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NOWE KIERUNKI ROZWOJU  
ŹRÓDEŁ BIOPALIW 

Streszczenie 
W artykule zamieszczono informacje dotyczące kierunku rozwoju źródeł biopaliw pochodzenia ro-

ślinnego – mikroalg niestanowiącego konkurencji dla produkcji żywności oraz metody hodowli mikro-
alg. Ponadto przedstawiono wyniki badań konwersji biomasy w procesie pirolizy alg w zakresie pozy-
skania biopaliwa.  

WSTĘP 

Postępujący proces wyczerpywania się zasobów ropy naftowej i często nieprzewidywalne 
wahania zmiany cen tego surowca oraz ograniczenia efektu cieplarnianego wywołanego emi-
sją CO2 zmuszają do poszukiwania paliw zastępczych z odnawialnych źródeł energii. Jednym 
z kierunków zmierzających do zamiany paliw konwencjonalnych w silnikach spalinowych 
jest możliwość stosowania biopaliw, które wywołują kontrowersję, głównie z powodu wpły-
wu na globalny rynek żywności oraz jego ochronę. Biopaliwa pierwszej generacji osiągające 
obecnie próg ekonomicznego poziomu produkcji są wydzielone z roślin spożywczych i ole-
istych m.in. rzepaku, trzciny cukrowej, buraka cukrowego czy kukurydzy. Przypuszcza się, że 
wzrost ich produkcji oraz konsumpcji będzie ciągle kontynuowany, ale ich udział wobec za-
spokojenia popytu na energię w sektorze transportu pozostanie ograniczony ze względu na:  
– konkurencję z produkcją żywności i włókien wykorzystywanych na ziemiach ornych, 
– regionalne wymuszone struktury rynkowe, 
– duże zapotrzebowanie na wodę oraz nawozy sztuczne, 
– potrzebę ochrony bioróżnorodności ekosystemów. 

1. ALGI Z BIOLOGICZNEGO PUNKTU WIDZENIA 

Algi (glony) są grupą organizmów plechowych, najczęściej samożywnych żyjących 
w środowisku wodnym lub miejscach wilgotnych. Ciało alg stanowi jednorodna lub zbudo-
wana z mało zróżnicowanych komórek plecha o wielkości od kilku mikrometrów do kilku 
metrów. Mogą one przybierać kształt przypominający liście lub łodygi, które pochłaniają po-
karm z otoczenia. Jest ich na świecie 20 razy więcej niż roślin naziemnych; ok. 200 tys. ga-
tunków, przy czym botanicy przypuszczają, że niezidentyfikowanych pozostaje znacznie wię-
cej. Do najczęściej wykorzystywanych glonów alg zalicza się: 
– zielenice – zawierające zielony chlorofil, żółty ksantofil i pomarańczowy karoten, 
– krasnorosty – z czerwoną fikoerytryną, niebieską fikocyjaniną i zielonym chlorofilem, 
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– brunatnice – z ciałkami barwnikowymi wypełnionymi, obok chlorofilu i ksantofili, brunat-
ną fukoksantyną. 
W krajach azjatyckich algi są dotychczas szeroko wykorzystywane głównie jako składnik 

pokarmu dla ludzi i pasza dla zwierząt oraz jako nawóz dla rolnictwa. Duże zastosowanie 
znalazły również w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym jako ekstrakty, mączki, 
kremy, maseczki, toniki oraz szampony. Należy przypuszczać, że w najbliższym czasie ten 
wcale nie mały zakres zastosowań glonów zostanie poszerzony, dzięki wykorzystaniu do pro-
dukcji biomasy na cele energetyczne oraz do produkcji paliwa-biodiesla. Pomysł użycia mi-
kroalg jako źródła energii paliwa nie jest nowy bo już w 1980 r. wzbudził duże zainteresowa-
nie w świecie [1]. W tabeli 1 przedstawiono aktualny stan produkcji alg na świecie oraz obo-
wiązującą cenę [2]. 

Tab. 1. Aktualny stan produkcji alg na świecie 

Algi Roczna produkcja Kraj produkujący 
Zastosowanie  

i produkt 
Cena (€) 

Spirulina 3000 ton suchej masy Chiny, Indie, USA, Japonia

żywność dla ludzi 
żywność dla zwierząt 
kosmetyki 
fikobiliny-protein 

36 kg-1 
 
 

11 mg-1 

Chlorella 2000 ton suchej masy 
Tajwan, Niemcy,  

Japonia 

żywność dla ludzi 
kosmetyki 
hydroponika 

36 kg-1 
 

50 l-1 

Dunaliella salina 1200 ton suchej masy 
Australia, Izrael, USA, 

Japonia 

żywność dla ludzi 
kosmetyki 
B-karoten 

 
 

215-2150 kg-1

Aphanizomenon 
flos-aquae 

500 ton suchej masy USA żywność dla ludzi  

Haematococcus 
pluvialis 

300 ton suchej masy USA, Indie, Izrael 
hydroponika 
Astaxanthin 

50 l-1 
7150 kg-1 

Crypt heco 
dinium cohni 

240 ton oleju DHA USA olej DHA 43 g-1 

Shizochytrium 10 ton oleju DHA USA olej DHA 43 g-1 

2. METODY PRODUKCJI MIKROALG 

Produkcja biomasy z alg jest bardziej skomplikowana niż uprawa tych roślin. Ich wzrost 
wymaga światła, dwutlenku węgla, wody i soli mineralnych. Temperatura, w której hodowa-
ne są glony musi oscylować w granicach 20-30ºC. w celu zminimalizowania kosztów wytwa-
rzania biomasy, jej produkcja powinna opierać się o łatwo dostępne światło słoneczne. Podło-
ża do wzrostu alg muszą dostarczać składników mineralnych, których wymagają komórki 
glonów. Głównie chodzi o takie pierwiastki jak: azot, fosfor, żelazo i w pewnych przypad-
kach krzem. Według [3] podłoża do hodowli alg nie mogą być zbyt drogie, dlatego po-
wszechnie wykorzystywana jest woda morska bogata w naturalne związki fosforu i azotu oraz 
inne mikroelementy. 

Biomasa glonów alg zawiera średnio około 50% węgla w suchej masie, który pochodzi 
z dwutlenku węgla (CO2) niezbędnego do wzrostu alg [4]. Na wytworzenie 100 Mg biomasy 
algi zużywają około 183 Mg dwutlenku węgla (CO2). Zaletą produkcji biodiesla z alg jest 
fakt, że mikroorganizmy te absorbują i przetwarzają dwutlenek węgla, a także inne substancje 
emitowane do atmosfery. Poza tym do ich rozwoju niezbędne są azotany i fosforany, co czę-
sto przyczynia się do ochrony środowiska przed nadmierną ich ilością. 

Praktyczne metody hodowli alg na dużą skalę to: 
– akweny na otwartym powietrzu, 
– fotobioreaktory. 
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Schemat układu produkcji alg w systemie otwartych akwenów przedstawiono na rys. 1, 
natomiast fragment oryginalnej instalacji prezentuje rys. 2. 

 
Rys. 1. Schemat układu do produkcji alg w systemie otwartego akwenu 

 

Rys. 2. Fragment oryginalnej instalacji produkcji alg w systemie otwartego akwenu 

Staw (akwen) na otwartym powietrzu do hodowli alg jest zbudowany w formie zamkniętej 
pętli recyrkulacyjnej tworzącej kanał o głębokości około 0,3 m. Mieszanie i recyrkulację za-
pewnia turbina wprowadzająca zawiesinę w ruch. Turbina pracuje w sposób ciągły, zapobie-
gając sedymentacji glonów. Biomasa glonów jest odprowadzana za turbiną na końcu pętli 
recyrkulacyjnej. Stawy są wyłożone białą folią plastikową, natomiast podstawowym parame-
trem warunkującym wzrost mikroorganizm jest światło słoneczne. Budowa stawów i ich 
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utrzymanie, w tym produkcja biomasy jest mniej kosztowna niż w fotobioreaktorach [5]. 
Drugim sposobem produkcji alg są fotobioreaktory, gdzie głównym parametrem podczas pro-
jektowania jest zapewnienie odpowiedniego przenikania światła tj. stosunek powierzchni do 
objętości [6]. 

Przenikanie światła decyduje głównie o wydajności fotosyntezy, która z kolei jest warun-
kiem koniecznym do pozyskania wysokiej jakości produktu, w tym zdolności produkcyjnej 
biomasy. Natomiast odpowiednia hydrodynamika gazowo-cieczowa wpływa zarówno na 
wzrost mikroorganizmów jak i produkcję biomasy [7]. Fotobioreaktory umożliwiają produk-
cję dużej ilości biomasy i są zbudowane z materiału przepuszczającego światło i pozwalają na 
hodowlę dokładnie pożądanego gatunku alg. Ze względu na kształt fotobioreaktory dzielą się 
na trzy grupy: 
– cylindryczne,  
– płaskie, 
– zbiorniki fermentacyjne (fermentatory). 

Pierwsze dwa zapewniają optymalną uprawę alg w świetle słonecznym, podczas gdy 
ostatni wymaga sztucznego oświetlenia. Bioreaktory cylindryczne i płaskie są najbardziej 
popularnymi rozwiązaniami ze względu na fakt, że niezbędne źródło światła jest darmowe 
i łatwo dostępne. Ponadto oba typy bioreaktorów mogą pracować w układach pojedynczych 
lub współpracować z zewnętrznymi układami wspomagającymi proces. Porównanie podsta-
wowych parametrów użytkowych fotobioreaktorów zamieszczono w tabeli 2.  

Tab. 2. Porównanie podstawowych parametrów użytkowych bioreaktorów 

Lp. Typ reaktora 
Efektywność  

wykorzystania  
światła 

Stopień 
kontroli 

Wymagany 
obszar  
terenu 

Powiększenie 
skali procesu 

Zdolność produkcyjna 
[g·L-1·d-1]; gatunki 

1. 
Pionowe 
cylindryczne 

średnia średni średni możliwe 0,5; P.cruentum 

2. 
Poziome 
cylindryczne 

dobra średni duży możliwe 
0,25; S.platensis 
0,7; Nannochloropsis sp 

3. Spiralne średnia dobry bardzo mały bardzo łatwe 0,4; S.platensis 
4. α-kształtne doskonała dobry duży bardzo trudne  

5. Płaskie doskonała średni mały możliwe 
0,85; Nannochloropsis 
2,15; S.platensis 

6. Fermentor słaba doskonały bardzo mały trudne 0,03-0,05; kilka 

Wśród reaktorów cylindrycznych można wyróżnić cztery zasadnicze typy:  
– pionowy cylindryczny reaktor, który składa się z pionowych przezroczystych przewodów 

rurowych, sprzyja przenikaniu światła, 
– poziomy cylindryczny reaktor składający się z poziomych przezroczystych rurek, 
– spiralny rurowy reaktor składający się z elastycznej plastikowej rury zwiniętej wokół 

okrągłego szkieletu, 
– α-kształtny rurowy reaktor wyróżniający się jednokierunkowym wysokim tempem prze-

pływu cieczy i niskim przepływem powietrza oraz optymalnym względnym kątem w sto-
sunku do światła słonecznego [7]. 
Wymienione pionowe cylindryczne reaktory (Vertical Tubular Reactors) zbudowane są 

z rurek polietylenowych lub szklanych, dzięki czemu są one wystarczająco przezroczyste, aby 
zapewnić dobre przenikanie światła. Obecnie dużym zainteresowaniem cieszą się reaktory 
poziome cylindryczne (Horizontal Tubular Reactors), które mogą obsługiwać ogromne obję-
tości robocze i reprezentują znikomą skłonność do zanieczyszczeń, rys. 3.  
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Rys. 3. Widok reaktorów w poziomych cylindrycznych typu HTR w warunkach roboczych 

Najmniejszym układem stosowanym do hodowli alg są bioreaktory typu – fermentor (FTR 
– fermeneter – type reactors), rys. 4. 

 
 
Rys. 4. Układ bioreaktora typu fermentor typu FTR 

W tabeli 3 przedstawiono dane dotyczące produkcji biomasy z alg z wykorzystaniem fo-
tobioreaktora i otwartego akwenu. 
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Tab. 3. Dane dotyczące produkcji biomasy z alg z wykorzystaniem fotobioreaktora i otwartego 
akwenu [3] 

Parametr Fotobioreaktor Otwarty basen 
Roczna produkcja biomasy [kg] 100 000 100 000 
Objętościowa zdolność produkcyjna 
[kg·m-3·d-1] 

1,535 0,117 

Powierzchniowa zdolność produkcyjna 
[kg·m-2·d-1] 

0,048a 
0,072c 

0,035b 

Koncentracja biomasy w zawiesinie 
[kg·m-3] 

4,00 0,14 

Szybkość rozcieńczania [d-1] 0,384 0,250 
Potrzebny obszar [m2] 5681 7828 
Uzysk oleju [m3·ha-1] 136,9d 

58,7e 
99,4d 
42,6e 

Roczne zużycie CO2 [kg] 183 333 183 333 
Wymiary układu 132 równoległe rurki (jednostki) 

długość rurek 80 m, 
średnica rurek 0,06 m 

 

powierzchnia stawu 978 m2

(szerokość 12 m, długość 82 m, 
głębokość 0,3 m 

Liczba jednostek 6 8 

Oznaczenia w tabeli: a – opierając się na powierzchni obiektu, b – opierając się na rzeczywistej powierzchni 
akwenu, c – opierając się na projektowanym obszarze rur fotobioreaktorów, d – bazując na 70% (mas.) zawarto-
ści oleju w biomasie, e – bazując na 30% (mas.) zawartości oleju w biomasie 

Podsumowując proces produkcji alg należy podkreślić, że fotobioreaktory umożliwiają 
pozyskanie dużej ilości biomasy. Są one zbudowane z materiału przepuszczającego światło 
oraz pozwalają na hodowlę dokładnie pożądanego gatunku alg. Podstawowym parametrem 
warunkującym wzrost udziału mikroorganizmów jest światło słoneczne, które w niektórych 
bioreaktorach wykorzystuje się panele emitujące światło w zakresie podczerwieni. Natomiast 
odpowiednia hydrodynamika gazowo-cieczowa wpływa zarówno na wzrost mikroorgani-
zmów i produkcję biomasy.  

Wybór odpowiedniej metody produkcji glonów przeznaczonych zarówno do produkcji 
biodiesla, jak i biomasy wymaga porównania obu omówionych metod tj. otwartych akwenów 
(stawów) i fotobioreaktorów. Z wstępnej analizy wynika, że obie metody są porównywalne 
zarówno co do poziomu produkcji biomasy, jak i zużycia dwutlenku węgla (CO2). Jednak 
według [7] hodowla alg w fotobioreaktorach prowadzi do uzyskania większej ilości oleju 
o około 1/3 w porównaniu do hodowli w otwartych akwenach. 

3. BADANIA WŁASNE 

Możliwości konwersji biomasy pochodzącej z produkcji alg na różne formy energii przed-
stawiono na rys. 5 [9].  

Jednym z potencjalnych procesów konwersji biomasy z alg w zakresie pozyskania róż-
nych form energii jest piroliza, której produktem jest bio-olej, gaz syntezowy lub węgiel 
drzewny. Piroliza alg jest procesem termicznego rozkładu bez udziału tlenu, która prowadzo-
na jest zazwyczaj w temperaturze 500-800°C. Zaletą procesu pirolizy jest większa niż 
w przypadku innych procesów łatwość przechowywania i transportowania produktu wyjścio-
wego, co ogranicza jego koszty. 

Bio-oleje pirolityczne charakteryzują się wysoką gęstością energetyczną, przy czym nale-
ży podkreślić, że wykorzystanie biomasy lignocelulozowej jako surowca wejściowego nie 
zapewnia w dostatecznym stopniu atrakcyjność produktu finalnego – biopaliwa ze względu 
na dużą zawartość tlenu, wysoki poziom lepkości, oddziaływanie korozyjne oraz ograniczoną 
stabilność chemiczną. Niska jakość bio-oleju jest głównie przypisywana składnikom che-
micznym biomasy lignocelulozowej, co wiąże się z doskonaleniem procesu produkcji bioma-
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sy. W badaniach własnych procesem pirolizy objęto odmianę alg Chlorella vulgaris. Do ba-
dań wykorzystywano zestaw składający się m.in. z pieca pionowego rurowo-cylindrycznego, 
kondensatora służącego jako odbieralnik frakcji ciekłych oraz chromatografu gazowego.  

Biomasa z Alg

Fotobiologiczna 
produkcja 

wodoru

Fermentacja 
beztlenowa

Piroliza

Fermentacja 
alkoholowa

Bezpośrednie 
spalanie

Termochemiczne 
skraplanie

Zgazowanie

Biochemiczna 
konwersja

Termochemiczna 
konwersja

Wodór

Etanol

Metan, wodór

Elektryczność

Bio-olej, gaz 
syntezowy, węgiel 

drzewny

Bio-olej

Gaz syntezowy

Transestryfikacja 
oleju z alg

Biodiesel

 

Rys. 5. Potencjalne procesy służące konwersji biomasy z alg na różne formy energii 

W trakcie procesu pirolizy zaobserwowano istotny wpływ temperatury na uzysk % (mas.) 
poszczególnych produktów końcowych. Badania prowadzono w zakresie temperatur od 300 
do 500°C. Uzyskane wyniki badań procesu pirolizy alg odmiany Chlorella vulgaris (hodowla 
w fotobioreaktorach) przedstawiono na rys. 6 natomiast uzyski % (mas.) produktów gazo-
wych w funkcji temperatury zamieszczono w tabeli 4. 
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Rys. 6. Wpływ temperatury na uzyski produktów pirolizy 

Tab. 4. Uzyski (% mas.) produktów gazowych procesu pirolizy w funkcji temperatury 

Temperatura [ºC] H2 CO2 CO CH4 C2H4 C2H6 Cn
a 

300 

340 

380 

420 

460 

500 

0,05 

0,13 

0,22 

0,30 

0,43 

0,56 

14,6 

17,96 

18,24 

18,68 

21,27 

24,42 

4,23 

3,30 

3,70 

3,66 

3,48 

2,31 

0,12 

0,61 

0,96 

1,55 

2,94 

3,83 

brak 

brak 

brak 

brak 

brak 

0,63 

brak 

brak 

0,88 

0,81 

0,88 

1,25 

0,12 

0,61 

1,84 

2,36 

3,82 

5,71 

4. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ 

– otrzymane produkty ciekłe są mieszaniną oddzielającą fazę olejową (górną) oraz fazę 
wodną (dolną); 

– zmiana uzysku % (mas.) fazy olejowej w górnym zakresie, w funkcji rosnącej temperatury 
ma zbliżony charakter dla produktów ciekłych; 

– maksymalny uzysk bio-oleju około 25% (mas.) osiągnięto w temperaturze 420°C nato-
miast produktu stałego (węgla drzewnego) znacznie się obniżył z około 52 do 28% (mas.); 

– uzysk % (mas.) produktów wodnych i gazowych podczas narastania temperatury stopnio-
wo rósł, odpowiednio z 14 do 23% (mas.) oraz od 19 do 33% (mas.). 

WNIOSKI 

1. Uzysk % (mas.) oleju/gazu w niskiej temperaturze był niewielki, co spowodowane było 
niskim stopniem konwersji surowca z jednej strony oraz nie wszystkie składniki mogły 
ulec pirolizie, co przełożyło się na zwiększoną zawartość produktu stałego (węgla drzew-
nego). 

2. Uzysk gazowych węglowodorów wraz ze wzrostem temperatury z 300 do 500°C znacząco 
rósł od 0,12 do 5,71% (mas.). 

3. Produkty gazowe procesu pirolizy alg Chlorella vulgaris zawierają duże ilości dwutlenku 
węgla (CO2). 
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4. Wraz ze wzrostem temperatury procesu pirolizy ilość składników lotnych materiału alg 
Chlorella vulgaris stopniowo rosła. 

5. Optymalnym zakresem temperatury procesu pirolizy badanej odmiany surowca alg jest 
temperatura 360-420°C. 

Artykuł został opracowany w oparciu o badania prac statutowych nr 11.11.210.213 pro-
wadzonych na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica 
w Krakowie. 
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DEVELOPMENT TRENDS 
OF NEW BIOFUELS SOURCES 

Abstract 
In this paper information about development trends of new biofuels sources  derived from plants 

are presented. It includes microalgae, which don’t compete with market of food production. In this 
work research results of pyrolysis process of microalgae to derive liquid biofuel are described. 
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