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Streszczenie. Celem pracy by o okre lenie w asno ci fi zyko-chemicznych Biodiesli PME i RME uzyskan-
ych z zu ytych olejów palmowego (frytury) i rzepakowego oraz skuteczno ci neutralizacji cieków po ich 
produkcji. Biodiesel PME wyprodukowano z oleju palmowego na którym by y sma one frytki, natomiast 
RME z oleju rzepakowego na którym by y sma one ryby. Z bada  wynika, e wybrane w asno ci fi zyko-
chemiczne PME s  zbli one do odpowiednich RME. Jedyn  du  ró nic  jest sk ad i udzia  poszczególnych 
kwasów t uszczowych. Dokonano neutralizacji PME i RME zakwaszon  wod , a nast pnie okre lono sk ad 
chemiczny cieków. Przy pomocy wyspecjalizowanej biocenozy okre lono skuteczno  neutralizacji metanolu 
zawartego w ciekach po produkcji Biodiesli. 

S owa kluczowe: Biodiesel PME (estry metylowe oleju palmowego), Biodiesel RME (estry metylowe oleju 
rzepakowego), w asno ci fi zyko-chemiczne Biodiesla, biologiczna neutralizacja metanolu.

WST P

Obecnie du o uwagi po wi ca si  mo liwo ci wykorzystania surowców odpadowych do 
produkcji biopaliw. Dla Biodiesla FAME naturalnymi s  wszelkiego typu oleje ro linne lub t uszcze 
zwierz ce. We wcze niejszych latach niektóre przepracowane t uszcze by y przerabiane na pasz
dla zwierz t. Jednak w tego typu surowcach oprócz kwasów t uszczowych znajduj  si  równie
toksyny, które przedostaj  si  z paszy do organizmów zwierz t. Tam si  kumuluj  i podczas spo-
ywania mi s przedostaj  si  do organizmu cz owieka. Dlatego uwa a si e tego typu surowce 

winny by  wykorzystane na inne cele, najlepiej biopaliwowe. 
W Europie do celów kulinarnych najwi cej jest u ywanych oleju rzepakowego oraz oleju 

palmowego (frytury). Olej rzepakowy jest uwa any za bardziej szlachetny i jest g ównie u ywany 
do wypieków, ale równie  do sma enia bardziej delikatnych potraw. Natomiast do g bokiego 
sma enia powinien by  u ywany olej palmowy. W pracy przedstawiono wyniki bada  okre-
laj cych w asno ci fi zyko-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 cieków powsta ych przy produkcji Biodiesla.

CEL I ZAKRES PRACY

Celem pracy by o okre lenie wybranych w asno ci fi zyko-chemicznych PME i RME 
uzyskanych z zu ytych olejów palmowego (frytury) i rzepakowego oraz dokonanie neutralizacji 
cieków uzyskanych po produkcji Biodiesli. Zakres obejmowa  wytworzenie Biodiesli PME 

i RME, a nast pnie okre lenie i porównanie nast puj cych parametrów: sk adu i uk adu kwasów 
t uszczowych, lepko ci dynamicznej w funkcji temperatury (w asno ci reologicznych), ciep a
spalania i w asno ci opa owej oraz liczby cetanowej mieszanin ww. Biodiesli z handlowym 
olejem nap dowym o udziale biokomponentu w mieszaninie od 0 do 40% (V/V). Dokonano 
neutralizacji PME i RME zakwaszon  wod , a nast pnie okre lono sk ad chemiczny cieków. 
Do cieków zadano wyselekcjonowan  biocenoz , przy pomocy której dokonano biologicznej 
neutralizacji metanolu. 

WYNIKI BADA

Biopaliwa PME i RME zosta y wyprodukowane w reaktorze typ GW-10 w asnej konstrukcji 
nale cym do Ma opolskiego Centrum Odnawialnych róde  Energii „BioEnergia”. Do transestryfi -
kacji (metanolizy) olejów zastosowano alkohol metylowy. Jako katalizator ww. reakcji zastosowano 
alkaliczny wodorotlenek potasu KOH. Proces transestryfi kacji prowadzono dwuetapowo wed ug 
technologii MCO E „BioEnergia” i uzyskano stopie  przereagowania olejów w estry wynosz cy 
ponad 98% (m/m). Obydwa FAME spe niaj , co do zawarto ci estrów w FAME wymogi normy 
EN 14214 na biopaliwo dla silnika wysokopr nego (Diesla). Okre lenie stopnia konwersji doko-
nano zgodnie z EN ISO 5508 przy u yciu chromatografu gazowego fi rmy THERMO Scientifi c, 
typ GC Ultra. 

Po przeprowadzeniu transestryfi kacji dokonywano neutralizacji katalizatora KOH poprzez 
przemycie zakwaszon  wod  o st eniu 1% kwasem octowym CH

3
COOH. Do wykwaszania stoso-

wano 2dm3 roztworu CH
3
COOH na ka de 10dm3 FAME. Przemywanie Biodiesla przeprowadzano 

dwu lub trzykrotnie a  do uzyskania pH 7-8. Powsta e po zastosowaniu wodorotlenku potasu sole 
i myd a przedostawa y si  do wody, która po ca ym procesie stawa a si ciekami. 

W asno ci fi zyko-chemiczne biopaliw FAME zale  od ilo ci poszczególnych estrów kwasów 
t uszczowych. Biodiesel zawiera estry kwasów pocz wszy od kwasu mirystynowego zawieraj cego 
czterna cie atomów w gli w a cuchu C14 do kwasu nerwonowego bazuj cego na dwudziestu czte-
rech atomach w gla C24:1. Badania przeprowadzono wielokana owym chromatografem gazowym 
fi rmy Thermo typ TRACE GC Ultra, a ich wyniki zamieszczono w tabeli 1. 
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Tab. 1. Porównanie ilo ci kwasów t uszczowych w biopaliwach PME i RME
Tab. 1. Comparison of the composition and share of individual fatty acids in PME and RME

Nazwa i udzia  kwasu 
t uszczowego % (m/m)

Wzór chemiczny
Biodiesel PME 
po sma eniu frytek

Biodiesel RME 
po sma eniu 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- -
linolenowy

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

Stopie  identyfi kacji estrów metylowych 
kwasów t uszczowych

 = 98,42 % (m/m)  = 98,80% (m/m)

Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, e obydwa FAME zawieraj  du e ilo ci korzystnych 
estrów kwasu oleinowego. Przy czym w Biodieselu PME znajduje si  nawet o ponad wi cej 20% 
ww. estrów ni  w RME. Biodiesel PME charakteryzuje si  dwa razy mniejsz  ilo ci  estrów 
kwasu linolowego, co jest równie  bardzo korzystne. Niestety posiada bardzo du o, bo a  12% 
niepo danego estru kwasu palmitooleinowego. Ester tego kwasu nawet w  temperaturach dodat-
nich (oko o 20oC) zaczyna si  wytr ca  w postaci sta ej fazy. Wraz z obni aniem temperatury, ale 
jeszcze w zakresie warto ci dodatnich, obserwuje si  zwi kszenie warstwy scalonej. Tymczasem 
w RME dopiero w temperaturach poni ej -10oC pojawiaj  si  pierwsze konglomeraty scalonego 
biopaliwa. Pojawienie si  fazy sta ej w biopaliwie powoduje pogorszenie p ynno ci paliwa oraz 
mo e powodowa  blokad fi ltra paliwowego poprzez osadzanie si  cz stek na jego powierzchni. 
Podobne zale no ci uk adu kwasów t uszczowych w Biodieslu RME wykazano równie  w innej 
publikacji [9].



261WYZNACZENIE WYBRANYCH W ASNO CI FIZYKO-CHEMICZNYCH BIODIESLI 

OKRE LENIE WP YWU TEMPERATURY NA LEPKO
DYNAMICZN  BIOPALIW PME I RME

Lepko  dynamiczna jest miar  oporu przep ywu lub deformacji cieczy [Polska norma PN-
EN ISO 3104]. Wp ywa równie  na przebieg wtrysku, zasi g strugi i rozpylanie paliwa w komorze 
spalania silnika. Du a lepko  niektórych biopaliw stanowi pewien problem szczególnie dla nowej 
generacji silników ze wzgl du na du e ci nienia wtrysku. 

Jak wynika z innych bada  lepko  paliw i biopaliw ro nie wraz z obni aniem temperatury. 
Badania reologiczne okre laj ce zachowanie si  biopaliw w funkcji temperatury wykonano przy 
u yciu reometru fi rmy Anton Paar dodatkowo wyposa onego w wann  termostatyczn fi rmy 
Grant, a ich wyniki zaprezentowano na rysunkach 1 i 2. 
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Rys. 1. Wp yw temperatury na lepko  dynamiczn  Biodiesla RME uzyskanego 
z oleju rzepakowego po sma eniu ryb

Fig. 1. Temperature infl uence on the cinematic viscosity of RME Biodiesel 
from raw rape seed oil after frying fi sh
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Rys. 2. Wp yw temperatury na lepko  dynamiczn  Biodiesla PME uzyskanego 
z oleju palmowego po sma eniu frytek

Fig. 2. Temperature infl uence on the cinematic viscosity of PME Biodiesel 
from palm oil after frying French fries

Lepko  dynamiczna biopaliw charakteryzuje si  niewielkimi zmianami w zakresie tempe-
ratur powy ej 5oC. Jednocze nie obni anie temperatury poni ej 0oC powoduje znaczny przyrost 
lepko ci dynamicznej, co w znaczny sposób ogranicza stosowanie biopaliw w temperaturach 
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ujemnych, a wi c zim . Tego typu zale no ci publikuj  w swoich materia ach równie  inni autorzy 
bada  [1,2,3,4]. Biopaliwo PME charakteryzuje si  w ca ym zakresie oko o dwukrotnie wi ksz
lepko ci  dynamiczn  od RME. Lepko  dynamiczna w temperaturze 20oC Biodiesla RME wynosi 
oko o 18mPas, natomiast PME 36mPas. Wraz z obni aniem temperatury ro nie, by w temperaturze 
0oC osi gn  warto  odpowiednio 38 dla RME i 62 mPas dla PME. Natomiast w temperaturze 
-15oC znacznie wzros a i przyjmuje warto ci dla RME 107, natomiast dla PME a  ponad 230 
mPas. Podobne zale no ci dotycz ce wp ywu temperatury na lepko  biodiesla FAME wykazano 
równie  w innej publikacji [9].

OKRE LENIE LICZBY CETANOWEJ BIOPALIW 
ZAWIERAJ CYCH BIOKOMPONENT PME I RME 

Do oszacowania liczby cetanowej, g ównego parametru decyduj cego o zdolno ciach samo-
zap onowych FAME zastosowano analizator Iron Diesel fi rma Grabner Instruments. Aparat szacuje 
LC przy zastosowaniu cznie dwóch metod: pomiarze absorpcji charakterystycznego promienio-
wania i szacowaniu w oparciu o spektrum oraz oblicze  modelami matematycznymi. Jak pokazuj
badania otrzymane wyniki LC dla kilku olejów nap dowych s  porównywalne z otrzymanymi 
metod  silnikow  [6]. 

Na rysunkach 3 i 4 zaprezentowano wyniki bada  okre laj cych wp yw udzia u biokompo-
nentu PMR i RME do oleju nap dowego LOTOS Dynamic Diesel na liczb  cetanow  LC. 

 

Biodiesel PME z oleju palmowego po smażeniu frytek 

Bazowy olej napędowy - LOTOS Dynamic Diesel 
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Rys. 3. Wp yw zawarto ci biokomponentu PME uzyskanego z oleju palmowego 
po sma eniu frytek na warto  LC

Fig. 3. Infl uence of the content of PME biocomponent derived from palm seed oil 
after frying French fries on the LC value after frying fi sh
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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. Wp yw zawarto ci biokomponentu RME uzyskanego z oleju rzepakowego 
po sma eniu ryb na warto  LC

Fig. 4. Infl uence of the content of RME biocomponent derived from rape seed oil 
after frying fi sh on the LC value

Liczba cetanowa handlowego oleju nap dowego LOTOS Dynamic Diesel wynosi a 52,6. 
Wraz ze zwi kszaniem dodatku biokomponentu PME i RME warto LC ros a. Przy najwy szym 
40% (V/V) dodatku warto  ww. parametru przekracza ju  warto  54 jednostek. Nieco wy sz
warto LC uzyskano stosuj c biokomponent RME. 

OKRE LENIE CIEP A SPALANIA I WARTO CI
OPA OWEJ BIOPALIW PME I RME

Warto  opa owa konwencjonalnego oleju nap dowego spe niaj cego wymogi normy PN 
EN-590 zawiera si  w przedziale od 42 do 44 MJ/kg [13]. Paliwa pochodzenia „bio” charakteryzuj
si  mniejsz  warto ci  opa ow , poniewa  w strukturze zawieraj  tlen oraz inny uk ad atomów 
w gla i wodoru w wi zaniach cz steczek [5,7]. Zarówno ciep o spalania jak i warto  opa ow
wyznaczono zgodnie z PN-86/C-04062, a wyniki bada  zamieszczono w tabeli 2. 

Tab. 2. Ciep o spalania i warto  opa owa biopaliw RME i PME 
Tab. 2. Combustion heat and calorifi c value of RME and PME biofuels

Rodzaj Biodiesla FAME Ciep o spalania [MJ/kg] Warto  opa owa [MJ/kg]

Biodiesl RME z oleju rzepakowego po sma eniu ryb 40,2 36,8

Biodiesl PME z oleju palmowego po sma eniu frytek 39,7 36,3

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 2 zarówno ciep o spalania jak i warto  opa owa 
przybieraj  zbli one warto ci. Nieznacznie wy sz  warto ci  ww. parametrów charakteryzowa
si  Biodiesel RME. Przy czym nale y pami ta , i  w zale no ci od odmiany oraz warunków 
uprawy ww. parametry mog  nieznacznie zmienia  swoj  warto . Jak wynika bowiem z bada
dla ozimych odmian rzepaku maksymalny zakres zmian warto ci energetycznych mo e si ga
oko o 7% [3].
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BIODEGRADACJA METANOLU ZAWARTEGO 
W CIEKACH POPRODUKCYJNYCH BIOPALIWA RME I PME.

Zawarto  metanolu (MeOH) w ciekach jest szczególnie gro na ze wzgl du na toksyczne 
dzia anie tego zwi zku na organizmy ywe, dlatego w pierwszej kolejno ci nale y podda ciek 
obróbce biologicznej lub chemicznej, aby doprowadzi  do nietoksycznych st e  MeOH dla 
osadów czynnych, biologicznych oczyszczalni cieków, typowo do poziomu ok. 500 mg/L [17]. 
Stwierdzone w badanych próbach cieków st enie metanolu jest letalne. Z tego powodu nale y
w pierwszej kolejno ci, przeprowadzi  proces utylizacji metanolu.

W tabelach 3 i 4 przedstawiono parametry charakteryzuj ce cieki poprodukcyjne powsta e
z oleju otrzymanego po sma eniu ryb (dalej zwanego ciekiem RME) i sma eniu frytek ( ciek PME).

Tab. 3. Parametry cieku RME
Tab. 3. RME sewage parameters

ciek RME ciek zwirowany ciek niezwirowany jednostka

ChZT 155 000,0 259 000,0 [mg/L]

MetOH 10092,2 - [mg/L]

Fd wolny brak* brak* [mg/L]

Fd ca kowity brak* brak* [mg/L]

pH 4.4

Mikrorg. autochtoniczne (bakterie) - brak [liczba komórek / mL]

Mikrorg. autochtoniczne (dro d e) - brak [liczba komórek / mL]

Tab. 4. Parametry cieku PME
Tab. 4. PME sewage parameters

ciek PME ciek zwirowany ciek niezwirowany Jedn.

ChZT 630 000,0 577000,7 [mg/L]

MetOH 35734,3 - [mg/L]

Fd wolny brak* brak* [mg/L]

Fd ca kowity brak* brak* [mg/L]

pH 3.75  

Mikrorg. autochtoniczne (bakterie) - [liczba komórek / mL]

Mikrorg. autochtoniczne (dro d e) - brak [liczba komórek / mL]
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W procesie biodegradacji zastosowano biocenoz  bakteryjn  wyselekcjonowan , namno-
on  i adaptowan  do uprzednio badanego cieku otrzymanego po produkcji Biopaliwa CMSE 

o sk adzie dominuj cych szczepów tab.5 

Tab. 5. Sk ad szczepów dominuj cych w biocenozie cieków CMSE
Tab. 5. Composition of dominant strains in CMSE sewage biocoenosis

Nazwa szczepu Liczebno  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 tworz cych kolonie

Po dodaniu biocenozy bakteryjnej do surowego cieku RME o st eniu metanolu wynosz -
cym 10 092 mg/L otrzymano startowe st enie metanolu równe 7500 mg/L. Proces biodegradacji 
metanolu prowadzono przez 22 dni do momentu stwierdzenia zerowego st enia tego ksenobio-
tyku. Pomiar st enia metanolu okre lano metod  chromatografi i gazowej, a wyniki degradacji 
przedstawiono na rys. 5.

Rys. 5. Biodegradacja MetOH w cieku pochodz cym ze sma enia ryb.
Fig. 5. MetOH biodegradation in sewage from frying fi sh
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Surowy ciek RME po biologicznej obróbce wyselekcjonowan  biocenoz  maj c  na celu 
zmniejszenie st enia MeOH mo e by  kierowany do grupowych oczyszczalni i nie stanowi 
zagro enia dla osadów czynnych.

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

Zupe nie inn  sytuacj  obserwowano w przypadku cieku PME, którego parametry poda-
no w tabeli 6. Surowy ciek rozcie czono 2.5-krotnie, a metanol poddano degradacji za pomoc
uprzednio wyselekcjonowanej biocenozy (tab.5). W ci gu 22 dni prowadzenia procesu degradacji 
MeOH stwierdzono spadek st enia tego zwi zku o ok. 30%, do warto ci 9276 mg/L. Prawdopodob-
nym powodem braku efektywnej degradacji MeOH jest obecno  w cieku inhibitorów enzymów 
degraduj cych ten zwi zek pomimo porównywalnego adunku zanieczyszcze  do cieków PME 
i RME. Prezentowany przyk ad zwolnionej degradacji cieku generowanego w czasie produkcji 
Biodiesla na bazie oleju palmowego dokumentuje z o ono  procesu oczyszczania. Zastosowa-
nie zu ytych olejów spo ywczych lub przepracowanych do produkcji biopaliw na szerok  skal
wymaga uprzednich bada  powsta ych cieków ze wzgl du na ochron rodowiska naturalnego. 
Prawdopodobnie w przypadku cieku PME wprowadzenia do biocenozy innych mikroorganizmów 
posiadaj cych zdolno  degradacji MeOH w obecno ci inhibitorów pozwoli na rozwi zanie proble-
mu degradacji. Obecnie prace badawcze s  w toku, a obiecuj cym mikroorganizmem s  szczepy 
z rodzaju Candida i Hansenula [16,17]. 

WNIOSKI 

Wykorzystuj c do wytworzenia biopaliw RME i PME technologi  oraz reaktor fi rmy 
MCO E „Bioenergia” uzyskano bardzo wysoki stopie  przereagowania oleju w estry metylowe 
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wynosz cy oko o 98(m/m). Obydwa biopaliwa spe ni  ze wzgl du na zawarto  estrów w FAME 
wymogi normy EN 14214 na biopaliwo ro linne. 

Liczba cetanowa handlowego oleju nap dowego LOTOS Dynamic Diesel wynosi a 52,6. 
Warto  liczby cetanowej biopaliw zawieraj cych biokomponent PME i RME ro nie wraz ze 
zwi kszaniem udzia u biokomponentu. Przy najwy szym 40% (v/v) dodatku warto  liczby ce-
tanowej wyra nie przekracza warto  54 jednostek. Nieco wy sz  warto  LC uzyskano stosuj c
biokomponent RME. 

Biodiesel PME zawiera o ponad 20% wi cej po danych estrów kwasu oleinowego w po-
równaniu do RME oraz dwa razy mniej kwasu linolowego, co jest równie  bardzo korzystne. 
Jednocze nie posiada bardzo du o, bo a  12% estrów kwasu palmitooleinowy, który jest niepo-

dany, poniewa  wraz ze zwi kszaniem si  ilo ci tego kwasu w temperaturach ju  oko o 20oC
w biopaliwie zaczyna wytr ca  si  faza sta a. Wraz z obni aniem temperatur, ale jeszcze w za-
kresie warto ci dodatnich obserwuje si  zwi kszenie warstwy scalonej. Podczas gdy, np. w RME 
wytr cenie frakcji sta ej obserwuje si  dopiero w temperaturach oko o -10 oC.

Biopaliwo PME charakteryzuje si  w ca ym zakresie oko o dwukrotnie wi ksz  lepko ci
dynamiczn  od RME. Lepko  dynamiczna w temperaturze 20 dla RME wynosi oko o 18mPas, 
natomiast biopaliwa PME ju  36mPas. Wraz ze obni aniem ro nie, by w temperaturze 0oC osi gn
warto ci odpowiednio od 38 i 62 mPas. Natomiast w  temperaturze -15oC lepko  dynamiczna 
wynosi a ju  od 107 i  ponad 230 mPas. 

Nieznacznie wy sz  warto ciami parametrów energetycznych charakteryzuje si  Biodiesel 
RME od PME. Ciep o spalania RME wynosi o 40,2 MJ/kg, a warto  opa owa 36,8MJ/kg. Nato-
miast dla Biodiesla PME ciep o spalania RME wynosi o 39,7 MJ/kg, a warto  opa owa 36,3MJ/
kg. Dla porównania warto  opa owa konwencjonalnego oleju nap dowego spe niaj cego wymogi 
normy PN EN-590 zawiera si  w przedziale od 42 do 44 MJ/kg.

Metanol w st eniu ok. 10 000 mg/L zawarty w poprodukcyjnym cieku RME ulega bio-
degradacji i nie stanowi obci enia dla dalszego oczyszczania osadem czynnym.

ciek poprodukcyjny powsta y z linii produkcji Biopaliwa na bazie oleju palmowego otrzy-
manego ze sma enia zawiera ok. 35 700 mg/L metanolu oraz inhibitory biodegradacji tego zwi zku 
– proces ten wymaga dalszych bada .
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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 fi sh. 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 acidifi ed 
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.


