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Glony
Glony są to samożywne, jedno- lub wielokomórkowe organizmy żyjące w 
wodzie lub w miejscach bardzo wilgotnych. Dzięki temu, że posiadają
chloroplasty, są zdolne do przeprowadzania procesu fotosyntezy.

Atrakcyjność glonów wzrasta ze względu na możliwość ich szerokiego 
zastosowania. Można je spożywać, stosować do produkcji leków, jak i też
do produkcji biomasy na cele energetyczne. 

Obecnie coraz więcej uwagi poświęca się wykorzystaniu gatunków mikroalg 
charakteryzujących się wysoką zawartością frakcji tłuszczowej o 
potencjalnej przydatności do biodizla z alternatywnych źródeł
bioodnawialnych.



Wymagania hodowlane

W hodowli alg podstawowymi czynnikami potrzebnymi do 
wzrostu są:

• Obecność wody
• Obecność światła
• Obecność CO2
• Związki mineralne albo organiczne
• Odpowiednia temperatura hodowli
• Odpowiednie pH hodowli



Techniki hodowli mikroglon ów

Reaktory 
zamknięte

Reaktory otwarte



Bioreaktor o koncentracji 
poziomej
• rama prostokątna z poprzecznikiem o wymiarach 

3000x2000mm wykonana z profili stalowych,
• belka dolna - profil zamknięty o wymiarach 

100x100x3mm,
• belka górna - profil zamknięty o wymiarach 

100x50x3mm,

• podstawa bioreaktora - dwie stopy poprzeczne 
(belki o profilu zamkniętym o wymiarach 
100x100x3 mm i długości 1000 mm),

• króćce początkowy (wlotowy) i końcowy 
(wylotowy)  - przeciwne strony bioreaktora po 
przekątnej



Uprawa mikroglon ów w 
bioreaktorze poziomym

Badania, które miały na celu określenie efektywności przyrostu biomasy 
mikroglonów przeprowadzono w bioreaktorze zamkniętym o koncentracji 
poziomej. Hodowle prowadzono w temperaturze 22±2°C. Na początku 
eksperymentu do eksploatowanego reaktora wprowadzono zagęszczone 
mikroglony tj. Chlorella sp. pochodzące z hodowli własnej.



Wyniki

Sucha masa glonów (mg/dm3) w bioreaktorze rurowym o przepływie poziomym



Wyniki

Dobowy przyrost biomasy glonów (mg/dm3) w bioreaktorze rurowym o przepływie poziomym



Podsumowanie
1. Zastosowana konstrukcja fotobioreaktora o przepływie poziomym 

okazała się być odpowiednim rozwiązaniem technologicznym do 
uprawy mikroglonów.

2. W trakcie przeprowadzonych badań stwierdzono, że ilość
wprowadzonych jednorazowo składników pokarmowych pozwoliła 
na dwukrotny przyrost biomasy glonów w eksploatowanym 
fotobioreaktorze.

3. W czasie trwania eksperymentu następował przyrost biomasy 
glonowej w bioreaktorze. Fotobioreaktory mogą być skutecznym 
rozwiązaniem dla gromadzenia i przyrostu biomasy glonowej.
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