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Ditlenek węgla

• materiał do budowy substancji 

organicznej w roślinach 

zawierających chlorofil,

• tworzy naturalną warstwę izolacji 

termicznej wokół kuli ziemskiej,

• powyżej stężenia 300 cm3/cm3 staje 

się on zanieczyszczeniem.
Rys. 1 Krzywa Keelinga: Stężenie ditlenku węgla w atmosferze jako 
funkcja czasu 

Główny czynnik powodujący zmiany klimatyczne. 
Nadmierna ilość jest zagrożeniem dla zachwiania 
równowagi stężenia gazów w atmosferze.



GLONY

Element ekosystemu Znaczenie dla gospodarki człowieka

− pokarm dla innych organizmów,
− producent materii organicznej w wodach,
− wzbogacanie zbiorników wodnych w tlen,
− regulacja dostępu światła słonecznego dla 

organizmów wodnych,
− udział w krążeniu pierwiastków 

w przyrodzie,
− ważny składnik planktonu.

− pokarm,
− źródło witamin – jod, bor, miedź, sole 

potasowe i sodowe,
− nawóz wzbogacający glebę,
− wskaźnik do badania stopnia 

zanieczyszczenia wód,

− surowiec do produkcji kosmetyków 
i wyrobów medycznych,

− oczyszczanie gazów spalinowych,
− oczyszczanie ścieków,
− biopaliwa,
− BIOSEKWESTRACJA CO 2.
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Charakterystyczne cechy mikroglonów



Ogólny podział sekwestracji:



Sekwestracja mineralna 

Sekwestracja mineralna 
(karbonatyzacja) jest procesem, w 
którym ditlenek węgla reaguje z 
minerałami powszechnie występującymi 
w środowisku naturalnym, w wyniku 
czego otrzymywane są produkty w 
postaci bezpiecznych związków 
węglanowych. Do minerałów, które 
najczęściej wykorzystuje się w procesie 
mineralnej karbonatyzacji można 
zaliczyć: talk, oliwin, serpentyn a także 
odpady wytwarzane przez człowieka 
np. krzemiany wapniowe czy też żużle 
hutnicze.

Rys. 2 Mineralna sekwestracja 



Sekwestracja geologiczna 

Sekwestracja geologiczna 
polegająca na deponowaniu 
ditlenku węgla w strukturach 
geologicznych jest metodą
budzącą duże zainteresowanie 
ze wzglądu na możliwość
składowania dużych objętości 
gazu w długim okresie czasu. 
Koncepcja ta polega na 
magazynowaniu ditlenku 
węgla w głęboko położonych 
przepuszczalnych utworach, 
nad którymi znajdują się
warstwy nieprzepuszczalne

Rys. 3 Geologiczna sekwestracja [Tarkowski i in. 2007].



Sekwestracja w oceanach 

Sekwestracja oceaniczna- wody 

oceaniczne jako największe 

środowisko naturalne na Ziemi są

również największym magazynem 

węgla pierwiastkowego. Biorąc 

pod uwagę ilość ditlenku węgla 

jaką oceany mogły by przyjąć, 

proponuje się sekwestrację CO2 w 

tym ekosystemie. Wykorzystanie 

wód oceanicznych do sekwestracji 

polegałoby na zatłoczeniu CO2 na 

duże głębokości. Jednak ze 

względu na obecne regulacje 

prawne ta metoda sekwestracji 

jest zakazana.

Rys. 4 Sposoby wprowadzania CO2 do oceanu [Tarkowski 2005].



Sekwestracja w roślinach  

Wykorzystanie roślin do 
zmniejszenia koncentracji 
ditlenku węgla w atmosferze jest 
jedną z najbardziej znanych 
metod. Rośliny jako organizmy 
zdolne do prowadzenia procesu 
fotosyntezy pochłaniają CO2
obecny w powietrzu i 
wykorzystują do zwiększenia 
własnej biomasy. Proces 
fotosyntezy charakteryzuje się
dodatkowo tym, iż jego 
produktem jest tlen. 



Biosekwestracja 

Jednym z najbardziej 

perspektywicznych sposobów 

wykorzystania biomasy glonów jest 

wykorzystanie jej do usuwania 

zanieczyszczeń z gazów 

odlotowych, głównie CO2, NOx i 

SOx. Do uprawy alg może być

wykorzystany odzyskany ditlenek 

węgla pochodzący przykładowo ze 

spalin bloków energetycznych. 

Rys.6https://www.google.pl/search?biw=1366&bih=609&noj=1&tbm=isch&sa=1&
q=gazy+spalinow&oq=gazy+spalinow

Nowe mo żliwo ści w zakresie recyklingu .



Mikroglony

Zgodnie z danymi literaturowymi, sucha biomasa mikroalg zawiera średnio 50% 

węgla, który potencjalnie w całości pochodzi z dostarczanego do komórek CO2. 

Chiu i in. udowodnili, że aby wyprodukować 1,00 kg s.m. glonów należy 

dostarczyć około 1,83 kg CO2 . Obiecujące są zatem wyniki badań nad wiązaniem 

ditlenku węgla w układach technologicznych służących do produkcji biomasy 

mikroglonów. 
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