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Sammanfattning 

Sulfitlut, en biprodukt som erhölls från pappersmassaindustrin, blandades med ostvassla som 

är en biprodukt från osttillverkningsindustrin, för att odla fyra olika Zygomyceter i 

blandningen för produktion av proteinrikt biomassa.  

Arbetet fokuserades på den maximala produktionen av Zygomycetbiomassa från olika 

koncentrationer av biprodukterna sulfitlut och ostvassla i skakflaskor och de bästa 

förhållandena upprepades i en bioreaktor i bänkskala. Bästa odlingen för de olika 

Zygomycetstammarna vid 35 °C påvisade att vid 30%ig sulfitlut hade  M. indicus och M1 

producerade maximal koncentration (4,0 respektive 3,8 g/L) och utbyte (0,1 respektive 0,09 

g/g) av biomassa efter 72 h. Maximala etanolproduktionen samt utbytet från dessa stammar 

var vid 38 h 12,4 g/L (0,31 g/g) respektive 13,4 g/L (0,30 g/g). Konsumerat socker för 

respektive etanolproduktion för dessa stammar var 41,2 g/L respektive 44,0 g/L. 

För odling i bioreaktor valdes M1 i ett medium med 50%ig sulfitlut med ostvassla, detta för 

att experimentera med mer användning av sulfitlut samt M1 som ursprungligen har isolerats 

från en indonesisk maträtt, tempe. Under odlingen i en bioreaktor minskade 

biomassaproduktionen samt utbytet. Efter 72 h odling erhölls biomassaproduktionen samt 

utbytet på 2,1 g/L (0,06 g/g)  

Svampens biomassa som har producerats från blandningen av sulfitlut med ostvassla kan 

anses vara användbar för produktion av djurfoder, kitosan och kan vara en potentiell källa till 

näringsämnen.  
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Abstract 

Spent sulphite liquor which was obtained from pulp industry was mixed with cheese whey 

that is a byproduct from the cheese industry. This combination was used as a medium for the 

cultivation of four different Zygomycetes. 

The focus of this research was on the maximum production of Zygomycete biomass by using 

different concentrations of byproducts, spent sulphite liquor and cheese whey, in shake flasks, 

and the best condition was scaled up using a bench scale bioreactor. The best cultivation of 

the various Zygomycetes in 35 °C showed that by using 30% spent sulphite liquor the strains 

M. indicus and M1 had produced the greatest biomass and yield after 72 h (4.0 g/L ; 0.1 g/g) 

respectively (3,8 g/L ; 0,09 g/g). Maximal ethanol production and yield of these strains were 

12.4 g/L (0.31 g/g) and 13.4 (0.30 g/g) respectively at 38 h. The sugar consumption for the 

maximum ethanol production for these strains was (41.2 g/L and 44.0 g/L). 

For cultivation in a bioreactor was chosen in a medium with 50% spent sulphite liquor with 

cheese whey, in order to experiment with the use of lager amounts of spent sulphite liquor and 

to use M1 which originally isolated from indonesisk food, tempe. Biomass production and 

yield decreased in the bioreactor. After 72 h of cultivation 2.1 g/L of biomass was achieved 

with a yield of 0.06 g/g. 

The fungal biomass that was produced from the mixture may be considered useful for the 

production of animal feed, chitosan and can be a potential source for the nutrients. 
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1. Inledning 

Tillvaratagandet av biprodukter från olika industrisektorer har utlöst intensiv forskning under 

åren då det kan spela en viktig roll ur miljömässig och ekonomisk synvinkel. Detta har lett till 

en ökande forskning för mikrobiell tillverkning av olika produkter såsom enzymer, alkoholer, 

encellig olja samt protein med mera. 

Zygomyceta svampar som mikroorganismer har i stor utsträckning använts inom biotekniken 

för produktion av ett brett utbud av produkter. De har även använts för produktion av 

fermenterad mat i hundratals år. Därför anses de vara säkra mikroorganismer och en potentiell 

proteinkälla (1). Zygomyceta svampar har använts för olika applikationer som produktion av 

biomassa, etanol, enzymer, samt organiska syror av kommersiellt intresse. Biomassan anses 

vara användbar för produktion av djurfoder, kitosan (2) och avlägsnande av tungmetaller (3).   

En biprodukt som erhålls i pappersmassaindustrin är sulfitlut (SSL). Sulfitluten kan 

kompletteras med kväve och fosfat för att bli ett bra substrat för mikroorganismers tillväxt. 

Sulfitlut är redan en studerad biprodukt i olika omständigheter, där den har blandats med 

vatten och kompletterats för att göra blandningen lämpligt för tillväxt av Zygomyceter (4). 

Detta har utvärderats även som en potentiell proteinkälla (5). Sulfitlut, som ett bindemedel, 

används redan för produktion av djurfoder.  

Den största biprodukten från mejeriindustrin är ostvassla (CW) som anses vara en värdefull 

biprodukt med flera olika applikationer inom livsmedels- och läkemedels- industrier. För 

mikroorganismers tillväxt kan ostvassla utnyttjas som substrat. Ostvassla kan användas för att 

återvinna värdefulla föreningar såsom proteiner och laktos. Den kan även användas som 

substrat för jäsningsprocesser för att erhålla förädlade produkter såsom organiska syror, 

proteiner och oljor samt biopolymerer (6). 

Målet med detta arbete är att undersöka tillväxten av fyra olika Zygomyceters tillväxt, av 

vilka tre isolerats ifrån indonesisk tempe, i en blandning av sulfitlut som huvudsaklig kolkälla 

med ostvassla som huvudsaklig kvävekälla. Olika koncentrationer av varje biprodukt används 

för första gången för att bestämma vilken koncentration som ger respektive Zygomycets 

maximala biomassaproduktion till de olika producerade metaboliterna. Bästa förhållanden 

skalas upp till en bioreaktor i bänkskala.   



2 

2. Bakgrund  

2.1 Filamentösa Zygomyceter 

Svampar som eukaryota organismer är ett eget rike som bildas vid sidan om djur, växter, 

protister och bakterier. De lever som harmlösa saprofyter, som parasiter eller som 

mykorrhiza. Riket skiljer sig främst från växter genom att de saknar klorofyll och är 

hetrotrofa, medan de skiljer sig främst från djur genom att de har cellvägar. Cellväggen hos 

svampar består huvudsakligen av kitin och/ eller kitosan, glukaner, mannaner och proteiner. 

De kan också innehålla andra polysackarider, lipider och pigment vilket gör att cellväggen 

bildar en komplex makromolekylär struktur (7). 

  

Fungi

Ascomycota Basidiomycota Zygomycota Chytridiomycota

Zygomycetes Trichomycetes

Mortierellales Mucorales

Mucoraceae

Mucor Rhizopus  
 

Figur 2.1: Klassificering av svampriket med fokus på Zygomyceter, och särskilt de 

mikroorganismer som studeras i det pågående projektet. Baserad på (8). 
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Svampriket delas klassiskt upp i fyra phylum (Fig.2.1), där Zygomycota utgör ett av dessa. 

Zygomycota består av de två klasserna, (subphylum) Zygomycetes och Trichomycetes. 

Zygomyceter är en klass av svampar som används inom biotekniken för olika produktioner 

där deras morfologi har i stort sett varit viktigast. Detta har använts för produktion av primära 

och sekundära metaboliter såsom enzymer, antibiotika (9), organiska syror samt flera andra 

läkemedel (4).   

Ett av Zygomyceters särdrag är deras cellväg som består av kolhydrater 80%, proteiner 3-

20%, lipider, pigment och oorganiska salter (8). Det utmärkande är att Zygomyceters cellvägg 

innehåller kitosan som inom vissa arter, exempelvis Mucor indicus, förekommer i stora 

mängder. Därmed har Zygomyceter betraktas som ett intressant substrat för produktion av 

kitosan. Kitosan har ett stort användningsområde inom kemi, bioteknik, tandvård, medicin, 

livsmedel, miljöskydd och textilproduktion (8). 

Zygomyceter kan leva under många olika förhållanden. Särskilda Zygomycetarter är termofila 

som exempelvis Rhizomucor pusillus som kan växa vid över 50 °C. Andra arter är psykrofila 

som Mucor hiemalis som kan växa under 0 °C. Tillväxten kan ske under aeroba eller anaeroba 

förhållanden (8). Majoriteten av Zygomyceter växer vid höga vattenaktiviteter. Vissa är 

halofila, alltså de växer vid saltkoncentrationer över 15% (8).      

2.1.1 Zygomyceter: Rhizopus sp. och Mucor indicus  

Rhizopus sp. är en Zygomycetart som isolerats från Indonesisk tempe. Studier har visat att de 

producerar enzymer, mjölksyra, ättiksyra samt andra organiska syror av kommersiellt 

intresse. Mucor indicus är en annan Zygomycetart och är en av de mest studerade arterna i 

subphylumet. En av de mest studerande egenskaperna gällande M. indicus är att de producerar 

och omvandlar fleromättade fettsyror (8). Arten är dimorf, alltså de kan växa både filmentöst 

och som jästceller (10). M. indicus är även känd som Mucor rouxii. 

Många Zygomycetarter används för etanolproduktion. De är även kända för att kunna bryta 

ner pentoser och hexoser för att producera proteinrik biomassa. Zygomyceters morfologi vid 

tillväxt är trådformig (filamentös). Denna trådformiga tillväxt kan ge en hög viskositet vid 

odlingen (8).   
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2.2 Ostvassla 

Ostvassla (Cheese whey, CW) är en biprodukt från osttillverknings industrin. Ostvassla är den 

vätskeform som erhålls i en process där utfällning och avlägsning av mjölk görs under 

osttillverkning (Fig 2.2). Den är full med näringsämnen liksom laktos, lösliga proteiner, 

lipider och mineralsalter (11). Typiska värden är 5-6% laktos, 0,8-1 % protein, 0,06% fett och 

8-10 % mineralsalter (11, 12).  

1. Förbehandling av 
mjölken

2. Syrningskultur tillsätts 3. Löpe tillsätts

4. Brytning, förrörning5. Värmning, efterrörning6. Formning och 
pressning

 

 Figur 2.2: Schematisk figur över den industriella osttillverkningsprocessen. Baserad på (13). 

 

Att tillverka 1 kg ost genererar 9 kg vassle, av vilket hälften inte behandlas utan kasseras 

globalt. Mer än 145 × 106 t av den flytande vasslan generas per år, motsvarande 6 × 106 t 

laktos (11). Marknadsutvecklingen pekar mot att produktionen av ost, och därmed ostvassla 

ökar årligen (Fig. 2.3). Detta leder till att nya produkter söks inom bioteknik för att få full 

nytta av den producerande vasslan (11). På grund av den höga produktionsmängden av 

ostvassla och dess höga halt av organiska material har detta lett till miljömässiga problem. 

Detta har skapat stort intresse inom bioteknik områden för att återvinna ostvasslan. 
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Figur 2.3: Ostproduktion (i ton) från hela världen. Information hämtat ifrån (13). 

 
Förutom laktos innehåller ostvassla de näringsämnena som är nödvändiga för 

mikroorganismers tillväxt. Att kunna använda en biprodukt som ett jäsningsmedium för att få 

olika produkter med högt utbyte är en intressant möjlighet som inte bör försummas. Den kan 

användas i olika bioomvandlingar som exempelvis mikroorganismers biomassa för 

human/djur foderstillskott, för biogasproduktion samt hydrolyserad laktoslösning i 

sötningsmedel (6, 11). 

 

2.3 Sulfitlut 

Sulfitlut (spent sulphit liquor, SSL) är en biprodukt från pappersmassaindustrin. Sulfitlut 

erhålls i en process (Fig 2.4) där flis behandlas med en vattenlösning av sura bisulfiter med ett 

överskott av SO2 (4). Under processen hydrolyseras hemicellulosan till monosackarider, 

ligninet löser sig i vattnet, medan cellulosan förblir till en stor del onedbrutet (som sedan 

bildar pappersmassa).  
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Ved hantering Kokning Tvättning Blekning Tvättning

TorkningSulfitlut

Förångning

Lignosulfonat

FermentationÅtervinning av 
kemikalier

Etanol eller 
svamp biomassÅnga

Massa

Vätskeförberedning 
inför kokning

 

Figur 2.4: Sulfitprocessen i pappersmassaindustri. Baserad på (8). 

 

Sulfitlutens möjliga användningsområden är främst produktion av jäst, filamentös svamp, 

etanol och xylanaser. Sulfitlut saknar kväve för tillväxt av mikroorganismer, framförallt för 

Zygomyceter behöver den därmed kompletteras med andra ämnen för att möjliggöra tillväxt. 

Låga priser på sulfitlut har främjat utgångspunkten för industriell produktion av etanol med 

mikroorganismer (15). 

Sulfitluten kan dock agera inhiberande på mikroorganismerna. Sulfitlut kan även innehålla 

andra sockerarter än hexoser, främst pentoser som är omöjliga för vissa organismer att bryta 

ner. Därför är det viktigt att välja mikroorganismer som även kan använda dessa.  

2.3.1 Lignocellulosa (cellulosa, hemicellulosa och lignin) 

Lignocellulosa-material består av cellulosa, hemicellulosa samt lignin.  Ligninet, som är långa 

grenade molekyler som bildar amorfa polymerer, utgör mer än 60% av det organiska 

materialet i sulfitluten och resten består av cellulosa och hemicellulosa (16). Cellulosa består 

av långa kedjor av glukospolymerer, med kristallin struktur. Hemicellulosan består av långa 

grenade sockerkedjor som bildar amorfa polymerer av hexoser vilket innefattar glukos, 

mannos och galaktos, samt pentoser som xylos och arabinos.  
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2.4 Processvattenåtervinning 

På industriella biotekniska marknader produceras olika produkter genom användning av olika 

substrat. Även oönskade biprodukter som oftast kan åstadkomma negativa effekter på miljön 

om de inte behandlas bildas vanligen. Biprodukter är vad företagen vill undvika under 

produktionsprocesser, vilket är omöjligt. 

Inom osttillverkningsindustrin produceras ostvassla som en biprodukt. Detta är ett exempel på 

processvatten som biprodukt som industrin måste behandla så att den inte orsakar 

miljöproblem vid utsläppet. Likaså inom pappersmassaindustrin där sulfitlut produceras vid 

tillverkning av papper från träd. Dessa biprodukter och nästan allt processvatten innehåller 

organiska material och har mycket höga halter av BOD (Biochemical Oxygen Demand) och 

COD (Chemical Oxygen Demand). I första hand måste industrin behandla dessa för att bli av 

med det organiska materialet innan processvattnet kan släppas ut som utflöde. Denna 

behandling innebär kostnader för industrin, men istället för att lägga pengar på detta kan 

pengar tjänas genom att använda mikroorganismer för att tillverka nya produktioner 

biotekniskt. På detta sätt kan den hållbara utvecklingen främjas. Därför utförs mycket 

forskning och experiment inom biotekniken för just återvinning av de biprodukterna som kan 

anses vara värdefulla till andra produkter.  
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3. Metod och material 

3.1 Mikroorganismer 

Fyra olika Zygomycet-stammar användes i detta arbete: R.15 och M1 isolerat från en start- 

kultur för indonesisk tempe (1), R102 som tidigare refererats som Zygomycet IT (17) och 

Mucor indicus CCUG 22424 (Culture Collection University of Gothenburg). Stammarna hölls 

i ett medium av potatisdextrosagar (PDA) innehållande (i g/L): glukos 20, agar 15 och 

potatisextrakt 4. Nya PDA-plattor inkuberades under 3-5 dagar vid 30 °C och lagrades vid 4 

°C. För beredning av sporlösning översvämmades plattorna med 20 mL destillerat vatten. 

Engångsracklor användes för att extrahera sporer.  

3.2 Substrat 

3.2.1 Förberedelse av ostvassla 

Ostvassla tillhandahölls av Boxholmost (Boxholm, Sverige), en lokal ostproducent. 

Ostvasslan hade ursprungligen pH 4,5 vilket justerades till pH 5,5 genom tillsatts av 10 M 

NaOH och innehöll 49 g/L laktos.  

3.2.2 Förberedelse av sulfitlut 

Steril sulfitlut tillhandahölls av Nordic Paper (Säffle, Sverige). Lösningen späddes till 50 % 

med steriliserat vatten. Till sulfitluten tillsattes sedan 0,1 mL/L 1 M NH4H2PO4 och 0,33 

mL/L 25 % NH3. Justering av pH till 5,5 utfördes med tillsats av NaOH och HCl.   

3.3 Enzymatisk hydrolys av laktos 

β-galaktosidas från Aspargillus oryzae (Sigma- Aldrich) användes i detta arbete för att 

hydrolysera laktosen i ostvasslan. Den enzymatiska hydrolysen utfördes med en 

enzymaktivitet på 120 u/g laktos under 24 h vid 35 °C i 250 mL E-kolvar placerade i ett 

vattenbad. 
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3.4 Odling i skakflaskor 

För odlingen användes 250 mL bafflade skakflaskor med bomullspluggar. Skakflaskorna 

fylldes med 100 mL medium med 2 mL sporlösning, och placerades i ett vattenbad med 

temperaturen 35 °C vid 125 rpm. Prover togs efter 0, 14, 24, 38, 48, 62 och 72 timmar och 

sparades frysta vid -20 °C. Efter slutprovet skördades biomassan med hjälp av en sil, tvättades 

tre gånger med destillerat vatten och lagrades i 4 °C. 

3.5 Odling i bioreaktor 

För odlingen i bioreaktorn användes en 3 liters bioreaktor med 1,5 L medium vid 35 °C, 0,5 

vvm (volume per volume per minute) luftning, 200 rpm och pH 5,5. Mediet bestod av 50% 

sulfitlut och 50% ostvassla tillsammans med 30 mL sporlösning. Prover togs efter 0, 14, 18, 

24, 38, 42 och 48 timmar och sparades frysta vid -20 °C. Efter slutprovet skördades 

biomassan med hjälp av en sil, tvättades tre gånger med destillerat vatten och lagrades i 4 °C.   

3.6 Analyser    

3.6.1 Torrviktsbestämning av biomassa 

Tomma bägare placerades i ugn i 24 h vid 70 °C. Efter vägning placerades biomassan i 

bägarna, varvid de placerades i ugnen. Efter ett dygn vägdes biomassan. 

3.6.2 Kromatografi 

Socker, ättiksyra och metaboliterna från odlingsmediumet analyserades med HPLC (High- 

performance liquid chromatography) (Waters 2695, Waters Corporation, Milford, USA). En 

Aminex HPX-87H kolonn (Bio-Rad, USA) vid 60 °C och 0,6 mL/min 5 mM H2SO4 som 

eluent användes för analys av metaboliterna. Det användes även en Aminex HPX-87P vid 

85°C och 0,6 mL/min ultrarent vatten för separation av mannos, galaktos, xylos och arabinos. 

En UV-absorbans-detektor (Waters 2487) vid 210 nm våglängd användes i serie med en 

refraktiv index (RI) detektor (Waters 2414).  
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4. Resultat och diskussion 

I detta arbete studerades sulfitlut med ostvassla som produceras i pappersmassa respektive 

osttillverkningsindustrin för att odla olika Zygomyceter. Detta har uppnåtts galant. 

Två standardavvikelser har använts för alla resultat.    

4.1 Skakflaskor 

4.1.1 Biomassa  

Odlingen av tre olika Rhizopus sp med beteckningarna R15, M1, och R102 och M. indicus i 

olika blandningar av sulfitlut med ostvassla som var (i % sulfitlut): 30, 50, 70, 100 och 100%  

ostvassla. Detta experiment visade att biomassaproduktionen blev olika mycket hos dessa 

stammar.  

M1 och M. indicus producerade mer biomassa än R15 och R102 vid koncentrationerna 30 och 

50% sulfitlut (Fig. 4.1). Vid koncentrationen 70% sulfitlut hade M1 och M. indicus inte 

producerat lika mycket som R15 och R102. Detta visar att M1 och M. indicus inte godtar 

detta mediet och kan inte ha en lika effektiv tillväxt som i de andra medierna.   

Odling med 100% sulfitlut (utspädd med destillerat vatten) och 100% ostvassla gjordes för att 

se att Zygomyceterna verkligen kan växa i varje substrat och sedan använda dem som referens 

för jämförelse av de andra förhållandena. Alla stammarna kunde växa i varje substrat, vilket 

resulterade i betydande mängder biomassaproduktion.  

M1 producerade (vid 30 och 50% ig sulfitlut) 3,8 g/L respektive 3,1 g/L biomassa, M. indicus 

producerade 4,0 g/L respektive 3,2 g/L biomassa (Fig. 4.1). R15 producerade 3,3 g/L 

respektive 2,6 g/L biomassa, R102 producerade 3,8 g/L respektive 2,8 g/L biomassa (Fig. 

4.1). Genom dessa data är det tydligt att M1 och M. indicus var de Zygomycetstammar som 

trivdes bäst i mediet 30 och 50%ig sulfitlut gällande biomassaproduktionen. 
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Figur 4.1: Biomassakoncentration (g/L) i (A) 0% sulfitlut, (B) 30% sulfitlut, (C) 50% 

sulfitlut, (D) 70% sulfitlut och (E) 100% sulfitlut av stammarna R15, M1, R102 och M. 

indicus (Mucor).  

Biomassakoncentrationer på 7,1 g/L (0,33 g/g socker) har rapporterats från sulfitlut utspädd 

till 50% vid 20 °C med en stam av Rhizopus sp. (4). I detta arbete erhölls en 

biomassakoncentration på 3,2 g/L (0,16 g/g) från motsvarande sulfitlut vid 35 °C. Detta 

producerades från M1 som är en stam av Rhizopus sp.. Detta visar att olika temperaturer 

inverkar på tillväxten av Rhizopus sp. i odlingen. Vid lägre temperatur erhölls mer biomassa 

med högre utbyte än i högre temperaturer.    

Gällande 70%ig sulfitlut har stammarna inte lika effektiv tillväxt, orsaken är troligen 

sulfitluten. Eftersom sulfitlut innehåller sulfit (SO3
-) som är inhiberande blir mediet med 

70%ig sulfitlut för toxiskt och hindrar mikroorganismen att växa bra. 

Eftersom M1 och M. indicus har producerat maximalt med biomassa så kommer 

jämförelserna vara mellan M1 tillsammans med M. indicus och R102 tillsammans med R15. 

M1 och M. indicus är de mest intressanta stammarna för att kunna uppnå målet med detta 

arbete.  
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4.1.2 Utbytet och sockerkonsumtion gentemot metaboliterna 

Prover togs under olika tidpunkter för att se hur de olika stammarna konsumerar socker 

gentemot de producerade metaboliterna etanol, glycerol, mjölksyra och ättiksyra. Produktion 

av mjölksyra och ättiksyra detekterades inte. Sockerkonsumtionen i förhållande till 

etanolproduktionen i olika medium visas i Fig. 4.2. 

 

Figur: 4.2: Den totala sockerkonsumtionen under 72 h i förhållandet till produktionen av 

etanol och glycerol samt konsumtionen av ättiksyra i olika medium (i % sulfitlut). (A) 30% 

(sockerkonsumtion), (B) 50% (sockerkonsumtion), (C) 70%  (sockerkonsumtion), (D) 30% 

(etanolproduktion), (E) 50% (etanolproduktion), (F) 70% (etanolproduktion). 

Stammarna M1 och M. indicus hade konsumerat socker mycket snabbare under 72 h än R15 

och R102 i alla medierna, vid 62 h hade respektive stammar producerad olika mycket etanol 

och glycerol i förhållande till konsumerad sockermängd. Efter denna tidpunkt sjönk 

produktionen av metaboliterna och sockret börjades ta slut, förutom M1 som redan efter 24 h 

vid 30% sulfitlut hade konsummerat allt socker (Fig. 4.2).  
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Figur. 4.2 (D) visar etanolproduktionen för stammarna R15, M1 samt M. indicus. R102 visas 

inte i figuren då den verkligen hade svårt att producera etanol i det mediet, med mycket höga 

standardavvikelser till följd. Figur. 4.2 (C) och (F) som visar sockerkonsumtionen respektive 

etanolproduktionen för stammarna M1 och M. indicus visar att de växer väldigt lika i det 

mediet. Stammarna R15 samt R102 redovisas inte eftersom dessa två stammar har väldigt 

svårt att växa i 70%ig sulfitlut. Det blir mycket stressfull och inhiberande för deras tillväxt. 

Generella slutsatser om stammarna som redovisas i Fig. 4.2 är att M1 och M. indicus växer 

mycket lika i medierna samt att de konsumerar socker och producerar etanol ganska lika.   

 

Etanol, som har den initiala koncentrationen 0 g/L för varje stam som används i detta arbete, 

produceras under odlingen. Olika stammar och olika medium påverkar etanolproduktionen i 

skakflaskor. Den maximala etanolproduktionen utav de olika fyra stammarna i de olika 

medierna ligger på runt 16,6 g/L (0,39 g/g) som produceras från R102 i 30%ig sulfitlut efter 

38 h (Fig. 4.2, Tabell 4.1). För mediet 70%ig sulfitlut kan jämförelsen med de andra medierna 

försummas pågrund av den låga etanolproduktionen med väldigt höga standardavvikelser, där 

visas att stammarna inte kan växa ordentligt (Fig. 4.2). Detta tyder på att alla fyra stammarna 

R15, M1, R102 och M. indicus producerar maximalt med etanol vid 30% sulfitlut. 

Mjölksyra, som finns i ostvassla, har den initiala koncentrationen på ca 5 g/L i 100% 

ostvassla och håller den koncentrationen nästan oförändrat under odlingen vid tillsatt av de 

olika stammarna. Mjölksyra detekterades inte i sulfitluten. Där mjölksyra var närvarande vid 

odlingen hölls den dock konstant, inget upptag uppmättes.    
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Figur: 4.3: G) 30% (glycerolproduktion), H) 50% (glycerolproduktion), I) 70% 

(glycerolproduktion), J) 30% (ättiksyra konsumtion), K) 50% (ättiksyra konsumtion) och L) 

70% (ättiksyra konsumtion).  

Glycerol (Gly), som har den initiala koncentrationen på 0 g/L, producerades under odlingens 

gång (Fig. 4.3). Detta tyder på att glycerol är en producerad metabolit som bildas under 

odlingen av stammarna i de olika medierna som har används. Maximala glycerolproduktionen 

ligger på ca 3 g/L som M1 har producerat vid 100% ostvassla. Detta förklarar att alla stammar 

som har används för experimentet kan producera mer eller mindre glycerol vid medierna 30 

och 50% sulfitlut. Gällande 70% sulfitlut kan bara M1 och M. indicus producera glycerolen. 

Alla stammarna har en god tillväxt och producerar glycerol ganska väl i 50%ig sulfitlut (Fig. 

4.3 (H)). Ju mer sulfitlut som användes i mediet desto mindre glycerol producerades. 

Produktionen av glycerol sker för att upprätthålla redoxbalansen vid anaerob tillväxt. I 

skakflaskorna var det begränsat med syre vilket resulterade i att glycerol produceras. 

Ättiksyra (Ace), som finns i sulfitluten, har den initiala koncentrationen 2 g/L, och detta 

konsumeras mycket kraftigt av stammarna. Redan efter drygt 24 h gick ättiksyran inte att 
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detektera. Konsumtionen av ättiksyran av alla fyra stammarna var ganska lika, de konsumerar 

ättiksyran i början och sjunker snabbt i efterhand. Med hög koncentration av sulfitlut i mediet 

observerades en kraftigare konsumtion av ättiksyra, eftersom den ursprungligen kommer ifrån 

sulfitluten. 

Tabell 4.1: Maximala etanolproduktion med motsvarande sockerkonsumtionen och utbytet 

för respektive metabolit.    

Stammar 
30% SSL 

Etanol (g/L) Etanol 
(g/g) 

Konsumerat 
socker (g/L) 

Biomassa 
(g/L) 

Biomassa 
(g/g) 

R15 13,2 (48 h) ±2,2 0,32 ± 0,0 49,2 3,3 ± 0,2 0,08 ± 0,0 

M1 13,4 (24 h) ±0,4 0,3 ± 0,0 44,0 3,82 ± 0,0 0,087 ±0,0 

R102 16,6 (38 h) ±0,3 0,39 ± 0,0 42,6 3,81 ± 1,1 0,088 ±0,0 

M.indicus 12,4 (38 h) ±0,0 0,31 ± 0,0 41,2 4,0 ± 0,0 0,1 ± 0,0 
Stammar 
50% SSL 

Etanol (g/L) Etanol 
(g/g) 

Konsumerat 
socker(g/L) 

Biomassa 
(g/L) 

Biomassa 
(g/g) 

R15 10,6 (48h) ±0,5 0,27 ±0,0 44,7 2,61 ±0,5 0,058 ±0,0 

M1 11,1 (48h) ±0,3 0,29 ±0,0 44,3 3,12 ±0,0 0,071 ±0,0 

R102 13,4 (62h) ±2,4 0,32 ±0,1 43,4 2,79 ±0,2 0,065 ±0,0 

M.indicus 10,3 (48h) ±0,2 0,28 ±0,0 41,6 3,22 ±0,0 0,077 ±0,0 
Stammar 
70% SSL 

Etanol (g/L) Etanol 
(g/g) 

Konsumerat 
socker (g/L) 

Biomassa 
(g/L) 

Biomassa 
(g/g) 

R15 1,9 (62h) ±1,6 0,12 ±0,0 19,5 2,14 ±0,8 0,133 ±0,1 

M1 5,5 (62h) ±0,5 0,20 ±0,0 29,2 1,82 ±0,2 0,065 ±0,0 

R102 2,2 (62h) ±0,6 0,14 ±0,1 13,3 2,15 ±0,3 0,155 ±0,0 

M.indicus 5,4 (38h) ±0,8 0,21 ±0,0 30,4 2,34 ±0,2 0,078 ±0,0 
 

Avläsningen från Tabell 4.1 av maximalt etanolutbyte visar att vid 50% sulfitlut  hade M1 och 

M. indicus ett etanolutbytet på 0,29 g/g respektive 0,28 g/g medan R102 samt R15 hade 0,32 

g/g respektive 0,27 g/g. Detta tyder på att M1 samt M. indicus har producerat mindre etanol 

än R102 och R15. Detta resultat kan vara trovärdigt med tanke på att M1 och M. indicus hade 

producerat mer biomassa än de andra två stammarna. Olika stammar kan därmed användas för 

olika ändamål, exempelvis för etanolproduktion eller för biomassaproduktion. Ju mer etanol 

det bildas desto mindre biomassa erhålls. 
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Nu kan det vara lämpligt att nämna R102 och R15 inte är intressanta Zygomycetstammar utav 

dessa fyra för produktion av biomassa i ett medium som består av sulfitlut och ostvassla. 

Eventuellt kan dessa vara bra för mest etanolproduktion som experimenten och resultaten 

visar. Därmed kan M1 och M. indicus vara de bästa Zygomycetstammarna utav dessa fyra för 

produktion av biomassa.      

Från tidigare undersökningar (17) av stammen M. indicus som har odlats i utspätt-

syrahydrolysat (DAH), och enbart glukosmedium som kompletterats med salter, har ett 

biomassautbyte på 0,12 g/g samt ett etanolutbyte på 0,39 g/g rapporterats. Totalt medium var 

på 0,15 L under 7 dagars odling med pH 5. I detta arbete har M. indicus odlats i olika medium 

och resultaten för biomassa koncentrationen samt utbyten visas i Fig. 4.2. Gällande utbytet för 

biomassan i ett medium med exempelvis 50% sulfitlut och 50% ostvassla, under drygt 4 

dagars odling med en total volym av medium på 0,1 L vid pH 5,5,  har ett biomassautbyte på 

0,077 g/g samt etanolutbyte på 0,28 g/g uppnåtts. Tydligen kan M. indicus producera mer 

etanol i DAH medium som har kompletterats med några salter. Stammen föredrar 

glukosmedium för sin etanolproduktion. Det spelar självklart roll hur stor volym av medium 

för produktion som används för produktion av etanolen samt biomassan, och även 

odlingstiden.    

Baserad på Fig. 4.1- 4.3 och Tabell 4.1 kan det sammanfattas att M1 och M. indicus 

producerar mest biomassa, växer ganska lika i de olika medierna och producerar nästan 

samma mängder av metaboliter. Detta blir resultatet ifrån skakflaskor om vilken stam som 

kan producera mest biomassa eller rättare sagt växer bäst i blandningen av sulfitlut med 

ostvassla. Mellan M1 och M. indicus valdes M1 eftersom denna stam ursprungligen isolerats 

ifrån mat, indonesiskt tempe, och målet för detta arbete var att producera så mycket biomassa 

som möjligt utav blandningen för human/fisk foder. Även om 30% sulfitlut var bästa 

koncentrationen för M1 att producera biomassa valdes 50%ig sulfitlut för att skala upp till 

bioreaktor eftersom det mesta av undersökningen av substratet var inriktat mot sulfitluten och 

inte ostvasslan.  

När det gäller 70% sulfitlut blir det stressfull och inhiberande för stammarna R102 och R15 

att växa. Detta påvisas genom de höga standardavvikelserna som har beräknats. Gällande M1 

och M. indicus är det inte lika katastrofal som för de andra två stammarna, då de kunde växa 

relativ bra i blandningen.  
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Idén om att utnyttja ostvassla som kan orsaka miljömässiga problem vid osttillverkningen, har 

lett till ett bra val inom biotekniken som substrat för produktion av proteinrik biomassa. 

Genom experimenten som har gjorts under detta arbete kan det påvisas att ostvassla kan 

användas för att producera proteinrik biomassa på 4,4 g/L i 0,1 L av hydrolyserad ostvassla 

med exempelvis stammen M1. Detta kan förhoppningsvis användas som human/djur-foder. 

Biotekniken kan lösa en del av det miljömässiga problemet som finns idag gällande den höga 

produktionen av vassla vid osttillverkning och få full nytta av biprodukten. Denna lösning 

gäller även för biprodukten sulfitlut som produceras vid tillverkningen av pappersmassa. Från 

experimenten som gjordes under detta arbete erhölls 3,2 g/L biomassa från 

Zygomycetstammen M1 i 0,1 L sulfitlut (50% utspädd). Detta antyder att produktionen av 

biomassa från sulfitluten kan spela en stor roll för att driva hela processen mot hållbar 

utveckling, genom att återvinna biprodukten till en ny produkt med bioteknik.  

 

Efter utförandet av detta arbete kan det påvisas att sulfitluten kan kompletteras med ostvassla 

för att få en full nytta av de till mikroorganismer för produktion av biomassa, och även 

återvinna två stora biprodukter från två olika industrier.   

 

4.2 Bioreaktor 

Tanken med att använda bioreaktor var att få en högre biomassakoncentration än 

experimentet från skakflaskor, då bättre kontroll av syretillförseln var möjlig. Även bättre 

kontroll över pH och omrörning var möjlig. 

4.2.1 Biomassa 

Från första experimenten för bioreaktorn erhölls 2,3 g/L biomassa, och för andra försöket 

erhölls 2,1 g/L (Tabell 4.2). Dessa resultat var absolut inte önskevärda. I skakflaskor erhölls 

3,1 g/L, detta visar att det har producerats mindre biomassa i bioreaktorn än i skakflaskor 

(Tabell 4.1).  

 

I skakflaskor och bioreaktorn sker syreöverföring till mediet. I skakflaskor påverkas 

syreöverföringen av omrörningens hastighet samt kontaktyta mellan vätskefasen och 

gasfasen. Ju mer kontaktyta som finns i flaskan desto mer hjälp blir det för cellerna i mediet 

att få in syre. I bioreaktorn sker lufttillförsel som hjälper till med omrörningen att få 
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syreöverförning. 

 

Anledningen till att det erhölls så lite biomassa jämfört med i skakflaskor, är troligen för att 

det inte var tillräckligt med syretillförseln samt omrörningshastigheten kanske inte var bäst 

för just den blandningen av substrat. För att få en hög biomassaproduktion krävs det ett 

mycket väl blandat medium med en god syretillgång.  Omrörning och luftning utgör därmed 

de bästa förbättringsmöjligheterna för processen i bioreaktorn.  

4.2.2 Utbyte och socker konsumtion gentemot metaboliterna 

Medium med 50% sulfitlut med ostvassla skalades upp till en fermentor i bänkskala med M1 

som en Zygomycetstam. 

Metaboliter som bildats från M1 i bioreaktorn är det samma som i skakflaskorna. Stammarna 

har producerat etanol och glycerol och konsumerat totalt socker och ättiksyra (Fig. 4.2). 

Mjölksyran hölls konstant och har därmed inte rapporterats. 

 

Figur 4.2: (A) sockerkonsumtion, (B) etanolproduktion, (C) glycerolproduktion, och (D) 

ättiksyrakonsumtion i 50%ig sulfitlut med ostvassla med Zygomycetes stam M1. 
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Tabell 4.2 : Maximala etanolproduktion med motsvarande sockerkonsumtionen och utbytet 

för respektive metabolit.   

  Etanol 
(g/L) 

Etanol 
(g/g) 

Konsumerat socker 
(g/L) 

Biomassa 
(g/L) 

Biomassa 
(g/g) 

Bioreaktor1 12,7 (38 h) 0,33 38,1 2,3 0,057 

Bioreaktor2 12,0 (48 h) 0,33 36,2 2,1 0,051 

 

Etanol, som har den initiala koncentrationen 0 g/L producerades under odlingens gång. Den 

maximala etanolproduktionen som har producerats från första experimentet var 12,7 g/L vid 

38 h och från andra experimenten producerades 12,0 g/L vid 48 h.  

Figur 4.2 (B) visar att etanolproduktionen för både bioreaktor 1 och bioreaktor 2, vilket 

betyder försök 1 och försök 2, har samma lutning, men under första försöket växer M1 

snabbare än under experimentet som gjordes andra gången. Redan efter 60 h började 

koncentrationen att sjunka. För att se den mer tydligt kan det jämföras med 

sockerkonsumtionen där M1 inte konsumerade mer socker efter 60 h. 

 

Sockerkonsumtionen visas i Fig. 4.2 (A), där M1 konsumerar sockret för att producera etanol, 

glycerol och biomassa. Bioreaktor 2 kördes under en lägre odlingstid för att se om M1 kan 

fortsätta att producera biomassa, etanol och glycerol. Det visade sig att M1 inte kunde 

konsumera mer socker efter 60 h där det fanns kvar ca 5 g/L (Fig. 4.2). Detta betyder inte att 

mikroorganismerna är döda, utan någonting har påverkat dem i odlingen där de inte kan växa 

mer. Exempelvis har någonting tagit slut som mikroorganismerna behöver för att växa eller 

att det har bildats inhibitorer i mediet som hindrar tillväxten av mikroorganismerna. 

 

Glycerol produceras under odlingen och den maximala produktionen för det första försöket 

ligger på 0,95 g/L och för andra försöket ligger den producerande glycerolen på 1,04 g/L som 

visas i Fig. 4.2.  
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5. Slutsats  

Resultaten från skakflaskor visar att sulfitlut kan vara lämpligt att blandas med ostvassla för 

att förbättra biomassaproduktionen. Med 30% sulfitlut kunde den maximala 

biomassakoncentrationen med odling av M1 och M. indicus erhållas. Näst högsta 

biomassakoncentrationen erhölls från 50%ig sulfitlut som var 3,12 g/L. Däremot 70%ig 

sulfitlut med odlingen av de fyra stammarna var inte lämpligt medium beroende på sulfitluten 

som innehåller sulfit (SO3
-) som är inhiberande och hindrar mikroorganismen att växa bra.  

Det valdes 50% sulfitlut med ostvassla för att experimentera med bioreaktorn eftersom för 

detta experiment är sulfitluten det mest intressanta substratet. Stammen M1 valdes för att den 

ursprungligen har isolerats från den indonesiska maten tempe och biomassan kommer att 

användas till human/djur mat för att den är proteinrikt. 

Biomassa som erhölls från fermentorn var 2,3 g/L vilket var en oönskad mängd, det skulle ha 

erhållits mer biomassa från fermentorn än från skakflaskorna på grund av att processen var 

aerob samt att odlingen var under mer kontroll. Antagligen har syretillförseln inte räckt för 

mediet eller att omrörningshastigheten inte var optimal. Vid förbättring av dessa faktorer kan 

det troligen produceras mer biomassa samtidigt som etanolproduktionen från processen 

minskar.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

6. Referenser 

1. Wikandari R, Millati R, Lennartsson PR, Harmayani E, Taherzadeh MJ. 
Isolation and characterization of zygomycetes fungi from tempe for ethanol production and 
biomass applications. Applied biochemistry and biotechnology. 2012;167(6):1501-12. 
2. Zamani A. Superabsorbent Polymers from the Cell Wall of Zygomycetes Fungi 
(Elektronisk) (2010). Tillgänlig: http://bada.hb.se/handle/2320/6682 2013-06-11 
3. Franco LdO, Maia RdCC, Porto ALF, Messias AS, Fukushima K, Campos- 
Takaki GMd. Heavy metal biosorption by chitin and chitosan isolated from Cunninghamella 
elegans (IFM 46109). Brazilian Journal of Microbiology. 2044;35:243-7 
4. Ferreira JA, Lennartsson PR, Niklasson C, Lundin M, Edebo L, Taherzadeha 
MJ. Spent sulphite liquor for cultivation of an edible Rhizopus sp. BioResources. 2012 
//;7(1):173-88. 
5. Pretorius W, Lempert G. Biomass production of Aspergillus fumigatus on spent 
sulphite liquor under non-aseptic conditions. WATER SA-PRETORIA-. 1993;19:77-80. 
6. Mollea C, Marmo L,  Bosco F . Valorisation of Cheese Whey, a By-Product 
from the Dairy Industry. I: Muzzalupo I (red.). Agricultural and Biological Sciences. C.so 
Duca degli Abruzzi. Torino: Department of Applied Science and Technology, Politecnico di 
Torino, 2013. s. 549-588. 
7. Tigini V, Prigione V, Donelli I, Freddi G, Varese GC. Influence of culture 
medium on fungal biomass composition and biosorption effectiveness. Current microbiology. 
2012 Jan;64(1):50-9.  
8. Lennartsson PR. Zygomycetes and cellulose residuals: hydrolysis, cultivation 
and applications (Elektronisk) (2012) Tillgänglig: http://bada.hb.se/handle/2320/10133 2013-
05-02. 
9. Yin P, Yahiro K, Ishigaki T, Park Y, Okabe M. L(+)-Lactic acid production by 
repeated batch culture of Rhizopus oryzae in air-lift bioreactor. Journal of Fermentation and 
Bioengineering. 1998 //;85(1):96-100. 
10. Bartnicki-Garcia S, Nickerson WJ. Nutrition, growth, and morphogenesis of 
Mucor rouxii. Journal of bacteriology. 1962 Oct; 84:841-58. 
11. González Siso MI. The biotechnological utilization of cheese whey: A review. 
Bioresource Technology. 1996 //;57(1):1-11. 
12. Kargi F, Ozmıhcı S. Utilization of cheese whey powder (CWP) for ethanol 
fermentations: Effects of operating parameters. Enzyme and Microbial Technology. 2006 
3/2/;38(5):711-8. 
13. Sörensen K. Hur mjölk blir ost (Elektronisk) Tillgänglig: 
http://www.svenskmjolk.se/ 2013-05-15. 
14. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAOSTAT). 
Preliminary 2011 Data Now Available (Elektronisk) Tillgänglig: http://faostat.fao.org/ 2013-
06-11. 
15. Taherzadeh MJ, Fox M, Hjorth H, Edebo L. Production of mycelium biomass 
and ethanol from paper pulp sulfite liquor by Rhizopus oryzae. Bioresource Technology. 2003 
//;88(3):167-77. 
16. Calvé L, Fréchet JMJ. Wood adhesives based on lignin wastes: Influence of the 
carbohydrates in the polymerization of spent sulfite liquor. Journal of Applied Polymer 
Science. 1983;28(6):1969-80. 
17. Millati R, Edebo L, Taherzadeh MJ. Performance of Rhizopus, Rhizomucor, and 
Mucor in ethanol production from glucose, xylose, and wood hydrolyzates. Enzyme and 
Microbial Technology. 2005 //;36(2-3):294-300. 

http://bada.hb.se/handle/2320/6682%202013-06-11
http://www.intechopen.com/subjects/agricultural-and-biological-sciences
http://bada.hb.se/handle/2320/10133%202013-05-02
http://bada.hb.se/handle/2320/10133%202013-05-02
http://www.svenskmjolk.se/

	1. Inledning
	2. Bakgrund
	2.1 Filamentösa Zygomyceter
	2.1.1 Zygomyceter: Rhizopus sp. och Mucor indicus

	2.2 Ostvassla
	Ostvassla (Cheese whey, CW) är en biprodukt från osttillverknings industrin. Ostvassla är den vätskeform som erhålls i en process där utfällning och avlägsning av mjölk görs under osttillverkning (Fig 2.2). Den är full med näringsämnen liksom laktos, ...
	Figur 2.2: Schematisk figur över den industriella osttillverkningsprocessen. Baserad på (13).
	Att tillverka 1 kg ost genererar 9 kg vassle, av vilket hälften inte behandlas utan kasseras globalt. Mer än 145 × 106 t av den flytande vasslan generas per år, motsvarande 6 × 106 t laktos (11). Marknadsutvecklingen pekar mot att produktionen av ost,...
	Förutom laktos innehåller ostvassla de näringsämnena som är nödvändiga för mikroorganismers tillväxt. Att kunna använda en biprodukt som ett jäsningsmedium för att få olika produkter med högt utbyte är en intressant möjlighet som inte bör försummas. D...
	2.3 Sulfitlut
	2.3.1 Lignocellulosa (cellulosa, hemicellulosa och lignin)

	2.4 Processvattenåtervinning

	3. Metod och material
	3.1 Mikroorganismer
	3.2 Substrat
	3.2.1 Förberedelse av ostvassla
	3.2.2 Förberedelse av sulfitlut

	3.3 Enzymatisk hydrolys av laktos
	3.4 Odling i skakflaskor
	3.5 Odling i bioreaktor
	3.6 Analyser
	3.6.1 Torrviktsbestämning av biomassa
	3.6.2 Kromatografi


	4. Resultat och diskussion
	4.1 Skakflaskor
	4.1.1 Biomassa
	4.1.2 Utbytet och sockerkonsumtion gentemot metaboliterna

	När det gäller 70% sulfitlut blir det stressfull och inhiberande för stammarna R102 och R15 att växa. Detta påvisas genom de höga standardavvikelserna som har beräknats. Gällande M1 och M. indicus är det inte lika katastrofal som för de andra två stam...
	4.2 Bioreaktor
	4.2.1 Biomassa
	4.2.2 Utbyte och socker konsumtion gentemot metaboliterna


	5. Slutsats
	6. Referenser

