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Förord 

Vi vill tacka Patrik Lennartsson för all hjälp han har gett oss under tiden vårt examensarbete 

har pågått. Allt från att ha bistått oss med de mikroorganismer vi använt till att ha stöttat oss 

vid tillfällen då en del problem uppstått.
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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att finna exoenzymer från Rhizopus sp, Mucor indicus och 

Rhizomucor pusillus som kan användas vid förbehandling av organiskt avfall. Syftet är även 

att finna kolkällor/energikällor som tidigare inte använts inom forskningen i ämnet 

resursåtervinning vid Högskolan i Borås.  

 

För att kunna undersöka vilka kolkällor mikroorganismerna bryter ner odlas dessa upp på 

agarplattor innehållande minimal-medium samt en specifik kolkälla. Efter fyra dagars 

inkubering i 30
o
C studerar man agarplattorna för att se om mikroorganismerna vuxit eller inte. 

Kan man urskilja tillväxt har de lyckats bryta ner kolkällan samt producera motsvarande 

exoenzym. Då vissa resultat är oklara odlas mikroorganismerna även i skakflaskor, detta för 

att se om det är själva agarn i agarplattorna som påverkar mikroorganismernas tillväxt. 

 

Resultatet visar att vissa mikroorganismer växer bättre än andra. Detta kan bero på 

kolkällornas struktur, det vill säga om de är komplicerade eller ej. Studerar man 

mikroorganismerna var för sig skiljer de sig lite åt. Rhizopus sp växer bäst på galaktan vilket 

indikerar att den lyckas producera exoenzymet galaktas. Mikroorganismen saknar produktion 

av exoenzym när den odlas på kolkällorna cellulosa och kitin.  

 

Studerar man mikroorganismen Mucor indicus har den bäst tillväxt på galaktan och 

potatismjöl, vilket indikerar att den producerar exoenzymerna galaktas samt α-amylas. Den 

kolkällan som ger sämst tillväxt är cellulosa.  

 

Rhizomucor pusillus har bäst tillväxt på galaktan samt triglycerider och producerar då 

exoenzymerna galaktas och lipas. Den lyckas inte bryta ner cellulosa eller kitin och saknar då 

produktion av exoenzymen cellulas samt kitinas.  

 

Både xylan och galaktan testas var för sig för att kunna dra slutsatser om någon produktion av 

exoenzymet hemicellulas finns. Detta görs eftersom det inte finns tillgång till något rent ämne 

med hemicellulosa. Xylan testas även endast för exoenzymet xylanas.  

 

En av de kolkällorna som gett minst tillväxt för alla de testade mikroorganismerna var 

cellulosa. För att styrka detta resultat odlas mikroorganismerna upp i skakflaskor, där ingen 

tillväxt skedde. Den lilla tillväxt som erhölls på agarplattorna tyder på att mikroorganismerna 

växer med den tillsatta agarn som kolkälla och inte utnyttjar själva kolkällan. Varför 

mikroorganismerna inte kan tillgodo se sig cellulosa kan bero på att cellulosa har en komplex 

struktur som gör den svår att bryta ner utan förbehandling. 

 

Nyckelord:  

Rhizopus sp, Mucor indicus, Rhizomucor pusillus, exoenzymer, förbehandling, organiskt 

avfall. 
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Abstract 

The aim of this thesis is to find exoenzymes produced by Rhizopus sp, Mucor indicus, and 

Rhizomucor pusillus, which can be used in pretreatment of organic waste. The aim is also to 

find new carbon sources/energy sources that never have been used in the research field of 

resource recovery at the University of Borås. 

To find out which carbon source the microorganisms will digest, they are cultured on agar 

plates containing minimum-medium and the specific carbon source. After four days of 

incubation at 30
o
C the agar plates are examined for growth. A filamentous mat will cover the 

agar plate if the microorganism can digested the carbon source. This indicates that the right 

exoenzyme is produced. Some of the results are unclear and for this reason the 

microorganisms are grown again, but in shaking flasks without any agar, to see if the agar 

itself affects the microorganisms.  

 

The results show that some microorganisms grow better than others. This could depend on the 

structure of the carbon source, i.e. if it is complex or not. Rhizopus sp grows best on galactan 

and this indicates that the exoenzyme galactase is produced. The microorganism lacks 

production of the exoenzyme cellulase and chitinase hence it does not grow on cellulose or 

chitin.  

 

The microorganism Mucor indicus grows best on the carbon sources galactan and starch, this 

indicates that it can produce the exoenzymes galactase and α-amylase. Mucor indicus do not 

grow at all on cellulose, and does not produce the exoenzyme cellulase.  

 

Rhizomucor pusillus grows best on galactan and triglyceride and this indicates that it can 

produce the exoenzyme galactase and lipase. But Rhizomucor pusillus cannot grow on 

cellulose or chitin, they lack the production of the exoenzyme cellulase and chitinase.  

 

Both galactan and xylan are tested separately; this to investigate if the microorganisms could 

produce the exoenzyme hemicellulase. Since no pure hemicellulose can be found these two 

chemicals are used instead, as they are two hemicellulose compounds. 

Cellulose is one of the carbon sources that give less growth. The results from the agar plates 

compared with the shaking flasks show that there is no big difference between them and the 

microorganisms show no growth. The small growth on the agar plates shows that the 

microorganisms only use the agar as a carbon source and not the carbon source itself. 

Cellulose has a very complex structure and maybe because of that the microorganisms could 

not break down and use cellulose as a carbon source. 

 

Key words:  

Rhizopus sp, Mucor indicus, Rhizomucor pusillus, exoenzymes, pretreatment, organic waste.
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1. Inledning 

Att finna nya vägar att producera etanol eller finna nya material för biogasproduktion är i 

dagens samhälle en mycket intressant fråga. I takt med att antalet människor ökar, lika så 

deras behov, ökar användandet av energi och material. Om användningen av dagens energi 

fortsätter i lika stor takt finns det en stor risk att människorna inom en snar framtid kommer 

att stå utan effektivt bränsle och istället ha stora sophögar som ingen kan ta hand om. 

Lyckligtvis sker ständig forskning kring ämnet energi- och resursåtervinning och 

förhoppningsvis ska man kunna finna nya möjligheter till att utnyttja och omvandla 

människans förbrukade material till bränsle. 

2. Bakgrund 

Under många år har forskningen inom biobränslen ständigt gått framåt. Trots att det finns 

många fordon som använder sig av alternativt bränsle, som exempelvis bioetanol, är det 

fortfarande bensin/olja som dominerar. Idag används mycket spannmål, flis, organiskt avfall 

och liknande till att tillverka biobränsle. Dessvärre finns det mycket material i samhället som 

människan i dagsläget inte är lika bra på att ta hand om. Borås Stad är ett bra exempel på hur 

man tar tillvara hushållsavfall genom att sortera brännbart avfall och matavfall. Det brännbara 

avfallet blir till el och fjärrvärme medan matavfallet blir till biogas som används som bränsle 

till bilar och stadsbussar (Borås-Kommunfullmäktige, 2003).  

 

På Högskolan i Borås sker ständig forskning kring ämnet resursåtervinning och tillsammans 

med lokala företag har man tidigare bland annat lyckats utvinna bioetanol/biogas ur jeans 

(Jeihanipour och Taherzadeh, 2009) och apelsinskal (Pourbafrani et al., 2007). Att ta vara på 

den mängden fruktskal som blir över vid produktion av exempelvis juice är ett stor steg i rätt 

riktning till att resursåtervinna.  

 

Inom forskningen kring bioetanoltillverkning är zygomyceter mycket produktiva 

mikroorganismer att använda sig av då de först och främst är väldigt tåliga och kan producera 

etanol både anaerobt och aerobt. Jämfört med Saccharomyces cerevisiae, som kan producera 

etanol relativt snabbt, kan många zygomyceter göra det minst lika snabbt (Abedinifar et al., 

2009). 

2.1 Zygomyceter 

Zygomyceter är en grupp filamentösa mikroorganismer som hör till riket fungi. För att en 

mikroorganism ska få klassas som zygomycet finns det fem krav som den ska uppfylla;  

1. cellväggen ska vara uppbyggd av kitin, kitosan och galakturon syra,  

2. hyferna saknar korsande väggar vilket medför att deras kärnor påträffas i den 

gemensamma cytoplasman,  

3. de ska kunna producera zygosporer (tjockväggiga sporer),  

4. de ska kunna producera sporer asexuellt,  

5. deras genom ska vara haploid (endast ha en kopia av varje gen).  
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Inom gruppen zygomyceter finns det många olika typer av mikroorganismer med olika 

egenskaper. De vanligast förekommande klasserna är Mucor, Rhizopus och Rhizomucor (figur 

1) som hör till ordningen Mucorales. Det gemensamma med dessa är att de trivs i jord, 

avföring från djur och övermogen frukt. De tenderar att växa snabbt och föredrar enkla, 

lösliga kolkällor. Många zygomyceter är saprofyter, de bildar mögel på livsmedel, där klassen 

Mucor oftast bildar kulmögel och Rhizopus klättermögel (NE, 2011c). 

 

 

 
Figur 1: Rhizomucor pusillus sedd med faskontrastmikroskop i 10x förstorning. 

 

Mikroorganismerna inom ordningen Mucorales kan reproducera sig både sexuellt och 

asexuellt (figur 2). Mucorales har inga fria celler som de kan föröka sig med, istället har de 

plus- och minusmycel. Sexuell förökning sker genom att två gameter (könsceller eller som i 

detta fall ett plus- och ett minusmycel) sammanförs och bildar en zygospor. Gameterna är 

haploida men när två gameter förs samman bildar de diploida zygosporer. Dessa genomgår 

meios där slutligen haploida sporer frigörs. De sexuella sporerna är relativt motståndskraftiga 

mot värme, kyla, torka och vissa kemiska substanser. Asexuell förökning sker då ett moget 

sporangium (ett omslutande organ som bildar sporer) frigör haploida sporer. De haploida 

sporerna som frigörs sprids vanligen med vinden (Deacon, 2006, Madigan et al., 2009, NE, 

2011a). 
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Figur 2: Generell cykel över asexuell- och sexuell reproduktion. 

 

Zygomyceternas cellvägg påminner mycket om växternas cellvägg i sin struktur, dock inte 

kemiskt. Det finns vissa zygomyceter som har cellulosa i sin cellvägg, men framförallt 

innehåller de flesta mikroorganismernas cellväggar kitin som är arrangerat i cellväggen som 

en bunt av fibrer. Kitinet kan hos vissa mikroorganismer vara utbytt mot andra polysackarider 

exempelvis kitosan. Även om cellväggen i huvudsak består av polysackarider innehåller den 

även proteiner, lipider, polyfosfater och vissa oorganiska joner (Madigan et al., 2009). Att 

känna till hur cellväggen är uppbyggd är viktigt då man på så sätt kan få reda på 

mikroorganismernas olika egenskaper. Det är via cellväggen som mikroorganismen tar upp 

sin näring, cellväggen skyddar även mot yttre påverkan och ger förmåga att fästa till olika 

ytor. Inom forskningen önskar man ha stor kunskap framförallt om mikroorganismens 

näringsupptag, detta för att kunna optimera mikroorganismens tillväxt (Zamani, 2010).  

 

Vissa zygomyceter, såsom Rhizopus arrhizus och Rhizomucor pusillus, kan orsaka allvarliga 

sjukdomar hos människor men för att råka ut för dessa måste man ha ett kraftigt nedsatt 

immunförsvar (Deacon, 2006). 

2.1.1 Applikationer av zygomyceter 

I figur 3 kan man följa processen för nedbrytning av organiskt avfall där zygomyceter 

används. De zygomyceter som man önskar testa skall användas till förbehandling av organiskt 

avfall och även till att skära ner på de kostnader som kemisk- eller fysisk förbehandling 

medför idag. Istället för att använda starka kemikalier eller inköpta enzymer låter man 

zygomyceterna bryta ner förbehandlat organiskt avfall och under mikroaerobiska förhållanden 



4 

producerar mikroorganismerna etanol. Resterna från etanolproduktionen tas till vara och 

kallas för svamp-biomassa.  

 

Etanolen som utvinns ur det organiska avfallet används till att agera bränsle åt bland annat 

fordonsindustrin, istället för att använda etanol som är producerad av exempelvis majs. Kan 

man tillverka etanolen på detta sätt kommer det på lång sikt att minska de utsläpp som blir 

från etanol som produceras från majs samt transport av denna etanol. Etanol har en lång 

historia som bilbränsle, där den blandas med bensin för att drygas ut. Idag kan den användas 

ren och dominerar marknaden som ett av de bästa biobränslena (Talebnia, 2008). 

 

Svamp-biomassan samt de extraherade proteinerna kan ersätta proteinerna i fiskfoder, vilket i 

sin tur blir miljövänligare. Allt eftersom konsumtionen av fisk ökar, även sådan som odlas, 

ökar även konsumtionen av fiskmat. De rovfiskar som odlas upp lever i största del på 

fiskfoder innehållande fiskmjöl och fiskolja, som kommer ifrån kräftdjur och småfiskar. För 

att minska användandet av fiskmjöl och fiskolja har man börjat forska på zygomyceter, då 

man kan använda dess svamp-biomassa som ersättning till fiskoljorna och fiskmjölet. 

Zygomyceterna passar utmärkt till detta ändamål med tanke på att deras cellväggar innehåller 

kitin och kitosan vilket liknar kitinet hos kräftdjur (Tillväxtverket, 2008).  

 

De extraherade proteinerna används även som superabsorbenter. Dessa superabsorbenter 

består i huvudsak av zygomyceternas cellväggar, som bland annat innehåller kitin och 

kitosan, som lätt absorberar vätskor. Idag används närmare 90 % av den totala 

superabsorbentsproduktionen till att producera blöjor till spädbarn. De återvinningsbara 

blöjorna innehåller generellt en absorbent mellan två lager av icke vävda material. 

Absorbenten innehåller oftast en blandning av superabsorbent samt ett cellulosamaterial. Ju 

mer superabsorbent som används i blöjorna, desto tunnare kan tjockleken på den 

absorberande skiktet bli. Urinen i blöjorna transporteras genom det översta lagret på blöjan 

och når absorbentens kärna där urinen absorberas och bevaras (Zamani, 2010).  

 

Superabsorbenter används också till andra hygienprodukter som bindor och inkontinensskydd. 

De polymerer som superabsorbenterna består av kan även användas till olika material i 

mediciner och gödningsmedel. Man kan även använda superabsorbenterna till elkablar för att 

hindra dem från vattenskador, där superabsorbenterna bildar en gel vid kontakt med vatten 

och förhindrar att vattnet kommer åt elkablarna. Superabsorbenter används till och med i 

matförpackningar där dem absorberar lösa vätskor, konstogjord snö i inomhusanläggningar 

samt i kosmetika för att öka fuktigheten hos produkterna (Zamani, 2010). 
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Figur 3: Schematisk process över nedbrytningen av organiskt avfall där zygomyceter används. 

 

2.2 Olika typer av kolkällor 

Kolhydrater, även kallade sockerarter, som innehåller fem stycken kolatomer kallar man för 

pentoser. Adderar man en extra kolatom till en pentosmolekyl kallar man denna sockerart för 

hexos. När flera hexos- eller pentosenheter är sammankopplade med bindningar bildar de så 

kallade di- eller polysackarider. För att en mikroorganism skall kunna använda di- och 

polysackarider producerar de ett exoenzym som bryter ner dem till dess monomerer igen och 

som gör att dessa kan tas upp som näring. Beroende på hur kolkällorna är uppbyggda blir de 

olika svåra för mikroorganismen att bryta ner (Madigan et al., 2009). 

 

Ett exempel är kolkällan cellulosa som är en polysackarid och likt stärkelse helt består av 

glukosmolekyler, men är uppbyggd på ett annat sätt. Cellulosan är mer komplex, med 

varannan glukosmolekyl inverterad för att kunna packa sig så tätt som möjligt. Detta ökar 

även svårigheterna för denna kolkälla att sedan brytas ner med hjälp av mikroorganismens 

exoenzymer. Studerar man stärkelse, som endast är en enkel lång kedja med glukosmolekyler, 

kan man anta att denna blir enklare att bryta ner då dess struktur inte är så komplex. 

Skillnaden mellan cellulosa och stärkelse är att cellulosa binder med ß-1,4-

glykosidbindningar (figur 4) och stärkelse binder med α-1,4-glykosidbindning (figur 5) 

(Madigan et al., 2009). 

 

Undersöker man en av de enklaste disackariderna sackaros, som är uppbyggd av en 

glukosmolekyl och en fruktosmolekyl, kan man ana att dessa är enklare att bryta ner till sina 

monomerer då kedjorna är kortare och inte lika komplicerade (Madigan et al., 2009). Alla 

kolkällor och dess kemiska uppbyggnad finns listade i tabell 1. 
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Tabell 1: Tabell över kolkällorna och dess kemiska uppbyggnad. 

Kolkälla Organisk 

förening 

Huvudenheter Kemiska 

bindningar 

Kommentar 

Cellobios Disackarid Glukos ß-1,4- 

glykosidbindning 

 

Cellulosa Polysackarid Glukos ß-1,4- 

glykosidbindning 

 

Galaktan Polysackarid Galaktos α-1,4- eller ß-1,4-

glykosidbindning 

Ingår i 

hemicellulosa 

Kitin Polysackarid N-acetyl-

glukosamin 

ß-1,4- 

N-acetylglukosamin-

bindning 

 

Maltos Disackarid Glukos α-1,4- 

glykosidbindning 

 

Pektin Polysackarid Galakturon syra 

(från galaktos) 

α-1,4- 

glykosidbindning 
 

Sackaros Disackarid Glukos och 

fruktos 

α-ß-1-2- 

glykosidbindning 

 

Stärkelse Polysackarid Glukos α-1,4 

glykosidbindning 

 

Triglycerid Lipid Glycerol och 

fettsyror 

Esterbindning Fetter och oljor 

Xylan Polysackarid Xylos ß-1,4- och α-1,2 -

glykosidbindningar 

Separat samt i 

hemicellulosa 

(Ylitervo, 2008, Madigan et al., 2009, Clackamas, 2003). 

 

 

 

 

Figur 4: Cellulosans kemiska struktur. 
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Figur 5: Stärkelsens kemiska struktur. 

 

2.3 Mikroorganismerna och dess exoenzymer 

För att bryta ner kolkällorna behöver mikroorganismerna kunna producera extracellulära 

enzym såsom lipas, cellulas och pektinas. Dessa extracellulära enzym, även kallade 

exoenzym, produceras inne i cellen i relativt stor mängd. Transporten av exoenzymerna sker 

ut ur cellen till mediet där de arbetar för att kunna bryta ner en specifik kolkälla, som mediet 

bland annat innehåller. Efter nedbrytningen av kolkällan tas produkterna, monomerer av 

kolkällorna, upp av cellen där de kommer att fungera som näringsämnen för att låta cellen 

fortstätta växa. Då mikroorganismerna växer under förhållanden med viss syretillgång så att 

nedbrytning av kolkälla sker, kommer de att börja producera etanol (Sues et al., 2005). 

2.4 Biobränsle 

I dagens samhälle där kostnaden för bensin blir dyrare och dess miljöpåverkan blir större, 

ökar intresset för biobränsle som i sin tur ger minskad växthuseffekt. En av fördelarna med att 

använda biobränsle är att man minskar användandet av de fossila bränslena. Istället för fossila 

bränslen kan man använda sig av exempelvis cellulosarika material från avfallssektorn som 

med hjälp av mikroorganismer kan brytas ner och bilda bioetanol eller biogas (Talebnia, 

2008). 

 

Inom forskningsområdet använder man sig oftast av jästsvampen Saccharomyces cerevisiae 

för att kunna bryta ner avfall och sedan producera biobränsle. Dock har det visat sig att denna 

organism endast kan bryta ner glukos samt andra enkla sockerarter. Under de senaste åren har 

man börjat studera hur vissa andra mikroorganismer inom släktet zygomyceter använder sina 

exoenzymer för att kunna bryta ner olika kolkällor till monomerer, som sedan fermenteras och 

bildar biobränsle. Detta är ett steg i rätt riktning för att kunna bryta ner organiskt avfall som 

består av kolkällor med svårare struktur än till exempel glukos (Millati et al., 2005).  

De tre mikroorganismerna Rhizopus sp, Mucor indicus och Rhizomucor pusillus kan 

fermentera både hexoser och pentoser i material som innehåller lignocellulosa. Detta är 
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mycket användbart då man vill producera bioetanol till ett relativt lågt pris. Vad man också 

vet är att många av de exoenzymer som mikroorganismerna producerar kan användas vid 

förbehandling av organiskt avfall vid produktion av biogas eller bioetanol (Sues et al., 2005). 

2.4.1 Bioetanol 

Världsledande på marknaden för bioetanolproduktion samt konsumtion är Brasilien och USA, 

där man producerar bioetanolen från sockerrör och majs. Antalet länder som vill producera 

egen bioetanol ökar på marknaden allt eftersom efterfrågan inom varje land ökar. En sak som 

man bör tänka på är hur mycket energi som krävs för att bioetanolen skall kunna produceras. 

Ju mer energi man förbrukar vid tillverkning desto större blir påverkan på växthuseffekten. 

Detta beror på att vissa maskiner under bioetanolprocessen kräver mycket energi, samt att 

mycket utsläpp sker vid transport av bioetanol (Mabee, 2007). 

 

Etanol, som är den mest kända alkoholen, har ett stort användningsområde. Allt från dryck 

och desinfektionsmedel till bränsle. Jämför man etanol som bränsle mot fossila bränslen 

finner man många positiva sidor. Etanol avger mindre koldioxid vid förbränning vilket ger 

mindre påverkan på växthuseffekten. Den ger renare avgaser som medför renare miljö för djur 

och natur samt att det är en förnyelsebar energikälla. Genom att finna nya vägar att tillverka 

bioetanol kan man minska användandet av fossila bränslen och därmed öka nyttjandet av 

bioetanol (NE, 2011b, Jeihanipour, 2011).   

 

För att tillverka bioetanol används råvaror som främst är stärkelse- och cellulosabaserade. 

Råvarorna önskar man bryta ner till sockerarter som mikroorganismer kan livnära sig på och i 

deras metabolism producera etanol. Tillverkningsprocessen, som man kan studera i figur 6, 

sker i flera steg där råvaran först mals ner till ett pulver, därefter tillsätts enzymer som ska 

bryta ner stärkelse och cellulosa till glukosenheter. Stärkelsen bryts ner av amylas och 

cellulosa bryts ner av cellulas. Därefter tillsätter man mikroorganismer som producerar etanol 

i sin metabolism, vanligen används som tidigare nämnts Saccharomyces cerevisiae. Genom 

sin metabolism bryter Saccharomyces cerevisiae ner glukos och ger i slutändan bland annat 

etanol, detta kan ses i figur 7. Steget där mikroorganismerna arbetar kallar man jäsning. 

Slutligen destillerar man produkten för att rena ut etanolen och för att få bort föroreningar så 

att man erhåller en slutprodukt med en hög etanolhalt (cirka 95,5 %). Om man önskar ännu 

renare etanol (cirka 99,5 %) genomförs en absolutering där det sista vattnet tas bort och man 

erhåller vattenfri etanol (Lantmännen, 2011).  

 

 
Figur 6: Generell tillverkningsprocess av bioetanol. 

Beroende på vad man har för avfall kan detta behöva förbehandlas, genom exempelvis 

malning, spädning eller kemisk bearbetning. Malning och spädning är vanligt att man utför på 
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avfallet innan det förs vidare i processen, detta för att avfallet ska bli mer lätthanterligt. En 

kemisk bearbetning utförs oftast då man har avfall som mikroorganismerna inte kan hantera i 

ren form utan man behöver bryta ner ämnet (Taherzadeh och Karimi, 2007). 

 

 
Figur 7: Generell metabolism för mikroorganismer. 

2.4.2 Etik kring bioetanol 

Det debatteras mycket kring bioetanol, om hur bra det egentligen är för människa och natur. I 

USA där bioetanolen främst tillverkas av majs, är det delade meningar om man verkligen ska 

göra etanol av någonting som skulle kunna bli mat åt många människor. I Brasilien där 

etanolen främst tillverkas av sockerrör, skövlas mark och regnskog för att göra plats för 

odling av dessa sockerrör. Då marken skövlas minskar dess bördighet som gör det svårt att 

kunna odla annat än sockerrör där, vilket medför att möjligheten till att odla upp mat till 

människor minskar drastiskt. Många människor är mycket kritiska till att länder importerar 



10 

etanol från länder som Brasilien och USA, detta på grund av den etiska aspekten av att mark 

används till att odla råvara till etanol och inte till mat för den ökande befolkningen. 

Många är väldigt kritiska till om bioetanol egentligen är så mycket bättre än fossila bränslen. 

Bioetanol klassas som förnyelsebar energikälla men många påstår att så inte är fallet då det 

används mycket fossila bränslen för att tillverka bioetanol. Allt från de maskiner som skördar 

grödorna till de fordon som transporterar bioetanolen ut till kunden som i vissa fall kan 

befinna sig på en annan kontinent. Enligt vissa forskare kan detta medföra att energibalansen 

för tillverkningsprocessen blir negativ, man använder sig av mer energi än vad bioetanolen 

ger i slutändan (Pimentel, 1991, Brandt och Gröndahl, 2010).  

Ett sätt att lösa dessa etiska problem kring bioetanolen är att försöka finna nya råvaror som 

inte kräver skövling av skog eller förstörande av natur. Att istället kunna utvinna bioetanol ur 

exempelvis organiskt avfall skulle vara ett stort steg i rätt riktning, då man istället för att lägga 

det organiska avfallet på deponi kan utnyttja det till bränsle. Om man även skulle kunna 

producera bioetanolen lokalt kan man minska de långa transporterna (Purwadi, 2006).  

2.5 Forskning 

Som tidigare nämnts pågår mycket forskning kring biogas- och bioetanolproduktion på 

Högskolan i Borås. Detta examensarbete är ett steg i vidare utveckling av metoder för att 

kunna ta tillvara på material från andra avfallskällor än de idag kända för att kunna producera 

biogas eller bioetanol från dessa.  

3. Syfte 

Syftet med examensarbete är att finna exoenzymer från Rhizopus sp, Mucor indicus och 

Rhizomucor pusillus som kan användas vid förbehandling av organiskt avfall. Syftet är också 

att finna kolkällor/energikällor som tidigare inte använts inom forskningen i resursåtervinning 

vid Högskolan i Borås. Detta för att på sikt kunna utöka gruppen organiskt avfall för 

bioetanolproduktion.  

4. Material och metod 

4.1 Material 

4.1.1 Mikroorganismer 

De mikroorganismer som har studerats i detta examensarbete var Mucor indicus 

CCUG 22424 (Culture Collection University of Gothenburg), Rhizomucor pusillus CCUG 

11292 samt Rhizopus sp som är isolerad från tempeh (Millati et al., 2005). Endast en stam av 

vardera mikroorganism har studerats. Dessa har erhållits från Högskolan i Borås, då de redan 

idag används vid deras forskning inom resursåtervinning.  
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4.1.2 Odlingsmedier 

För att odla upp de tre mikroorganismerna och sedan kunna använda dem till de 

experimentella försöken användes potatis dextros agar (PDA) som odlingsmedium. PDA 

innehöll 40 g/l potatisextrakt, 20 g/l glukos och 15 g/l agar. 

Det medium som användes vid de experimentella försöken för att studera tillväxten av 

mikroorganismerna på de olika kolkällorna var ett minimal-medium. Det innehöll 7,5 g/l 

(NH4)2SO4, 3,0 g/l KH2PO4, 0,5 g/l MgSO4∙7H2O, 10 ml spårmetallösning, 2 % agar och 2 % 

kolkälla. Spårmetallösningen som användes bestod utav EDTA 3,00 g/l 

(C10H14N2Na2O8∙2H2O), 0,90 g/l CaCl2∙2H2O, 0,90 g/l ZnSO4∙7H2O, 0,60 g/l FeSO4∙7H2O, 

200 g/l H3BO3, 190 g/l MnCl2∙4H2O, 80 g/l Na2MoO4∙2H2O, 60 g/l CoCl2∙2H2O, 60 g/l 

CuSO4∙5H2O och 20 mg/l KI. 

De olika kolkällorna som användes var 2 g/l potatismjöl, 2 g/l D-(+)-maltos monohydrat, 2 g/l 

matolja, 2 g/l pektin från citrusskal, 2 g/l avicel, 2 g/l D-(+)-cellobios 98+ %, 2 g/l xylan från 

bokträd, 2 g/l galaktan, 2 g/l kitin från kräftdjursskal, 2 g/l strösocker och 2 g/l D-(+)-

sackaros. 

4.2 Metod 

4.2.1 Litteraturstudie 

Examensarbetet påbörjades med att en litteraturstudie genomfördes för att kunna samla 

information om de tre mikroorganismerna. Först och främst användes vetenskapliga artiklar 

och rapporter från tidigare forskning för att finna vilka exoenzymer dessa tre species bildar, 

vilken kolkälla/energikälla som de behöver för att producera respektive exoenzym samt 

information om vilka förhållanden mikroorganismerna kräver för tillväxt. Då Högskolan i 

Borås i tidigare forskning testat många kolkällor för de tre olika mikroorganismerna försökte 

man i detta examensarbete att testa andra kolkällor för att kunna utöka kunskapen. 

 

Många av kolkällorna användes då det inte tidigare gjorts undersökningar på dem och att ett 

resultat därför kan vara av intresse. Andra kolkällor testades på grund av att det finns mycket 

avfall innehållande den specifika kolkällan. Exempelvis inom frukt- och juiceindustrin finns 

det mycket pektinrikt avfall (Ángel Siles López et al., 2010), inom livsmedelsindustrin 

innehåller avfallet mycket fetter (Kantak et al., 2011) och trä- och pappersindustrin utgör 

cellulosa en stor del av avfallet (Talebnia, 2008). 

Eftersom den kolkälla som tillsattes även var mikroorganismens enda näringskälla klassades 

den även som dess energikälla. I rapporten kommer detta fortsättningsvis att gemensamt 

betecknas som kolkälla. 
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I tabell 2 nedan återfinns de kolkällor som man önskade undersöka i detta examensarbete, de 

exoenzym som krävs för nedbrytning av dem och varifrån kolkällan hämtades.  

 
Tabell 2: Tabellen visa exoenzymer och kolkällor relevanta för denna rapport. 

Exoenzym Kolkälla Kemikalie/Produkt 

α-amylas Stärkelse Potatismjöl 

ß-amylas Maltos D-(+)-maltos monohydrat 

Lipas Fettsyra Matolja (innehållande solros- och rapsolja) 

Pektinas Pektin Pektin från citrusskal 

Cellulas Cellulosa Avicel 

ß-glukosidas Cellobios D-(+)-cellobios 98+ % 

Xylanas Xylan Xylan från boktäd 

Xylanas Hemicellulosa (xylan) Xylan 

Galaktas Hemicellulosa (galaktan) Galaktan 

Kitinas Kitin Kitin från kräftdjurs skal  

Sackaras Sackaros Strösocker och D-(+)-sackaros (var för sig)  

 

Hemicellulosa är en komplex grupp av polymerer, som kan brytas ned av olika enzymer i 

gruppen hemicellulaser. Som framgår av tabell 2 valdes hemicellulosakomponenterna xylan 

och galaktan ut för att representera kolkällan hemicellulosa och dessa två testades var för sig. 

Det bör därför påpekas att med detta tillvägagångssätt kommer ett positivt resultat endast att 

kunna påvisa partiell nedbrytning av hemicellulosa, men av intresse för undersökningen vad 

det gäller försök till enzymatisk förbehandling av hemicellulosa. 

 

För exoenzymet sackaras testade två olika kolkällor, strösocker och kemisk sackaros. Att 

strösocker användes som kolkälla beror på att det är en billig kemikalie som är enkelt att få 

tag på. Men för att kunna utesluta om strösockret innehöll någon/några föroreningar som 

påverkade tillväxten så testades även kemisk sackaros. 

4.2.2 Experimentella försök på fast medium 

 

Efter avslutad litteratursökning påbörjades de experimentella försöken. Dessa försök gick ut 

på att odla upp de tre mikroorganismerna på agarplattor där de olika kolkällorna tillsattes och 

sedan bedömdes tillväxten med en semikvantitativ metod. 

 

Till att börja med odlades de tre mikroorganismerna, Rhizopus sp, Mucor indicus och 

Rhizomucor pusillus, upp på plattor med endast PDA som näringskälla. Dessa plattor fick 

sedan inkuberas i 30
o
C under fyra dygn. Plattorna förvarades sedan i kylskåp tills de skulle 

användas till de resterande försöken.  

 

För att få sterila material och lösningar valdes autoklavering som steriliseringsmetod. 

Autoklaveringen skedde vid 121
o
C i 20 minuter vid ett tryck på 1 bar. Beredning av minimal-

medium gjordes genom att salterna, (NH4)2SO4, KH2PO4 och MgSO4∙7H2O, blandades med 

spårmetallösningen till en separat lösning, agarn och alla kolkällorna löstes var och en för sig. 

Detta gjordes eftersom det vid autoklavering fanns risk att olika ämnen påverkade varandra.  

 

Efter avslutad autoklavering blandades salt- och spårmetallösningen med agarn och slutligen 

tillsattes respektive kolkälla.  
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Innan agarn stelnade göts plattor med 25 ml i varje agarplatta. En kvadrupel uppsättning 

plattor gjordes för varje kolkälla som skulle testas för respektive mikroorganism. Slutligen 

användes en platinös för att stryka ut mikroorganismerna på de stelnade agarplattorna och 

dessa inkuberades i fyra dagar vid 30°C i aerob miljö.  

4.2.3 Semikvantitativ metod för bedömning av agarplattor 

Resultaten från de experimentella försöken med agarplattor bedömdes genom att tillväxten 

klassificerades enligt tabell 3.   

Tabell 3: Klassificering av resultaten. 

0 = ingen tillväxt 

+ = liten tillväxt 

++ = bra tillväxt 

+++ = mycket bra tillväxt 

 

För att utesluta att något annat än kolkällan påverkade tillväxten och för att få en 

referenspunkt odlades mikroorganismerna på agarplattor utan någon tillsatt kolkälla. På så sätt 

kunde man konstatera om endast minimal-mediet påverkade tillväxten. Denna bedömning 

gjordes på så sätt att referensplattorna studerades och gav ett resultat som visade en minimal 

tillväxt för alla tre mikroorganismerna. När sedan de agarplattorna med tillsatt kolkälla 

jämfördes med referensplattan kunde man konstatera att tillväxten var såpass mycket större 

och då dra slutsatsen att agarns påverkan på mikroorganismernas tillväxt var försumbar. Att 

försöken även gjordes i en kvadrupel uppsättning stärkte resultaten då chansen att en 

slumpmässig faktor kunde påverka tillväxten minimerades.    

4.2.4 Experimentella försök med skakflaskor 

För att styrka de erhållna resultaten från odlingen på agarplattorna gjordes även försök där 

man odlade mikroorganismerna i skakflaskor. Till dessa försök valdes endast två olika 

kolkällor, avicel och kemisk sackaros, eftersom man ville undersöka tillväxten på dessa 

kolkällor noggrannare.  

Minimal-medium bereddes, utan någon agar och respektive mikroorganism tillsattes i 

respektive bafflad e-kolv. Dessa inkuberades aerobt i ett skakvattenbad på 30°C och 125 rpm. 

De flaskor med avicel som kolkälla inkuberades i sju dygn, detta på grunda av att det under de 

första dagarna inte fanns någon tendens till tillväxt och i fall det berodde på att 

mikroorganismerna var segstartade så inkuberades dessa flaskor lite längre. De flaskor med 

kemisk sackaros som kolkälla inkuberades i två dygn, detta på grund av att man redan på det 

andra dygnet kunde urskilja en tillväxt med blotta ögat. Resultaten från båda odlingarna 

studerades i ett faskontrastmikroskop med 10 x objektiv där en kvalitativ bedömning gjordes. 
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5.  Resultat och diskussion 

5.1 Odling på agarplattor utan kolkälla 

För att kunna utesluta att något annat än kolkällan påverkar tillväxten görs testodlingar av 

mikroorganismerna på plattor med minimal-medium utan kolkälla. Försöket visar att alla de 

tre testade mikroorganismerna kan växa på plattor med endast agar (figur 8).  

 

Agar är en polysackarid uppbyggd av galaktos och galakturonsyra, som vid nedbrytning 

bildar hexoser och pentoser. Med denna vetskap är det inte förvånande att mikroorganismerna 

växer på plattor med endast agar. Detta beror på att de testade mikroorganismerna lättast kan 

fermentera dessa två sockerarter. Denna observation togs i beaktande vid bedömning av 

resultatet från försöken med olika kolkällor i minimal-mediet. Eftersom tillväxten blev 

betydligt större på agarplattorna när de respektive kolkällorna tillsätts än på agarplattor utan 

tillsatt kolkälla, kan man dra slutsatsen att agarn har en såpass liten påverkan på tillväxten 

jämfört med kolkällan att de positiva resultaten från dessa anses tillförlitliga. 

 

 
Figur 8: Agartest med R. pusillus. 
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5.2 Rhizopus sp 

 
Tabell 4: Resultat för Rhizopus sp. 

Kolkälla Rhizopus 

sp 

Cellulosa (avicel) 0 

Cellobios ++ 

Galaktan +++ 

Kitin 0 

Maltos ++ 

Triglycerider (matolja) ++ 

Pektin + 

Potatismjöl ++ 

Sackaros (strösocker) + 

Sackaros (kemisk) + 

Xylan ++ 

 

Tabell 4 visar att mikroorganismen Rhizopus sp odlad på agarplattor innehållande olika 

kolkällor lätt kan växa på galaktan, en av beståndsdelarna i hemicellulosa. Granskar man 

plattorna med kolkällorna cellobios, maltos, triglycerider, potatismjöl och xylan kan man se 

att Rhizopus sp kan växa bra även på dessa kolkällor och att produktion av respektive 

exoenzymer måste ha skett.  

 

De exoenzymer det är minst produktion av är pektinas och sackaras, vilket indikerar att 

Rhizopus sp inte kan producera dessa exoenzymer i samma mängd som de tidigare nämnda 

exoenzymerna. Eftersom tillväxten endast är liten på plattor med dessa kolkällor kan man inte 

utesluta att tillväxten kan bero på att kolkällan har brutits ner till monomerer under 

autoklavering och då gjort det enklare för mikroorganismen att ta upp dem utan att någon 

produktion av exoenzymet egentligen skett. Resultaten borde ha kompletterats med kemiska 

analyser av respektive exoenzym eller substrat. 

 

Då Rhizopus sp odlades på cellulosa och kitin skedde ingen tillväxt av mikroorganismen. 
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5.3 Mucor indicus 

Tabell 5: Resultat för Mucor indicus. 

Kolkälla Mucor 

indicus 

Cellulosa (avicel) 0 

Cellobios ++ 

Galaktan +++ 

Kitin + 

Maltos ++ 

Triglycerider (matolja) ++ 

Pektin + 

Potatismjöl +++ 

Sackaros (strösocker) ++ 

Sackaros (kemisk) ++ 

Xylan ++ 

 

Generellt sett är Mucor indicus den mikroorganism som har bäst förmåga att växa på de 

testade kolkällorna, som tabell 5 visar. Mucor indicus har därmed produktion utav många av 

de exoenzymer vi önskade påvisa. Det sker en stor produktion av α-amylas och galaktas. 

Mindre produktion av β-glukosidas, β-amylas, lipas, sackaras och xylanas. Samt en liten 

produktion av kitinas. Dessvärre kan ingen produktion av cellulas påvisas genom denna 

metod.  

 

Varför just kolkällorna cellobios, galaktan, kitin, maltos, triglycerid, pektin, potatismjöl, 

sackaros och xylan kan brytas ner beror med största sannolikhet på att dessa kolkällors 

struktur är mer eller mindre enkla för mikroorganismen att bryta ner med sina enzymer. 

Cellulosa däremot har en komplex struktur. 

 

5.4 Rhizomucor pusillus 

Tabell 6: Resultat för Rhizomucor pusillus. 

Kolkälla Rhizomucor 

pusillus 

Cellulosa (avicel) 0 

Cellobios ++ 

Galaktan +++ 

Kitin 0 

Maltos ++ 

Triglycerider (matolja) +++ 

Pektin + 

Potatismjöl + 

Sackaros (strösocker) + 

Sackaros (kemisk) + 

Xylan ++ 

 



17 

Tabell 6 visar att Rhizomucor pusillus producerar exoenzymerna pektinas och sackaras i liten 

mängd, β-glukosidas, β-amylas, α-amylas, sackaras och xylanas i större mängd samt lipas och 

galaktas i stor mängd. Mikroorganismen lyckas dock inte producera cellulas eller kitinas.  

 

Precis som Rhizopus sp och Mucor indicus kunde inte heller Rhizomucor pusillus, bryta ner 

cellulosans komplicerade struktur. 

5.5 Cellulosa som kolkälla 

Ingen av de tre mikroorganismerna kunde använda cellulosa i agarplattorna som kolkälla. 

Detta kan bero på kolkällornas kemiska struktur och inte på att produktion av exoenzymer 

saknas. Då cellulosan är komplicerad i sin struktur kan cellulosan behövas förbehandlas innan 

mikroorganismen ska kunna bryta ner den. Abedinifar med medarbetare (Abedinifar et al., 

2009) påpekar att cellulosamaterial bör förbehandlas för att de producerade exoenzymerna 

lättare ska kunna bryta ner ämnet och på så sätt underlätta för mikroorganismerna att ta 

tillvara på näringen.  

Taherzadeh, Karimi samt deras medarbetare (Taherzadeh och Karimi, 2007, Karimi et al., 

2006) förklarar båda att förbehandling av cellulosan gör att cellulosans struktur öppnas upp 

och att exoenzymerna då kan komma åt och bryta ner cellulosan till dess monomerer, i detta 

fall glukos. Detta är med största sannolikhet orsaken till att ingen av de tre testade 

mikroorganismerna kunde använda cellulosa som kolkälla.  

I detta examensarbete förbehandlades aldrig cellulosa. Eftersom vi inte testade produktion av 

exoenzymer med en kemisk metod utan genom att betrakta om mikroorganismerna kunde 

växa på agarplattor med cellulosa, kan vi i denna undersökning inte heller besvara frågan om 

produktion av nödvändiga exoenzymer för nedbrytning av cellulosa har skett eller inte. 

5.6 Problematik kring agarplattorna 

Vid förundersökningens start uppstod vissa komplikationer med agarplattorna. De stelnade 

inte som de borde trots att de fick stå i kylskåp under ett dygn. Detta berodde på att vid 

autoklaveringen autoklaverades agarn tillsammans med spårmetallösning och salter (se bilaga 

för recept). Olyckligtvis påverkade de olika ämnena varandra och gjorde att agarn inte 

fungerade såsom var tänkt. Detta löste vi genom att agarn autoklaverades separat i en flaska 

samt spårmetallösningen och salterna i en annan. Efter autoklavering blandades ämnena 

samman med varandra och även med kolkällan som också autoklaverades separat. 

5.7 Problematik kring beredning av lösningar med kolkällor 

Alla kolkällor blandas med vatten och vissa löser sig relativt lätt till en lösning medan andra 

löser sig till en suspension. Det finns däremot några kolkällor som inte löser sig bra i vattnet, 

såsom kitin, pektin och potatismjöl. Att kitinet inte löser sig beror på dess komplexa 

bindningar som gör ämnet opolärt och därmed svårlösligt i ett polärt lösningsmedel som 

vatten (Campbell och Farrell, 2009). I de experimentella försöken behöver inte ämnena vara 

helt lösta i vattnet utan det räcker med en suspension. Då kitinet består av större flingor är det 

svårt att suspendera ämnet. Problemet löser vi genom att mala ner kitinet till ett pulver med 

hjälp av en bollkvarn så att vi slutligen får en hanterlig suspension.  
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Problemet med både potatismjölet och pektinet är att de har en tendens till att klumpa sig och 

stelna, vilket gör att de är svårhanterliga vid pipettering. Potatismjölet som huvudsakligen 

används som förtjockningsmedel i matlagning har den förmågan att det tjocknar vid 

upphettning. På grund av att autoklavering används som steriliseringsmetod medför det att 

potatismjölet värms upp och får en geléaktig konsistens. För att underlätta kan man istället 

sterilfiltrera lösningen med potatismjöl och då slippa uppvärmningssteget. Pektinet har 

liknande egenskaper som potatismjölet, det används bland annat som förtjockningsmedel i 

livsmedel som exempelvis sylt. Däremot bildas det klumpar i lösningen redan innan 

autoklavering, därför är sterilfiltrering inte en bättre metod att använda i detta fall. 

5.8 Tidigare undersökningar inom området 

Genom att söka i litteraturen ville vi försöka finna om resultaten från detta examensarbete 

överrensstämde med någon tidigare undersökning. Dock fann vi inga kopplingar till tidigare 

publikationer. 

6. Slutsats  

Resultatet visar att de tre testade stammarna av arterna Rhizopus sp, Mucor indicus och 

Rhizomucor pusillus bildar många olika exoenzymer. Utifrån de erhållna resultaten kan man 

dra slutsatsen att, genom att använda avfallsmaterial som består av cellobios, hemicellulosa, 

maltos, fetter/oljor, stärkelse och sackaros är chansen stor att man skulle kunna tillverka 

biobränsle. Däremot måste förmodligen avfallsmaterial innehållande cellulosa förbehandlas 

för att öka mikroorganismernas åtkomst till kolkällan.  

7. Förslag på fortsatta experimentella undersökningar 

Vid bearbetning av obehandlat organiskt avfall innehållande mycket cellulosa, kitin eller 

pektin så är Rhizopus sp, Mucor indicus och Rhizomucor pusillus inte i nuläget att 

rekommendera för tillverkning av biobränsle, då de inte kan tillgodose sig de kolkällorna i 

ursprunglig form. I fortsatta undersökningar bör man ta reda på om man genom att 

förbehandla avfallet kan få mikroorganismerna att livnära sig på någon av de nämnda 

kolkällorna. 

 

Vad det gäller avfall innehållande mycket pektin kan det vara lämpligt att man istället 

genomför experimentella försök med andra mikroorganismer än någon av de tre som använts 

i detta examensarbete. Som Deacon (Deacon, 2006) nämner i sin bok kan exempelvis 

Rhizopus stolonifer producera pektinas då den bryter ner pektinriktavfall.  

 

I vidare försök på de kolkällor som gav uppkomst till tillväxt för de tre mikroorganismerna 

bör man odla dem i flytande medium där man optimerar förhållandena för mikroorganismerna 

och tar prov för produktion av exoenzymer, som bör analyseras kemiskt. 



19 

Referenser 

ABEDINIFAR, S., KARIMI, K., KHANAHMADI, M. & TAHERZADEH, M. J. 2009. 

Ethanol production by Mucor indicus and Rhizopus oryzae from rice straw by separate 

hydrolysis and fermentation. Biomass and Bioenergy, 33, 828-833. 

ÁNGEL SILES LÓPEZ, J., LI, Q. & THOMPSON, I. P. 2010. Biorefinery of waste orange 

peel. Critical Reviews in Biotechnology, 30, 63-69. 

BORÅS-KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003. Borås avfallsplan 2001-2010. 

BRANDT, N. & GRÖNDAHL, F. 2010. Kompendium i miljöskydd, del 4 - Miljöeffekter, 

Stockholm, KTH. 

CAMPBELL, M. K. & FARRELL, S. O. 2009. Biochemistry, Belmont, USA, Thomson 

Brooks/Cole. 

CLACKAMAS. 2003. Sucrose [Online]. Clackamas Community College. Tillgänglig: 

http://dl.clackamas.edu/ch106-07/sucrose.htm [Besökt 2011-05-20]. 

DEACON, J. W. 2006. Fungal biology, Oxford UK, Blackwell Publishing Ltd. 

JEIHANIPOUR, A. 2011. Waste Textiles Bioprocessing to Ethanol and Biogas. 

Doktorsavhandling vid Chalmers tekniska högskola, 1-78. 

JEIHANIPOUR, A. & TAHERZADEH, M. J. 2009. Ethanol production from cotton-based 

waste textiles. Bioresource Technology, 100, 1007-1010. 

KANTAK, J. B., BAGADE, A. V., MAHAJAN, S. A., PAWAR, S. P., SHOUCHE, Y. S. & 

PRABHUNE, A. A. 2011. Isolation, Identification and Optimization of a New 

Extracellular Lipase Producing Strain of Rhizopus sp. Applied Biochemistry and 

Biotechnology, 1-10. 

KARIMI, K., EMTIAZI, G. & TAHERZADEH, M. J. 2006. Ethanol production from dilute-

acid pretreated rice straw by simultaneous saccharification and fermentation with 

Mucor indicus, Rhizopus oryzae, and Saccharomyces cerevisiae. Enzyme and 

Microbial Technology, 40, 138-144. 

LANTMÄNNEN. 2011. Agroetanol [Online]. Tillgänglig: http://www.agroetanol.se/bioraff/ 

[Besökt 2011-05-19]. 

MABEE, W. E. 2007. Policy options to support biofuel production. Advances in Biochemical 

Engineering/Biotechnology. 

MADIGAN, M. T., MARTINKO, J. M., DUNLAP, P. V. & CLARK, D. P. 2009. Brock 

Biology of Microorganisms, San Francisco, USA, Pearson Education Inc. 

MILLATI, R., EDEBO, L. & TAHERZADEH, M. J. 2005. Performance of Rhizopus, 

Rhizomucor, and Mucor in ethanol production from glucose, xylose, and wood 

hydrolyzates. Enzyme and Microbial Technology, 36, 294-300. 

NE. 2011a. Befruktning hos växter och svamp [Online]. Nationalencyklopedin. Tillgänglig: 

http://www.ne.se/lang/invertsocker [Besökt 2011-05-20]. 

NE. 2011b. Etanol [Online]. Nationalencyklopedin. Tillgänglig: 

http://www.ne.se/lang/invertsocker [Besökt 2011-05-20]. 

NE. 2011c. Zygomyceter [Online]. Nationalencyklopedin. Tillgänglig: 

http://www.ne.se/lang/invertsocker [Besökt 2011-05-20]. 

PIMENTEL, D. 1991. Ethanol fuels: Energy security, economics, and the environment. 

Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 4, 1-13. 

POURBAFRANI, M., TALEBNIA, F., NIKLASSON, C. & TAHERZADEH, M. J. 2007. 

Protective effect of encapsulation in fermentation of limonene-contained media and 

orange peel hydrolyzate. International Journal of Molecular Sciences, 8, 777-787. 

http://dl.clackamas.edu/ch106-07/sucrose.htm
http://www.agroetanol.se/bioraff/
http://www.ne.se/lang/invertsocker
http://www.ne.se/lang/invertsocker
http://www.ne.se/lang/invertsocker


20 

PURWADI, R. 2006. Continuous ethanol production from dilute-acid hydrolyzates: 

Detoxification and fermentation strategy. Doktorsavhandlingar vid Chalmers Tekniska 

Hogskola, 1-72. 

SUES, A., MILLATI, R., EDEBO, L. & TAHERZADEH, M. J. 2005. Ethanol production 

from hexoses, pentoses, and dilute-acid hydrolyzate by Mucor indicus. FEMS Yeast 

Research, 5, 669-676. 

TAHERZADEH, M. J. & KARIMI, K. 2007. Enzyme-based hydrolysis processes for ethanol 

from lignocellulosic materials: a review. BioResources, 2(4), 707-728. 

TALEBNIA, F. 2008. Ethanol Production from Cellulosic Biomass by Encapsulated 

Saccharomyces cerevisiae. Doctoral thesis Doctoral thesis, University College of 

Borås. 

TILLVÄXTVERKET 2008. Förstudie: Mikrosvamp, fiskfoder för miljön. 

YLITERVO, P. 2008. Production of ethanol and biomass from orange peel waste by Mucor 

indicus. Masterthesis, Högskolan i Borås. 

ZAMANI, A. 2010. Superabsorbent Polymers from the Cell Wall of Zygomycetes Fungi. 

Doktorsavhandling vid Chalmers tekniska högskola, 1-68. 

 

  

  



1 (1) 
 

Bilaga 1 - Kemikalier och material  

Kemikalier:  
• Potatisextrakt (Fluka biochemika)  
• D-(+)-glukos anhydrid (Scharlau)  
• EDTA (C10H14N2Na2O8∙2H2O) (Scharlau)  
• CaCl2∙2H2O (Scharlau)  
• ZnSO4∙7H2O (Kebo lab)  
• FeSO4∙7H2O (Kebo lab)  
• H3BO3 (Scharlau)  
• MnCl2∙4H2O (Merck)  
• Na2MoO4∙2H2O (Merck)  
• CoCl2∙2H2O (Sigma-Aldrich)  
• CuSO4∙5H2O (Scharlau)  
• KI (Fisher Scientific)  
• (NH4)2SO4 (Scharlan)  
• KH2PO4 (Scharlan)  
• MgSO4∙7H2O (Scharlan)  
• Agar, bakteriologisk (Scharlan)  
• Kolkällor:  

- Potatismjöl (Lyckeby stärkelsen) 
- D-(+)-maltos monohydrat (Sigma) 
- Matolja, innehållande solros- och rapsolja (Zeta) 
- Pektin från citrusskal (Fluka biochemika) 
- Avicel (Fluka biochemika) 
- D-(+)-cellobios 98+ % (Alfa Aesar) 
- Xylan från bokträd (Sigma) 
- Galaktan (Aldrich) 
- Kitin från kräftdjursskal (Serva) 
- Strösocker (Dan Sukker) 
- D-(+)-sackaros (Scharlan) 

 
Material:  

• 500 ml Blue-cap flaskor  
• 250 ml Blue-cap flaskor  
• 100 ml Blue-cap flaskor  
• 100 ml mätcylinder  
• 250 ml bafflade e-kolvar  
• Mikropipett  
• Petriskålar  
• Faskontrastmikroskop: Zeiss Axiostar plus  
• Autoklav: Lequeux och CertoClav  
• Bollkvarn: Retsch MM400  
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Bilaga 2 - Resultatbilder på Rhizopus sp 

 

  
Figur 1: Avicel som kolkälla.              Figur 2: Cellobios som kolkälla. 

  
Figur 3: Galaktan som kolkälla.              Figur 4: Maltos som kolkälla. 

 

 
Figur 5: Xylan som kolkälla. 
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Figur 6: Kitin som kolkälla.                 Figur 7: Matolja som kolkälla. 

  
Figur 8: Pektin som kolkälla.               Figur 9: Potatismjöl som kolkälla. 

  
Figur 10: Sackaros som kolkälla.              Figur 11: Strösocker som kolkälla. 
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Bilaga 3 - Resultatbilder på Mucor indicus 

 

  
Figur 1: Xylan som kolkälla.            Figur 2: Galaktan som kolkälla. 

   
Figur 3: Avicel som kolkälla.  Figur 4: Cellobios som kolkälla. 

 
Figur 5: Kitin som kolkälla. 
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Figur 6: Maltos som kolkälla.  Figur 7: Potatismjöl som kolkälla. 

  
Figur 8: Matolja som kolkälla.            Figur 9: Pektin som kolkälla. 

  
Figur 10: Sackaros som kolkälla.            Figur 11: Strösocker som kolkälla 

 



1 (2) 

 

Bilaga 4 – Resultatbilder på Rhizomucor pusillus 

 

  
Figur 1: Avicel som kolkälla.        Figur 2: Cellobios som kolkälla. 

  
Figur 3: Galaktan som kolkälla.  Figur 4: Potatismjöl som kolkälla. 

  
Figur 5: Kitin som kolkälla.  Figur 6: Pektin som kolkälla. 
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Figur 7: Maltos som kolkälla.              Figur 8: Matolja som kolkälla. 

  
Figur 9: Sackaros som kolkälla.          Figur 10: Strösocker som kolkälla. 

 
Figur 11: Xylan som kolkälla. 
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