy staáej w biopaliwie powoduje pogorszenie páynnoĞci paliwa oraz
moĪe powodowaü blokadĊ filtra paliwowego poprzez osadzanie siĊ cząstek na jego powierzchni.
Podobne zaleĪnoĞci ukáadu kwasów táuszczowych w Biodieslu RME wykazano równieĪ w innej
publikacji [9].
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OKREĝLENIE WPàYWU TEMPERATURY NA LEPKOĝû
DYNAMICZNĄ BIOPALIW PME I RME

lepkość dynamiczna [mPas]

LepkoĞü dynamiczna jest miarą oporu przepáywu lub deformacji cieczy [Polska norma PNEN ISO 3104]. Wpáywa równieĪ na przebieg wtrysku, zasiĊg strugi i rozpylanie paliwa w komorze
spalania silnika. DuĪa lepkoĞü niektórych biopaliw stanowi pewien problem szczególnie dla nowej
generacji silników ze wzglĊdu na duĪe ciĞnienia wtrysku.
Jak wynika z innych badaĔ lepkoĞü paliw i biopaliw roĞnie wraz z obniĪaniem temperatury.
Badania reologiczne okreĞlające zachowanie siĊ biopaliw w funkcji temperatury wykonano przy
uĪyciu reometru fi rmy Anton Paar dodatkowo wyposaĪonego w wannĊ termostatyczną fi rmy
Grant, a ich wyniki zaprezentowano na rysunkach 1 i 2.
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Rys. 1. Wpáyw temperatury na lepkoĞü dynamiczną Biodiesla RME uzyskanego
z oleju rzepakowego po smaĪeniu ryb
Fig. 1. Temperature influence on the cinematic viscosity of RME Biodiesel
from raw rape seed oil after frying fish
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Rys. 2. Wpáyw temperatury na lepkoĞü dynamiczną Biodiesla PME uzyskanego
z oleju palmowego po smaĪeniu frytek
Fig. 2. Temperature influence on the cinematic viscosity of PME Biodiesel
from palm oil after frying French fries

LepkoĞü dynamiczna biopaliw charakteryzuje siĊ niewielkimi zmianami w zakresie temperatur powyĪej 5oC. JednoczeĞnie obniĪanie temperatury poniĪej 0oC powoduje znaczny przyrost
lepkoĞci dynamicznej, co w znaczny sposób ogranicza stosowanie biopaliw w temperaturach
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ujemnych, a wiĊc zimą. Tego typu zaleĪnoĞci publikują w swoich materiaáach równieĪ inni autorzy
badaĔ [1,2,3,4]. Biopaliwo PME charakteryzuje siĊ w caáym zakresie okoáo dwukrotnie wiĊkszą
lepkoĞcią dynamiczną od RME. LepkoĞü dynamiczna w temperaturze 20oC Biodiesla RME wynosi
okoáo 18mPas, natomiast PME 36mPas. Wraz z obniĪaniem temperatury roĞnie, by w temperaturze
0oC osiągnąü wartoĞü odpowiednio 38 dla RME i 62 mPas dla PME. Natomiast w temperaturze
-15oC znacznie wzrosáa i przyjmuje wartoĞci dla RME 107, natomiast dla PME aĪ ponad 230
mPas. Podobne zaleĪnoĞci dotyczące wpáywu temperatury na lepkoĞü biodiesla FAME wykazano
równieĪ w innej publikacji [9].

OKREĝLENIE LICZBY CETANOWEJ BIOPALIW
ZAWIERAJĄCYCH BIOKOMPONENT PME I RME
Do oszacowania liczby cetanowej, gáównego parametru decydującego o zdolnoĞciach samozapáonowych FAME zastosowano analizator Iron Diesel firma Grabner Instruments. Aparat szacuje
LC przy zastosowaniu áącznie dwóch metod: pomiarze absorpcji charakterystycznego promieniowania i szacowaniu w oparciu o spektrum oraz obliczeĔ modelami matematycznymi. Jak pokazują
badania otrzymane wyniki LC dla kilku olejów napĊdowych są porównywalne z otrzymanymi
metodą silnikową [6].
Na rysunkach 3 i 4 zaprezentowano wyniki badaĔ okreĞlających wpáyw udziaáu biokomponentu PMR i RME do oleju napĊdowego LOTOS Dynamic Diesel na liczbĊ cetanową LC.
Biodiesel PME z oleju palmowego po smażeniu frytek
Bazowy olej napędowy - LOTOS Dynamic Diesel
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Rys. 3. Wpáyw zawartoĞci biokomponentu PME uzyskanego z oleju palmowego
po smaĪeniu frytek na wartoĞü LC
Fig. 3. Influence of the content of PME biocomponent derived from palm seed oil
after frying French fries on the LC value after frying fish
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Biodiesel RME z oleju rzepakowego używanego do smażenia ryb
Bazowy olej napędowy - LOTOS Dynamic Diesel
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Rys. 4. Wpáyw zawartoĞci biokomponentu RME uzyskanego z oleju rzepakowego
po smaĪeniu ryb na wartoĞü LC
Fig. 4. Influence of the content of RME biocomponent derived from rape seed oil
after frying fish on the LC value

Liczba cetanowa handlowego oleju napĊdowego LOTOS Dynamic Diesel wynosiáa 52,6.
Wraz ze zwiĊkszaniem dodatku biokomponentu PME i RME wartoĞü LC rosáa. Przy najwyĪszym
40% (V/V) dodatku wartoĞü ww. parametru przekracza juĪ wartoĞü 54 jednostek. Nieco wyĪszą
wartoĞü LC uzyskano stosując biokomponent RME.

OKREĝLENIE CIEPàA SPALANIA I WARTOĝCI
OPAàOWEJ BIOPALIW PME I RME
WartoĞü opaáowa konwencjonalnego oleju napĊdowego speániającego wymogi normy PN
EN-590 zawiera siĊ w przedziale od 42 do 44 MJ/kg [13]. Paliwa pochodzenia „bio” charakteryzują
siĊ mniejszą wartoĞcią opaáową, poniewaĪ w strukturze zawierają tlen oraz inny ukáad atomów
wĊgla i wodoru w wiązaniach cząsteczek [5,7]. Zarówno ciepáo spalania jak i wartoĞü opaáową
wyznaczono zgodnie z PN-86/C-04062, a wyniki badaĔ zamieszczono w tabeli 2.
Tab. 2. Ciepáo spalania i wartoĞü opaáowa biopaliw RME i PME
Tab. 2. Combustion heat and calorific value of RME and PME biofuels
Rodzaj Biodiesla FAME

Ciepáo spalania [MJ/kg]

WartoĞü opaáowa [MJ/kg]

Biodiesl RME z oleju rzepakowego po smaĪeniu ryb 40,2

36,8

Biodiesl PME z oleju palmowego po smaĪeniu frytek 39,7

36,3

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 2 zarówno ciepáo spalania jak i wartoĞü opaáowa
przybierają zbliĪone wartoĞci. Nieznacznie wyĪszą wartoĞcią ww. parametrów charakteryzowaá
siĊ Biodiesel RME. Przy czym naleĪy pamiĊtaü, iĪ w zaleĪnoĞci od odmiany oraz warunków
uprawy ww. parametry mogą nieznacznie zmieniaü swoją wartoĞü. Jak wynika bowiem z badaĔ
dla ozimych odmian rzepaku maksymalny zakres zmian wartoĞci energetycznych moĪe siĊgaü
okoáo 7% [3].
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BIODEGRADACJA METANOLU ZAWARTEGO
W ĝCIEKACH POPRODUKCYJNYCH BIOPALIWA RME I PME.
ZawartoĞü metanolu (MeOH) w Ğciekach jest szczególnie groĨna ze wzglĊdu na toksyczne
dziaáanie tego związku na organizmy Īywe, dlatego w pierwszej kolejnoĞci naleĪy poddaü Ğciek
obróbce biologicznej lub chemicznej, aby doprowadziü do nietoksycznych stĊĪeĔ MeOH dla
osadów czynnych, biologicznych oczyszczalni Ğcieków, typowo do poziomu ok. 500 mg/L [17].
Stwierdzone w badanych próbach Ğcieków stĊĪenie metanolu jest letalne. Z tego powodu naleĪy
w pierwszej kolejnoĞci, przeprowadziü proces utylizacji metanolu.
W tabelach 3 i 4 przedstawiono parametry charakteryzujące Ğcieki poprodukcyjne powstaáe
z oleju otrzymanego po smaĪeniu ryb (dalej zwanego Ğciekiem RME) i smaĪeniu frytek (Ğciek PME).
Tab. 3. Parametry Ğcieku RME
Tab. 3. RME sewage parameters
ĝciek RME

Ğciek zwirowany

Ğciek niezwirowany

jednostka

ChZT

155 000,0

259 000,0

[mg/L]

MetOH

10092,2

-

[mg/L]

Fd wolny

brak*

brak*

[mg/L]

Fd caákowity

brak*

brak*

[mg/L]

pH

4.4

Mikrorg. autochtoniczne (bakterie)

-

brak

[liczba komórek / mL]

Mikrorg. autochtoniczne (droĪdĪe)

-

brak

[liczba komórek / mL]

Tab. 4. Parametry Ğcieku PME
Tab. 4. PME sewage parameters
ĝciek PME

Ğciek zwirowany

Ğciek niezwirowany

Jedn.

ChZT

630 000,0

577000,7

[mg/L]

MetOH

35734,3

-

[mg/L]

Fd wolny

brak*

brak*

[mg/L]

Fd caákowity

brak*

brak*

[mg/L]

pH

3.75

Mikrorg. autochtoniczne (bakterie)

-

Mikrorg. autochtoniczne (droĪdĪe)

-

[liczba komórek / mL]
brak

[liczba komórek / mL]
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W procesie biodegradacji zastosowano biocenozĊ bakteryjną wyselekcjonowaną, namnoĪoną i adaptowaną do uprzednio badanego Ğcieku otrzymanego po produkcji Biopaliwa CMSE
o skáadzie dominujących szczepów tab.5
Tab. 5. Skáad szczepów dominujących w biocenozie Ğcieków CMSE
Tab. 5. Composition of dominant strains in CMSE sewage biocoenosis
Nazwa szczepu

LiczebnoĞü komórek bakterii w 1 ml (jtk)*

Citrobacter freundii

7.5 x 10 12

Proteus pennerii

3.0 x 1011

Serratia marcescens

1.0x 109

Alcaligenes faecalis

1.0x 1012

Trichosporon sp.

3.0 x 104

*jtk – jednostki tworzących kolonie

Po dodaniu biocenozy bakteryjnej do surowego Ğcieku RME o stĊĪeniu metanolu wynoszącym 10 092 mg/L otrzymano startowe stĊĪenie metanolu równe 7500 mg/L. Proces biodegradacji
metanolu prowadzono przez 22 dni do momentu stwierdzenia zerowego stĊĪenia tego ksenobiotyku. Pomiar stĊĪenia metanolu okreĞlano metodą chromatografii gazowej, a wyniki degradacji
przedstawiono na rys. 5.

Rys. 5. Biodegradacja MetOH w Ğcieku pochodzącym ze smaĪenia ryb.
Fig. 5. MetOH biodegradation in sewage from frying fish
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Surowy Ğciek RME po biologicznej obróbce wyselekcjonowaną biocenozą mającą na celu
zmniejszenie stĊĪenia MeOH moĪe byü kierowany do grupowych oczyszczalni i nie stanowi
zagroĪenia dla osadów czynnych.

Rys. 6. Biodegradacja MetOH w Ğcieku z „frytury”
Fig. 6. MetOH biodegradation in sewage from palm oil

Zupeánie inną sytuacjĊ obserwowano w przypadku Ğcieku PME, którego parametry podano w tabeli 6. Surowy Ğciek rozcieĔczono 2.5-krotnie, a metanol poddano degradacji za pomocą
uprzednio wyselekcjonowanej biocenozy (tab.5). W ciągu 22 dni prowadzenia procesu degradacji
MeOH stwierdzono spadek stĊĪenia tego związku o ok. 30%, do wartoĞci 9276 mg/L. Prawdopodobnym powodem braku efektywnej degradacji MeOH jest obecnoĞü w Ğcieku inhibitorów enzymów
degradujących ten związek pomimo porównywalnego áadunku zanieczyszczeĔ do Ğcieków PME
i RME. Prezentowany przykáad zwolnionej degradacji Ğcieku generowanego w czasie produkcji
Biodiesla na bazie oleju palmowego dokumentuje záoĪonoĞü procesu oczyszczania. Zastosowanie zuĪytych olejów spoĪywczych lub przepracowanych do produkcji biopaliw na szeroką skalĊ
wymaga uprzednich badaĔ powstaáych Ğcieków ze wzglĊdu na ochronĊ Ğrodowiska naturalnego.
Prawdopodobnie w przypadku Ğcieku PME wprowadzenia do biocenozy innych mikroorganizmów
posiadających zdolnoĞü degradacji MeOH w obecnoĞci inhibitorów pozwoli na rozwiązanie problemu degradacji. Obecnie prace badawcze są w toku, a obiecującym mikroorganizmem są szczepy
z rodzaju Candida i Hansenula [16,17].

WNIOSKI
Wykorzystując do wytworzenia biopaliw RME i PME technologiĊ oraz reaktor fi rmy
MCOħE „Bioenergia” uzyskano bardzo wysoki stopieĔ przereagowania oleju w estry metylowe
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wynoszący okoáo 98(m/m). Obydwa biopaliwa speánią ze wzglĊdu na zawartoĞü estrów w FAME
wymogi normy EN 14214 na biopaliwo roĞlinne.
Liczba cetanowa handlowego oleju napĊdowego LOTOS Dynamic Diesel wynosiáa 52,6.
WartoĞü liczby cetanowej biopaliw zawierających biokomponent PME i RME roĞnie wraz ze
zwiĊkszaniem udziaáu biokomponentu. Przy najwyĪszym 40% (v/v) dodatku wartoĞü liczby cetanowej wyraĨnie przekracza wartoĞü 54 jednostek. Nieco wyĪszą wartoĞü LC uzyskano stosując
biokomponent RME.
Biodiesel PME zawiera o ponad 20% wiĊcej poĪądanych estrów kwasu oleinowego w porównaniu do RME oraz dwa razy mniej kwasu linolowego, co jest równieĪ bardzo korzystne.
JednoczeĞnie posiada bardzo duĪo, bo aĪ 12% estrów kwasu palmitooleinowy, który jest niepoĪądany, poniewaĪ wraz ze zwiĊkszaniem siĊ iloĞci tego kwasu w temperaturach juĪ okoáo 20oC
w biopaliwie zaczyna wytrącaü siĊ faza staáa. Wraz z obniĪaniem temperatur, ale jeszcze w zakresie wartoĞci dodatnich obserwuje siĊ zwiĊkszenie warstwy scalonej. Podczas gdy, np. w RME
wytrącenie frakcji staáej obserwuje siĊ dopiero w temperaturach okoáo -10 oC.
Biopaliwo PME charakteryzuje siĊ w caáym zakresie okoáo dwukrotnie wiĊkszą lepkoĞcią
dynamiczną od RME. LepkoĞü dynamiczna w temperaturze 20 dla RME wynosi okoáo 18mPas,
natomiast biopaliwa PME juĪ 36mPas. Wraz ze obniĪaniem roĞnie, by w temperaturze 0oC osiągnąü
wartoĞci odpowiednio od 38 i 62 mPas. Natomiast w temperaturze -15oC lepkoĞü dynamiczna
wynosiáa juĪ od 107 i ponad 230 mPas.
Nieznacznie wyĪszą wartoĞciami parametrów energetycznych charakteryzuje siĊ Biodiesel
RME od PME. Ciepáo spalania RME wynosiáo 40,2 MJ/kg, a wartoĞü opaáowa 36,8MJ/kg. Natomiast dla Biodiesla PME ciepáo spalania RME wynosiáo 39,7 MJ/kg, a wartoĞü opaáowa 36,3MJ/
kg. Dla porównania wartoĞü opaáowa konwencjonalnego oleju napĊdowego speániającego wymogi
normy PN EN-590 zawiera siĊ w przedziale od 42 do 44 MJ/kg.
Metanol w stĊĪeniu ok. 10 000 mg/L zawarty w poprodukcyjnym Ğcieku RME ulega biodegradacji i nie stanowi obciąĪenia dla dalszego oczyszczania osadem czynnym.
ĝciek poprodukcyjny powstaáy z linii produkcji Biopaliwa na bazie oleju palmowego otrzymanego ze smaĪenia zawiera ok. 35 700 mg/L metanolu oraz inhibitory biodegradacji tego związku
– proces ten wymaga dalszych badaĔ.
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DETERMINATION OF THE SELECTED PHYSICAL AND CHEMICAL
PROPERTIES OF PME AND RME BIODIESEL PRODUCED FROM WASTE
OILS AND EVALUATION OF METHANOL NEUTRALISATION
EFFECTIVENESS IN SEWAGE FROM THEIR PRODUCTION
Summary. The aim of the paper was to determine the physical and chemical properties of PME and RME
Biodiesel derived from palm and rape seed oil waste, respectively, and to determine the effectiveness of the
neutralisation of sewage from their production. PME Biodiesel was produced from palm oil used for frying
French fries, and RME was produced from oil used for frying fish. The research has proven that the selected
physical and chemical properties of PME are close to the respective properties of RME. The only difference
lies in the composition and share of individual fatty acids. Neutralisation of raw PME and RME with acidified
water was performed and then the chemical composition of the sewage was determined. The effectiveness
of the neutralisation of methanol remaining in the sewage after the production of Biodiesel was determined.
Key words: Biodiesel PME (Palm Oil Methyl Esters), Biodiesel RME (Rapsod Methyl Esters), physical and
chemical properties of biodiesel, biological neutralisation of methanol.

