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Według danych Amerykańskiego Departamentu Energii (U.S. Department of Energy) w 
ciągu ostatnich 150 lat stęŜenie tlenku węgla(IV) w atmosferze wzrosło z ok. 280 ppm do 
387 ppm (2009 r.).  
 
Zmianę stęŜenia tlenku węgla(IV) w atmosferze w latach 1979-2007 zilustrowano na rysunku 
1. Uwalnianie CO2 w procesach przemysłowych (spalanie paliw kopalnych) i inne czynniki 
wynikające z aktywności człowieka spowodowały, Ŝe naturalna równowaga między emisją 
tlenku węgla(IV) a pochłanianiem go przez rośliny i w wodach powierzchniowych została 
zakłócona. 

 
Rys. 1. Globalne średnie stęŜenie tlenku węgla(IV) w atmosferze oraz globalna szybkość wzrostu stęŜenia CO2 
na przestrzeni lat od 1979 do 2007 (wg Global Monitoring Division of the National Oceanic and Atmospheric 
Administration, NOAA) 

 
Emisyjne perspektywy 
 
Według prognoz zuŜycie energii elektrycznej w ciągu następnych 30 lat zwiększy się ponad 
dwukrotnie, co przy utrzymaniu spalania paliw kopalnych i braku alternatywy dla 
tradycyjnych źródeł wytwarzania energii będzie powodować wzmoŜoną emisję CO2 do 



atmosfery. Szacuje się, Ŝe do 2030 r. globalna emisja CO2 wzrośnie do poziomu ok. 40 
miliardów ton rocznie, co jest ilością ponad dwukrotnie większą w porównaniu z 1990 r. 
Dlatego ograniczenie emisji tlenku węgla(IV) do atmosfery ze źródeł pochodzenia 
antropogenicznego jest jednym z priorytetowych zadań realizowanych w programach ochrony 
środowiska Unii Europejskiej oraz w innych krajach uprzemysłowionych. 
 
Prowadzone są intensywne prace dotyczące technologii recyklingu CO2, redukcji emisji CO2 
oraz nad procesami sekwestracji CO2. Bazą prawną dla realizacji badań w tej dziedzinie jest 
protokół z Kioto, w którym państwa ratyfikujące to postanowienie w 1997 r. zobowiązały się 
do redukcji emisji w latach 2008-2012 średnio o 5,2% względem roku bazowego 1990. Unia 
Europejska zobowiązała się do ograniczenia emisji średnio o 8%, natomiast Polska o 6% 
względem przyjętego roku bazowego 1990 (Dz.U.05.203.1684). Dodatkowym czynnikiem 
mającym w przyszłości zachęcić do wdraŜania nowych technologii, mających na celu 
redukcję emisji CO2, jest wprowadzony z początkiem 2005 r. w Unii Europejskiej handel 
emisjami (m.in. Cap-and-Trade). 
 
W ostatnich latach proponuje się ograniczenie emisji CO2 poprzez wychwytywanie i 
magazynowanie w formacjach skalnych na duŜych głębokościach pod powierzchnią ziemi lub 
rozpuszczanie w oceanach, co najmniej kilkaset metrów po powierzchnią wody. 
Schematycznie metody sekwestracji CO2 przedstawiono na rysunek 2. Potencjał 
magazynowania skorupy ziemskiej i oceanów jest tu ogromny (tab. 1). 
 
Sposoby na CO2  
 
Istnieją dwie koncepcje oceanicznego składowania CO2. Pierwsza zakłada wtłaczanie gazu na 
małe głębokości (do 1000 m), aby ulegał on rozpuszczeniu. W drugiej metodzie CO2 jest 
wtłaczany na głębokość poniŜej 3000 m w taki sposób, Ŝeby utworzyć tzw. jezioro dwutlenku 
węgla. Pierwsza metoda powoduje wzrost zakwaszenia wody i tym samym negatywnie 
wpływa na lokalny ekosystem. Drugi sposób pozwala na zmagazynowanie gazu na znacznie 
dłuŜszy okres i odizolowanie go od środowiska morskiego (wokół „jeziora dwutlenku węgla” 
powstaje warstwa hydratu, który znacznie spowalnia proces rozpuszczania). Istnieje jednak 
niebezpieczeństwo uwalniania zmagazynowanego dwutlenku węgla w przypadku 
stopniowego ogrzewania się oceanów. W związku z tym, poza badaniami związanymi z 
opracowaniem nowych technologii separacji CO2 ze strumieni gazów spalinowych, transportu 
oraz składowania, prowadzonych jest szereg prac nad konwersją CO2 do paliw (lekkie 
węglowodory, takie jak metan czy metanol). 

 

Tab. 1. Potencjał magazynowania oraz unieszkodliwiania CO2 wg Kohlmanna 
Miejsce składowania Pojemność w przeliczeniu na węgiel [Gt] 

Oceany/morza > 10004 

Kawerny solne 100-1000 

Wyeksploatowane zbiorniki gazu > 140 

Wyeksploatowane zbiorniki ropy > 40 

Wyeksploatowane pokłady węgla 10-100 

Zatłaczanie z jednoczesnym odzyskiem ropy 65 

Zalesianie 50-100 

 



 

Rys. 2. Przegląd metod sekwestracji CO2 na podstawie Manii i in.1 

 

Fotokonwersja CO2 

Konwersja CO2 do metanolu, metanu lub innych lekkich węglowodorów wymaga 
dostarczenia do układu tej samej ilości energii, jaką otrzymujemy ze spalania paliw. 
Przykładowo ilość energii potrzebna do przeprowadzenia tlenku węgla(IV) w metanol, 
reakcja (1), wynosi 23,4⋅108 J/kmol. 
 

2 CO2 + 4H2O → 2 CH3OH + 3O2     (1) 
 
W biosferze, wewnątrz komórek roślinnych w procesie fotosyntezy, dwutlenek węgla oraz 
woda ulegają transformacji do węglowodanów w temperaturze otoczenia pod wpływem 
promieniowania słonecznego.  
 
Proces fotosyntezy zachodzący w naturze nie jest łatwy do powtórzenia w laboratorium. 
Pierwszy etap fotosyntezy to absorpcja światła przez chlorofil – cząsteczkę odpowiedzialną za 
zielony kolor roślin. Energia światła jest przekazywana w formie ładunków ujemnych 
(elektronów) i dodatnich (dziur) poprzez serię reakcji prowadzących do powstawania 
węglowodanów i tlenu. Składniki naturalnego systemu fotosyntezy nie działają w warunkach 
laboratoryjnych, dlatego poszukuje się nowych katalizatorów naśladujących funkcję tych 
naturalnych. Dodatkową zaletą układu wykorzystującego półprzewodniki jest to, Ŝe moŜna 
uzyskać głębsza redukcję węgla, np. do metanolu lub metanu, podczas gdy naturalna 
fotosynteza prowadzi z reguły do związków mniej zredukowanych, takich jak glukoza. 
 
Jednym ze znanych fotokatalizatorów – pozwalających na fotochemiczną konwersję CO2 do 
lekkich węglowodorów, w tym głównie do metanu i metanolu, jest tlenek tytanu(IV), TiO2.  
Proponowany jest następujący mechanizm fotokonwersji CO2 na powierzchni tlenku 
tytanu(IV)2: 



• aktywacja powierzchni fotokatalizatora światłem – generowanie elektronów (e-) i 
dziur (h+) 
 

fotokatalizator + hν → h+ + e-     (2) 
 

• (produkcja rodników wodorowych i anionorodników tlenku węgla (IV) – podstawowe 
czynniki warunkujące proces fotoredukcji CO2: 
 

2H2O + 4h+ → O2 + 4H+     (3) 
H+ + e- → H•       (4) 
CO2 + e- → •CO2

-      (5) 
 

• redukcja tlenku węgla(IV) 
 

CO2 + 2H+ + 2e- → CO + H2O             (6) 
    CO2 + 2H+ + 2e- → HCOOH         (7) 

CO2 + 8H+ + 8e- → CH4 + 2H2O           (8) 
CO2 + 6H+ + 6e- → CH3OH + H2O         (9) 

 
W przypadku TiO2, cząsteczki CO2 i H2O reagują równieŜ z fotowzbudzonymi grupami (Ti3

+-
O¯ )*. Konkurencyjnie do procesu fotoredukcji CO2 powstaje wodór oraz nadtlenek wodoru2: 
 

4H+ + 4e- → 2H2      (10) 
O2 + 2H+ + 2e- → H2O2      (11) 

 
Wstępne badania laboratoryjne wykazały, Ŝe moŜliwa jest fotoredukcja CO2 w obecności pary 
wodnej w fazie gazowej oraz w wodnej zawiesinie TiO2 nasyconej CO2.  
 
W Tabeli 2 przedstawiono przykłady stosowanych fotokatalizatorów oraz efektywność reakcji 
fotokonwersji CO2 do lekkich węglowodorów. Większość dotychczas przeprowadzonych 
badań dotyczyła fotokonwersji CO2 w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem 
sztucznych źródeł promieniowania emitujących promieniowanie z zakresu UV.  
 

Tab. 2. Warunki prowadzenia reakcji oraz efektywność fotokonwersji CO2 do lekkich węglowodorów 

Foto-
katalizator 

Warunki 
prowadzenia 

reakcji 

Źródło 
promieniowania 

Typ 
fotoreaktora 

Główny 
produkt 
reakcji 

Efektywność 
fotokonwersji 

CO2 

Źród
ło. 

Rh/TiO2 

Do reaktora 
wprowadzano 
mieszaninę CO2 
(150 µmol) oraz H2 
(50 µmol) P = 25 
kPa, t = 6 h 

Wysokociśnieniowa 
lampa rtęciowa 500 W 
( λ = 290, 370, 450 
nm) 

Fotoreaktor 
kwarcowy; V = 
12 cm3 

CO, CH4 CO = 9,2 µmol 
CH4 = 0,1 µmol 

[3] 

TiO2, Cu/TiO2 

CO2 przepuszczano 
przez płuczkę z 
wodą CO2 ~ 3 
ml/min, PCO2 = 
1,05-1,4 bar 

Lampa rtęciowa; 
intensywność 
promieniowania: 1-16 
W/cm2 (λ = 365 nm) 

Fotoreaktor (∅ 
3,2 cm; dł. 16 
cm) 
wyposaŜony w 
światłowody 
(120 
światłowodów 
od długości 16 
cm ) 

CH3OH Maks. wydajność 
tworzenia CH3OH 
= 0,45 µmol/g 
kat.•h  

[4] 



TiO2 P 25 
Degussa w 

postaci pastylek 

CO2 przepuszczano 
przez płuczkę z 
woda dejonizowaną 
i następnie 
wprowadzano do 
fotoreaktora 
wyposaŜonego w 
złoŜe z TiO2, 

Lampa bakteriobójcza 
GL8, 4,8 W UVC (λ = 
253,7 nm), 3 W UVA 
(λ = 365 nm) 

Fotoreaktor ze 
złoŜem (∅ 71 
mm, dł. 300 
mm) 

CH4,  Całkowita 
wydajność 
powstawania CH4 
wynosiła 
odpowiednio ~ 
200 ppm oraz < 
100 ppm po 48 h 
naświetlania 
światłem z 
zakresu UVC 
(253.7 nm) i UVA 

[5] 

Cu-Fe/TiO2 
osadzony na 
włóknach 

optycznych 

CO2 przepuszczano 
przez płuczkę z 
woda i następnie 
wprowadzano do 
fotoreaktora 

Wysokociśnieniowa 
lampa rtęciowa, 150 
W, UVA (320-500 
nm) and UVC (250-
450 nm) light 

Fotoreaktor 
wyposaŜony w 
okno 
kwarcowe (V = 
216 cm3) 

C2H4, 
CH4, oraz 
śladowe 
ilości 
C2H6 i 
CH3OH 

C2H4 = 0,58 
µmol/g kat•h dla 
promieniowania 
UVC 
CH4 = 0,91 µmol/g 
kat•h dla 
promieniowania 
UVA 

[6] 

P – ciśnienie gazu; t – czas reakcji; V – objętość fotoreaktora, λ - długość fali emitowanego promieniowania 

Najnowsze doniesienia z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley dotyczą wykorzystania 
do fotokonwersji CO2 tlenku kobaltu (Co3O4), osadzonego na powierzchni krzemionki. Frei i 
Jiao7 wykorzystali jako nośnik krzemionkę mezoporowatą. Powierzchnia krzemionki jest 
zbudowana z równoległych kanalików o rozmiarach manometrycznych, na których osadzono 
wiązki utworzone z nanodrutów tlenku kobaltu o średnicy 8 nm i długości 50 nm. Nanorurki 
na membranie działają jak zielone liście, zuŜywając padające promieniowanie słoneczne do 
rozkładu cząsteczek wody prowadzącej do powstania tlenu cząsteczkowego (O2) i 
elektronów, które reagują z CO2, tworząc lekkie węglowodory (np. metanol). Stwierdzono, Ŝe 
wydajność klastrów kobaltu jest ok. 1600 razy większa niŜ cząstek o rozmiarach 
mikronowych. 
 
Z danych literaturowych wynika, Ŝe obecnie efektywność procesu fotokonwersji CO2, do CH4 
oraz CH3OH jest bardzo niska. Co więcej, prowadząc reakcję w obecności promieniowania 
UV emitowanego przez lampy rtęciowe lub ksenonowe, ilość energii dostarczanej w postaci 
energii elektrycznej konsumowanej przez lampę przewyŜsza ilość tej otrzymanej w postaci 
nośników energii (paliwo). Dlatego badania prowadzone w ostatniej dekadzie dotyczącą 
przede wszystkim otrzymywania nowych fotokatalizatorów, aktywnych pod wpływem światła 
widzialnego, co pozwoli na przeprowadzenie fotokonwersji CO2 w obecności 
promieniowania słonecznego. Jednym z najnowszych przykładów konwersji CO2 do metanu 
jest wykorzystanie promieniowania słonecznego w obecności nanorurek wykonanych z TiO2 

domieszkowanego azotem. W celu podwyŜszenia efektywności procesu, na powierzchni 
nanorurek osadzono klastry platyny i/lub miedzi. Stosując strumień promieniowania 
słonecznego o natęŜeniu 100 mW/cm2, stwierdzono, Ŝe szybkość generowania 
węglowodorów wynosiła około 160 µl/(g⋅h)8. 
 
Reasumując, autorzy doszli do wniosku, Ŝe proces konwersji CO2 do paliw w obecności 
światła będzie uzasadniony ekonomicznie przede wszystkim przy wykorzystaniu energii 
słonecznej jako źródła energii odnawialnej. 
 
Natomiast praktyczne zastosowanie zintegrowanego systemu sztucznej fotosyntezy do 
bezpośredniej konwersji CO2 i wody do paliw wymaga opracowania efektywnych 
katalizatorów. Powinny one wykazywać gęstość centów aktywnych współmierną do 



strumienia promieniowania słonecznego na powierzchni ziemi (ok. 1000 W/m2), co będzie 
zapobiegało stratom fotonów padającego światła. 

 

Źródła 

1. Mani D., Charan S.N., Kumar B., Assessment of carbon dioxide sequestration 
potential of ultramafic rocks in the greenstone belts of southern India, Current 
Science” 94/2008. 
 

2. Lo C.C., Hung C.H., Yuan C.S., Hung Y.L., Photoreduction of carbon dioxide with H2 
and H2O over TiO2 and ZrO2 in a circulated photocatalytic reactor „Solar Energy 
Materials & Solar Cells” 91/2007.  

 
3. Kohno Y., Hayashi H., Takenaka S., Tanaka T., Funabiki T., Yoshida S.: Photo-

enhanced reduction of carbon dioxide with hydrogen over Rh/TiO2 „Journal of  
Photochemistry and Photobiology, A: Chemistry” 126/1999. 

 
4. Wu J.C.S., Lin H.M., Lai Ch.L.: Photo reduction of CO2 to methanol using optical-

fiber photoreactor „Applied Catalysis A: General” 296/2005. 
 
5. Tan S.S., Zou L., Hu E.: Photocatalytic reduction of carbon dioxide into gaseous 

hydrocarbon using TiO2 pellets „Catalysis Today.” 115/2006.  
 
6. Nguyen T., Wu J.C.S.: Photoreduction of CO2 in an optical-fiber photoreactor: Effects 

of metals addition and catalyst carrier„Applied Catalysis A: General” 335/2008. 
 
7. Jiao F., Frei H.: Nanostructured Cobalt Oxide Clusters in Mesoporous Silica as 

Efficient Oxygen-Evolving Catalysts,,Angewandte Chemie” 48/2009. 
 
8. Varghese O.K., Paulose M., La Tempa T.J., Grimes C.A.: High-rate solar 

photocatalytic conversion of CO2 and water vapor to hydrocarbon fuels „Nano 
Letters” 9/2009. 

 

Śródtytuły od redakcji 


