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Streszczenie. Celem pracy by o okre lenie w asno ci fi zyko-chemicznych Biodiesla CSME oraz skuteczno-

ci neutralizacji cieków po jego produkcji. Biodiesel CSME wyprodukowano w reaktorze GW-10 w asnej 

konstrukcji z oleju lnianki. Z bada  wynika, e wybrane w asno ci fi zyko-chemiczne CSME s  zbli one do 

odpowiednich RME. Jedyn  du  ró nic  jest sk ad i udzia  poszczególnych kwasów t uszczowych. 

Dokonano neutralizacji surowego CSME zakwaszon  wod , a nast pnie okre lono sk ad chemiczny cieków. 

Do cieków zadano wyselekcjonowan  biocenoz , przy pomocy której dokonano biologicznej neutralizacji 

metanolu w ci gu 20 dni. 

S owa kluczowe: Biodiesel CSME, Biodiesel RME, lnianka, w asno ci fi zyko-chemiczne Biodiesla CSME, 

biologiczna neutralizacja metanolu.

WST P

W Polsce od momentu uchwalania Ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciek ych, 

która zosta a przyj ta przez Sejm RP w dniu 25 sierpnia 2006r. (Dz.U.06.169.1199 z 25 wrze nia 

2006r.) i obowi zuje od 1 stycznia 2007r.) mo na legalnie produkowa  biopaliwa i wprowadza

je do obrotu. Obecnie podstawowym surowcem do produkcji biopaliw FAME jest rzepak. Jak 

wynika z bada  stosuj c metod  jednostopniowego t oczenia na zimno, z jednej tony nasion rze-

paku mo na uzyska  od 213dm3 (196kg) do 440dm3 (405kg) oleju. Z 1ha uprawy rzepaku mo na 

uzyska  od oko o 800 do oko o 1750dm3 oleju rzepakowego [5]. Z uwagi i  w ostatnich latach, 

g ównie jako efekt anomalii pogodowych oraz pogorszenia ekonomiki produkcji, ceny ywno ci

zacz y gwa townie wzrasta  zacz to poszukiwa  nowych róde  surowca do produkcji Biodiesla 

FAME. Jedn  z takich ro lin jest lnianka (Camelina Sativa), która pod wzgl dem botanicznym 

pochodzi z grupy ro lin dwuli ciennych i jest zaliczana do rodziny krzy owych (kapustnych). 

Charakteryzuje si  tym, e ma znacznie mniejsze wymagania, co do jako ci gleby w porównaniu 

do rzepaku. Dlatego mo e by  uprawiana nawet na glebach 5 i 6 klasy.
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Nazwa biopaliwa typu Biodiesel odpowiada ci le nazwie ro liny lub t uszczu z którego 

zosta  wyprodukowany. Dla Europy podstawowym biopaliwem i biokomponentem jest Biodiesel 

RME (Rapsod Methyl Esters) uzyskany z oleju rzepakowego. W d u szej perspektywie dodatkowo 

przewiduje si  produkcje biopaliwa Biodiesel CSME (Camelina Sativa Methyl Esters), dla którego 

surowcem b dzie olej lnianki. 

CEL I ZAKRES PRACY

Celem pracy by o okre lenie wybranych w asno ci fi zyko-chemicznych Biodiesla CSME 

i porównane do RME oraz dokonanie neutralizacji cieków po produkcyjnych tego biopaliwa. 

Zakres obejmowa  wytworzenie Biodiesli CSME oraz RME, a nast pnie okre lenie i porównanie 

wybranych parametrów, takich jak: sk ad i uk ad kwasów t uszczowych, lepko  dynamiczna 

w funkcji temperatury (w asno ci reologiczne), ciep o spalania i w asno  opa owa oraz liczba 

cetanowa mieszanin ww. Biodiesli z handlowym olejem nap dowym o udziale biokomponentu od 

0 do 40% (V/V). Badania obejmowa y równie  neutralizacj  CSME zakwaszon  wod , a nast pnie 

okre lenie sk adu chemicznego cieków. W ostatnim etapie przeprowadzono neutralizacj  metanolu 

zawartego w ciekach wyselekcjonowan  biocenoz .

WYNIKI BADA

Olej potrzebny do wytworzenia biopaliw CSME pozyskano z nasion lnianki ozimej stosuj c

metod  jednostopniowego t oczenia. Do pozyskania oleju zastosowano wyt aczark fi rmy Farmet 

typ Uno. Z jednej tony nasion lnianki uzyskano 330dm3 (302kg) oleju. Uwzgl dniaj c plonowanie 

lnianki okazuje si , e z 1ha uprawy tej ro liny mo na uzyska  oko o 700dm3 (645kg) oleju. 

Wytworzenie biopaliw typu CSME oraz neutralizacja jego pH 

Biopaliwo CSME zosta o wyprodukowane w reaktorze typ GW-10 w asnej konstrukcji 

nale cym do Ma opolskiego Centrum Odnawialnych róde  Energii „BioEnergia”. Do transe-

stryfi kacji (metanolizy) oleju lnianki zastosowano alkohol metylowy. Jako katalizator ww. reakcji 

zastosowano alkaliczny wodorotlenek potasu KOH. (Potassium hydroxide pure p.a.). Prowadz c

proces transestryfi kacji dwuetapowo wed ug technologii MCO E „BioEnergia” uzyskano stopie

przereagowania oleju w estry metylowe CSME wynosz cy 97,3% (m/m). Z powy szego wynika, 

e uzyskane CSME spe nia, co do zawarto ci estrów w FAME wymogi normy EN 14214 na bio-

paliwo dla silników wysokopr nych. Okre lenie stopnia konwersji dokonano zgodnie z EN ISO 

5508 przy u yciu chromatografu gazowego fi rmy THERMO Scientifi c, typ GC Ultra. 

Po przeprowadzeniu transestryfi kacji dokonywano neutralizacji CSME z pozosta o ci kata-

lizatora KOH poprzez przemycie zakwaszon  wod  o st eniu 1% kwasem octowym CH
3
COOH. 

Do wykwaszania stosowano 2dm3 roztworu CH
3
COOH na ka de 10dm3 FAME. Przemywanie Bio-

diesla 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. 
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Ocena uk adu kwasów t uszczowych Bodiesela CSME 

Biopaliwa FAME sk adaj  si  przede wszystkim z estrów kwasów t uszczowych spo ród, 

których zdecydowan  przewag  stanowi kwas oleinowy oraz kwasy linolowy i linolenowy. 

Udzia  kwasów t uszczowych wp ywa na w asno ci fi zyko-chemiczne biopaliw FAME. Ozna-

czenie estrów kwasów t uszczowych w przedmiotowych biopaliwach przeprowadza si  zgodnie 

z PN-EN 14103 oraz PN-EN ISO 5508 chromatografem gazowych. Uzyskane chromatogramy 

pozwoli y na okre lenie ilo ci i udzia ów poszczególnych kwasów t uszczowych w uzyskanym 

CSME. Pocz wszy od kwasu mirystynowego zawieraj cego czterna cie atomów w gli (C14:0) 

w a cuchu do kwasu nerwonowego bazuj cego na dwudziestu czterech atomach w gla C24:1. 

Badania przeprowadzono na stanowisku badawczym wyposa onym w wielokana owy chromatograf 

gazowy fi rmy Thermo typ TRACE GC Ultra, a ich wyniki zestawiono w tabeli 1. Dla porównania 

w ww. tabeli zaprezentowano analogiczne wyniki bada  RME. 

Tab. 1. Porównanie ilo ci kwasów t uszczowych w biopaliwach CSME i RME

Tab. 1. Comparison of the composition and share of individual fatty acids in CSME and RME

Nazwa i udzia  kwasu 

t uszczowego % (m/m)
Wzór chemiczny Biodiesel CSME Biodiesel RME 

kwas mirystynowy C14:0 0,057 0,052

kwas pentadekanowy C15:0 0,023 0,023

kwas palmitynowy C16:0 5,186 4,486

kwas palmitooleinowy C16:1 0,145 0,265

kwas heptadekanowy C17:0 0,072 0,112

kwas stearynowy C18:0 2,343 1,808

kwas oleinowy C18:1 14,154 60,912

kwas linolowy C18:2 17,635 19,252

kwas lineolenowy C18:3 34,320 8,984

kwas arachidowy C20:0 1,926 0,646

kwas eikozenowy C20:1 14,166 1,721

kwas eikozadienowy C20:2 1,960 0,000

kwas homo- -linolenowy C20:3 1,456 0,000

kwas behenowy C22:0 0,402 0,365

Kwas erukowy C22:1 3,535 0,909

kwas lignocerynowy C24:0 0,146 0,129

kwas nerwonowy C24:1 0,611 0,187

Stopie  identyfi kacji estrów metylowych kwasów 

t uszczowych
 = 98,68% (m/m)  = 98,36 % (m/m)
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Biopaliwo CSME posiada tylko oko o 14% (m/m) korzystnego kwasu oleinowego, natomiast 

dla porównania Biodiesl RME oko o 61% (m/m). Charakteryzuje si  równie  du  zawarto ci

34% (m/m) niekorzystnego kwasu linolenowego. Tymczasem ilo  ww. kwasu w FAME powinna 

by  mo liwie ma a i nie przekracza  12% (m/m). Jest to podyktowane tym, e wymieniony kwas 

ma tendencje do szybkiego utleniania si , podobnie jak kwas oraz linolowy, co w konsekwencji 

prowadzi do obni enia jako ci FAME. Szczególnie przy d u szym sk adowaniu. Taka sytuacja 

powoduje równie , e Biodiesel uzyskany z oleju lnianki nie spe ni wymaga  normy EN 14214 

i nie b dzie móg  by  sprzedawany jako samoistne paliwo na ogólnodost pnych stacjach paliw. 

Natomiast b dzie móg  by  wytwarzany szczególnie na w asne cele w ma ych rafi neriach i agrora-

fi neriach. Biodiesel CSME dodatkowo posiada oko o 14% (m/m) estru kwasu eikozenowego C20:1, 

którego w asno ci nie s  wyczerpuj co rozpoznane (tego kwasu nie posiadaj  biopaliwa RME). 

Okre lenie wp ywu temperatury na lepko  dynamiczn  Biodiesla CSME

Du a lepko  niektórych biopaliw stanowi pewien problem. Jest to spowodowane tym, e

obecnie aparatura wtryskowa silnika podaje paliwo do silnika przy ci nieniu dynamicznym docho-

dz cym do 2500bar. Tymczasem nawet niewielkie zwi kszenie lepko ci mo e spowodowa  wzrost 

oporu przep ywu paliwa i w konsekwencji negatywnie wp yn  na prac  aparatury wtryskowej. 

Dlatego przeprowadzono badania reologiczne uzyskanego CSME oraz dla porównania Biodiesla 

RME, a ich wyniki zaprezentowano na rysunku 1 i 2. 

Rys. 1. Wp yw temperatury na lepko  dynamiczn  Biodiesla CSME 

Fig. 1. Temperature infl uence on the cinematic viscosity of CSME Biodiesel from raw rape seed oil
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Rys. 2. Wp yw temperatury na lepko  dynamiczn  Biodiesla RME 

Fig. 2. Temperature infl uence on the cinematic viscosity of RME Biodiesel from raw rape seed oil

Dla przebadanych biopaliw FAME zachodzi zale no , e wraz z obni aniem temperatury 

ro nie lepko  dynamiczna. Zakres zmian jest podobny. Lepko  dynamiczna CSME jest nie-

znacznie wy sza ni  RME tylko w zakresie ujemnych temperatur. Lepko  dynamiczna badanych 

biopaliw FAME w temperaturze 20oC wynosi oko o 18mPas. Natomiast w temperaturze -15oC jest 

ju  oko o siedem razy wy sza i wynosi oko o 130 do 140mPas. Tego typu zale no ci publikuj

w swoich materia ach równie  inni autorzy bada  [1,2,3,4]. 

 Szacowanie liczby cetanowej oleju nap dowego zawieraj cego 

dodatek do 40 % (v/v) CSME

Wyznaczenie liczby cetanowej LC Biodiesli FAME dokonano przy u yciu analizatora 

paliw Irox Diesel fi rmy Grabner Instruments. Aparat wyznacza LC przy zastosowaniu cznie 

dwóch metod: pomiarze absorpcji charakterystycznego promieniowania 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  [7]. Na 

rysunku 3 zaprezentowano wyniki bada  okre laj cych wp yw udzia u biokomponentu CSME 

w mieszaninie z handlowym olejem nap dowym LOTOS Dynamic na liczb  cetanow .
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Rys. 3. Wp yw zawarto ci biokomponentu CSME uzyskanego z oleju lnianki na liczb  cetanow

Fig. 3. Infl uence of the content of CSME biocomponent from camelina oil on the cetane number

Liczba cetanowa handlowego oleju nap dowego LOTOS Dynamic Diesel wynosi a 52,6. 

Warto  liczby cetanowej biopaliw zawieraj cych biokomponent CSME ro nie wraz ze zwi ksza-

niem udzia u dodatku biokomponentu CSME. Przy najwy szym 40% (v/v) dodatku warto LC

przekracza 54 jednostki. Uzyskane warto ci liczby cetanowej s  zbli one do uzyskanych stosuj c

jako biokomponent RME [9].

Okre lenie ciep a spalania i warto ci opa owej biopaliwa CSME 

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. Paliwa pochodzenia „bio” charakteryzuj

si  mniejsz  warto ci  opa ow , przede wszystkim ze wzgl du na to, e w swojej strukturze 

zawieraj  tlen [Biodiesel RME oko o 11% (V/V)] oraz inny stosunek atomów w gla i wodoru 

w wi zaniach cz steczek [5,6]. Podstaw  wyliczenia warto ci opa owej jest wyznaczenie ciep a

spalania paliwa. Zarówno ciep o spalania, jak i warto  opa owa zosta y wyznaczone zgodnie 

z norm  PN-86/C-04062, a ich wyniki zestawiono w tabeli 2 

Tab. 2. Ciep o spalania i warto  opa owa biopaliw CSME i RME

Tab. 2. Combustion heat and caloric value of CSME and RME biofuels

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

Biodiesl CSME z oleju surowego lnianki 40,8 37,0

Biodiesl RME z oleju surowego rzepaku 41,2 37,5

Na podstawie tabeli 2 wida , e zarówno ciep o spalania, jak i warto  opa owa Biodiesla 

CSME jest zbli ona do warto ci uzyskanych dla 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% [6].
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Neutralizacja powsta ego cieku pochodz cego z produkcji Biopaliwa CMSE

W procesie estryfi kacji oleju z lnianki powstaj cieki poprodukcyjne zawieraj ce szereg 

zwi zków organicznych uci liwych dla rodowiska naturalnego. W sytuacji rozwoju produkcji 

Biopaliwa CMSE przez ma e i rednie fi rmy, jak równie  przez indywidualnych rolników proces 

neutralizacji cieków jest istotnym problemem wp ywaj cym na stan rodowiska naturalnego. 

W tabeli 3 przedstawiono sk ad i parametry powsta ego cieku oraz analizy mikrobiologiczne 

identyfi kuj ce obecno  bakterii i grzybów. Przeprowadzono testy na obecno  formaldehydu ze 

wzgl du na mo liwo  utleniania biologicznego metanolu w przypadku d ugotrwa ego zalegania 

cieków [16]. W prezentowanych próbach cieków z produkcji Biopaliwa CMSE (dalej nazywane 

ciekami CMSE) nie stwierdzono obecno ci formaldehydu (Fd), poniewa  by y analizowane po 

dwóch dniach od zako czenia produkcji. 

Tab. 3. Ogólne obci enie, wyra one parametrem ChZT, oraz zawarto  metanolu 

i formaldehydu w  próbach cieków z produkcji biodiesla z lnianki

Tab. 3. General load expressed by the ChZT parameter and methanol content and formaldehyde 

in samples from the sewage from Biodiesel production from Camelina

ciek zwirowany ciek niezwirowany Jedn.

ChZT 99 500 91 400 [mg/L]

MetOH 10821,1 - [mg/L]

Fd wolny brak* brak* [mg/L]

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

pH  9.0   

Bakterie autochtoniczne - 2,40E+02 [liczba kom. / mL]

Dro d e autochtoniczne - brak [liczba kom. / mL]

Stwierdzone w próbach cieków st enie metanolu jest letalne dla organizmów ywych 

i stanowi powa ne zagro enie dla rodowiska, a tak e osadów czynnych komunalnych i przemy-

s owych oczyszczalni cieków [18]. Z tego powodu nale y, w pierwszej kolejno ci, przeprowadzi

proces utylizacji metanolu. Chemiczny sposób oczyszczania jest ekonomicznie nieop acalny, dlatego 

w ni ej opisano skrótowo biologiczn  metod  utleniania metanolu za pomoc  wyspecjalizowanej 

biocenozy mikroorganizmów sk adaj cej si  z bakterii metylotrofi cznych. Bakterie metylotrofi czne 

traktuj  metanol jako ród o w gla dla swojego rozwoju, a  mechanizmy metaboliczne rozk adu 

metanolu do CO
2
 i H

2
O opisano w pracach [17,19].

cieki CMSE zadano wyspecjalizowanym biopreparatem sk adaj cym si  z ok. 40 szczepów 

bakterii rozk adaj cych zwi zki organiczne (jednow glowe, d ugo a cuchowe oraz aromatyczne). 

Po okresie 7 dniowej adaptacji do rodowiska cieków CMSE stwierdzono dominacj  szczepów 

bakterii podanych w tab.5. 
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Tab. 5. Nazwa szczepów bakterii i ich liczebno  po okresie 5 dniowej adaptacji do rodowiska

Tab. 5. Bacteria strains and their quantity after 5-day adaptation to the environment

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

Tak przygotowan  biocenoz  zadano 2 i 4- krotnie rozcie czony ciek CMSE i wykonano 

testy toksyczno ci przedstawione na rys. 4.
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Rys. 4 Test toksyczno ci dla cieku CMSE (rozc. 2x i 4x)

Fig. 4. Toxicity test for CMSE sewage (dilution 2x and 4x)

Wynik przeprowadzonego testu udowadnia, e ciek CMSE nie jest toksyczny dla zastoso-

wanej biocenozy, a przyrost liczby komórek bakterii po 6 dniach inkubacji w temperaturze 37oC

pozwala przypuszcza , e szczepy bakteryjne efektywnie rozk adaj  metanol wykorzystuj c go 

jako ród o w gla. Proces biodegradacji metanolu zawartego w ciekach CMSE 2-krotnie roz-

cie czonych przedstawiono na rys. 5. 
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Rys. 5. Biodegradacja metanolu zawartego w cieku CMSE ok. 2-krotnie 

rozcie czonym w temperaturze 22°C

Fig. 5. Biodegradation of methanol contained in CMSE sewage diluted approx. 2x at 22°C

Stwierdzono, e utlenianie metanolu przez adaptowan  biocenoz  bakteryjn  z warto ci 

pocz tkowej ok. 4300 mg/L do zera zachodzi w ci gu 22 dni. W ten sposób cieki pozbawione s

najgro niejszej substancji toksycznej i mog  podlega  dalszej obróbce biologicznej przez osady 

czynne w przemys owych lub komunalnych oczyszczalniach cieków. Nale y zaznaczy , e pro-

ces degradacji metanolu prowadzony by  tylko z u yciem komponenty bakteryjnej, w obecno ci

niskiej liczebno ci jednego szczepu eukariotycznego Trichosporon sp.(3.0 x 104 jtk). Wst pne 

do wiadczenia sugeruj , e wprowadzenie do rodowiska cieków CMSE biocenozy bakteryjnej 

wzbogaconej o komponent  dro d y metylotrofi cznych pozwoli skróci  proces degradacji meta-

nolu do kilku dni. Prace dotycz ce optymalizacji biodegradacji cieków CMSE s  w toku i b d

przedmiotem dalszych publikacji. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

• Przy u yciu wyt aczarki olejowej mo na uzyska  oko o 330dm3 (302kg) oleju z 1000kg 

nasion lnianki. Uwzgl dniaj c plonowanie, okazuje si e z 1ha uprawy tej ro liny mo na 

uzyska  oko o 700dm3 (645kg). 

• Biopaliwo CSME posiada tylko oko o 14% (m/m) korzystnego kwasu oleinowego, 

natomiast Biodiesel RME oko o 61% (m/m). Tymczasem ilo  ww. kwasu w FAME 

powinna by  mo liwie ma a i nie przekracza  12% (m/m). Jest to podyktowane tym, e

wymieniony kwas ma tendencje do szybkiego utleniania si , podobnie jak kwas oraz 

linolowy, co w konsekwencji prowadzi do obni enia jako ci FAME. Szczególnie przy 

d u szym sk adowaniu.

• Lepko  dynamiczna CSME jest tylko nieznacznie wy sza ni  RME. Lepko  dynamiczna 

SCME w temperaturze 20oC wynosi oko o 18mPas. Wraz z obni aniem temperatury ro nie 

i przy temperaturze -15oC jest ju  oko o siedem razy wy sza i wynosi oko o 138mPas. 
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• Warto  liczby cetanowej biopaliw zawieraj cych biokomponent CSME ro nie wraz ze 

zwi kszaniem udzia u dodatku biokomponentu CSME. Przy najwy szym 40% (V/V) 

dodatku warto  liczby cetanowej przekracza 54 jednostek. Dla porównania liczba ce-

tanowa handlowego oleju nap dowego LOTOS Dynamic Diesel wynosi a 52,6.

• Ciep o spalania CSME wynosi 40,8 MJ/kg, a warto  opa owa 37MJ/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.

• cieki pochodz ce z linii produkcji Biopaliwa CMSE zawieraj  toksyczne st enia 

metanolu dla mikroorganizmów.

• W celu biologicznej neutralizacji metanolu cieki musz  podlega  2-krotnemu 

rozcie czeniu wówczas ulegaj  biodegradacji przez wyspecjalizowane konsorcjum 

bakteryjne.
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DETERMINATION OF THE SELECTED PHYSICAL AND CHEMICAL 
PROPERTIES OF BIODIESEL CSME AND EVALUATION 
OF METHANOL NEUTRALISATION EFFECTIVENESS 

IN SEWAGE FROM ITS PRODUCTION

Summary. The aim of the paper was to determine the physical and chemical properties of CSME Biodiesel 

and to evaluate methanol neutralisation effectiveness in the waste water from its production. CSME Biodiesel 

was produced in a purpose-built GW-10 reactor from camelina oil. The research has proven that the selected 

physical and chemical properties of CSME are close to the respective properties of RME. The only difference 

lies in the composition and share of individual fatty acids. Neutralisation of raw CSME with acidifi ed water 

was performed and then the chemical composition of the sewage was determined. A selected biocoenose was 

applied to the sewage, aiding in the biological neutralisation of methanol, which was performed in 20 days.

Key words: Biodiesel CSME (Camelina Sativa Methyl Esters), Biodiesel RME (Rapsod Methyl Esters),

camelina sativa, physical and chemical properties of Biodiesel CSME, biological neutralisation of methanol.


