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BIOPALIWA Z OLEJU POSMAŻALNICZEGO  
WYTWARZANEGO ZA POMOCĄ TECHNOLOGII NA ZIMNO  

 
 

Streszczenie 
 
Celem prowadzonych badań była ocena możliwości wytwarzania 
biopaliwa z rzepakowego oleju posmażalniczego. Proces reakcji es-
tryfikacji przebiegał w czterech różnych środowiskach; jednocześnie 
oceniono wpływ systemu mieszania oraz temperatury na sprawność 
reakcji i jakość produktu. Do badań wykorzystano niefiltrowany olej 
posmażalniczy z restauracji, alkohol metylowy i 90% KOH. Reakcje 
prowadzono w dwóch specjalnie zbudowanych do tego celu estryfika-
torach z hydraulicznym (EH) i mechanicznym (EM) systemem mie-
szania w temperaturze 35 i 60°C. Uzyskane wyniki badań dowodzą 
możliwości wykorzystania oleju posmażalniczego jako materiału ba-
zowego do produkcji paliwa rolniczego oraz wskazują na istotny 
wpływ doboru parametrów prowadzenia reakcji na jej sprawność. 
 
Słowa kluczowe: biodiesel, olej posmażalniczy, proces estryfikacji  

 
 
Wstęp 
 
Znane są sposoby wytwarzania paliw alternatywnych do oleju napędowego 
[Grzybek 2004]. Surowcami mogą być różnego rodzaju oleje roślinne [Bo-
cheński 2003; Cacana 2008] lub olej posmażalniczy [Predojević 2008], które 
po poddaniu reakcji estryfikacji nadają się do zasilania silników wysokopręż-
nych [Szlachta 2002].  
 
Znane są wyniki badań nad możliwościami wytwarzania biopaliw z oleju po-
smażalniczego [Peng 2008; Zhang 2003], które potwierdzają zgodność ich 
parametrów z obowiązującą normą [Sabudek 2010]. Oceniona została 
sprawność reakcji procesu estryfikacji w zmiennych warunkach jej prowa-
dzenia oraz jakość otrzymanego paliwa w skali laboratoryjnej [Phan 2008; 
Predojević 2008]. Właściwości wytwarzanych estrów metylowych z oleju po-
smażalniczego, w warunkach laboratoryjnych, są zbliżone do estrów z czys-
tego oleju roślinnego, natomiast zaobserwowano niższy poziom ich konwer-
sji [Sulewski i in. 2006] 
 
Istnieją zakłady wytwarzające estry metylowe z oleju posmażalniczego na 
skalę przemysłową, gdzie produktem finalnym jest komponent do paliwa 
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konwencjonalnego. W Austrii rocznie odzyskuje się 37 tys. t oleju posmażal-
niczego, którego przerobienie na biopaliwo może pokryć 1,5% zapotrzebo-
wania tego kraju na paliwo [Anggraini 1998].  
 
Zaprojektowane w połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. przez PIMR w Po-
znaniu urządzenie pozwoliło wytwarzać ekologiczne paliwo na małą skalę. 
Opublikowane wyniki badań skuteczności tego urządzenia [Frąckowiak 
2002] zapoczątkowały powstawanie wielu podobnych urządzeń, które naby-
wali producenci rolni. Opracowana technologia „na zimno” [Grzybek 2004], 
umożliwiająca wytwarzanie biopaliw przez producentów rolnych, sprawdza 
się, gdy używa się oleju rzepakowego, natomiast brakuje wiedzy w zakresie 
otrzymywania biopaliw z oleju posmażalniczego z zastosowaniem tej tech-
nologii. Celem podjętych badań było określenie wybranych właściwości es-
trów metylowych z surowego oleju posmażalniczego, otrzymanego w skali 
półtechnicznej, na wcześniej przygotowanym stanowisku doświadczalnym 
[Golimowski 2008].  
 
Metody badań 
 
Do badań został użyty olej posmażalniczy z punktu gastronomicznego, zbie-
rany i przechowywany w plastikowych beczkach o pojemności 100 dm3. 
Przed pobraniem próby do badań każdorazowo całą objętość mieszano, 
ponieważ olej użyty do badań nie był poddany wcześniejszej rafinacji i się 
rozwarstwiał. Przed przystąpieniem do procesu estryfikacji tego oleju doko-
nano analizy wybranych parametrów fizykochemicznych. Wykorzystując 
dostępną literaturę, porównano badany olej z olejem posmażalniczym, uży-
tym w podobnych badaniach, w innych ośrodkach naukowych. 
 
Proces estryfikacji prowadzono w dwóch estryfikatorach laboratoryjnych  
o pojemności 13 dm3 każdy. W jednym zastosowano mieszadło łopatkowe 
do mieszania poziomego (EM), w drugim pompę hydrauliczną do mieszania 
pionowego (EH), przetłaczającą substraty z dna zbiornika nad powierzchnię 
substancji w zbiorniku. Konstrukcję oraz parametry techniczne tych urzą-
dzeń są opisane w pracy Golimowskiego i in. [2008]. Badania były prowa-
dzone w skali półtechnicznej. 
 
Ze zbiornika magazynowego pobrano próby o masie 8 kg każda, a następ-
nie wprowadzano je do estryfikatorów. Każda reakcja została powtórzona 
trzykrotnie z zachowaniem tych samych zadanych parametrów pracy urzą-
dzenia. Umieszczony olej posmażalniczy w zbiorniku reakcyjnym był mie-
szany i podgrzewany do żądanej temperatury 35 lub 60°C. Po dodaniu sub-
stratów, alkoholu metylowego w proporcji molowej olej:alkohol, jak 1:6 i roz-
puszczonego w nim wodorotlenku potasu, mającego udział 1,7% w całkowi-
tej masie substratów, całość mieszano przez 30 min. Następnie produkt po-
reakcyjny został umieszczony w cylindrach sedymentacyjnych i odstawiony 
na 24 godziny. Po upływie założonego czasu zostały zważone osobno po-



 
Biopaliwa z oleju posmażalniczego... 

 

 165

wstałe fazy, tj. estrowa i glicerynowa. Na podstawie uzyskanych wartości 
obliczono sprawność reakcji, wykorzystując wzór własnego autorstwa:  
 

( ) ( ) %cmmcmmS stpem 100=           (1) 

gdzie: 

cms  – całkowita masa substratów [kg]; 
cmp  – całkowita masa produktów [kg]; 
me   – masa estrów metylowych [kg]; 
mt   – masa surowca w postaci tłuszczów [kg]. 
 
We wzorze uwzględniono całkowitą masę substratów cms, jak również pro-
duktów cmp, gdyż wartości te nie były równe. Reakcja chemiczna zachodząca 
między substratami zmienia nieznacznie ich masę, ponadto przez otwory  
w reaktorze i kolumnie sedymentacyjnej odparowywał alkohol metylowy. 
Większy ubytek masy zaobserwowano w wyższej temperaturze reakcji. Do-
datkowo część produktu pozostawała na ściankach reaktora i w przewo-
dach. Uwzględniając tę różnicę we wzorze, wyeliminowany zostaje powsta-
jący błąd ilości masy. 
 
Po uwzględnieniu gęstości surowca i powstałego produktu określono współ-
czynnik efektywności, czyli stosunek objętościowy otrzymanego produktu do 
masy użytego surowca, stosując wzór własnego autorstwa:  
 

( )
( ) est

tpe

cmm
cmm

E
ρ
ρ

=                        (2) 

gdzie: 
ρt  – gęstość surowca [kg·m–3]; 
ρe  – gęstość estrów tłuszczowych [kg·m–3]. 
 
W ostatnim etapie badań określono wybrane parametry fizyczne otrzyma-
nych paliw. Za najbardziej istotne przyjęto gęstość w temperaturze 20°C, 
lepkość kinematyczną w temperaturze 40°C, temperaturę blokady zimnego 
filtra (CFPP) zgodnie z normą EN 116 oraz temperaturę zapłonu, wyznacza-
ną metodą Clevelanda.  
 
Zebrane wyniki badań poddano analizie statystycznej wariancji wieloczynni-
kowej, przyjmując 5-procentowy poziom istotności, jak w doświadczeniach 
rolniczych i w większości doświadczeń technicznych [Oktaba 1980]. Za 
zmienne niezależne przyjęto temperaturę reakcji oraz system mieszania, 
natomiast za zmienne zależne – sprawność i efektywność reakcji oraz pa-
rametry fizyczne otrzymanych estrów metylowych.  
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Wyniki badań 
 
Wybrane parametry fizykochemiczne oleju posmażalniczego użytego do ba-
dań zestawiono i porównano z wynikami uzyskanymi w warunkach laborato-
ryjnych [Phan, Phan 2008] – tabela 1.  
 
Tabela 1. Parametry fizykochemiczne oleju posmażalniczego, wykorzystanego w bada-

niach i wartość z badań laboratoryjnych  
Table 1. Physico-chemical parameters of post-frying oil used in the study and values 

obtained in other laboratory tests 
Wartość  

z badań laboratoryjnych 
[Phan, Phan 2008] 

Value from laboratory tests 
[Phan, Phan 2008] 

Badany parametr 
Parameter studied 

Jednostka 
Unit 

Wartość 
z badań własnych

Value  
from own study próba 1 

test 1 
próba 2  
test 2 

Gęstość w 20oC 
Density at 20oC kg·m–3 912 920 920 

Lepkość kinematyczna w 40oC 
Kinematic viscosity at  40oC mm2·s–1 53,99 27,42 31,77 

Temperatura zapłonu 
Temperature of ignition °C 245 243 293 

Liczba kwasowa 
Acidic value mg KOH·g–1 3,2 3,64 0,67 

Kwasy nasycone 
Saturated acids % 8,62 – – 

Kwasy mononienasycone 
Mono-unsaturated acids % 67,47 – – 

Kwasy wielonienasycone 
Poly-unsaturated acids % 21,61 – – 

Źródło: wyniki własne oraz dane z literatury. Source: own study and data from literature. 
 
Porównując stwierdzone w niniejszych badaniach parametry fizykochemicz-
ne oleju z parametrami oleju pozyskanego do badań (wykonywanych w pla-
cówce naukowej w Wielkiej Brytanii) z innego punktu, możemy stwierdzić, że 
poziom zanieczyszczeń oleju w badaniach autora był wyższy od porówny-
wanego, o czym świadczy jego wysoka lepkość [Phan, Phan 2008].  
 
Z danych zawartych w tabeli 1. wynika, że użyty do badań olej posmażalni-
czy był olejem rzepakowym, o czym świadczy zawartość kwasów mononie-
nasyconych [Walisiewicz-Niedbalska 2004]. Ponadto wysoka lepkość i duża 
zawartość kwasów nienasyconych świadczą o dużym zanieczyszczeniu i czę-
ściowym zużyciu oleju.  
 
Olej poddano estryfikacji, uzyskując dwie fazy, których średnie masy za-
mieszczono w tabeli 2. Na podstawie tych wyników obliczono sprawność 
oraz efektywność reakcji estryfikacji, wykorzystując wzory (1) i (2). Na pod-
stawie uzyskanych danych można stwierdzić, że zmiana temperatury miała 
największy wpływ na sprawność i efektywność reakcji. Zaobserwowano pra-
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wie 10-procentowe zwiększenie masy fazy estrowej w niższej temperaturze 
prowadzenia reakcji. Nie zaobserwowano natomiast dużych różnic w masie 
otrzymanych estrów metylowych z dwóch różnych estryfikatorów. Wartość 
odchylenia standardowego (tab. 2) świadczy o poziomie powtarzalności wyni-
ków w warunkach postępowania zgodnie z przyjętą metodyką, realizowaną 
w skali półtechnicznej. 
  
Tabela 2. Średnia masa produktów poreakcyjnych oraz poziom sprawności i współ-

czynnik efektywności reakcji w różnych estryfikatorach i w różnej tempera-
turze 

Table 2. Average weight of post-reaction products, reaction efficiency level and effec-
tiveness coefficient obtained in different esterificators and reaction tempera-
tures 

Produkt poreakcyjny   
Post-reaction product Parametr 

Parameter 
Jednostka

Unit EH (35°C) EH (60°C) EM (35°C) EM (60°C) 
Średnia masa fazy glicerynowej 
Mean weight of glycerine phase kg 2,064 2,778 2,000 6,846 

Odchylenie standardowe 
Standard deviation kg 0,021 0,021 0,028 0,012 

Średnia masa fazy estrowej 
Mean weight of ester phase kg 7,618 6,846 7,667 6,823 

Odchylenie standardowe 
Standard deviation kg 0,012 0,028 0,040 0,040 

Średnia gęstość 
Average density kg·m–3 0,878 0,882 0,879 0,881 

Odchylenie standardowe 
Standard deviation kg·m–3 0,002 0,002 0,002 0,001 

Średnia sprawność reakcji 
Mean reaction efficiency % 95 86 96 86 

Odchylenie standardowe 
Standard deviation % 0 0 0 0 

Średnia efektywność reakcji 
Mean effectiveness of reaction – 0,991 0,892 0,998 0,891 

Odchylenie standardowe 
Standard deviation – 0,003 0,001 0,006 0,003 

Objaśnienia: EH – estryfikator z mieszadłem hydraulicznym, EM – estryfikator z mieszadłem 
mechanicznym. 
Explanations: EH – esterificator with hydraulic agitator, EM – esterificator with mechanical 
agitator. 

Źródło: wyniki własne. Source: own study.  
 
Średnią wartość wybranych parametrów otrzymanych estrów zestawiono  
w tabeli 3. W wyniku realizacji badań określono, oprócz gęstości, lepkość 
kinematyczną w 40°C, temperaturę blokady zimnego filtra (CFPP) i tempera-
turę zapłonu. 
 
Odchylenie standardowe od średniej wartości sprawności reakcji jest mniej-
sze niż ±0,5%, w przypadku uzyskanej efektywności nie przekracza 0,006. 
Badane parametry fizyczne otrzymanych estrów metylowych są zgodne  
z normą EN 14214, określającą jakość biopaliw. Skrajne wartości opałowe fazy 
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Tabela 3. Parametry fizyczne badanych faz estrowych otrzymanych w wyniku estry-
fikacji za pomocą różnych estryfikatorów i w różnej temperaturze 

Table 3. Physical parameters of ester phases obtained from esterification by means 
of different esterificators at different reaction temperatures 

Faza estrowa 
Ester phase 

Parametr 
Parameter 

 
Jednostka

Unit EH 
(35°C)

EH 
(60°C)

EM 
(35°C)

EM 
(60°C) 

Wartość  
wg normy 
EN 14214 

Value  
according 

to EN14214 
standard 

Średnia wartość lepkości kinema-
tycznej w 40°C 
Mean value of kinematic viscosity 
at 40°C 

mm2·s–1 4,51 4,39 4,63 4,57 3,5–5,0 

Odchylenie standardowe 
Standard deviation mm2·s–1 0,04 0,10 0,06 0,10 – 

Średnia temperatura CFPP 
Mean CFPP temperature °C -5 -5 -5 -5 – 

Odchylenie standardowe 
Standard deviation °C 1 0 0 0 – 

Średnia temperatura zapłonu 
Mean ignition temperature  °C 113 117 109 111 >101 

Odchylenie standardowe 
Standard deviation °C 3 1 3 5 – 

Średnia wartość opałowa 
Mean calorific value MJ·kg–1 39,34 39,58 39,44 39,22 – 

Odchylenie standardowe 
Standard deviation MJ·kg–1 0,23 0,27 0,29 0,13 – 

Objaśnienia: temperatura CFPP – temperatura blokady zimnego filtra, EH, EM – jak w tabeli 2. 
Explanations: CFPP temperature – temperature of cold filter blocking, EH, EM – see table 2. 

Źródło: wyniki własne oraz norma EN 14214. Source: own study results and EN14214 standard. 
 
estrowej otrzymano w wysokiej temperaturze prowadzenia reakcji, naj-
mniejszą dla estrów z EM, tj. 39,22 MJ·kg–1 ±0,13, największą dla estrów  
z EH, tj. 39,58 MJ·kg–1 ±0,27. Temperatura blokady zimnego filtra (CFPP) 
ma wartość zbliżoną do stwierdzanej w przypadku innych estrów metylo-
wych [Lapuerta 2008].  
 
Dla całej populacji zgromadzonych wyników przeprowadzono wieloczynni-
kową analizę wariancji (tab. 4). Z przeprowadzonej analizy porównawczej 
oleju posmażalniczego wynika, że olej użyty w badaniach miał wysoką lep-
kość kinematyczną w stosunku do innych analizowanych olejów posmażal-
niczych. Parametry fazy estrowej były natomiast zbliżone względem siebie  
i innych estrów metylowych [Lapuerta 2008; Phan, Phan 2008]. Na podsta-
wie tych obserwacji można wnioskować, że parametry fazy estrowej nie za-
leżą od olejów użytych do produkcji biopaliw. Zarówno w badaniach Sulew-
skiego i in. [2006], jak i w omawianych, dowiedziono niekorzystnego oddzia-
ływania wysokiej temperatury na sprawność reakcji. 
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Tabela 4. Wyniki analizy statystycznej całej populacji zgromadzonych wyników badań 
Table 4. Results of statistical analysis for all obtained test results 

Zmienne niezależne 
Independent variables 

Stopień  
swobody 
Degree  

of freedom 

Średnia  
kwadratów  

odchyleń MS
Mean  

deviation 
squares MS 

Fobl. 

Ryzyko  
popełnienia 

błędu p 
Risk  

of committing 
error p 

Sprawność reakcji  Reaction efficiency 
Sposób mieszania  Manner of mixing 1 0,200 1,517 0,253 
Temperatura  Temperature 1 279,850 2120,077 0,000 
Błąd Error 8 0,132 – – 

Efektywność reakcji  Reaction effectiveness 
Sposób mieszania  Manner of mixing 1 0,000 1,540 0,250 
Temperatura  Temperature 1 0,032 2354,141 0,000 
Błąd Error 8 0,000 – – 

Gęstość  Density 
Sposób mieszania  Manner of mixing 1 0,000 0,000 1,000 
Temperatura  Temperature 1 21,333 5,818 0,042 
Błąd Error 8 3,667 – – 

Lepkość  Viscosity 
Sposób mieszania  Manner of mixing 1 0,069 10,954 0,011 
Temperatura  Temperature 1 0,023 3,716 0,090 
Błąd Error 8 0,006 – – 

Temperatura blokady zimnego filtra (CFPP) 
Temperature of cold filter plugging point (CFPP) 

Sposób mieszania  Manner of mixing 1 60,750 5,608 0,045 
Temperatura  Temperature 1 36,750 3,392 0,103 
Błąd Error 8 10,833 – – 

Temperatura zapłonu  Temperature of ignition 
Sposób mieszania  Manner of mixing 1 0,083 1,000 0,347 
Temperatura  Temperature 1 0,083 1,000 0,347 
Błąd Error 8 0,083 – – 

Wartość opałowa  Calorific value 
Sposób mieszania  Manner of mixing 1 0,050 0,898 0,371 
Temperatura  Temperature 1 0,000 0,003 0,955 
Błąd Error 8 0,056 – – 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Przeprowadzona analiza statystyczna potwierdza wysoce istotny wpływ tem-
peratury na efektywność i sprawność reakcji, natomiast nieistotny lub istotny 
w niewielkim stopniu wpływ sposobu mieszania na wszystkie badane para-
metry.  
 
Jak wynika z analizy porównawczej parametrów fizycznych otrzymanych 
estrów metylowych, są one zgodne z normą EN 14214 i porównywalne z pa-
rametrami estrów metylowych lub etylowych, stwierdzanymi przez innych 
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badaczy [Lapuerta 2008; Phan 2008; Predojević 2008], prowadzących prace 
w skali laboratoryjnej. Przeprowadzone doświadczenia potwierdzają możli-
wość wytwarzania biopaliw z oleju posmażalniczego z zastosowaniem tech-
nologii opracowanej dla gospodarstw rolnych [Frąckowiak 2002].  
 
Wnioski 
 
1. Jakość biopaliw z olejów posmażalniczych otrzymywanych na skalę la-

boratoryjną na całym świecie jest porównywalna z jakością estrów 
stwierdzoną w niniejszych badaniach. Zarówno estry metylowe otrzyma-
ne w skali laboratoryjnej, jak i półtechnicznej miały zbliżone parametry 
względem siebie, co potwierdza możliwość wytwarzania biodiesla z oleju 
posmażalniczego za pomocą technologii na zimno.  

2. Wykazano istotny wpływ temperatury na sprawność reakcji i współczyn-
nik efektywności procesu wytwarzania biopaliw w skali półtechnicznej. 
Obniżenie temperatury o 25°C poprawiło sprawność o ok. 10%. Poprawił 
się również wskaźnik efektywności procesu o 0,1 w obu przypadkach.  

3. Obniżenie temperatury reakcji estryfikacji o 25°C nie wpłynęło na pogor-
szenie żadnego z badanych parametrów. Określone parametry we 
wszystkich przypadkach były w normie, a ich wartość zbliżona względem 
siebie.  

4. Estry metylowe z oleju posmażalniczego charakteryzowały się wysoką 
wartością opałową, najwyższą uzyskały estry otrzymane w wysokiej 
temperaturze i estryfikatorze EH 39,58 MJ·kg–1 ±0,27. Wartość ta była 
jednak tylko o 0,35 MJ·kg–1 ±0,4 wyższa od najniższej zarejestrowanej. 
Wykazano brak wpływu sposobu prowadzenia reakcji na poprawę tego 
parametru.  
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BIOFUELS FROM WASTE POST-FRYING OIL  
PRODUCED BY USING LOW TEMPERATURE TECHNOLOGY 

 
Summary 

 
The study aimed at evaluating the possibilities of biofuel production from 
waste post-frying rapeseed oil. The esterification process was conducted 
under four different circumstances. The influence of mixing system and tem-
perature on the reaction efficiency and quality of product were tested. Unfil-
tered post-frying oil from the restaurant, methyl alcohol and 90% KOH were 
used for tests. Esterification reactions were carried out in two specially de-
signed esterificators with hydraulic (EH) and mechanical (EM) mixing sys-
tems, at the temperatures of 35 and 60°C. Obtained results of investigations 
proved the possibilities of using post-frying rapeseed oil as a basic material 
to production of agricultural biofuel. It was also indicated that the efficiency 
of esterification reaction was significantly affected by selection of proper 
process parameters. 
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