
 

1 
 

Częstochowa, 5-05-2014 

 

 

 

Raport wewnętrzny 
 

Autorzy: 

Monika Sikorska, 

Stanisław Szwaja,  

Łukasz Gałczyński,  

Karol Grab-Rogaliński,  

Michał Pyrc,  

Ewa Stańczyk-Mazanek,  

Marcin Dębowski,  

Marcin Zieliński 
 

PRZEMYSŁOWA UPRAWA GLONÓW JAKO SUBSTYTUT ENERGETYCZNYCH 

UPRAW ROLNICZYCH 

 

 

Wzrastające zapotrzebowanie na paliwa odnawialne sprawia, że wzrasta również areał upraw roślin 

energetycznych kosztem zmniejszenia upraw do celów spożywczych. W celu przeciwdziałania tym 

niekorzystnym zmianom w strukturze upraw rolniczych, proponuje się wykorzystywać mikroalgi 

jako efektywny zamiennik dla upraw na cele energetyczne. Algi zwane potocznie glonami mogą 

być źródłem oleju, który zostanie wykorzystany do produkcji różnych rodzajów odnawialnych 

biopaliw, głównie tzw. „biodizla”. Ponadto biomasa glonowa może być po osuszeniu bezpośrednio 

spalana w celu dostarczenia ciepła. 

Obecnie testowane są liczne systemy rozmnażania glonów. Charakteryzują się one różną 

wydajnością produkcji, która zależy nie tylko od konstrukcji danego fotobioreaktora, lecz również 

od składników pokarmowych dostarczanych podczas rozmnażania, natężenia światła, stężenia CO2 

oraz temperatury. W dobrze zaprojektowanym systemie umieszczonym w obszarze o wysokim 

stopniu nasłonecznienia, można uzyskać w ciągu doby dwukrotny wzrost biomasy glonów 

hodowanych w celu pozyskania oleju. 

Podczas eksperymentu podjęto próbę uprawy mikroglonów w pionowych bioreaktorach rurowych. 

Badania nad wykorzystaniem zamkniętych bioreaktorów do zbierania biomasy glonów wykazały, 

że istnieje możliwość ich skutecznego rozmnażania i przechowywania. 

1.1. WSTĘP  

 

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, a co za tym idzie są producentami tlenu. Barwa glonów bywa różna, gdyż w 

chloroplastach oprócz chlorofilu a mogą znajdować się także inne barwniki powodujące różne 

zabarwienie tych organelli, zwane często chromatoforami [10,16]. 
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W przebiegu wzrostu populacji mikroglonów w hodowli okresowej, można wyróżnić następujące 

fazy (rys.1.): 1- adaptacyjną, 2 - wykładniczą, 3 - spowolnionego wzrostu, 4 - stacjonarną, 5 - 

zamierania. 

 

Rys. 1. Wyidealizowana krzywa wzrostu populacji glonów jednokomórkowych [8,20] 

 

Tempo wzrostu i podziału komórek jest determinowane przez wypadkową wszystkich wyżej 

wymienionych faz, która to określa dynamikę wzrostu populacji glonów na każdym etapie jej 

rozwoju [8]. 

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 [6,13]. 

 

1.2 Biomasa glonów 

 

Pojęcie biomasy nie jest jednoznacznie sformułowane. Według def. Unii Europejskiej biomasa 

oznacza podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości przemysłu 

rolnego, leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak i również frakcje odpadów 

przemysłowych i miejskich (Dyrektywa 2001/77/WE). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r., biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia 

roślinnego lub zwierzęcego, które pochodzą z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji 

rolnej oraz leśnej, przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także z części pozostałych odpadów 

ulegających biodegradacji (Dz. U. Nr 267, poz. 2656). Podsumowując, biomasa jest masą materii 

organicznej, zawartej w organizmach zwierzęcych oraz roślinnych, która jest wyrażana w 

jednostkach tzw. świeżej masy – naturalna masa organizmów oraz w jednostkach tzw. suchej masy 

– bezwodna masa organizmów [10].  

Aby wytworzyć 100 g biomasy, algi potrzebują zasymilować ok. 183 g CO2 [4]. Dla większości 

mikroalg optymalne temperatury wzrostu kształtują się w zkresie od 20 do 30°C [6,9,10]. Według 

niektórych autorów temperatura 16-26°C, jest najbardziej optymalna, z maksymalnym wzrostem 

przy 23°C i minimalnym przy 7°C [12]. Aby osiągnąć maksymalną wydajność produkcji, 

temperatura hodowli powinna mieścić się w optimum dla każdego gatunku. 
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Rys.2.  Możliwości wykorzystania biomasy glonów i ich metabolitów [7] 

 

1.3 Rośliny energetyczne 

 

Interesującą alternatywą dla gospodarstw rolnych jest uprawa roślin energetycznych z 

przeznaczeniem na produkcje biopaliw i biomasę. Rośliny energetyczne charakteryzują się 

wysokim przyrostem biomasy w stosunkowo krótkim czasie. 

Do takich roślin zaliczamy:  

 szybko rosnące trwałe wieloletnie rośliny trawiaste: trzcina pospolita, proso rózgowate, 

miskanty 

 rośliny drzewiaste szybkiej rotacji: wierzba, topola, osika, eukaliptus 

 wieloletnie byliny dwuliścienne: ślazowiec pensylwański, rdesty 

 trawy roczne: kukurydza, sorgo [3]. 

W tabeli 1 przedstawiono potencjał produkcji oleju roślinnego z różnych upraw. Jak można 

zauważyć najwyższy plon roczny z 1 hektara jest uzyskiwany z uprawy glonów. 

 

Tabela 1 

Porównanie produkcji oleju z różnych upraw [6] 

Uprawa Produkcja oleju 

(dm3/ha/rok) 

Kukurydza 172 

Soja 446 

Rzepak 1190 

Kokos 2689 

Palma olejowa 5950 

Mikroglony* 136900 

Mikroglony** 58700 

* 70% oleju w biomasie; ** 30% oleju w biomasie 

 

Produkty przemysłowe 

Węglowodory (paliwo), 

adsorbenty, enzymy i inne 

odczynniki dla celów 

badawczych 

Produkty spożywcze 

Odżywki, żywność, dodatki 

spożywcze (emulgator, środki 

zagęszczające), słodycze 

Farmaceutyka 

Antybiotyki, produkty antybakteryjne, 

lepiszcze, środki zagęszczające, otoczki 

kapsułek, środki diagnozujące 

Barwniki 

spożywcze (lody, galaretki, 

soki, wyroby cukiernicze), 

kosmetyki (szminki, kremy, 

płyny kosmetyczne), 

produkty farmaceutyczne 

 

GLONY 

MIKROSKOPOWE 
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1.4 Uprawa glonów na cele energetyczne 

 

Uprawa roślin energetycznych do produkcji biopaliw wywołuje problem wykorzystania ziemi 

uprawnej. Obecnie do hodowli glonów stosuje się stawy hodowlane lub fotobioreaktory: 

kolumnowe, panelowe, cylindryczne (rys. 3 i 4) [5,14,17-19]. Metody różnią się wydajnością, 

kosztami utrzymania, a także możliwościami uprawy. Zaletą glonów jest uprawa bez udziału gleby. 

 

 
Rys. 3. Różnorodne typy systemów produkcji alg [18,19]. 

 

Przeciętna produktywność biomasy glonów hodowanych w celu pozyskania oleju, w dobrze 

zaprojektowanym systemie umieszczonym w obszarze o wysokim stopniu nasłonecznienia, może 

wynosić 1500 g/m3/doba. Według informacji podanych przez Biofuels Digest, jedna z 

amerykańskich firm uzyskuje 700 m3 oleju z 1 ha w ciągu roku. Wynika to z faktu, że glony rosną 

niezwykle szybko i potrafia podwoic swoją masę w ciągu 24h, a w sprzyjających warunkach 

hodowli czas ten może być skrócony do 3,5h [11]. 

W polskich warunkach klimatycznych przy zmiennym nasłonecznieniu i temperaturze możliwa jest 

jedynie uprawa glonów w systemach zamkniętych (fotobioreaktorach) umieszczonych w szklarni 

tak jak np. w niemieckim Klötze. 

            

Rys. 4. Stawy do hodowli glonów korporacji Cyanotech w Kona na Hawajach [15] (z lewej), 

fotobioreaktor rurowy przy Uniwersytecie Murdoch w Australii [6] (z prawej). 
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2. BADANIA  

2.1 Opis projektu 

Zadaniem Projektu jest opracowanie i praktyczne zweryfikowanie zasad budowy bioreaktorów 

zamkniętych i prowadzenie w nich procesu uprawy mikroglonów. Celem podejmowanych badań 

jest opracowanie warunków do intensywnej uprawy glonów w polskich warunkach klimatycznych. 

2.2 Opis stanowiska badawczego 

 

Fotobioreaktor pionowy rurowy zbudowany jest z przezroczystej rury wykonanej ze szkła 

borokrzemowego. Każdy bioreaktor wypełniono taką samą objętością wody i inokulum glonów 

oraz zastosowano dodatek pożywki syntetycznej. Podłoże hodowlane 24h/dobę napowietrzano, 

dzięki temu zapewniono równomierną zawartość nutrientów, a ponadto usprawniono wymianę 

gazową, ograniczono sedymentację komórek glonów, oraz zapewniono równomierne naświetlenie 

biomasy.  

3. WYNIKI  

Na rysunku 5 przedstawiono krzywą wzrostu glonów dla bioreaktora o najbardziej sprzyjających 

do uprawy warunkach. Uzyskano stężenie suchej masy osiągające 1200 mg/dm3. Dominującym 

gatunkiem wśród glonów była Chlorella sp zaliczana do zielenic. 

 

 
Rys. 5. Przyrost biomasy glonów w fotobioreaktorze. 

 

 

Na wykresie można zauważyć fazę adaptacyjną, wykładniczą i zamierania. Mało zauważalne są 

faza spowolnionego wzrostu i faza stacjonarna, co może być spowodowane błędami pomiarowymi, 

bądź też wyjątkowo krótkim czasem trwania ww. faz. 

W trakcie trwania eksperymentu zawartość biomasy glonów wzrosła sześciokrotnie. Szybkość 

przyrostu biomasy glonów była zmienna. Największe tempo obserwowano pomiędzy 13 a 15 

dniem trwania eksperymentu. Istotne załamanie tempa przyrostu biomasy glonowej obserwowano 

w przypadku, gdy stężenie biomasy wzrosło do poziomu 1200 mg s.m./dm3. Stwierdzono, iż 

obserwowana intensywność przyrostu biomasy przekładała się bezpośrednio na szybkość 

zużywania związków biogennych w roztworze hodowlanym. W tabeli 2 przedstawiono tempo 

przyrostu glonów w przeliczeniu na suchą masę w 1 dm3 na dobę. 
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Tabela 2 

Szybkość przyrostu glonów w różnych fazach wzrostu 

Faza wzrostu Szybkość 

przyrostu 

mg s.m./dm3/doba 

Dzień 1 - 2 3 

Dzień 3 - 12 40 

Dzień 13 - 15 275 

Dzień 15 - 20 52 

 

4. PODSUMOWANIE 

Hodowla glonów jest jedną ze współczesnych, intensywnie rozwijających się dziedzin 

biotechnologii . Jedną z zalet jest ich zdolność do wzrostu (rozwoju) w środowisku wodnym o 

bardzo zróżnicowanych właściwościach fizyczno-chemicznych. Zależnie od sposobu 

wykorzystania ich biomasy lub/i metabolitów, są hodowane zarówno w systemach otwartych jak 

i zamkniętych (fotobioreaktory). Utrzymanie stałych warunków hodowli wymaga skutecznej 

kontroli przebiegu procesu, a szczególnie kontroli gęstości populacji komórkowej i stężenia 

podstawowych składników pożywki. Dokładne i ciągłe monitorowanie hodowli pozwala na 

długotrwałe prowadzenie procesu bez większych zakłóceń. Obiecującym  rezultatem będzie 

osiągniecie stężenia zawiesiny glonów na poziomie 1 do 1,5 g/dm3. 
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