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Sammanfattning 

Det pågår ständigt forskning på att göra bioetanolen till ett mer konkurrenskraftigt bränsle 

gentemot fossila bränslen. Flera försök till att optimera processen både ekonomiskt och 

energimässigt görs i flera länder världen över. I detta examensarbete har den filamentösa 

svampen Neurospora intermedia odlats i tunndrank som är en restprodukt från 

bioetanolsproduktionen. Olika utspädningar på tunndranken har använts för att se vilken som 

producerar mest bioetanol. Enligt detta examensarbete produceras det mest bioetanol när N. 

intermedia odlas i 50 % utspädd tunndrank. När den optimala utspädningen hade hittats 

prövades det vilken tid under odlingen som N. intermedia producerade den högsta 

koncentrationen bioetanol. Efter 39 timmar hade det producerats 4,34 g/l bioetanol och det 

var även vid denna tidpunkt som biomassan hade de bästa protein- och RNA-innehållen för 

att kunna torka biomassan och producera djurfoder till lantbruket. 

 

Nyckelord: Neurospora intermedia, Tunndrank, Bioetanol, Biomassa, RNA-koncentration, 

Protein 
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1. Inledning  

1.1 Motivering 

Det finns ett växande intresse av icke fossila energikällor samt en oro i världen gällande 

säkerheten i oljeförsörjningen som har fått samhället att intressera sig för bioraffinaderier, 

som är anläggningar som producerar exempelvis bränsle, energi eller kemikalier från en 

biobaserad råvara. Den industriella produktionen av bioetanol från stärkelse- eller sockerrika 

substrat som ett substitut till bensin är idag etablerad över hela världen och den växer och blir 

större för varje år. Produktionen har ökat från 1 miljard liter år 1975 till 86 miljarder liter år 

2010 och beräknas att ytterligare dubbleras fram tills år 2020 [1]. 

En av de största utmaningarna för samhället idag är att möta den växande efterfrågan på 

“grön” energi för transporter, industriella processer och uppvärmning [2]. EU har satt som 

mål att 10 % av transportsektorn bränsle ska vara bioetanol år 2020. Även US Department of 

Energy Office har satt ett mål att bioetanol ska ersätta 30 % av bensinförbrukningen år 2030 

[3]. För att uppnå dessa mål så krävs det ökad produktion av bioetanol och i Europa har 

bioetanolsproduktionen ökat stadigt från år 2003. Men trots den stadiga ökningen gällande 

bioetanolsproduktion i Europa så producerar länder som Brasilien och USA tillsammans mer 

än 10 gånger så mycket bioetanol som hela Europa [4]. Det fanns 20 EU-länder som år 2014 

hade etanolproduktion på industriell skala, där Tyskland och Frankrike var de länderna som 

producerade mest [5].  

 

Det finns även ett ökat tryck på att producera alternativt djurfoder med högt proteininnehåll 

som kan ersätta de proteinkällor som djuren idag äter som istället kan ätas av människor. 

Därför pågår det idag en hel del forskning på hur bioetanolsraffinaderierna kan effektiviseras 

och bli både mer gynnsamt ekonomiskt och energimässigt [2]. I bioetanolsproduktionen 

bildas en restprodukt, så kallad drank och den innehåller en hel del energi som det går att ta 

till vara på. I den avslutande delen av processen torkas den proteinrika dranken till djurfoder 

[6].  

 

Detta examensarbete är en fortsättning på tidigare projekt som har gjorts på att optimera 

bioetanolproduktions-processen genom att odla den filamentösa svampen Neurospora 

intermedia i tunndrank, som är den vätskefraktionen vid centrifugeringen av dranken. I figur 

1 visas en generell skiss över de viktigaste stegen i bioetanolsprocessen för första 

generationens bioetanol.  Figur 1 visar även de eventuella framtida processtegen som prövas i 

detta examensarbete då tunndranken separeras från hela dranken. Därefter odlas N. intermedia 

i den utspädda dranken för att producera mer bioetanol och koldioxid samt även kunna 

producera djurfoder på samma mängd spannmål [7]. Detta examensarbete ska ge ytterligare 

kunskap inom forskningsområdet och inrikta sig på att hitta den bästa utspädningen av 

tunndrank för tillväxt av N. intermedia. Arbetet kommer även analysera hur RNA-

koncentrationen på biomassan varierar under odlingarnas fortlöpande. Detta för att hitta ett 

givande förhållande mellan producerad bioetanol och en biomassa med låg RNA-
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koncentration. 

 

Figur 1. Generell skiss över de viktigaste stegen i första generationens bioetanolsprocess.  Den sträckande linjen är 

den alternativa processvägen som detta arbete behandlar [7]. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att utforska om det går att producera en proteinrik biomassa med 

låg RNA-koncentration när Neurospora intermedia odlas i tunndrank från 

bioetanolproduktionen. Samt att undersöka vilken spädning tunndranken ska ha för att 

optimera bioetanolsproduktionen som tillhandahåller en biomassa med låg RNA-

koncentration. 
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1.3 Frågeställning 

De frågeställningar som arbetet kommer behandla:  

 Vid vilken av de elementära utspädningarna; 25 %, 50 %, 75 % eller outspädd 

tunndrank producerar mest bioetanol per mängd spannmål? 

 Vid vilken av de bestämda tidpunkterna (15 h, 24 h, 39 h, 48 h, 63 h, 92 h) under 

odlingens gång produceras mest bioetanol per mängd spannmål? 

 Vilken koncentration RNA kommer biomassan innehålla vid den mest ideala 

tidpunkten? 

 Vad har RNA-koncentrationen för påverkan över tid utav odlingen av N. intermedia i 

tunndrank och i semisyntetiskt medium? 

1.4 Avgränsningar 

Denna studie kommer inte att göra några mätningar gällande bildandet av koldioxid. 

Experimenten kommer endast att utföras i 250 ml E-kolvar. 

2. Bakgrund 

Transportbränslen som är baserade på biologiskt material delas in i första, andra och tredje 

generationens biobränslen. Första generationens biobränslen är framställda av råmaterial som 

konkurrerar med livsmedels- och foderindustrin, exempelvis majs, korn och vete som enkelt 

kan extraheras. Andra generationens biobränslen är framställda från lignocellulosa material, 

jordbruksrester eller avfall som i jämförelse med första generationen är svårare att extrahera 

[8]. Tredje generationens biobränsle använder sig utav alger som råmaterial men det finns inte 

på någon industriell produktions nivå ännu [9]. 

Vid livscykelanalyser som har utförts för att analysera bioetanolsproduktionskedjorna har 

visat en nettominskning av växthusgasutsläpp och fossila energiförbrukningar när bioetanol 

har använts för att ersätta konventionell bensin [10]. Eftersom råvarorna som används till 

första generationens bioetanolsproduktionsanläggningar är spannmål finns det etiska och 

sociala aspekter angående ifall mat skall användas till bränsletillverkning och frågan har 

diskuterats intensivt. Enligt State of industry report från 2014 [5] så utnyttjar 

bioetanolsproduktionen råvarorna på ett utmärkt sätt då det producerar både bioetanol och 

djurfoder med hög proteinhalt. Enligt FN:s livsmedel- och jordbruksorganisation FAO så gör 

användningen av djurfoder producerat från biobränslen att den globala markanvändningen 

minskar med 3 miljoner hektar. Detta gör att förnybar bioetanol endast har haft en 

liten/minimal påverkan på de globala varupriserna på livsmedel och inte förväntas ha någon 

större påverkan på priserna i framtiden heller [5].  

För att producera första generationens bioetanol rensas och lagras de vetebaserade 

spannmålen, för att sedan malas till fullkornsmjöl. Därefter sker inmäskning där 

fullkornsmjölet blandas med vatten till en grötblandning medan enzymer tillsätts. Då bryts 
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stärkelsen ned till mäsk, som är en sockerlösning. Sedan tillsätts jäst till sockerlösningen som 

omvandlar sockret till koldioxid och etanol. Det sista steget i bioetanolsprocessen är 

destillation, då avskiljs etanolen från mäsken i två steg och även det sista vattnet avskiljs från 

etanolen så att det endast återstår vattenfri bioetanol. Av den alkoholfria mäsken som är 

kvar(som kallas drank) så går det att bilda djurfoder genom att den proteinrika dranken torkas 

och därefter pelleteras [6]. Det illustreras även i figur 1.   

3. Teori 

I detta avsnitt kommer först en övergripande förklaring till vad bioetanol är och vad det idag 

används till samt vad det eventuellt skulle kunna användas till i framtiden. Därefter kommer 

en kortfattad beskrivning av den filamentösa svampen Neurospora intermedia samt en 

förklaring till varför RNA-analyser utfördes på biomassan från odlingarna.  Slutligen kommer 

tre avsnitt där analysmetoderna UV-Vis spektrofotometer, HPLC och Biuret beskrivs, detta 

för att få inblick i hur metoderna fungerar.  

3.1 Bioetanol 

Etanol är en lättantändlig, flyktig och färglös vätska som används i flera olika industrier, 

däribland medicinska, kemiska, dryckes- och fordonssektorerna. Exempel på produkter där 

etanol används är målarfärger, deodoranter, parfymer, termometrar, handsprit samt vodka, gin 

och andra alkoholhaltiga drycker. Om etanol produceras med användning av förnyelsebara 

råvaror så kallas det bioetanol. Denna bioetanol kan även användas som drivmedel inom 

transportsektorn som ett substitut till bensin. Transportsektorn står för mer än 25 % av de 

totala utsläppen av växthusgas i EU och har en ökande trend. Bland de biobränslen som 

förväntas kunna ersätta användningen av fossila bränslen inom transportsektorn så är 

bioetanol både det mest lättillgängliga och det mest kostnadseffektiva alternativet. 

Användningen av bioetanol i transportsektorn beräknas minska utsläppen av växthusgas med 

upp till 90 % [5]. 

 

Globalt sett så produceras det mest bioetanol i USA och Brasilien, år 2014 producerade de 50 

respektive 23 miljarder liter. Medan hela Europa tillsammans samma år producerade 6,7 

miljarder liter [4].  

 

Etanol används redan idag som bränsle till bilar. Enligt europeisk standard innehåller all 95- 

och 98-oktanig bensin upp till 5 % etanol vilket minskar utsläppen av växthusgaser. Alltså är 

den vanliga bensinen utspädd med etanol [11]. Det finns även en annan blandning mellan 

bensin och etanol, så kallad E85, som innehåller 85 % bioetanol och 15 % bensin på 

sommaren. På vintern består blandningen av 75 % bioetanol och 25 % bensin av 

klimatmässigt skäl. Detta drivmedel används i fyrtakts ottomotorer som behöver vara 

anpassade för etanol, så kallade Flexible Fuel Vehicles (FFV-fordon) [12]. 
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3.2 Neurospora intermedia 

Neurospora-arter har identifierats i markprover, sockerrörraffinaderier och på brända träd 

ända sedan år 1843. Det är enkelt att upptäcka Neurospora i miljön i och med dess snabba 

tillväxt och kraftiga produktion av pulverliknade orangefärgade kolonier. Från att 

Neurospora-arter identifierades första gången på 1800-talet fram tills nu har släktet aldrig 

observerats orsaka sjukdom hos växter och djur. Neurospora-släktet har heller aldrig varit 

inblandad i någon mänsklig sjukdom, detta kan bero på att Neurospora-arterna är förpliktigad 

aerobe, det vill säga de behöver tillgång till syre för att överleva. Det gör att samtliga 

Neurospora-arter är oförmögna att växa i tarmarna, urinblåsan eller i vävnader i 

människokroppen. Neurospora intermedia kan används för produktion av mat, exempelvis på 

den indonesiska ön Java används det för att producera Oncom som är en näringsrik 

sojabönasbaserad presskaka som sedan säljs i butiker och på marknader [13]. 

 

Neurospora intermedia har i tidigare forskning visat sig vara den bästa etanol-producerande 

filamentösa svampen från tunndrank [7]. 

 

Figur 2. Översikt över svampriket med fokus på de filamentösa arterna. 

3.3 RNA-mätningar av biomassa med UV-Vis spektrofotometer 

Det utfördes RNA-analyser på biomassan från odlingarna för att undersöka RNA-

koncentration, detta eftersom biomassan i industrin producerar djurfoder. För att djur eller 

människor ska kunna äta biomassan från odlingar behöver RNA-koncentrationen vara låg, 

detta gäller även all mat i allmänhet [14]. Eftersom en högre RNA-koncentration orsakar 

bildning av urinsyra vilket i sin tur kan leda till inflammatorisk artrit, så kallad gikt. Orsaken 

till gikt är att urinsyra kristalliserar i lederna som upphov till smärta och ömhet [15]. 
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Det kommersiella köttsubstitutet Quorn använder sig av svampen Fusarium Venenatum som 

är närbesläktad med Neurospora intermedia, se figur 2. I deras produktion värmebehandlas 

proteinet för att bryta ned nukleinsyrorna så att RNA-koncentrationen sänks [16]. 

NanoDrop 2000 UV-Vis(ultraviolett synlig) spektrofotometer är en apparat som används till 

mätningar på koncentrationen och renheten hos DNA-, RNA och proteinprover. Dess 

spektralområde är mellan 190-840 nm och kan även utföra mätningar på peptider, nano 

partiklar av guld och industriella färgämnen. Spektrofotometern klarar outspädda prover med 

hög koncentration från 2 till 15 000 ng/μl. Endast 0,5-2 μl provvolym behövs och 

mätningstiden är mindre än 5 sekunder [17]. 

3.4 Protein analys med Biurets metod 

Denna metod används för att påvisa peptidbindningar. Analysen sker i en alkalisk lösning där 

kopparjoner och peptidbindningar reagerar. Fällningen är violett och varje koppar jon reagerar 

med en peptidbindning. Detta gör att Lambert-Beer’s lag gäller och analys med 

spektrofotometri är möjlig [18]. 

3.5 High Performance Liquid Chromatography – (HPLC) 

Denna analysmetod är en vätskekromatografis analysteknik som sker i en kolonn där 

elueringsmedlet tvingas igenom under tryck. Partiklarna i kolonnen måste vara mycket små, 

3-10 μm till den stationära fasen. Ett HPLC-system består av flera enheter som är 

sammankopplade. Elueringsmedlet transporteras genom systemet med högt tryck, 2-20 MPa, 

med hjälp av en pump. Det höga trycket gör att det blir komplicerat att injicera provet i 

toppen av kolonnen, därför är systemet utrustat med en injektor som fungerar som en sluss till 

kolonnen. Inuti kolonnen sker uppdelningen av provets komponenter, när elueringsmedlet 

passerar genom kolonnen sjunker trycket till normaltryck och då kommer de uppdelade 

komponenterna ut i tur och ordning och registreras hos detektorn. Oavsett vilken kolonnen 

som används kommer komponenterna interagera med kolonnen så att en separation sker och 

de separerade komponenterna får olika uppehållstider. Beroende på vilken kolonn som 

används påverkas komponenterna på olika sätt [19]. 

3.6 Total Solids (TS), Dissolved Solids (DS) och Suspended Solids (SS) 

Total solids, TS är ett mått på alla de suspenderade och de lösta ämnena i ett prov av vatten. 

Dissolved solids, DS är endast de lösta ämnena i ett prov med vatten. Vid centrifugeringen av 

ett prov är DS supernatanten, det vill säga allting utom pelleten som bildats på 

centrifugeringsrörets botten. Suspended solids är de suspenderade ämnena i ett prov vid 

vatten, själva pelleten som bildas vid centrifugeringen [20]. 

3.7 Semisyntetiskt medium och Phosphate-buffered saline lösning 

Semisyntetiskt medium är ett konstgjort medium som innehåller alla essentiella komponenter 

som svampen behöver för att växa.  
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Phosphate-buffered saline (PBS) är en buffert lösning gjord för att efterlikna den osmotiska 

sammansättningen inuti eukaryota celler. Detta medför att vid tvättning kommer inte cellerna 

att utsätts för någon osmotisk stress utan alla partiklar kommer att stanna i cellerna [21].  

4. Metodbeskrivning 

Ett semisyntetiskt medium förbereddes med följande koncentrationer: 

Glukos 30 g/l 

Jästextrakt 5 g/l 

(NH4)2SO4 7,5 g/l  

KH2PO4 3,5 g/l 

CaCl2•2H2O 1,0 g/l 

MgSO4•7H2O 0,75 g/l 

Vitaminlösning 1 ml/l 

Spårmetall lösning 10 ml/l  

 

Glukos och jästextraktet steriliserades separat för att salterna inte skulle reagera med glukosen 

eller jästextraktet. Efter steriliseringen tillsattes salterna, spårmetall- och vitaminlösning till 

jäst- och glukos blandningen, se figur 3.  
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Figur 3. Bild över hur semisytetsikt medium förbereddes.   

När tunndranken hade spätts till rätt koncentration justerades pH till 5,5 med 10 M NaOH, 

därefter autoklaverades E-kolvarna med tunndranken för att steriliseras. Under sterila 

förhållanden blandades 20 ml MilliQ-vatten i en agarplatta med Neurospora intermedia-

sporer, sedan pipetterades två ml sporvatten med 5,3 miljoner sporer/ml till varje E-kolv. 

Innan E-kolvarna sattes i vattenbadet togs nollprov till eppendorfrör, därefter startades 

odlingen. Vattenbadet var inställt på 35 °C 125 RPM. Därefter togs prover till eppendorfrör 

vid olika förutbestämda tidpunkter, proverna togs ur under sterila förhållanden. När 

odlingarna avslutades togs E-kolvarna ut ur vattenbadet och innehållet silades till en bägare, 

biomassan stannade kvar i silen medan vätskan hamnade i bägare. Vätskan i bägaren 

överfördes till falconrör. Biomassan tvättades med kylskåpskall PBS och därefter vägdes 

biomassan. 
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Phosphate-bufferd saline lösning förbereddes med följande koncentrationer och med pH 

justerat till 7,4 [21]: 

NaCl 8,0 g/l 

KCl 0,2 g/l 

Na2HPO4 1,42 g/l 

KH2PO4 0,24 g/l 

4.1 Material

Instrument  

pH-meter 

Vattenbad 35°C, 125 

RPM  

Automatpipetter 

Magnetloppa 

Magnetomrörare 

Autoklav 

Analytisk Våg 

Ugn 105°C 

HPLC 

Frys -18°C 

NanoDrop 2000 

Centrifug 

Exsickator 

Vortex mixer 

Bunsenbrännare 

Material 

Rackla 

Petriskål 

Bägare  

Bluecap-flaskor  

E-kolvar 

Eppendorfrör  

Falconrör 

Centrifugrör 

Sil 

Pincett 

Glas provrör 

Sprutor 

Mätflaska 

 

Kemikalier 

MilliQ-vatten 

Tunndrank 

Semisyntetisk medium 

PBS-Phosphate-buffered 

saline 

Neurospora intermedia-

sporer 

4.2 Utförande av odlingarna 

För att kunna utreda vilken spädning av tunndrank som är det optimala för produktion av 

bioetanol och för att producera djurfoder med låg RNA-koncentration gjordes flera 

experiment med olika odlingar. Eter analys av varje experiment så utvärderades resultatet för 

att sedan ta nästa steg och fortsätta undersöka den optimala spädningen av tunndrank i nästa 

experiment.  

4.2.1 Olika spädningar av tunndrank  

Första experimentet gjordes genom att 75 % tunndrank och 25 % tunndrank samt 

semisyntetiskt medium ställdes i vattenbad med 35 °C och 125 RPM. Samtliga blandningar 

utfördes i duplikat i E-kolvar. Prov till analys med HPLC togs från E-kolvarna med tunndrank 

i efter 0 h, 15 h, 24 h, 39 h, 48 h, 63 h och 72 h.  

 

Inför det andra experimentet justerades spädningen på tunndranken till 50 % och outspädd. 

För övrigt skedde experiment två identiskt med experiment ett. Även dessa blandningar 
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utfördes i duplikat i E-kolvar.   
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4.2.2 RNA-analys på biomassan från semisyntetiskt medium  

Efter 39 h togs E-kolvarna innehållande semisyntetiskt medium ut från vattenbadet och RNA-

analys utfördes på 100 mg och 50 mg av biomassan. Vikten på biomassan som det utfördes 

RNA-analys på ändrades till 50 mg och 25 mg i experiment två.  

 

Efter experiment ett och två bestämdes det att 25 mg biomassa skulle användas för RNA-

analys i experiment tre, det var endast E-kolvar med semisyntetiskt medium under experiment 

tre. Till RNA-analysen efter 39 timmars odling användes tre stycken prover.  

4.2.3 Påverkan av E-kolvens volym på bioetanolproduktionen 

Under experiment fyra prövades något nytt, 75 ml outspädd tunndrank användes i fyra  

E-kolvar och efter 40 h tillsattes 25 ml extra tunndrank i två av E-kolvarna och 25 ml extra 

MilliQ-vatten i de resterande E-kolvarna. I experiment fyra prövades även att göra RNA-

analys vid nya tidpunkter, efter 15 timmars odling och även 63 timmar.  Det gjordes fyra 

RNA-analyser med 25 mg biomassa vid dessa tillfällen. Ett duplikat av E-kolvar med 

semisyntetiskt medium användes för att ta prover till analys med HPLC vid 0 h, 15 h, 24 h, 39 

h 48 h och 63 h. 

4.2.4 RNA-analys på biomassan från semisyntetiskt medium vid olika tidpunkter 

I experiment fem användes ingen tunndrank utan endast semisyntetiskt medium. RNA-analys 

utföredes efter 39 h och 92 h av odlingen och det gjordes sex stycken RNA-analyser med 25 

mg vid båda tidpunkterna.  

4.2.5 Avslutande odlingen 

När det första fem experimenten hade analyserats hade följande parametrar för spädningen, 

tidpunkter och mängd av biomassa tagits fram: 

Spädning – 50 % tunndrank och resten vatten 

Tidpunkter – 15 h, 39 h, 63 h, 92 h 

Mängde biomassa till RNA-analys – ~25 mg    

 

Så i experiment sex användes dessa parametrar för att göra en odling i tunndrank där RNA-

analyser, proteinanalys, analys med hjälp av HPLC utfördes vid de fyra tidpunkterna.  

4.3 Analys av RNA-koncentration med UV-Vis spektrofotometer 

När RNA-analys skulle ske togs, med hjälp av en pincett som var tvättad med etanol, små 

bitar av biomassan och vägdes till 100 mg, 50 mg respektive 25 mg. Därefter utfördes RNA-

analys på biomassan genom att följa stegen i instruktionspappret från RNeasy Plant Mini Kit 

från QIAGEN. Sedan pipetterades 2 µl RNase-free water och placerades på toppen av 

Nanodrop 2000 (från Saveen Werner) och kördes som blankprov. Därefter torkades Nanodrop 

2000 av med papper och 2 µl av provet pipetterades och placerades på Nanodrop 2000 och 

RNA-mätningen utfördes. 
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4.4 Analys med High Performance Liquid Chromatography – (HPLC) 

Vätskefasen från tunndranken analyserades med HPLC för att få fram etanolkoncentrationen.  

En vätejonbaserad jonbytarkolonn (Aminex, HPX-87H, Bio-Rad, Hercules, CA, USA) vid  

60 °C 5 mM H2SO4 0,6 ml min-1 användes. En ultraviolett (UV) absorbansdetektor (Waters 

2487, Waters Corporation, Milford, MA, USA) som arbetar vid våglängden 210 nm användes 

i en serie med en brytningsindex (RI) detektor (Waters 2414). Alla prover centrifugerades 

innan HPLC- analysen i 10 min och 21,100 x g. Sedan justerades pH i lösningen till pH 1 och 

proverna ställdes därefter i kylskåp för nedkylning på isbädd i 3 timmar. 

4.5 Analys av protein med Biurets metod 

I 10 ml 1 M natriumhydroxid löstes 50 mg BSA (bovine serum albumin) upp och blandades 

väl. Detta överfördes sedan 0, 0,25, 0,50, 0,75 och 1 ml lösning i respektive rör. Proverna 

späddes ut till 3 ml med 1 M natriumhydroxid. Ungefär 10 mg prov av torkad biomassa 

vägdes upp och därefter tillsattes 3 ml 1 M natriumhydroxid till proverna. Standarderna och 

proverna kokades i 10 min och kyldes därefter i isbad omedelbart för att avstanna reaktionen. 

Till varje rör tillsattes sedan 1 ml 2,5 % CuSO4•5H2O-lösning och innehållet i rören 

vortexades. Efter fem minuter centrifugerades rören i fyra minuter på 3000 x g. Proverna fick 

vila i en kvart sedananalyserades de i spektrofotometern på 555 nm. Provet med 0 g/L BSA 

användes som blank.  

4.6 Analys av Total Solids (TS), Dissolved Solids (DS) 

4.6.1 Total Solids 

TS-provet gjordes genom att pipettera 10 ml lösning från ett omskakat falconrör till ett 

glasprovrör som har torkats i 105 °C i 24 timmar. Därefter ställdes glasprovrören i 105 °C i 

minst ett dygn. Sedan vägdes glasrören och skillnaden mellan glasrörens vikt gav TS [20, 22]. 

4.6.2 Dissolved Solids 

För DS-analys centrifugerades proven i 10 min, 3260 x g. Efter centrifugeringen filtrerades 

supernatanten genom ett filterpapper ner i en bägare. När vätskan hade filtrerats pipetterades 

10 ml till ett glasprovrör som har torkats i 105 °C i 24 timmar. Sedan ställdes glasrören i 105 

°C i minst 24 timmar. Därefter vägdes glasrören och skillnaden mellan glasrörens vikt gav DS 

[20, 22]. 
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5. Resultat 

5.1 Spädningar av tunndrank 

I figur 4 visas resultaten av experiment ett och två då fyra olika spädningar på tunndranken 

prövades. Grafen visar även etanolkoncentrationen vid olika bestämda tidpunkter. Resultatet 

av grafen kommer att avgöra vilken spädning som kommer användas i de kommande 

experimenten.   

 

Figur 4. Jämförelse av etanolproduktionen mellan olika spädningar av tunndrank. 

 

I figur 5 visas resultatet av experiment fyra då det undersöktes om utrymmet i E-kolvarna 

hade någon betydelse för etanolproduktionen och tillväxten av biomassa. I experiment fyra 

tillsattes extra tunndrank alternativt extra vatten efter 40 timmar.  
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Figur 5. Jämförelse mellan vatten och tunndrank som tillsatts efter 40 timmar.  

5.2 Semisyntetisk medium 

I figur 6 visas resultatet från experiment fyra där odling i semisyntetiskt medium utfördes. 

Glukoskonsumtionen och bioetanolproduktionen jämfördes från samma odling.  

 

Figur 6. Jämförelse av konsumtionen av glukos samt produktionen av bioetanol över tid.  

I figur 7 visas resultaten från experiment fyra och fem där RNA- och protein-analyserna 

utfördes på biomassan från odlingen i semisyntetiskt medium.  
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Figur 7. Översikt över koncentrationen av RNA och protein i biomassan från odlingen. 
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5.3 RNA- och protein-analys av 50 % utspädd tunndrank 

I figur 8 visas resultaten från experiment sex där RNA- och protein-analyserna utfördes vid 

den mest optimala spädningen, som var 50 %, baserat på data i figur 4.  

 

Figur 8. Översikt över koncentrationen av RNA och protein i biomassan från odlingen.  

 

I figur 9 visas etanolproduktion vid samma tidpunkter som det utfördes RNA- och protein-

analyser i figur 8.  

 

Figur 9. Etanolproduktion vid samma tidpunkter som RNA- och protein-analyser utfördes.  
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6. Diskussion 

Av grafen i figur 4 drogs slutsatsen att 50 % tunndrank producerade mest bioetanol per 

volymdel tunndrank. Det vill säga två stycken odlingar med 50 % utspädd tunndrank gav mer 

producerad bioetanol än till exempel en odling med outspädd tunndrank. Detta ledde till att 

RNA- och protein-analyser utfördes på 50 % utspädd tunndrank.  

 

I figur 5 visade det sig att utrymmet inte hade någon signifikant betydelse för produktionen 

eftersom koncentrationen bioetanol vid 63 h (där extra tunndrank var tillsatt) var likartad 

koncentration för outspädd tunndrank vid 63 h som visas i figur 4. 

 

Semisyntetiskt medium användes vid experiment ett, två och tre för att undersöka vilken 

mängd biomassa som var optimal för RNA-analys. Resultaten när 25 mg biomassa användes 

var mest koncisa och därför användes 25 mg i resterande RNA-analyser. I figur 7 går det att 

avläsa att RNA-koncentrationen vid 63 h är avsevärt högre än vid intilliggande tidpunkter 

detta medför att skördning av biomassan inte är gynnsam. Vid jämförelse med figur 6 och 

figur 7 kan det observeras att 39 h är den mest optimala tidpunkten för skördning av biomassa 

med hög proteinhalt och låg RNA-koncentration samt för produktion av bioetanol i odling i 

semisyntetiskt medium.  

 

I figur 8 kan det observeras att 39 h och 63 h är de mest optimala tidpunkterna för skördning 

av biomassa med hög proteinhalt och låg RNA-koncentration i odling i tunndrank. Figur 9 

visar att 39 h är den mest gynnsamma tidpunkten för produktion av bioetanol av odling i 

tunndrank.  

 

Genom att planerandet av utförandet skedde löpande under arbetets gång var positivt eftersom 

resultaten från varje odling analyserades innan nästa odling påbörjades. På så sätt blev 

slutresultatet förhoppningsvis bättre än om hela förloppet hade planerats i förväg. Men det var 

även negativt eftersom tillgången till laboratoriet var begränsad och därmed blev det svårare 

att utföra odlingarna så effektivt som möjligt. Så om arbetet hade gjorts om vore det bra att 

antingen ha längre tid eller ha obegränsad tillgång till laboratoriet. Det hade även gjorts fler 

mätningar vid varje provtagning för att få bättre riktighet i resultaten.  

 

Detta arbete har bioetanol som utgångspunkt men har restprodukten tunndrank som fokus och 

ifall det går att producera näringsrik mat till djur eller människor från tunndrankens biomassa. 

Alltså är bioetanol redan producerad och det arbetet fokuserar på är ifall restprodukten går att 

utnyttja mer effektiv ur både ett energimässigt och ekonomiskt perspektiv.    

 

Detta examensarbete är bara en liten del i det stora forskningsarbetet som pågår när det gäller 

bioetanol. Så att forskningen på bioetanol kommer fortsätta så länge det går att förbättra och 

optimera processen både ur ett ekonomiskt och energimässigt perspektiv. För att detta arbete 

ska kunna användas i en storskalig process krävs det en långsam uppskalning för att se om det 

är lönsamt att ändra processen enligt figur 1.    

 

 

  



23 

 

7. Slutsats  

Detta arbete visar att vid odling av Neurospora intermedia i tunndrank skall den vara utspädd 

till 50 % för att få det största utbytet bioetanol per volymenhet tunndrank. Efter 39 timmar 

kommer bioetanol koncentrationen att vara som högst, 4,34 g/l ± 0,03 g/l [Figur 9]. För att 

biomassans protein och RNA innehåll skall vara så högst respektive lågt som möjligt skall 

odlingen avslutas efter 39 timmar. Vid denna tidpunkt kommer biomassan att innehålla 

0,0059 % ± 0,022 % RNA och 68,18 % ± 4,43 % protein [Figur 8].  

Vid odling i semisyntetiskt medium är RNA-koncentrationen som högst efter 63 timmars 

odling, 1,057 % ± 0,15 %, för att sedan minska till 92 timmars provtagning [Figur 7].  

RNA-koncentrationen i tunndranksodlingen är konsekvent mellan start och fram tills 63 

timmar av odlingen därefter ökar den 1600 % tills nästa mätpunkt vid 92 timmar [Figur 8].  
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