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Wstęp
Glony stanowią polifi letyczny zbiór gatunków eukario-

tycznych i prokariotycznych zróżnicowanych pod względem 
metabolizmu. Należą tu gatunki zarówno autotrofi czne, mik-
sotrofi czne jak i heterotrofi czne. Glony autotrofi czne i mikso-
trofi czne do swojego rozwoju oprócz światła i substancji od-
żywczych wymagają CO2. Mikroglony są organizmami szybko 
proliferującymi i w optymalnych warunkach hodowli ich bio-
masa może podwoić się w ciągu kilkunastu do kilkudziesięciu 
godzin. 

Biomasa mikroglonów może być przekształcona w różne 
biopaliwa. Konwersja biochemiczna biomasy na drodze pro-
cesu fermentacji prowadzi do uzyskania biogazu i bioetanolu, 
termiczno-chemiczna do uzyskania bioleju, transestryfi kacja 
lipidów do otrzymania biodiesel’a. Mikroglony charakteryzu-
ją się wysoką zawartością lipidów w komórce, która może 
wynosić nawet do 80% [10]. Paliwo uzyskane z glonów jest 
przyjazne dla środowiska ponieważ jest nietoksyczne i biode-
gradowalne [13, 18, 21].

1. Warunki hodowli biomasy mikroglonów
Jako największe zalety hodowli mikroglonych podkreślane 

są: wydajność, oraz brak konkurencji z produkcją rolniczą pod 
względem spożycia oraz pod względem zapotrzebowania na 
areał przeznaczony do produkcji roślinnej. Hodowle te wyka-
zują jednocześnie pozytywne działanie na środowisko przy-
rodnicze ponieważ do ich produkcji można wykorzystywać 
ścieki komunalne, rolnicze i przemysłowe, a do wzrostu wy-
magają CO2, którego nadprodukcja przyczynia się do efektu 
cieplarnianego. 

Autotrofi czna produkcja biomasy z glonów wymaga dostar-
czenia do systemu hodowlanego odpowiednich ilości ditlenku 
węgla, światła, wody oraz soli mineralnych, które są niezbęd-
ne do jej wzrostu. Biomasa powstaje na drodze reakcji foto-
syntezy w wyniku, której z ditlenku węgla i wody powstają 
węglowodany. W warunkach naturalnych glony pozyskują do 
fotosyntezy węgiel z atmosferycznego ditlenku węgla, który 
zużywany jest w ilości 183 kg na wyprodukowanie 100 kg bio-
masy [3]. Atmosferyczny CO2 nie może jednak przenikać do 
wody odpowiednio szybko, dlatego też w sztucznych syste-
mach hodowlanych (bioreaktory), w których glony poliferują 
szybko, czynnikiem ograniczającym wzrost biomasy staje się 
niedobór CO2. W fotobioreaktorach węgiel (CO2) powinien 
być dodawany bezpośrednio do pożywki tak, aby podtrzymać 
wzrost biomasy. Ponieważ zawartość CO2 w atmosferze nie 
jest wystarczająca do wydajnej produkcji biomasy do hodow-
li można podawać ditlenek węgla pochodzący z przemysłu. 

W wyniku fotosyntezy powstaje tlen, którego zbyt duża ilość  
na skutek procesu fotoutleniania może prowadzić do uszko-
dzenia komórek glonów. Konieczne jest, w przypadku ho-
dowli w zamkniętych fotobioreaktorach, usuwanie jego nad-
miaru [12].

Temperatura hodowli w zależności od gatunku powinna 
oscylować w granicach 20-30ºC. Temperatura niższa niż 
16ºC powoduje spowolnienie wzrostu, natomiast wyższa niż 
35ºC jest śmiertelna dla wielu szczepów mikroglonów. Pro-
blemem w produkcji biomasy jest też zmienne pH hodowli, 
spowodowane wykorzystywaniem CO2 przez komórki [2]. 
Wahania pH można zniwelować za pomocą iniekcji CO2 do 
hodowli  [11]. Optymalna wartość pH dla wzrostu biomasy za-
wiera się w przedziale 8,2-8,7 [13].

Na rozwój kultur mikroglonów wpływ ma również nadmier-
ne zasolenie poprzez np. stres osmotyczny czy jonowy [9]. 
Istotnym czynnikiem, jest także dobranie odpowiedniego 
składu pożywki, odpowiedniej dla wybranych kultur. Podsta-
wowymi pierwiastkami koniecznymi do wzrostu glonów są 
azot, fosfor oraz żelazo. Formułę określającą minimalne wy-
magania pokarmowe glonów opracował Grobbelaar [7], którą 
przedstawia się wzorem CO0.48H1.83N0.11P0.01 [3]. Nawo-
żenie związkami azotu i fosforu jest niezbędne do produkcji 
biomasy, alternatywą może być wykorzystanie w tym celu 
ścieków [15, 16, 17], które zastępują konieczność stosowania 
drogich nawozów np. mocznika [5].Korzyści z zastosowania 
ścieków jako pożywki do produkcji mikroglonów to przede 
wszystkim zminimalizowanie wykorzystania wody, obniżenie 
kosztów składników odżywczych dodawanych do hodowli 
oraz usuwanie azotu i fosforu ze ścieków [14]. Fosfor nale-
ży stosować w nadmiarze, ponieważ wchodzi on w reakcje 
z jonami żelaza, co w konsekwencji prowadzi do powstania 
kompleksów i spadku dostępności tego pierwiastka w podło-
żu dla mikroglonów. 

2. Kinetyka wzrostu 
W przebiegu wzrostu populacji mikroglonów wyróżnia się 

następujące fazy (ryc. 1):
 – adaptacyjną (lag, indukcyjną),
 – akceleracji,
 – wykładniczą (logarytmiczną),
 – spowolnienia,
 – stacjonarną,
 – zamierania [1].

Kluczem, który pozwoli wykorzystywać glony do ciągłej 
produkcji, jest ciągłe utrzymywanie kultury w fazie wzrostu 
wykładniczego [1].
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Tempo przyrostu biomasy mikroglonów w funkcji czasu jest 
szacowane na podstawie fazy wykładniczej, za pomocą spe-
cifi c growth rate, który wyrażany jest wzorem:
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gdzie:
μ – właściwy współczynnik wzrostu,
N1 i N2 – waga początkowa oraz końcowa,
t1 i t2 – czas początkowy oraz końcowy pomiaru.

3. Produkcja biogazu z biomasy mikroglonów 
Produkcja biogazu stanowi jedną z najprostszych, bezpo-

średnich możliwości energetycznego wykorzystania mokrej 
biomasy mikroglonów z pominięciem energochłonnego proce-
su suszenia i dalszej ekstrakcji chemicznej. Pierwsze badania 
dotyczące możliwości wykorzystania glonów do wytwarzania 
metanu zostały opublikowane ponad 50 lat temu [6]. Hodo-
wane glonów w optymalnych warunkach mogą podwoić swoją 
biomasę nawet w ciągu 24 godzin, zaś efektywność produkcji 
biomasy z hektara jest szacowana około 5-30 razy większą 
niż tradycyjnych roślin uprawnych. Szacowany plon biomasy 
mikroglonów możliwy do osiągnięcia w zamkniętych fotobiore-
aktorach wynosi około 40-80 ton z hektara rocznie [22]. 

Ze względu na stosunkowo wysoką zawartość lipidów 
(tab. 1), weglowodanów (tab. 2) oraz braku ligniny (substan-
cji nie podlegającej procesowi fermentacji), mikroglony mogą 
stać się odpowiednim substratem do wydajnej produkcji bio-
metanu na drodze fermentacji [18]. Jeżeli zawartość tłusz-
czów w komórce nie przekracza 40%, fermentacja metanowa 
wydaje się być optymalną strategią do odzysku energii z bio-
masy glonów [19].

Lipidy odgrywają ważną rolę, ponieważ ich możliwo-
ści przekształcenia w biometan są wyższe (ilość biogazu: 
1390 L · kg-1 s.m.: 72% CH4, 28% CO2) niż białek (800 L · kg-1 
s.m.: 60% CH4, 40% CO2) i węglowodanów (746 L · kg-1 s.m.: 
50% CH4, 50% CO2) [18]. W zależności od gatunku wydaj-
ność produkcji metanu z biomasy glonów jest zróżnicowana 
(tab. 3).

Na wydajność procesu fermentacji mają wpływ; zawartość 
substancji organicznych, temperatura procesu, pH oraz hy-
drauliczny czas retencji substratu w reaktorze. Czynnikami in-
hibitujących proces fermetacji, związanymi z wykorzystaniem 
glonów jako substratu są: obecność sodu (sole) w biomasie 
morskich glonów oraz wysoka zawartości azotu w komórkach 
niektórych glonów (zwiększająca poziom amoniaku) [4]. Wy-
dajność produkcji metanu z biomasy mikroglonów może być 
zwiększona w wyniku rozerwania ścian komórkowych i uwol-
nienia zawartych w komórkach związków organicznych. 

Obecnie koszty produkcji biogazu z biomasy mikroglonów 
są wyższe w porównaniu z roślinnymi substratami. W celu 
zmniejszenia kosztów produkcji i zwiększenia opłacalności 
dla produkcji metanu korzystne jest wykorzystanie zintegro-
wanych procesów hodowli glonów i systemu oczyszczania 
ścieków. Systemy produkcji na skalę przemysłową nadal nie 
zostały wdrożone, pomimo tego, że biomasa mikroglonów 
wykazuje duży potencjał do produkcji biogazu [20].

 

  

Ryc. 1. Krzywa wzrostu kultury mikroglonów z zaznaczonymi 
poszczególnymi fazami hodowli [1]

Tab. 1. Zawartość lipidów w wybranych mikroglonach [3]
Gatunki mikroglonów Zawartość tłuszczu (% s.m.)

Botryococcus braunii 25-75
Chlorella sp. 28-32
Crypthecodinium cohnii 20
Cylindrotheca sp. 16-37
Dunaliella primolecta 23
Isochrysis sp. 25-33
Monallanthus salina >20
Nannochloris sp. 20-35
Nannochloropsis sp. 31-68
Neochloris oleoabundans 35-54
Nitzschia sp. 45-47
Phaeodactylum tricornutum 20-30
Schizochytrium sp. 50-77
Tetraselmis sueica 15-23

Tab. 2. Zawartość [%] białek i węglowodanów w różnych ga-
tunkach glonów [8]

Gatunki mikroglonów Zawartość [% s.m.]
białka węglowodanów 

Scenedesmus obliquus 50-56 10-17
Scenedesmus quadricauda 47 -
Scenedesmus dimorphus 8-18 21-52
Chlamydomonas rheinhardii 48 17
Chlorella vulgaris 51-58 12-17
Chlorella pyrenoidosa 57 26
Spirogyra sp. 6-20 33-64
Dunaliella bioculata 49 4
Dunaliella salina 57 32
Euglena gracilis 39-61 14-18
Prymnesium parvum 28-45 25-33
Tetraselmis maculate 52 15
Porphyridium cruentum 28-39 40-57
Spirulina platensis 46-63 8-14
Spirulina maxima 60-71 13-16
Synechoccus sp. 63 15
Anabaena cylindrica 43-56 25-30

Tab. 3. Wydajność produkcji metanu z różnych gatunków glo-
nów [19]

Gatunki glonów Ilość metanu [m3 · kg-1]
Laminaria sp. 0,26-0,28
Gracilaria sp. 0,28-0,40
Macrocystis 0,39-0,41
L. digitata 0,50
Ulva sp. 0,20
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Podsumowanie
Biomasa glonów jest atrakcyjna ze względu na możliwość 

szerokiego jej zastosowania. W zależności od gatunku oraz 
warunków hodowli mikroglony mogą wykazywać wysoką za-
wartość tłuszczów czy węglowodanów, które mogą być prze-
konwertowane na różne formy energii. Produkcja biogazu 
stanowi jedną z bezpośrednich możliwości energetycznego 
wykorzystania mokrej biomasy mikroglonów z pominięciem 
energochłonnego procesu suszenia. Niska zawartość celulo-
zy, brak ligniny oraz obecność polisacharydów czyni bioma-
sę glonów odpowiednim materiałem do procesu fermentacji 
metanowej. 
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Microalgae – a source of biomass
Currently, the considerable potential of biomass as a source of renewable energy has been increasingly emphasized. Microal-

gae are characterized by high photosynthetic effi ciency, which is refl ected in rapid production of biomass. Sewage and exhausts 
can be used in microalgal culture. Microalgae are regarded as potential producers of liquid and gaseous biofuels. The use of 
microalgal biomass for production of modern, non-polluting biofuels has become an intensively developing scientifi c discipline.
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