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Sammanfattning 
Idag produceras bioetanol från grödor som sockerrör, majs, vete osv. Det är ett etiskt dilemma 
att använda potentiell mat för produktion av bränsle när det samtidigt som det råder matbrist i 
många länder. En bättre lösning är att använda restprodukter istället. I projektet utnyttjades 
restprodukter som bröd. 
 
Bröd innehåller stärkelse som består av glukosmonomerer. Idag finns många intressanta 
produkter som skulle kunna utnyttjas istället för att använda matprodukter som nämndes ovan. 
Två olika brödsorter användes i experimenten som kommer från lantmännen. De två olika 
brödsorterna var korvbröd och brödmix (blandade brödrester). Anledningen till varför olika 
sorter av bröd användes var för att kunna jämföra om det finns någon skillnad mellan 
produkten. För att kunna se det, behövdes bröd förberedas och med samma faktorer som 
temperatur, koncentration och alla steget som den måste gå igenom dvs förvätskning, 
sackarifering och fermentering. 
 
För kunna produceras etanol från brödrester behövdes två steg av stärkelsehydrolys. Första 
steget kallas förvätskning och med hjälp av enzymet alfa-amylas kunde stärkelsens kedja 
klippas till kortare kedjor. Viskositet testades efter förvätskning för att kunna bestämma 
vilken eller vilka koncentrationer skulle process kunna utföras. Det visades sig att mellan 10 
och 30 procent av bröd går att använda. Efter detta steg skedes en annan process som kallas 
sackarifiering som utfördes med enzymet gluko-amalys för att frigöra glukos. Detta steg 
användes framför allt för när jäst användes. Jäst har inte förmåga att produceras eller 
omvandlas kolhydraten till glukos. 
 
Svamp- och jäst-mikroorganismer användes i processen. Efter sackarifiering tillfördes 
mikroorganismerna i processen som kallas jäsning eller fermentering för att producera etanol 
och djurfoder som är slutprodukter. I projektet användes olika former av mikroorganismer 
som pellet, filamentös och sporer som inokulat. Detta gjordes för att se om det finns någon 
skillnad mellan olika formerna. 
 
Det spelade ingen roll vilken typ av bröd som användes. Högsta koncentration av etanol var 
ca 26 g/L. 
 
I projektet utnyttjades även tunndrank som kommer också från lantmännen. Anledningen var 
att minska användnings av rent vatten vid etanolproduktion.   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BREAD RESIDUES TO BIOETHANOL AND ANIMAL FEED 
 
Keywords: Bioethanol, liquefication, , fermentation, animal feed 
 
Abstract 
Today bioethanol is produced from crops such as sugar cane, corn, and wheat. It is an ethical 
dilemma to use potential food for fuel production when a lot of countries do not have enough 
food. There is a better solution for this case and that is to use waste products. In this project 
exploitation of bread waste was investigated. Bread is rich in starch which consist of glucose 
monomers. Two types of bread waste were used in the experiment: hotdog bread and mixed 
bread. The reason why two types of breads were used was to compare if there are any 
differences between the products. The bread was prepared via liquefaction and 
saccharification using different factors like temperature and solid concentration, and was then 
fermented.  
 
In the first step, liquefication, alpha-amylase was used to cut the starch polymer to shorter 
oligomers. The viscosity was tested after liquefaction to determine which bread 
concentrations could be used. It turned out that between 10 and 30 percent of bread was 
usable. In the next step, saccharification, gluco-amylase was used to release glucose 
monomers. This step was used mainly when yeast was used. 
 
Both fungi and yeast-microorganisms were used in the process. After saccharification the 
microorganisms were added to the process to carry out fermentation to produce ethanol and 
animal feed as final products. In the project different forms of fungi were used for inoculation 
like pellets, filamentous, and spores. This was done to see if there were any difference 
between the forms.  
 
The type of bread that was used did not matter. The highest concentration of ethanol was ca 
26 g/L. 
 
In the project thin stillage from was also used. The reason was to reduce the amount of clean 
water for ethanol production.  
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INLEDNING  
Etanol (C2H5OH) är en ren, färglös och brännbar flytande kemikalie. För några tusen år sedan 
användes ämnen som alkohol och idag använder ämnen som bränsle och är en alternativ 
energikälla för nästa generation. Etanol kan produceras från råmaterialet som spannmål, 
sockerrör, frukt osv. Anledningen till detta är för att de innehåller sockermolekyler som jäst 
eller filamentösa svampar kan omvandla till etanol [1]. 
 
Råmaterialet som innehåller socker som melass och sockerrör-juice är inte nödvändigt att gå 
igenom process som malning, behandling, hydrolys och detoxifikation. Det är nödvändigt att 
gå igenom när produktion av jäsning från stärkelse material som majs, potatis och vete [1].          
Bioetanol är ett bränsle som användes framför allt till ”miljöbilar” (etanolbilar). Tanken med 
detta var att minska utsläppen av växthusgaser som koldioxid. Bränslen producerats från 
organiskt material. I Amerika produceras etanol från sockerrör och majs medan i Sverige 
produceras bioetanol från spannmål. I projektet utnyttjades rester av material som bröd. Bröd 
användes då det innehåller stärkelse, som består av långa och kedjor av kolhydrater. Med 
hjälp av enzymet alfa-amylas kunde stärkelsekedjan omvandlas eller ”klippas” till mindre 
molekyler som glukos. Mikroorganismer som N. intermedia har förmåga att omvandla glukos 
till etanol samtidigt som den frigjorda energin används av mikroorganismerna för att föröka 
sig. En stor fördel med etanol är att den kan blandas med bensin vilket i sin tur leder till att 
delar av bensinen kan bytas ut mot mer miljövänlig etanol. Den koldioxid som släpps ut vid 
förbränning av etanol ingår i det naturliga kolkretsloppet och leder inte till ökade halter av 
koldioxid i atmosfären. 

Korvbröd 
Ingredienser:  
Vetemjöl, vatten, invertsocker, rapsolja, jäst, vetegluten, fermenterat vetemjöl, salt, 
vegetabiliskt emulgeringsmedel (E471), maltmjöl av korn, mjölbehandlingsmedel (E300). Se 
tabell 1. 
 
Tabell 1: Näringsdeklaration per 100 g [2]  
 
Energi 1200kJ/290 Kcal 
Fett 6,3g 
Varav mättat fett 0,7g 
Kolhydrater 48g 
Varav sockerarter 4,4g 
Fiber 2g 
Protein 9,4g 
Salt 0,4g 
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Tunndrank  
1Tunndrank är en proteinrik råvara som bildas vid framställdes av etanol ur t.ex spannmål 
eller majs. Efter fermentation bildas ca 12% etanol som separeras genom destillation, där den 
kommer ut i toppen av kolonnen med en koncentration av 90-95 %. Etanolen avvattnas 
ytterligare genom absorption till >99.8 %. Bottenuttaget från destillationskolonnen kallas för 
”heldrank”, som via centrifugering delas upp till tunndrank och våtkaka. Tunndranken 
innehåller därmed mindre partiklar och alla rester från fermenteringen som är i löst form[10]. 
Det fanns intressen för att användas tunndrank i projektet.   

Djurfoder 
Efter destillationen i en etanolfabrik centrifugeras resterna varvid tunndrank och ”våtkaka” 
bildas. Våtkakan, som fortfarande innehåller mycket vätska, torkas direkt. Tunndrank går 
igenom indunstare varvid det bildas sirap och ”backset” (returvätska som används igen i 
processen). Sirapen innehåller mycket protein och olja så den torkas tillsammans med 
våtkakan . Efter torkning bildas den som kallas foder som användes till djurmat. 
 
Det foder som bildas är stärkelsefattigt och proteintillförande. Det innehåller även fett. I 
Sverige produceras 200000 ton foder om året som en biprodukt i etanolproduktionen och den 
största anläggningen är Agroetanol i Norrköping. Agroetanol producerar en huvudprodukt 
som kallas Agrow feed som indelas i tre grupper [3]. 
 
Agrow Feed 90 
Det är koncentrerad och fermenterad form av spannmål och livsmedelsretur. Ett smakligt 
proteinfoder med prebiotiska egenskaper innehållande 30-35 procent protein beroende på 
årsmånsvariationer. Produkten är torkad och pelleterad (6 mm). Den används mest till 
nötkreatur [4]. 
 
Agrow Feed 27 
Det är en blöt och inhemskt producerad proteinprodukt av hög kvalitet med jämn tillgång 
under hela året. Produkten framställs vid produktion av etanol från jordbruk och innehåller 
inga skadliga restprodukter. Produkten är foder till grisar och vid användning av Agrow feed 
kombinerad med raps erhålls samma resultat som med foder baserat på sojamjöl. I närområdet 
är den flytande produkten en uppskattad produkt rekommenderas isolerade tankar med 
omrörare. Denna produkten är liknaden Agrow Feed 10 [5 och 6]. 
 

N. intermedia 
Filamentösa svampar används ofta industriella mikroorganismer som bidrar till den globala 
ekonomin via produktion av en mängd viktiga produkter såsom antibiotika, enzymer, 
organiska syror, människa / djur mat eller läkemedel. Den ascomycet-trådsvamp Neurospora 
intermedia som studerats i detta arbete har traditionellt använts för framställning av det 
inhemska indonesiska livsmedlet, oncom. Därför är svampen klassificeras som "ätbar" och 
kategoriseras som "allmänt betraktas som säkra" (GRAS). N. intermedia har också hög 
förmåga att jäsa etanol jämfört med andra ätliga filamentösa svampar såsom Aspergillus 
oryzae, Fusarium Venenatum, Monascus purpureus, och Rhizopus sp[10].  

                                                
1 Ramkumar Nair PhD Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad samtal den  
28 mars 2017 
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Pellet 
Svamptillväxt i form av pellet besitter flera potentiella fördelar, såsom lätthet att skörda 
biomassa, den låga viskositeten hos jäsningsmediet, förbättrad syrediffusion och högt utbyte 
av produkter [7]. Det fanns intresse för att använda N.intermedia som pellet from men det 
finns många faktorer som spelar roll[11]. Faktorer såsom pH mellan 2,0-10,0, 
omröringshastighet (100-150 rpm), kolkälla (glukos, arabinos, sukros och galaktos), närvaron 
av tillsatsmedel (glycerol och kalciumklorid) och spårmetaller undersöktes med avseende på 
deras effekt på pelletbildningen. Av de olika faktorer som screenade var likformiga pellets 
bildas endast vid pH-intervallet 3,0-4,0, vilket innebär den som den mest inflytelserika faktorn 
för N. intermedia-pelletbildning. Den genomsnittliga pelletstorleken varierade från 2,38 ± 
0,12 till 2,86 ± 0,38 mm.  
 
Pelletsbildningen förblev opåverkade av inokulum typ som används och dess storlek visade 
en omvänd korrelation med omröringshastigheten av kulturen. Effektiv glukosutnyttjande 
observerades med svamp pellets, i motsats till det frihängande mycelet, bevisar sin livskraft 
för snabbt jäsningsprocesser. Upp skalning av pelleteringsprocessen utfördes även i bänkskala 
luftbro och bubbla kolonnreaktorer (4,5 L) [7].  
 
 

Airliftreaktor och bubbelkolonner 
Blandning och luftning är två viktiga funktioner för en bioreaktor. Detta kan uppnås på flera 
olika sätt. I projektet uppnåddes detta genom användning av airlift och bubbelkolonner 
(Figur 1). Den kraft som krävs för gasens eller vätskans flöde beror på den ”sparger” som 
sitter på botten av reaktorn. Bubbelkolonn användes när aerobiska processer skulle köras. 
Airliftreaktorn är mer komplex jämfört med bubbelkolonnen framför allt när det gäller för 
blandningen. I airlift reaktorn användes ett inre rör eller hinder för att skilja uppgående och 
nergående flöden. När flödet (vätska och gas tillsammans) går upp går det i en ”riser” medan 
när flöde kommer ner går det i en ”downcomer”. Gasen lämnar i toppen vilken betyder att 
densiteten är lägre för blandning av luft och vätska i risern och därför kallas den för the airlift 
[9]. 
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                     Bubbel – reaktor                                                  Airlift - reaktor 
Figur 1: Reaktorn användes i experiment när 
experimentet skalades upp från E-kolvn till 
labb-reaktor skala. Både airlift och bubbel – 
reaktor testades för att se skillnader mellan två 
olika rektorerna. 

 

 

 

METOD OCH MATERIAL 

Brödbehandling 
I experiment användes två olika sorter av bröd och tanken var att kunna jämföra vad som är 
skillnad mellan de två olika bröden.  
 
Bröd som användes i processen kom från Lantmännen. När brödet kom var delar redan 
angripna av mögel. Brödet lufttorkades i värmeskåp vid 55 °C. När brödet var tillräckligt torrt 
maldes det i en knivkvarn. Efter malning torkades brödpulvret åter i värmeskåpet till mindre 
än 25 % fukthalt för undvika tillväxt av mikroorganismer  
 

Mikroorganismer 
I experiment användes fem olika mikroorganismer: Saccharomyces cerevisiae CCUG 53310 
(Culture Collection University of Gotherburg), Aspergillus oryzae CBS819.72 
(Centraalbureau Voor Schimmelcultures, Netherlands), Rhizopus oryzae CCUG 28958, 
Mucor indicus CCUG 22424 och Neurospora intermedia CBS131.92. De olika filamentösa 
svamparna gav upphov till olika sporkoncentrationer (Tabell 2). 
 
Tabell 2: Koncentration av sporer innan process 

Namn	 Sporer	/mL	
N.	intermedia	 1,45*106 

A.	oryzae	 2,93’106 
R.		oryzae	 4,69*105 
M.	indicus	 1,25*107 

 
 
LB-buljong 
Buljongen innehöll 20 g/L LB-buljongpulver. Innan användning autoklaverades lösningen. 
Efter att mediumet hade svalnat efter autoklavering tillsattes jäst. Efter tillsatts av jästen 
bevarades kolvarna i vattenbadet vid 30 °C och 150 rpm orbital skakning. E-kolvar användes 
med en volym på 250 mL, varav 100 mL var medium. 
 
PDA 
PDA innehöll 15 g/L agar, 4 g/L potatisinfusion och 20 g/L glukos. Agaren autoklaverades 
och bevarades i kylskåp till användning, då den smältes i mikrovågsugn. Agaren hälldes sedan 

https://www.researchgate.net/figure/Schema
tic-diagram-of-the-bubble-column-
reactor_fig1_266948470 

https://sites.google.com/site/fermentersin/types 
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i petriskålar, varefter sporer av N. intermedia spreds över plattan med hjälp av en rackla. 
Plattorna placerades sedan i inkubator vid 30 °C i två till tre dagar för att producera nya 
sporer. Sporerna skördades sedan genom att 20 mL sterilt destillerat vatten tillsattes, varvid 
sporerna frigjordes genom försiktig omrörning med rackla. 
 
PDB 
PBD innehöll 4 g/L potatisinfusion och 20 g/L glukos. Lösningen autoklaverades innan 
användning. Efter att mikroorganismer tillsatts till 100 mL medium i 250 mL E-kolvar 
placerades de i vattenbad vid 30 °C och 150 rpm orbital skakning. 
 

Olika koncentration av bröd med pellet och biomassa i 
tunndrankvatten 

Material 
Kylskåp, vattenbad, vidhalsad 250 mL E-kolv, bomullsstopp för E-kolv, platspipett, bägare, 
mätkolv, bunsenbrännare 
 
Kemikalier 
Svavelsyra (H2SO4), Natriumhydroxid (NaOH), glukos, potatisinfusion, agar, HCl 
 
Biologiska material 
Thermostable a-amylase (Thermamyl 120L) och fungal amyloglucosidase (AMG 300L), 
Neurospora intermedia.  
 
Förvätskning  
I detta steg användes alfa-amylas för att bryta ner långa kolhydratkedjor till mindre 
oligomerer.  
 
I E-kolvarna tillfördes brödpulver med olika koncentration mellan 10 och 30% med tunndrank 
vatten och enzym (0,4 mg enzym/g bröd). Kolvarna placerades i vattenbad och förvätskning 
utfördes enligt tillverkarens instruktioner.  
 
Fermentation 
Efter förvätskning kyldes temperaturen till 35 °C med 135rpm skakningen och varje E-kolv 
inokulerades med 0,082 g N. intermedia för fermentering. Varje försök utfördes i 4-5 dagar. 
Vätskeprov för senare analys av socker och metaboliter togs 2 ggr/dag, med tätare intervall 
under den första dagen.  
 
 

Olika bröd sorter med N. intermedia som biomassa och sporer 

Material 
Kylskåp, vattenbad, E-kolv, platspipett, bägare, mätkolv, bomullsstopp för E-kolv, 
bunsenbrännare 
 
Kemikalier 
Svavelsyra (H2SO4), Natriumhydroxid (NaOH), glukos, potatisinfusion, agar, HCl 
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Biologiska material 
Thermostable a-amylase (Thermamyl 120L) och fungal amyloglucosidase (AMG 300L), 
Neurospora intermedia. 
 
Förvätskning  
I detta steg användes alfa-amylas för att bryta ner långa kolhydratkedjor till mindre 
oligomerer.  
 
I E-kolvarna tillfördes brödpulver med olika koncentration mellan 10 och 30% med tunndrank 
och enzymet (0,4 mg enzym/g bröd). Kolvarna placerades i vattenbad och förvätskning 
utfördes enligt tillverkarens instruktioner. Försöket utfördes på två olika typer av bröd: 
Korvbröd och mixbröd (blandade brödrester) 
 
Fermentation 
I detta steg användes mikroorganismen N. intermedia som har förmåga att producera etanol 
direkt. Efter förvätskning kyldes temperatur till 35 °C. Innan mikroorganismerna tillfördes till 
E-kolvarna förbereddes två olika former av mikroorganismen som biomassa och sporer. Detta 
gjordes genom att först fick mikroorganismen växa i ugnen vid 30°C under några dagar sedan 
överfördes spore till E-kolvar som innehöll PDB medium. Efter 4 eller 5 dagar togs flaskorna 
ut från vattenbadet och mikroorganismernas tillväxt kontrollerades. För att kunna bestämma 
koncentrationen av etanol, glukos och glycerol togs prov två gånger varje dag. Första dagen 
togs prov oftare. 
 
Airlift 
Efter försöken i E-kolvar skalades de upp i airlift-reaktorer med en totalvolym på 4 L och en 
arbetsvolym på 3,5 L. En förblandad 10 % brödslurry tillsattes till airliften, som sedan 
autoklaverades. Efter autoklaveringen tillsattes alfa-amylas och förvätskning utfördes enligt 
tidigare beskrivning. För att uppnå tillräckligt hög temperatur placerades reaktorn i ett 
vattenbad. Efter förvätskning kyldes reaktorn ner till 35 °C och sedan inokulerades den med 
biomassa (N. intermdia) för att påbörja fermentering.  
 
Fermenteringen utfördes i fem dagar. Under fermenteringen togs prov två gånger om dagen 
men i början togs prov lite oftare.  
 

Olika typer av mikroorganismer  

Material 
Kylskåp, vattenbad, E-kolv, platspipett, bägare, mätkolv, bomullsstopp för E-kolv, 
bunsenbrännare, agarplattor 
 
Kemikalier 
Svavelsyra (H2SO4), Natriumhydroxid (NaOH), LB-medium, glukos, potatisinfusion, agar, 
HCl 
 
Biologiska material 
Thermostable a-amylase (Thermamyl 120L) och fungal amyloglucosidase (AMG 300L), 
Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus oryzae, Rhizopus oryzae, Mucor indicus  och  
Neurospora intermedia. 
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Förvätskning  
I detta steg användes alfa-amylas för att bryta ner långa kolhydratkedjor till mindre 
oligomerer.  
 
I E-kolvarna tillfördes brödpulver med olika koncentration mellan 10 och 30% med tunndrank 
och enzym (0,4 mg enzym/g bröd). Kolvarna placerades i vattenbad och förvätskning utfördes 
enligt tillverkarens instruktioner.  
 
Sackarifiering  
Sackarifiering utfördes mellan likvifering och fermentation. I detta steg användes gluko-
amylas för att hydrolysera oligomerer till glukos, doserat och tempererat enligt leverantörens 
instruktioner. 
 
Fermentation 
I detta steg användes alla mikroorganismerna som förutom S. cerevisiae. Efter förvätskning 
kyldes temperatur till 35 °C. Efter 4 eller 5 dagar togs flaskorna ur vattenbadet och det 
kontrollerades om det mikroorganismer hade vuxit. Slutligen bestämdes koncentration av 
komponenterna med hjälp av HPLC. Koncentration av komponenterna togs från proverna 
som tagits varje dag. Första dagen togs prov oftare sedan räckte det med två gånger om dagen.  
 
 

Pellet test vid olika pH 

Material 
Kylskåp, vattenbad, E-kolv, platspipett, bägare, mätkolv, bomullsstopp för E-kolv, 
bunsenbrännare, agarplattor 
 
Kemikalier 
Svavelsyra (H2SO4), Natriumhydroxid (NaOH), LB-medium, glukos, potatis infusion, agar, 
HCl 
 
Biologiska material 
Thermostable a-amylase (Thermamyl 120L) och fungal amyloglucosidase (AMG 300L), 
Neurospora intermedia. 
 
Odling 
Försök utfördes i duplikat i PDB-medium vid tre olika pH: 3,5; 4,5; och 5,5. pH justerades till 
önskat värde genom tillsatts av antingen svavelsyra eller natriumhydroxid. Försöket 
påbörjades genom tillsatts av 22,2 mL/L N. intermedia sporlösning. Temperaturen hölls 
konstant vid 35 °C och försöket pågick i upp till fyra dagar med provtagning två gånger per 
dag.  
 

Analys 

Med hjälp av HPLC (High Pressure Liquid Chromatography) analyserades vätskeproverna. 
HPLC som användes var Waters 2695, Waters corporation, Milford, U.S.A och användes för 
att analyseras komponenter som ättiksyra, etanol, glukos, glycerol, mjölksyra och xylitol. 
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Kolonn som användes var baserades på vätejoner (Aminex HPX-87H,Bio,Rad,USA) fungerar 
vid 60 °C med 0,6 mL/min av 5 mM H2SO4 som eluent. En UV-absorbans detektor (Waters 
2487) som har våglängden 210nm  användes i serie med en RI (Refrective Index) detektor 
(Waters 2414). HPLC separerade ämnena eller produkterna och gav koncentration för t.ex. 
glukos, etanol och glycerol. Det var de tre viktigaste komponenter för detta experiment. För 
HPLC-analys togs ca 1,5 mL prov från flaskor eller reaktorn som sedan centrifugerades med 
14000 G, i 7min vid 14℃. Supernatanten analyserades sedan med HPLC.(12) 
 
Innan koncentration av brödpulver bestämdes testades den med viskositetsmätare (Brookfield 
digital viscometer-model-DV-E(Chemical instruments AB, Sweden). Testet utfördes efter 
förvätskning.  
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RESULTAT 

Olika koncentration av bröd med pellet och biomassa i 
tunndrankvatten 

I projektet utnyttjades tunndrank istället för att använda färskvatten för att minska användning 
av färskvatten. Olika koncentration av bröd användes för att se om det fanns några skillnader 
mellan olika koncentrationen. Innan processen börjades mättes viskositet som visades att 
koncentration av bröd som kunde användas var mellan 10-30%. Flaskorna bevarades i 
vattenbadet och sedan påbörjades fermentering med  mikroorganismen N. intermedia. Under 
fermentering togs prov vid olika tidsintervall. Efter fermenteringen analyserades proverna 
med hjälp av HPLC vilket visade hur mikroorganismen producerades etanol under tiden. 
Resultaten visades att ju högre koncentration av bröd desto högre koncentration av glukos. 
Det visades också att vid användning av pellet gav samma resultat som vanlig biomassa när 
koncentration av bröd var samma. Koncentration av glycerol var samma för alla 
koncentrationer av bröd. Högsta koncentration av etanol var densamma för alla 
koncentrationer av bröd enligt figur 2. Högsta koncentration av glukos var 50 g/L, 80 g/L, och 
120 g/L vid respektive 10%, 20%, och 30% bröd.. När pellet  (30 % bröd)användes var 
koncentration av glukos 140 g/L. Koncentration av etanol är ungefär samma i alla diagrammet 
enligt figur 2.  
 
 

 
 
Figur 2. Resultat av odling med N. intermedia i 10 %, 20 %, och 30 % bröd. Vid 30 % 
användes även N. intermedia-pellets 
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Olika brödsorter med N. intermedia testades som sporer och 
biomassa 

Enligt figur 3 visades det att vid inockulering av svampen som sporer kunde den producera 
lika mycket etanol som när den inockulerades som biomassa.  
 
10% koncentration av bröd användes i processen och det visade sig att det inte spelar så stor 
något så stor roll mellan brödet. Mixbröd (blandade bröd) och KB (korvbröd) gav samma 
koncentration av både glukos och etanol (fig 3). Mellan 72 och 96 h minskade koncentration 
av glukos medan koncentration av etanol var konstant efter 72 timmar. Koncentrationen av 
glycerol ökade väldigt lite men var mer eller mindre konstant jämför med andra 
komponenterna. Efter 120 h avstannade processen. Högsta koncentration av etanol var ca 
22 g/L vilket motsvarar 250 g etanol per kg torrt bröd. 
 

 
 
Figur 3. Resultat av odling med N. intermedia som sporer eller aktiv biomassa till 10 % 
likvifierat bröd. Koncentrationerna av glukos, etanol, och glycerol följdes. 
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Olika typer av mikroorganismer testades  

I projektet användes olika typer av mikroorganismer. De mikroorganismerna som användes 
var A. oryzae (A.O), R. oryzae (R.O), M. indicus (M.I) och N. intermedia (N.I). Resultatet 
visade att om N. intermedia hade kört i 120 h hade den med stor sannolikhet gett bäst resultat  
(Fig.4). 
 
Det var tydligt att mikroorganismerna började producera etanol vid olika tider. N.intermedia 
började producera etanol vid 24 timmar, M. indicus började producera etanol vid 48 timmar, 
A. oryzae började producera etanol vid 72 timmar och R. oryzae började producera etanol vid 
96 timmar. Organismen som gav den högsta koncentration av etanol var A. oryzae (29,3 g/L) 
under 120 timmar medan de andra organismerna gav ca 20 g/L etanol. 
 

 
 
Figur 4. A. oryzae(A.O), R. oryzae(R.O), M. indicusb(M.I) och N. intermedia (N.I). På y-axeln 
visades koncentration av etanol och på x-axeln visades tiden. 
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Pellet test vid olika pH 

Pellet testades vid olika pH. I detta försök testades tre olika pH och de var 3.5, 4.5 och 5.5. 
Vid pH 3.5 syntes dock ingen mikrobiell aktivitet. I diagrammet visades de pH där 
mikroorganismer uppvisade aktivitet under tidsintervallet. Diagrammet visas hur glukos, 
glycerol och etanol producerades (fig 5). Resultatet visade att vid pH 4,5 och 5,5 kunde 
mikroorganismer producera etanol och det visades att pH-värdena inte spelade så stor roll. 
Koncentration av glukos var ungefär samma mellan de båda pH-värdena, och det samma 
gällde för etanol och glycerol. Båda pH gav ca 24 g/L etanol som högsta koncentration vid 
137 timmar medan glycerol var konstant. 
 

 
Figur 5. Koncentration av glukos, etanol, och glycerol vid odling med pellets av N. intermedia 
vid pH 4,5 och 5,5.  
 
 
 
  

0
10
20
30
40
50
60

0 17 40 45 48 112 120 137CO
N
CE

N
TR

AT
IO
N
(G
/L
)

TIME(H)

Pellet	test

Etanol4.5 Glukos4.5 Glycerol4.5

Ethanol5.5 Glucos5.5 Glycerol5.5



 

- 13 - 
 

DISKUSSION 

Olika koncentration av bröd med pellet och biomassa i tunndrank 

I diagrammet (Fig.2) visades att 10-30 % bröd fungerade då etanol kunde produceras. 
Resultatet visade att högsta koncentration av etanol från 20% bröd var ca 30 g/L, vilket 
motsvarar ca 150 g etanol/ kg torrt bröd. Detta är betydligt bättre jämfört med 30% bröd som 
endast gav 97g etanol/ kg torrt bröd.  
 
Ett liknande projekt (5) lyckades dock producera ca 350 g etanol/kg torrt bröd, vilket var 
betydligt högre. Detta kan bero bland annat på att experimenten utfördes med E-kolvar och 
inte med bioreaktor. Detta kan delvis förklaras med kontamination av bakterier vid 
provtagning. En annan orsak skulle kunna vara att det bröd som användes redan hade börjat 
mögla, vilket gjorde att processen blev svårare och lägre resultat erhölls än när rent bröd eller 
mjöl pulver som inte hade möglat användes. Huruvida vanlig biomassa eller pellet användes 
spelade dock ingen roll då båda gav samma resultat.  
   

Olika brödsorter med N. intermedia som sporer och biomassa 

Resultatet visades att inte spelade någon roll vilken typ av bröd som användes eller vilken typ 
av inockulat som användes, dvs sporer eller filamentös biomassa. Detta kan bero på att den 
viktigaste faktorn var att det fanns tillräckligt med glukos för svamparna att omvandla till 
etanol. Det som var intressant med detta experiment var att det gav bättre resultat jämfört med 
experiment innan. Detta kan bero bland annat på att det inte blev kontaminanter i airlift 
reaktorn.  
 
Resultatet visades att högsta koncentration av etanol var ca 22 g/L vilket motsvarar ca 250 g 
etanol/ kg torrt bröd. Detta var dock fortfarande lägre än vad som rapporterades i det andra 
projektet (5). Anledningen kan bland annat vara att materialet  inte tillräckligt bra, dvs det 
bröd som användes i processen.  

Olika typer av mikroorganismer testades  

Det är bra att testa olika mikroorganismer och jämföra vilken eller vilka mikroorganismer 
som skulle kunna använda i processen för att ge bäst resultat. I detta experiment testades fyra 
olika mikrorganismer: A. oryzae, R. oryzae, M. indicus) och N. intermedia . Enligt resultatet 
var A. oryzae den mikroorganism som gav det bästa resultatet. Detta skiljer sig mot tunndrank 
där N. intermedia visade på bäst etanolproduktion [12]. Prover kan dock ha förväxlats så inte 
alltför stora slutsatser kan dras. 
 

Pellet vid olika pH 

Det var tre olika pH som testade men då det visades sig att pH 3,5 inte gav någon tillväxt 
kunde den inte användas i processen. De båda andra pH, 4,5 och 5,5, fungerade dock men det 
spelade ingen större roll vilket pH som användes. I andra fall [13] har pellets bara bildats vid 
pH 3,0-3,0. Resultatet visades att skillnader mellan pellet och hur de bete sig under den tiden. 
Pellet vid pH 4,5 producerade etanol och glukos lite långsammare än vid  pH 5,5 men 
slutresultaten var de samma.  
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Resultatet som erhölls i detta försök var lite lägre än de som erhölls i det första experimentet. 
Detta kan bero på livslängd på pellet och att färskvatten användes istället för tunndrank. Detta 
kan bero på att det fanns protein och andra näringsämnen i tunndranken vilket gjorde att 
pellets trivdes mycket bättre i denna miljö jämför med färskvatten.  
 

SLUTSATS  
Resultatet visades att alla mikroorganismer har möjlighet att kunna produceras etanol. Det 
visades sig att de mikroorganismer som testades som batch hade blivit kontaminerade. Det 
vill säga bakterier eller andra mikroorganismer hade börjat växa. För testet hade det räckt med 
72 timmar då etanol inte producerades efter denna tidpunkt. 
 
Det spelar ingen roll om pellet, sporer eller biomassa användes för fermenteringen då samtliga 
gav samma resultat.  
 
Det var möjligt att producera etanol och djurfoder från brödrester med tunndrank , och 
färskvatten kan därmed undvikas. Projektet kan hjälpa företag som lantmännen som 
produceras mängder av bröd och därmed får stora mängder brödrester. Nu när detta gjordes 
kan företag spara dee bröd och produceras två värdefulla produkter som etanol och djurfoder. 
Den etanol som produceras kan användas som biobränsle medan resterna kan potentiellt 
användas som djurfoder. 
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