
Biowęgiel otrzymywany jest z biomasy lub innych bogatych w materię organiczną surowców w zakresie 

temperatur 400-700oC przy ograniczonym dostępie tlenu (tzw. piroliza). Biowęgiel jest uważany za jedno z 

najlepszych rozwiązań w ochronie klimatu, a otrzymany z materiałów odpadowych również jako efektywna 

metoda ich zagospodarowania. Rola biowęgla w ochronie klimatu polega na tym, że rośliny pobierają CO2 i w 

wyniku fotosyntezy przetwarzają go na różne potrzebne im związki niezbędne do  budowy poszczególnych 

organów (biomasy). W wyniku rozkładu biomasy roślinnej dochodzi natomiast do emisji CO2 do atmosfery. W 

związku z tym korzystne jest aby pobrany przez rośliny CO2 i przetworzony na biomasę, zachować w formie C, 

ograniczając tym samym emisję CO2. Piroliza biomasy prowadzi właśnie do tego, a proces ten nazywany jest 

sekwestracją CO2, gdyż otrzymany biowęgiel jest bardzo trwały w środowisku i tylko w niewielkim stopniu 

podlega procesom degradacji (z wydzielaniem CO2). Aplikacja biowęgla do gleb sprawia więc, że wyłapany przez 

rośliny z atmosfery CO2 jest w niej magazynowany w postaci C elementarnego przez setki lat. Poza takim 

wykorzystaniem biowęgla, może on również znaleźć zastosowanie jako surowiec do nawożenia gleb. Z jednej 

strony ze względu na zawartość w nim składników odżywczych poprawia wzrost i rozwój roślin, z drugiej 

natomiast dzięki wysokiemu powinowactwu do różnych gazów, ogranicza emisję także innych gazów 

cieplarnianych jak N2O oraz CH4. Biowęgiel znajduje również zastosowanie do usuwania zanieczyszczeń z wód i 

gleb, a poddany odpowiednim zabiegom również jako materiał: budowlany (jako izolator budynków i regulator 

wilgotności.), w hodowli zwierząt (jako dodatek do pasz i kiszonek), elektronice (w bateriach), metalurgii, 

kosmetyce (jako składnik mydeł, kremów pielęgnacyjnych), przemyśle farmaceutycznym (jako nośnik aktywnych 

składników farmaceutyków), wyrobach przemysłu włókienniczego (odzież funkcjonalna). Tak duży wachlarz 

zastosowań biowęgla sprawia, że jego wykorzystanie ulega zwiększeniu, a co za tym idzie jego obecność w 

środowisku również. Biowęgiel nie jest jednorodnym materiałem i w swoim składzie zawiera różnej wielkości 

cząstki od rozmiarów makro- (widzialnych gołym okiem) do rozmiarów nawet nanometrowych. O ile wpływ na 

środowisko w odniesieniu do biowęgla całościowo (jako grupy cząstek) został dokładnie przebadany, o tyle niemal 

nic nie wiadomo na temat obecności i wpływu nano-biowęgla na środowisko . Szacuje się, że nanocząstki mogą 

stanowić nawet 5% masy biowęgla.  Mimo, że biowęgiel charakteryzuje się dużą trwałością, to trafiając do 

środowiska  ulega fragmentacji prowadzącej prawdopodobnie również do zwiększenia udziału w nim form o 

rozmiarze nanometrycznym. Cząstki o rozmiarze nanometrycznym mogą bezpośrednio wywierać negatywny 

wpływ na środowisko i zdrowie człowieka, a także pośrednio będąc nośnikiem wielu zanieczyszczeń, którym 

ułatwiają wnikanie do organizmu. Stąd też głównym wyzwaniem a jednocześnie celem zaplanowanych badań jest 

dogłębne poznanie warunków i czynników wpływających na tworzenie się nanocząstek biowęglowych (nBC) 

podczas pirolizy i sztucznego starzenia, a następnie – poznanie obiegu n-BC w środowisku (mineralizacja, 

akumulacja, migracja) oraz wpływu nBC na szereg parametrów środowiskowych, zarówno z punktu widzenia 

geochemii (obieg pierwiastków, dostępność składników odżywczych), jak i ochrony środowiska (interakcje z 

zanieczyszczeniami, ekotoksykologia). Badania będą realizowane przy zastosowaniu unikalnych metod 

badawczych, a uzyskana wiedza pozwoli z jednej strony na poznanie ewentualnych zagrożeń związanych z 

wykorzystaniem biowęgla, z drugiej natomiast poprzez dokładną charakterystykę nBC potencjalnych nowych 

zastosowań tego typu materiałów.  
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