Ewelina PAPROTA

WPŁYW ŚRODKÓW CHEMICZNYCH NA PLON
NASION RZEPAKU PRZEZNACZONYCH
DO PRODUKCJI BIODIESLA
Streszczenie
Rzepak ozimy od ponad piećdziesięciu lat jest jedną z podstawowych roślin uprawnych naszego
kontynentu. Jeszcze do niedawna rzepak był pozyskiwany głównie na cele spożywcze jako doskonały
olej. Z czasem coraz to nowe gałęzie przemysłu zgłaszały zapotrzebowanie na nasiona rzepaku, które
w czasach obecnych stały się podstawowym surowcem do produkcji pasz, olejów jadalnych, a ostatnio
również paliw. W związku z tak dużym zapotrzebowaniem na surowiec zaczęto poszukiwać sposobów
poprawiających jego jakość oraz maksymalizujących jego plon.

WSTĘP
Rozwój cywilizacji, a zwłaszcza rozwój miast powoduje szybki i niebezpieczny wzrost
zanieczyszczeń środowiska. Zmusza to władze do podjęcia bardziej zdecydowanych kroków
w stosunku do źródeł tych zanieczyszczeń. Przedsiębiorstwa, aby spełnić coraz ostrzejsze
wymagania dotyczące ekologii środowiska zmuszone są z jednej strony do poszukiwania nowych rozwiązań konstrukcyjnych, a z drugiej do poszukiwań nowych źródeł energii, które
zmniejszą emisję szkodliwych substancji. Jednym ze sposobów ograniczenia emisji szkodliwych związków do środowiska może być wykorzystanie biopaliw do zasilania silników jako
biokomponentów paliw konwencjonalnych. Na takie wykorzystanie biopaliw oprócz czynnika ekologicznego ma również wpływ czynnik gospodarczy związany ze wzrostem cen ropy
naftowej, a co się z tym wiąże innych paliw ropopochodnych. Bodźcem do wykorzystania
biopaliw jako komponentów jest również poszukiwanie rynków zbytu dla produktów rolniczych. Z tego także względu polityka rolna zarówno w Unii Europejskiej jak i w Polsce zmierza do wykorzystania nie przeznaczonych do konsumpcji nadwyżek tłuszczów roślinnych
jako biopaliw [2].

Rys. 1. Sposoby otrzymywania paliw alternatywnych [3].
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1. BIODISEL
Zastosowanie olejów roślinnych do napędzania silników z zapłonem samoczynnym (diesela) nie jest wcale pomysłem nowatorskim. Pierwsze wzmianki o użyciu oleju roślinnego
jako paliwa pochodzą już z początku XX wieku, a dokładnie z roku 1900, kiedy Rudolf Diesel zastosował po raz pierwszy olej z orzechów ziemnych do napędzania silnika. Silnik ten
został zaprezentowany na Wystawie Światowej w Paryżu i nie zyskał uznania wśród producentów ropy, która wówczas była głównym paliwem do silników spalinowych. Niestety 13 lat
później Diesel zmarł, a jego idea wykorzystania olejów roślinnych jako paliwa odeszła w zapomnienie na całe 100 lat [1, 3].
Biopaliwa, czyli paliwa pochodzące z biomasy roślinnej, powstają wskutek chemicznego
przetwarzania olejów roślinnych lub tłuszczów zwierzęcych. W Polsce surowcem do otrzymywania biodiesla jest przede wszystkim olej rzepakowy z odmian nasion podwójnie ulepszonych, tzw. dwuzerowych (zawartość kwasu erukowego <1% i zawartość glukozynolanów
alkenowych < 25 μmol/g s.m. beztłuszczowej) [4]. Ze względu na większe zapotrzebowanie
zgłaszane przez przemysł olejarski na konkretny rodzaj surowca prowadzone są badania mające na celu opracowanie metody zwiększającej plon odmian rzepaku dwuzerowego. Metody
te są na razie w fazie doświadczalnej, ale otrzymane wyniki napawają optymizmem i rokują
dalszy postęp.

1.1. Otrzymywanie biopaliwa
Proces technologiczny otrzymywania biodiesla z oleju rzepakowego składa się z następujących etapów:
1. Otrzymanie oleju z nasion rzepaku – proces ten składa się z trzech podstawowych operacji
technologicznych: rozdrabnianie nasion rzepaku, tłoczenie oleju, filtracja oleju. Trzyetapowy proces występuje w małych i średnich olejarniach, natomiast w zakładach olejarskich o dużych zdolnościach przerobowych proces ten może być wzbogacony w dodatkowe procesy: ekstrakcję, bielenie i ponowną filtrację [5].
2. Rafinacja oleju rzepakowego – w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń i wolnych
kwasów tłuszczowych [1].
3. Transesteryfikacja – polega na otrzymywaniu estrów niższych alkoholi i wyższych kwasów tłuszczowych olejów roślinnych w reakcji mieszaniny oleju z alkoholem etylowym
lub metylowym w obecności alkalicznego katalizatora [5].
4. Oczyszczenie biodiesla – polega na oddestylowaniu metanolu. Dodatek kwasu ma za zadanie zneutralizowanie katalizatora alkalicznego, a woda – wpływa na ułatwienie rozdzielenia mieszaniny. W efekcie otrzymujemy: estry metylowe, odpady (woda, zneutralizowany katalizator) oraz surowy glicerol [1].

Rys. 2. Schemat reakcji transestryfikacji [5]
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Rys. 3. Ogólny schemat procesu przetwarzania ziarna rzepakowego na biopaliwo do silników o ZS [5]

2. METODYKA
Materiał do badań stanowiły nasiona 15 odmian rzepaku, na które były stosowane środki
desykujące. Środki były podawane w celu wyrównania dojrzewania łanu rzepaku co miało
ułatwić zbiór i zmniejszyć straty nasion rzepaku, które mogłyby zdążyć się obsypać. Po zbiorze nasiona zostały wysuszone do wilgotności 9%, a później zostały przeprowadzone badania
wytrzymałościowe łuszczyn.

3. WYNIKI

Rys. 4. Plon nasion rzepaku
Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 5. Masa 1000 nasion rzepaku
Źródło: Opracowanie własne.
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Rys. 6. Kąt, przy którym następuje pierwsze pęknięcia łuszczyny
Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 7. Energia, przy której następuje pierwsze pęknięcie łuszczyny
Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 8. Podatność łuszczyn na pękanie
Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 9. Podatność łuszczyn na pękanie II metoda
Źródło: Opracowanie własne.

AUTOBUSY

337

PODSUMOWANIE
Po przedstawieniu wyników zauważamy że środki desykujące lepiej zadziałały na
wszystkie odmiany rzepaku w 2010 roku niż 2011. Jedynym wyjątkiem jest masa 1000 nasion, która w 2011 jest znacznie większa niż w 2010. Taka sytuacja mogła być spowodowana
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w 2011 roku, który obfitował w wiele dni deszczowych co uniemożliwiło ocenę wpływu środka desykującego na badany łan rzepaku.

INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOUNDS
ON RAPE PRODUCTION
IN BIODIESEL PRODUCTION
Abstract
Winter rape has been one of the main crops cultivated in Europe for 50 years. Until now, the rapeseed was regarded as a source of excellent oil. With time, more and more new industries reported
a demand for rape seed, which at the present time have become the basic raw material for animal
feed, edible oils and recently also fuels. In connection with such high demand for raw materials began
to seek for ways to improve its quality and to maximize its yield.
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