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OCENA WARTOŚCI OPAŁOWEJ FAZY GLICERYNOWEJ  
ORAZ JEJ MIESZANIN Z BIOMASĄ 

 
 

Streszczenie 
 
W badaniach oznaczono, za pomocą kalorymetru, wartość opałową 
fazy glicerynowej, będącej produktem ubocznym produkcji biopaliw 
z tłuszczów odpadowych, oraz jej mieszanin ze słomą i makuchem 
rzepakowym. Oceniono także ilość popiołów powstających w proce-
sie spalania. Otrzymane wyniki świadczą o wysokim poziomie ener-
getycznym zarówno samej fazy glicerynowej, jak i jej mieszanin z bio-
masą. 
 
Słowa kluczowe: wartość opałowa, faza glicerynowa, biopaliwa, bio-
estry, tłuszcze odpadowe 
 
 

Wstęp 
 

W wyniku reakcji estryfikacji powstają estry metylowe, mogące stanowić sa-
moistne paliwo pędne, oraz produkt uboczny w postaci fazy glicerynowej [Bo-
cheński 2003]. Na każdy litr wyprodukowanego biodiesla otrzymuje się 200– 
–250 g odpadów glicerynowych zwanych fazą glicerynową [Frąckowiak 2002]. 
Biorafinerie przemysłowe rafinują tę fazę do czystej gliceryny oraz innych pro-
duktów ubocznych, a następnie eksportują wszystko na rynek spożywczy, 
farmaceutyczny i kosmetyczny [Thompson 2006]. Problemem staje się zago-
spodarowanie odpadów glicerynowych w małych rolniczych wytwórniach, gdzie 
destylacja, rafinacja, wykorzystanie fazy glicerynowej jako nawozu [Gaca 
2006], dodatku paszowego dla trzody chlewnej [Miesiąc 2003] lub jako środka 
powierzchniowo-czynnego [Queste i in. 2006] jest zbyt drogie lub niemożliwe 
ze względu na jej odczyn i używanie w produkcji alkoholu metylowego. 

 
Najprostszym sposobem utylizacji tego odpadu jest spalenie w piecu c.o. 
Niniejsza praca prezentuje wyniki oceny wartości opałowej oraz ilości popio-
łów powstających po spaleniu gliceryny pochodzącej z produkcji biodiesla  
z tłuszczów odpadowych. 
 
Materiał i metodyka badań 
 
W badaniach wykorzystano fazy glicerynowe (rys. 1A), powstające w wyniku 
reakcji estryfikacji: posmażalniczego oleju rzepakowego (GOP), tłuszczu wie-
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przowo-wołowego (GTWW) oraz tłuszczu drobiowego (GTD) z metanolem  
w obecności wodorotlenku potasu, a także suchą słomę i makuch rzepakowy 
oraz ich mieszaniny z wymienionymi fazami glicerynowymi (rys.1B, C). Próby 
mieszanin przygotowano przez zanurzenie kawałków brykietu ze słomy oraz 
peletu z makuchu rzepakowego na okres 24 godzin w badanych fazach gli-
cerynowych (rys. 1C). Próby mieszanin pobierano do analizy odcinając po 
trzy fragmenty z różnych miejsc brykietu i peletów w celu sprawdzenia jed-
norodności nasycenia.  
 

 
Źródło: własne. Source: own study. 
 
Rys. 1. A: Fazy glicerynowe otrzymane po estryfikacji metanolem: 1 – oleju posmażalni-

czego (GOP), 2 – tłuszczu wieprzowo-wołowego (GTWW), 3 – tłuszczu dro-
biowego (GTD); B: Krążki słomy wysychające na bibule nasączone fazą glice-
rynową: 1 – GOP, 2 – GTWW, 3 – GTD; C: Pelety z makuchu rzepakowego 
nasiąkające fazą: 1 – GOP, 2 – GTWW, 3 – GTD 

Fig. 1. A: Glycerol phases obtained after esterification with methanol of: 1 – post- 
-frying oil (GOP), 2 – pork beef fat (GTWW), 3 – poultry fat (GTD); B: Discs 
of straw on the blotting-paper soaked drying with glycerol phases: 1 – GO, 2 – 
GTWW, 3 – GTD; C: Rapeseed cake pellets absorbing phases: 1 – GOP, 2 – 
GTWW, 3 – GTD  

 

Nasączenie biomasy fazą glicerynową określano przez zważenie jej przed  
i po nasączeniu i wysuszeniu. Stopień wysuszenia sprawdzano kładąc próby 
na bibule. W warunkach przemysłowych dozowanie ciekłych paliw może się 
odbywać przez zraszanie suchej biomasy w atmosferze mgły komponentów 
[Pabjan i in. 2008]. 
 
Pomiary wartości opałowej wykonano za pomocą kalorymetru połączonego 
z komputerem PC, wyposażonym w program, umożliwiający pełną kontrolę  
i wizualizację procesu spalania oraz archiwizację wyników. Podczas badania 
próba ulegała całkowitemu spaleniu w bombie kalorymetrycznej, w czystym 
tlenie, pod ciśnieniem 30 atm. Kalorymetr rejestrował zmianę temperatury  
i, w oparciu o masę naważki oraz stałą określoną dla układu pomiarowego, 
obliczał wartość opałową spalanej substancji. 
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Zawartość popiołów określano przez ważenie pustego tygla i po spaleniu 
próby, a za różnicę mas przyjęto ilość powstałych popiołów. Następnie 
metalową łopatką wyjmowano popioły i dokonywano ich oceny organolep-
tycznej. 
 
W celu dokładnej interpretacji zgromadzonych wyników przeprowadzono jed-
noczynnikową analizę wariancji dla wszystkich zmiennych niezależnych (ro-
dzaj fazy glicerynowej, rodzaj mieszaniny, nasączanie lub nie biomasy). Za-
łożono 5-procentowy poziom istotności. Przeprowadzenie analizy statystycz-
nej miało na celu testowanie hipotez zerowych, według których nie ma róż-
nicy w analizowanych wartościach zmiennych zależnych (wartość opałowa, 
zawartość popiołu). 
 
Wyniki badań 
  
Udział masowy faz glicerynowych w mieszaninach ze słomą i makuchem rze-
pakowym okazał się różny i wynosił 0,161–0,506 [g·g–1] (tab. 1). Nie stwier-
dzono żadnej zależności między fazami glicerynowymi i biomasą a ilością 
wchłoniętej gliceryny. 
 
Tabela 1. Zestawienie wyników nasycenia słomy i peletu z makuchu rzepakowego 

fazami glicerynowymi różnego pochodzenia 
Table 1. Summarized results of straw and rapeseed cakes saturation with glycerol 

phases of various origin 

Rodzaj 
użytej fazy 

glicerynowej 
Kind of applied 
glycerol phase 

Biomasa 
Biomass 

[g] 

Biomasa 
nasączona 
gliceryną 
Biomass 
saturated 

with glycerol 
[g] 

Masa 
wchłoniętej 
gliceryny 

Mass  
of glycerol 
soaked up 

[g] 

Udział masowy 
gliceryny 
w próbie 

Mass share  
of glycerol  

in the sample 
[g·g–1] 

Brykiet słomy  Straw briquett 

GOP 
GTWW 
GTD 

24,130 
27,699 
21,908 

43,176 
33,028 
37,971 

19,046 
5,329 

16,063 

0,441 
0,161 
0,423 

Pelet z makuchu rzepakowego  Pellet of rapeseed oil cake 

GOP 
GTWW 
GTD 

1,350 
1,411 
1,161 

2,309 
2,556 
2,350 

0,959 
1,145 
1,189 

0,415 
0,448 
0,506 

Objaśnienia: GOP – faza glicerynowa uzyskana po estryfikacji oleju posmażalniczego metano-
lem, GTWW – faza glicerynowa uzyskana po estryfikacji tłuszczu wieprzowo-wołowego meta-
nolem, GTD – faza glicerynowa uzyskana po estryfikacji tłuszczu drobiowego metanolem. 
Explanations: GOP – glycerol phase obtained after esterification of post-frying oil with methanol; 
GTWW – glycerol phase from pork-beef fat after esterification with methanol; GDT – glycerol 
phase after poultry fat esterification with methanol. 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
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Na podstawie otrzymanych wyników (tab. 2) można stwierdzić, że największą 
wartość opałową (28,788 MJ·kg–1) spośród wszystkich badanych prób ma faza 
glicerynowa GTWW, będąca produktem ubocznym produkcji biodiesla z tłusz-
czu wieprzowo-wołowego, a najmniejszą (17,186 MJ·kg–1) – suchy brykiet 
słomy. Spośród mieszanek faz glicerynowych z biomasą największą wartością 
opałową charakteryzują się słoma i pelet z makuchu rzepakowego nasączo-
ne fazą glicerynową GTWW, a najmniejszą – nasączone gliceryną GOP. 
 
Tabela 2. Wartości opałowe badanych materiałów 
Table 2. Calorific value of the materials tested 

Wartość opałowa 
Calorific value 

[MJ·kg–1] 

Zawartość popiołu 
Ash content 

[mg·kg–1] 
Rodzaj próby 

Kind of sample 
średnia  average   ±SD średnia  average   ±SD 

GOP 26,902 0,324 0,073 0,396 
GTWW 28,788 0,453 0,063 0,313 
GTD 26,001 0,392 0,078 0,173 
Słoma  Straw     17,186 0,197 0,018 0,012 
Słoma nasączona GOP 
Straw saturated with GOP 19,446 0,094 0,039 0,058 

Słoma nasączona GTWW 
Straw saturated with GTWW 20,515 0,389 0,035 0,139 

Słoma nasączona GTD 
Straw saturated with GTD 19,444 0,031 0,046 0,412 

Makuchy rzepakowe 
Rapeseed cakes 21,689 0,203 0,032 0,304 

Makuchy nasączone GOP 
Rapeseed cakes saturated 
with GOP 

22,135 0,207 0,054 0,133 

Makuchy nasączone GTWW 
Rapeseed cakes saturated 
with GTWW 

24,065 0,313 0,040 0,052 

Makuchy nasączone GTD 
Rapeseed cakes saturated 
with GDT 

22,492 0,032 0,036 0,104 

Objaśnienia, jak pod tab. 1. Explanations, see table 1. 
Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Faza glicerynowa pochodząca z produkcji biopaliwa z tłuszczu drobiowego 
ma największą zawartość popiołu (0,078 mg·kg–1), tj. największą masę po-
piołu po spaleniu jednostki próby. Najmniejszą zawartością popiołu charak-
teryzuje się sucha słoma (0,018 mg·kg–1). 
 
Po spaleniu faz glicerynowych oraz ich mieszanin z biomasą otrzymywano 
popiół w postaci zbitych, ciemnych osadów, trudnych do usunięcia ze ścia-
nek tygla. Popioły pozostawione na 12 godzin w tyglu łatwo odchodziły od 
ścianek. Po spaleniu suchej słomy, w tyglu pozostały śladowe ilości popiołu 
w postaci czarnego pyłu. W przypadku spalenia makuchu rzepakowego otrzy-
mywano ciemnozielony osad w postaci drobnych kuleczek na dnie tygla. 
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W rezultacie jednoczynnikowej analizy wariancji przeprowadzonej dla całej 
populacji wyników stwierdzono, że na wartość opałową i zawartość popiołów 
istotny wpływ mają wszystkie zmienne niezależne. Dowodzą tego obliczone 
wartości współczynnika określającego ryzyko popełnienia błędu „P-Value” 
(tab. 3). Wartość tego współczynnika dla wszystkich zmiennych zamiesz-
czonych w tabeli jest mniejsza od przyjętego poziomu istotności α = 0,05, 
dlatego można stwierdzić, z 95-procentowym prawdopodobieństwem, że 
zmienne te mają statystycznie istotny wpływ na zmienne zależne, jakimi są 
wartość opałowa i zawartość popiołu. 
 
Tabela 3. Jednoczynnikowa analiza wariancji dla wartości opałowej, zawartości popio-

łu oraz stosunku wartości opałowej do zawartości popiołu 
Table 3.  One-way analysis of variance for the calorific value, ash content and calorific 

value to ash content ratio 

Wartość opałowa 
Calorific value 

Zawartość popiołu
Ash content 

Stosunek  
wartości opałowej  

do zawartości popiołu 
Calorific value  

to ash content ratio 

Zmienne niezależne 
Independent variables 

F P F P F P 
Rodzaj fazy  glicerynowej 
Kind of glycerol phase 39,202 0,000 18,308 0,003 28,721 0,001 

Rodzaj mieszaniny słomy 
z fazą glicerynową 
Kind of straw and  
glycerol phase mixture 

21,349 0,002 14,983 0,005 37,367 0,000 

Rodzaj mieszaniny  
makuchu rzepakowego  
z fazą glicerynową 
Kind of rapeseed cake and 
glycerol phase mixture 

59,646 0,000 273,587 0,000 221,295 0,000 

Nasączenie lub nie słomy 
Straw saturation or not 57,303 0,000 48,475 0,000 108,151 0,000 

Nasączenie lub nie ma-
kuchu rzepakowego 
Rapeseed cake satura-
tion or not  

6,917 0,025 5,195 0,046 4,234 0,067 

Objaśnienia: F – wartość funkcji testowej (F-ratio), P – współczynnik określający ryzyko po-
pełnienia błędu (P-value). 
Explanations: F – value of test function (F-ratio), P – coefficient determining risk of error  
(P-value). 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
W celu ustalenia wpływu zmiennych niezależnych na wartość stosunku war-
tości opałowej do zawartości popiołu przeprowadzono analizę wariancji. Na 
stosunek wartości opałowej do zawartości popiołu najistotniejszy wpływ ma 
nasączenie lub nie słomy różnymi rodzajami gliceryny. Ta sama zależność  
w przypadku peletu rzepakowego okazała się statystycznie nieistotna. 
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Wnioski 
 
Analizowane odpady po produkcji biodiesla, w postaci faz glicerynowych są 
materiałem wysokoenergetycznym i mogą posłużyć jako dodatki zwiększa-
jące wartość opałową stałej biomasy roślinnej.  
 
Na podstawie wyników analizy statystycznej można stwierdzić, że na zmianę 
wartości opałowej oraz zawartość popiołu istotny wpływ mają wszystkie 
zmienne niezależne. Na stosunek wartości opałowej do zawartości popiołu 
w próbie nie ma istotnego wpływu nasączenie lub nie makuchu rzepakowe-
go fazami glicerynowymi. Pozostałe zmienne niezależne mają wysoce istot-
ny wpływ na stosunek wartości opałowej do zawartości popiołu. 
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EVALUATION OF THE CALORIFIC VALUE OF GLYCEROL PHASE  

AND ITS MIXTURES WITH BIOMASS 
 

Summary 
 
The study aimed at determination of the calorific value for glycerol phase, 
being a by-product at biofuel production from the waste fats, and its mixtures 
with the straw and rapeseed cakes. The calorific value was measured by 
means of a calorimeter connected with personal computer to control and 
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visualization of the process. The amounts of ashes after burning process 
were also evaluated. Obtained results proved high calorific value of both, the 
glycerol phase itself and its mixtures with biomass of straw and the rapeseed 
cakes. 
 
Key words: glycerol phase, calorific value, biofuels, bioesters, waste fats 
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