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Wstęp
Uprawy roślin energetycznych i procesy przetwarzania ich 

biomasy są zagadnieniem powszechnie znanym i szeroko opi-
sywanym w literaturze. Produkcja różnego typu paliw z bioma-
sy glonów opiera się jednak po części na innych systemach i 
procesach, które nie do końca są poznane i rozwinięte. O ile 
powszechnie stosowane procesy związane z przetwarzaniem 
biomasy roślin mogą być z powodzeniem stosowane w prze-
twarzaniu gotowej biomasy glonów (np. transestryfi kacja w 
produkcji biodiesel’a), wcześniejsze etapy produkcji są tema-
tyką zupełnie odrębną. Główne cechy odróżniające produkcję 
biomasy glonów od roślin stanowią: mikroskopijne rozmiary 
komórek; uprawa w płynnej pożywce; znaczne rozcieńczenie 
hodowli; szybki przyrost który powoduje iż, zbiór jest możliwy 
prawie codziennie. Glony rosną niezwykle szybko i potrafi ą 
podwoić swoją masę w ciągu 24h. W sprzyjających warun-
kach hodowlanych czas ten można nawet skrócić do 3,5 h [9]. 
Ze względu na te specyfi czne warunki życia tych organizmów, 
do hodowli stosuje się różnego typu specjalne konstrukcje.

1. Systemy hodowlane
Istnieją dwa zasadnicze systemy hodowli glonów: system 

otwarty i zamknięty. Wyróżnić można także trzeci – hybrydo-
wy, będący połączeniem wyżej wymienionych [15]. Obecnie 
jako systemy otwarte stosuje się stawy hodowlane a jako sys-
temy zamknięte – różnego rodzaju fotobioreaktory [17]. Oba 
rodzaje metod różnią się wydajnością, kosztami utrzymania, 
a także możliwościami uprawy. Hodowla glonów może być 
oświetlona zarówno światłem słonecznym jak i sztucznym, 
bądź też można wykorzystać oba rodzaje światła jednocze-
śnie. Do systemów dających możliwość naturalnego oświetle-
nia dużej powierzchni hodowli można zaliczyć otwarte stawy 
hodowlane [7], fotobioreaktory panelowe [8], kolumnowe po-
ziome [3], a także kolumnowe pochyłe [17]. W skali labora-
toryjnej stosuje się zwykle oświetlenie sztuczne (zewnętrzne 
lub wewnętrzne), np. lampy fl uorescencyjne, bądź też inne 
źródła światła. Warunki panujące w niektórych typach fotobio-
reaktorów można łatwo kontrolować, m.in. poprzez umiesz-
czenie ich w pomieszczeniu o stałej temperaturze, szcze-
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Fot. 1. Staw otwarty
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gólnie w przypadku bioreaktorów o małych rozmiarach. Dla 
dużych systemów zewnętrznych takich jak fotobioreaktory ko-
lumnowe kontrola warunków wewnętrznych nie jest możliwa 
bez zastosowania zaawansowanych technik. 

Do systemów otwartych zaliczamy:
 – zbiorniki,
 – stawy:

 – typu kołowego,
 – duże i płytkie,
 – typu toru wyścigowego.

Stawy do hodowli mikroglonów mają kształt zamknię-
tej pętli recyrkulacyjnej o głębokości około 0,3 m [5]. Ciągły 
ruch biomasy glonowej zapobiegający jej sedymentacji jest 
możliwy dzięki zainstalowaniu turbiny. Obecnie większość 
biomasy glonowej ze względu na niskie koszty instalacji 

i jej utrzymania pochodzi z systemów otwartych [14]. Zaled-
wie około 100 ton w skali roku, co stanowi ok. 10% biomasy 
produkowanej ogółem, jest produkowana w systemach za-
mkniętych [10]. Wymagają one zastosowania wewnętrznego, 
sztucznego oświetlenia, a to prowadzi do zwiększenia kosz-
tów energii związanych z zastosowaniem drogich urządzeń 
wchodzących w ich skład. Jednakże wydajność stawów jest 
niższa oraz ich hodowla jest ograniczona do niewielu gatun-
ków glonów takich jak Dunaliella, Spirulina oraz Chlorella [6]. 

Systemy zamknięte możemy podzielić na:
 – fotobioreaktory (Schenk i in. 2008):

 – płytowy,
 – rurowy,
 – pierścieniowy,
 – płytowy typu air-lift.

Fot. 2. Fotobioreaktor panelowy

Fot. 3. Fotobioreaktor rurowy

 

Fot. 4. Fotobioreaktor kolumnowy
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Fotobioreaktory wykonane są z przezroczystych materia-
łów takich jak szkło lub tworzywa sztuczne w celu maksy-
malnego wykorzystania energii świetlnej. Napowietrzanie i 
mieszanie kultur glonów w fotobioreaktorze następuje za po-
mocą pomp powietrznych lub perystaltycznych [17]. Nadmier-
na prędkość mieszania kultury w obecności napowietrzania 
w fotobioreaktorze może spowodować uszkodzenia komórek 
glonów, ze względu na powstawanie małych pęcherzyków 
gazu, które tworzą szkodliwe środowisko, dla hodowli mikro-
glonów. W ostatnich latach zamknięte fotobioreaktory wywo-
łały znaczące zainteresowanie ze względu na możliwość za-
pewnienia stabilnych warunków hodowlanych (temperatura, 
pH, oświetlenie) dla biomasy glonowej w porównaniu z syste-
mami otwartymi. Przede wszystkim w układach zamkniętych 
można uniknąć prawie całkowicie parowania, uzyskać więk-
szą produktywność i zagęszczenie biomasy (do 20 g · l-1), 
a także łatwo zapobiec zanieczyszczeniu hodowli [13].

Fotobioreaktory, dzięki możliwości kontroli parametrów 
hodowli, są zdecydowanie bardziej wydajne w porównaniu z 
systemami otwartymi (stawy). Dzięki możliwości stworzenia 
optymalnych warunków można zmaksymalizować produkcję 

biomasy. W tym celu należy przede wszystkim dokładnie 
oszacować poziom natężenia oświetlenia, dostawę niezbęd-
nych ilości ditlenku węgla, usuwanie powstającego tlenu, 
który może spowodować zahamowanie procesu fotosyntezy 
i fotoutlenianie biomasy. Wybór konkretnego systemu zależy 
między innymi od następujących czynników:
 – klimatu,
 – biologii glonów,
 – kosztów ziemi, pracy, energii,
 – nakładów związanych z dostarczeniem wody i substancji 

odżywczych,
 – możliwości kontrolowania temperatury, pH
 – efektywności wykorzystania energii słonecznej,
 – możliwość przeniesienia hodowli prowadzonej w warun-

kach laboratoryjnych na skalę przemysłową.
Fotobioreaktory laboratoryjne Sartorius Stedim Biotech 

BIOSTAT® PBR 2S stanowią podstawowe wyposażenie la-
boratorium zajmującego się glonami w Instytucie Agrofi zyki 
PAN w Lublinie. Fotobioreaktor laboratoryjny o pojemności 3 l 
pozwala na hodowlę mikroglonów w warunkach sterylnych. 
Składa się z modułu do hodowli (fot. 5a) oraz modułu sterują-
cego (fot. 5b). Moduł hodowlany składa się z wewnętrznego 
zbiornika o pojemności 1 l, w którym zanurzone są elektrody 
i mierniki parametrów hodowli, oraz z systemu rur szklanych, 
które pozwalają na efektywne wykorzystywanie światła przez 
komórki. Światło zapewniają żarówki jarzeniowe, których in-
tensywność może być dowolnie zadana. Kultura hodowana w 
tym fotobioreaktorze jest utrzymywana w ciągłym ruchu dzięki 
pompie perystaltycznej. Temperatura jest utrzymywana dzięki 
wodnemu płaszczowi grzewczemu, który okala wewnętrzny 
zbiornik. Urządzenie sterujące umożliwia kompleksową kon-
trolę parametrów w ciągu procesu produkcji oraz zadanie 
konkretnych warunków pH, temperatury czy zawartości tlenu. 
Zaletą tych urządzeń jest możliwość ustawiania różnorod-
nych parametrów w tzw. kaskadach, uzależniając je od sie-
bie nawzajem, tj. np. automatyczna regulacja intensywności 
światła w zależności od gęstości optycznej hodowli czy regu-
lacja szybkości przepływu w zależności od zawartości tlenu. 
Wartości parametrów są zapisywane w czasie i możliwy jest 
eksport tych danych do innych programów komputerowych.

Tab. 1. Porównanie systemów otwartych, fotobioreaktorów i hodowli heterotrofi cznych do hodowli glonów [2] 
Czynnik Systemy otwarte Fotobioreaktory Hodowle heterotrofi czne

Gęstość komórek w hodowli Niska Średnia Wysoka
Czynniki ograniczające wzrost Światło Światło Tlen
Powierzchnia w relacji objętości Wysoka Bardzo wysoka Nie dotyczy
Kontrola parametrów Niska Średnia Bardzo wysoka
Dostępność na rynku Łatwo dostępna Niestandardowe obiekty Łatwo dostępna
Koszt konstrukcji na jednostkę Średni Wysoki Niska
Koszt operacyjny Średni Wysoki Niska
Baza technologiczna Łatwo dostępna Średnio dostępna Łatwo dostępna
Ryzyko zanieczyszczenia Wysokie Średnie Niska
Straty wody Wysokie Wysokie Niska
Uzależnienie od pogody Wysokie Średnie Niskie
Utrzymanie Łatwe do utrzymania Trudne do utrzymania Wymaga specjalistycznego utrzymania
Podatność na przegrzanie Niska Wysoka Nie dotyczy
Skłonność do nadmiernego poziomu O2 Niska Wysoka Nie dotyczy
Łatwość czyszczenia Bardzo łatwe Trudne Trudne
Łatwość skalowania Wysoka Zmienna Wysoka
Wykorzystanie powierzchni ziemi Wysokie Różne Niskie
Zastosowanie do różnych gatunków Wąskie Przystosowane Wąskie

 

a) b)

Fot. 5. Fotobioreaktor Sartorius Stedim Biotech BIOSTAT® 
PBR 2S w Instytucie Agrofi zyki PAN w Lublinie
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2. Światło jako element hodowli
Przy produkcji biomasy na cele energetyczne najważniej-

szym elementem jest jej przyrost, na który największy wpływ 
ma efektywność procesu fotosyntezy i czynniki potencjalnie 
ograniczające jego sprawność. 
Światło odgrywa ważną rolę w procesach fotosyntezy jak i 

fotomorfogenezy. Istotne znaczenie ma także fotoperiod, czyli 
stosunek długości okresów światła i ciemności w cyklu do-
bowym. W warunkach sztucznych (fotobioreaktory) wszystkie 
ww. czynniki mogą być precyzyjnie ustalone. Kolejnymi za-
gadnieniami związanymi ze światłem, a mającymi duże zna-
czenie przy produkcji biomasy jest natężenie napromieniowa-
nia. Zjawisko hamowania fotosyntezy poprzez fotoinhibicję 
zachodzi przy dużym natężeniu napromieniowania w zakre-
sie PAR (Photosynthetic Active Radiation). Organizmy foto-
syntetyzujące absorbują wówczas więcej światła niż może 
być wykorzystane w procesach fotosyntezy, co prowadzi do 
uszkodzenia aparatu fotosyntetycznego (fotooksydacji chlo-
rofi lu). Dla glonów opisane w literaturze przypadki wskazują 
na znacznie niższe wartości. I tak natężenie napromieniowa-
nia dla glonów Phaeodactylum tricornutum i Porphyridium 
cruentum było odpowiednio 185 μE m2 s-1 i ok. 200 μE m2 s-1 
[11, 12].

Efektywność fotosyntezy (stosunek energii zgromadzonej 
w biomasie do zaabsorbowanego promieniowania słoneczne-
go) dla roślin klimatu umiarkowanego, wynosi średnio poniżej 
1% [13]. Dotychczasowe badania pokazują, że w przypadku 
glonów efektywność fotosyntetyczna jest kilkukrotnie wyższa, 
i osiąga średnie wartości w granicach 5% [13, 16]. Jest to 
związane m.in. z odmiennymi warunkami hodowli glonów. 
W odpowiednio zaprojektowanym fotobioreaktorze światło 
powinno być jedynym czynnikiem ograniczającym przyrost 
biomasy z glonów [4]. Metody szacowania natężenia promie-
niowania padającego na rury fotobioreaktora, gwarantujące 
optymalny wzrost biomasy były szeroko opisane w literaturze 
[1, 11]. Zależność tą przedstawił Molina i inni (1999) w postaci 
wzoru:
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gdzie:
μ – właściwa szybkość wzrostu, 
μmax – jego maksymalna wartość,
Iav – średnia natężenia oświetlenia wewnątrz reaktora, 
Ik – stała zależna od gatunku glonów i warunków hodowli,
n – empirycznie ustalony wykładnik.

Natężenie światła, w którym właściwe tempo wzrostu 
biomasy stanowi połowę jego wartości maksymalnej μmax 
nazywamy strefą saturacji [5] (ryc. 1). W fotobiorekatorach 
powszechnie są wykorzystywane rury o średnicy od 0,01 do 
0,1 m, jednakże produkcja biomasy zmniejsza się wraz ze 
wzrostem średnicy rury [4]. Dzieje się tak dlatego, ponieważ 
komórki glonów absorbują światło i głębsze regiony fotobiore-
aktora mogą być zasadniczo zaciemnione. Poniżej przedsta-
wiono zależność pomiędzy spadkiem natężenia oświetlenia 
a głębokością dla Phaeodactylum tricornutum o koncentra-
cji biomasy równej 2 kg m-3 przy wartości napromieniowania 
wynoszącej 2000 μE m-2 s-1 (ryc. 2). W takich urządzeniach 
90% kultury zawiera się w strefi e ciemnej, zaledwie 2% jest 
nasyconej światłem oraz około 3% jest w strefi e fotoinhibi-
cji. W świetle przytoczonych wyników można stwierdzić, że 
zastosowania rur o średnicy większej niż 0,05 m w fotobio-
reaktorze nie jest zalecane, chyba że układ jest wewnętrznie 
podświetlany oprócz oświetlenia zewnętrznego.

Podsumowanie
Dobór odpowiedniej metody hodowli i odpowiedniego sys-

temu hodowli do danych warunków klimatyczno – ekono-
micznych jest kluczowym elementem w procesie produkcji 
biomasy mikroglonów na cele energetyczne, warunkującym 
opłacalność procesu. Czynniki, które wpływają na koszty in-
westycji oraz procesu to m.in. biologia hodowanego gatunku, 
wielkość obszaru, który zajmuje hodowla oraz przeznaczenie 
wyprodukowanej biomasy. Wysokie koszty związane z bu-
dową zamkniętych fotobioreaktorów są rekompensowane 
przez możliwość pełnej kontroli procesu, niezależność od 
warunków zewnętrznych i wielokrotnie wyższe plony bioma-
sy. Stawy otwarte natomiast są tanie w budowie i utrzymaniu 
jednak w surowych warunkach klimatycznych kultury osiągają 
mniejsze przyrosty. Biorąc pod uwagę ciągły wzrost cen paliw 
kopalnych, coraz nowsze i wydajniejsze rozwiązania techno-
logiczne oraz możliwości wykorzystania inżynierii genetycz-
nej w celu podniesienia wydajności przyrostu przez same 
organizmy, w przyszłości zyski zarówno ekonomiczne jak i 
ekologiczne, przewyższą koszty.
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Cultivation systems used in microalgal biomass production
In order to utilize the potential of algae as a source of biomass for energy purposes, suitable methods of cultivation have to be 

developed. Two types of algae cultivation systems are distinguished: natural, among which we include lakes, lagoons and ponds, 
and artifi cial: artifi cial open ponds and closed photobioreactors. Due to better controlling possibilities, only artifi cial systems are 
suitable for intensive cultivation of microalgal cultures.

Key words: microalgae, photobioreactors, open ponds, cultivation, biomass.
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