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Förord 
Den här rapporten är ett resultat av mitt examensarbete som utförts på Karlstads Universitet via 

Bäckhammar, Skoghall samt Gruvöns bruk. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och är den 

avslutande delen i högskoleingenjörsprogrammet inom energi- och miljöteknik vid Karlstad 

Universitet. Jag vill rikta ett stort tack till personalen på dessa tre bruk för den hjälp och information 

de bistått med vid detta examensarbete. Jag vill också tacka dem för möjligheten att genomföra 

detta examensarbete samt ett stort tack till Maria Sandberg på Karlstads universitet för den 

vägledning jag fått under arbetets gång. 

Detta examensarbete har redovisats muntligt för en i ämnet insatt publik. Arbetet har därefter 

diskuterats vid ett särskilt seminarium. Författaren av detta arbete har vid seminariet deltagit aktivt 

som opponent till ett annat examensarbete. 
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Sammanfattning 
Plast är ett av de mest universella material som används idag. Med en god framtidssyn, med nya 

implementeringar och användningsområden, gör det mycket aktuellt att titta på framställning samt 

förvaltning av plastmaterialen. Plastmaterial som har använts i våra dagliga liv orsakar allvarliga 

miljöproblem. Miljoner ton av dessa icke-nedbrytbara plaster ackumuleras i miljön varje år. 

Grundproblemet är att plast inte är naturligt förekommande i naturen då behållare vanligtvis är 

gjorda av polyetentereftalat. Detta medför att mikroorganismer inte besitter möjligheten till att 

bryta ner det till det nuvarande kretsloppet. Det tar hundratals år för plastbehållarna att brytas ner, 

inte biologiskt sett utan bara degenereras till mindre och mindre bitar. Plast bryts ner till mindre bitar 

som blir mindre och mindre tills vi inte kan se dem med blotta ögat, främst genom värme och UV-

ljus. Även om vi inte kan se dem är de fortfarande närvarande och blir en del av vår natur för evigt. 

Bioplast är plastindustrins verktyg att försöka minska de här små bitarna i vår natur som kommer att 

finnas kvar för evigt så att de inte blir fler. Med dagens plastförpackningar, som sägs vara bioplast, 

har tillsatsämnen av bland annat kobolt och nickel, som sägs göra det enklare för polymererna att 

brytas ner med tiden, men har visat sig inte vara så effektiva som man trott. 

Polyhydroxyalkanoater (PHA) är polymerer som är biologiskt nedbrytbara som baserande på sin 

komposition har olika fysikaliska egenskaper. PHA är en familj av naturliga polyestrar som 

syntetiseras från olika mikroorganismer som upptäcktes år 1926. Redan efter upptäckt har intresset 

varit stort på grund av deras egenskaper inom biologisk nedbrytbarhet och dess tillverkning från 

förnyelsebara resurser. Polymererna kan beskrivas generellt som produktion från mikroorganismer 

under kontrollerade betingelser, där de skapas naturligt i organismer som klassificera dem som 

biopolymerer. Vissa av de här polymererna är redan idag industriellt producerade i stor skala. Dock 

kvarstår många som kan tillämpas på flera nya områden men måste optimeras för kommersiell 

produktion. 

Biopolymerer kan klassificeras i fyra grupper. Aminosyrabaserad, Polysackarider från bakterier, 

Polyfenolbaserad samt Polyestrar som den här studien tittar på. Beroende på vad 

mikroorganismerna besitter för karaktärsdrag och vad man ger dem för substrat att bryta ner med, 

ger det polyestrar med olika fysikaliska egenskaper. I det här fallet kommer en polyester som är 

kortkedjad att skapas, mer bestämt P3HB som är en PHB polyester med tre kolatomer i sin polymer 

som kan bli upp till 5-7 enheter långa. 

För att undvika fortskridande problem behövs en lösning. En lösning som fått mycket 

uppmärksamhet för att minska plastrester i naturen är användningen av biologiskt nedbrytbar plast 

och bland dem Polyhydroxyalkanoater . Polyhydroxyalkanoater (PHA) är vanliga intracellulära 

föreningar som finns i bakterier, archaea och i få eukaryoter som jäst och svampar. PHA agerar som 

en energilagringspolymer som produceras i vissa mikroorganismer när kolkällan är riklig och andra 

näringsämnen som kväve, fosfor, syre eller svavel är begränsade. Dessa polymerer ackumuleras 

intracellulärt upp till 90% av cellens torrvikt under betingelser av näringsspänning och fungera som 

energibesparingsmaterial. Den har liknade mekaniska egenskaper som den traditionella oljebaserade 

plasten som polypropen eller polyeten som kan formas med andra syntetiska polymerer. PHA plasten 

besitter många fler tillämpningar, inom jordbruk, förpackningar samt inom den medicinska 

branschen. Den är biologiskt nedbrytbar och även immunologiskt kompatibel. Vad plasterna från 

PHAs kommer kunna medföra är en ultimat nedbrytning från en källa som inte är fossil, detta är 

precis varför det är mycket attraktivt. 

Syftet med den här studien var att från en hypotes se inom en begränsad tidsram, under tio timmar, 

om bioslam från Gruvön, Skoghall samt Bäckhammars bruk kunde ackumulera PHA med hjälp av 
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tillsatt lättnedbrytbart substrat. Förloppet som studien innefattar kommer vara en liten del av ett 

nuvarande forskningsprojekt tillsammans med Paper Province, Promiko, Pöyry samt RISE. Målet med 

deras studie är att använda restprodukter från skogsindustrin till att göra vätgas samt bioplast. Den 

här studien kommer bidra med att titta på en delprocess av deras kaskadprocess. 

Målet med studien var att kunna mäta mängden PHA som kunde ackumuleras och rangordna 

potentialen hos de olika bruken. Med hjälp av kemiska analysmetoder samt extraktioner kommer det 

att ge möjligheter till att mäta ackumuleringen av PHA hos de olika bakteriekulturerna hos 

biomassan från bruken. Metoderna involverar soxhlet extraktion för att lyckas extrahera PHA från 

bakterierna. Dosering av substrat är natriumacetat som pipeterades från egenspädd lösning med 600 

mg per dos. För att doseringen skulle tillsättas vid rätt tidpunkt mättes och loggades DO samt pH i 

reaktorerna under hela förloppet. FT-IR används för att se händelseförloppet under experimenttiden, 

kopplat till kända drag som kan tyda på att PHA finns i bioslamet. Näringsämnen som fosfor och 

kväve mättes upp, tillsammans med SÄ, SS, TOC med flera före och efter experimentet för att 

sammanställa diskussion om resultaten. 

Slutsatsen blev baserat på analysmetoderna att det bioslam som gav det bästa utbytet var det från 

Gruvöns bruk. Detta förhåller sig även bäst till hypotesen med fest och svält, förhållandet som 

bioslamet fick utsättas för. Gruvön har en slamretur i sin femstegsprocess som medför att bioslamet 

kommer tillbaka från steg fem där det är ont om mat för bakterierna till steg tre där det finns mycket 

mat att förtära. Rangordningen av de olika bruken förhåller sig till hypotesen, att bäst var Gruvöns 

bruk och sämst var Bäckhammars bruk. Baserat på de analysmetoderna som studien innefattar kan 

slutsats dras att det bioslam som gav det bästa utbytet var Gruvöns bruk med 13,6 % av PHA/VS från 

soxhlet extraktionen, bruket stämde bäst i förhållande till hypotesen. Rangordningen av brukens 

olika bioslam förhålles till hypotesen med att Skoghalls bruk var näst bäst följt av Bäckhammars bruk 

som var sämst med att ackumulera PHA i bakteriekulturen.  
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Abstract 
Plastic is one of the most universal materials used today. With a good future view, with new 

implementations and applications, it makes a lot of time to look at the production and management 

of the plastic materials. Plastic materials that have been used in our daily lives cause serious 

environmental problems. Millions of tons of these non-degradable plastics accumulate in the 

environment every year. The basic problem is that plastic is not naturally occurring in nature since 

containers are usually made of polyethylene terephthalate. This means that microorganisms do not 

have the ability to break it down to the current cycle. It takes hundreds of years for plastic containers 

to break down, not biologically but only degenerate into smaller and smaller pieces. Plastic breaks 

down into smaller pieces that become smaller and smaller until we cannot see them with the naked 

eye, mainly through heat and UV light. Although we cannot see them, they are still present and 

become part of our nature forever. Bioplastics is the plastic industry's tool to try to reduce these little 

pieces of our nature that will remain forever so that they do not grow more. With today's plastic 

packaging, which is said to be bioplastic, additives of, for example, cobalt and nickel, which are said 

to make it easier for the polymers to break down over time, have proven to be not as effective as 

they thought. 

Polyhydroxyalkanoates (PHA) are polymers which are biodegradable as based on their composition 

have different physical properties. PHA is a family of natural polyesters synthesized from various 

microorganisms discovered in 1926. Once discovered, interest has been high due to their 

biodegradability and its production from renewable resources. The polymers can be described 

generally as production from microorganisms under controlled conditions, where they occur 

naturally in organisms that classify them as biopolymers. Some of these polymers are already 

industrially produced on a large scale today. However, many still apply to several new areas but must 

be optimized for commercial production. 

Biopolymers can be classified into four groups. Amino-acid-based polysaccharides from bacteria, 

polyphenol-based and polyesters that this study is looking at. Depending on what the 

microorganisms possess for character traits and what they give to the substrate to break down, it 

gives polyesters with different physical properties. This case is a short-chain polyester to be formed, 

more specifically P3HB which is a three-carbon PHB polyester in its polymer which can be up to 5-7 

units long. 

To avoid ongoing problems, a solution is needed. A solution that has received much attention to 

reduce plastic residues in nature is the use of biodegradable plastics and among them 

polyhydroxyalkanoates. Polyhydroxyalkanoates (PHAs) are common intracellular compounds found 

in bacteria, archaea and in few eukaryotes such as yeast and fungi. PHA acts as an energy storage 

polymer that is produced in some microorganisms when the carbon source is abundant and other 

nutrients such as nitrogen, phosphorus, oxygen or sulfur are limited. These polymers accumulate 

intracellularly up to 90% of the dry weight of the cell under nutritional conditions and act as energy 

saving materials. It has resembled mechanical properties like the traditional oil-based plastic such as 

polypropylene or polyethylene that can be formed with other synthetic polymers. PHA plastics 

possess many more applications, in agriculture, packaging and in the medical industry. It is 

biodegradable and also immunologically compatible. What the PHAs plaster can cause is an ultimate 

decomposition from a non-fossil source, which is exactly why it is very attractive. 

The purpose of this study was that from a hypothesis see within a limited time frame of ten hours of 

bio sludge from Gruvön, Skoghall and Bäckhammar's use could accumulate PHA with the aid of 

added readily degradable substrate. The process of the study will be a small part of a current 
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research project together with Paper Province, Promiko, Pöyry and RISE. The aim of their study is to 

use residues from the forest industry to make hydrogen as well as bioplastics. This study will help to 

look at a subprocess of their cascading process. 

The aim of the study is to be able to measure the amount of PHA that could accumulate and rank the 

potential of the different uses. Using chemical analysis methods and extractions, it will provide 

opportunities to measure the accumulation of PHA in the various bacterial cultures of biomass from 

the use. The methods involve soxhlet extraction to successfully extract PHA from the bacteria. 

Dosage of substrate is sodium acetate piped from egg-diluted solution at 600 mg per dosage. In 

order for the dosage to be added at the right time, DO and the pH of the reactors were measured 

and logged throughout the course. FT-IR is used to view the course of events during the experimental 

period, linked to known features that may indicate that PHA is present in the bio sludge. Nutrients 

like phosphorus and nitrogen are measured, along with SÄ, SS, TOC, several before and after the 

experiment to compile discussion of the results. 

The conclusion was based on the analysis methods that the bio sludge that yielded the best yield was 

from Gruvöns use. This also relates best to the hypothesis of celebration and starvation, the 

relationship to which the bio sludge is exposed. The mine has a slurry in its five-step process which 

causes the bio sludge to return from step five where there is a shortage of food for bacteria to step 

three where there is a lot of food to consume. The rankings of the different uses relate to the 

hypothesis that the use of mining was best and the worst was the use of Bäckhammar. Based on the 

analysis methods included in the study, it can be concluded that the bio sludge that yielded the best 

yield was Gruvöns use with 13.6% of PHA / VS from the soxhlet extraction, the practice was best 

matched to the hypothesis. The ranking of the different bio sludge of the use is based on the 

hypothesis that Skoghall's use was second best followed by Bäckhammar's use which was the worst 

in accumulating PHA in the bacterial culture. 
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Nomenklatur 
Beteckning Beskrivning Enhet 
VSS Flyktiga suspenderade ämnen, 

organiska ämnen  
Mg/l 

VS  Flyktig torrsubstans Mg/l 

SS (Suspended Solids) Suspenderande 
Ämnen 

Mg/l 

TSS Total mängd suspenderade ämnen 
(Total Suspended Solids) 

Mg/l 

TS Torr substans Mg/l 

TOC Total mängd kol Mg/l 

N Grundämne Kväve Mg/l 

P Grundämne Fosfor Mg/l 

DO Löst syre (Dissolved Oxygen) Mg/l 
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Lista på material 
Material Beskrivning Enhet 
HACH 40d Mätinstrument som mäter pH samt 

löst syre DO. Kan logga värden med 
externt minne 

 

Natriumacetat Kemisk formel NaC2H3O2 Mg/l 

Aceton Kemisk formel CH3(CO)CH3 Mg/l 

Metanol Kemisk formel CH3OH Mg/l 

Nile blue Färgning av bioslam 0,2% 

HACH LAGNE LT200 Kokning av kyvetter ⁰C per tidsenhet 

HACH LCK 368 Kyvetter för TOC-analys Mg/l 

HACH LCK 349 Kyvetter för fosforanalys Mg/l 

HACK LCK 304 Kyvetter för kväveanalys  Mg/l 

HACK 2040d Spektrofotometer för kyvetter nm 

Carry 630 FT-IR FT-IR instrument för analyser  

Zeiss Mikroskop Zeiss mikroskop med HAL 100 lampa  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Plastmaterial som har använts universellt i våra dagliga liv orsakar allvarliga miljöproblem. Miljoner 

ton av dessa icke-nedbrytbara plaster ackumuleras i miljön varje år. För effektiv förvaltning av 

använda plastmaterial är återvinning en lösning. Annan lösning som dragit till sig mycket 

uppmärksamhet för att minska plastrester i naturen är användningen av biologiskt nedbrytbar plast 

och bland dem Polyhydroxyalkanoater . Polyhydroxyalkanoater (PHA) är vanliga intracellulära 

föreningar som finns i bakterier, archaea och i få eukaryoter som jäst och svampar. PHA är kol- och 

energilagringspolymerer som produceras i vissa mikroorganismer när kolkällan är riklig och andra 

näringsämnen som kväve, fosfor, syre eller svavel är begränsade. Bland medlemmarna av PHA-

familjen är polyhydroxibutyrat, PHB, den mest vanliga biologiskt nedbrytbara polymer och lovande 

alternativ till syntetisk icke-nedbrytbar plast. Dessa polymerer ackumuleras intracellulärt upp till 90% 

av cellens torrvikt under betingelser av näringsspänning och fungerar som energibesparingsmaterial. 

Den har liknade mekaniska egenskaper som de traditionella oljebaserade plasterna polypropen eller 

polyeten som kan formas med hjälp av andra syntetiska polymerer. PHA besitter även fler 

tillämpningar som inom jordbruk, förpackningar och i den medicinska branschen, den är biologiskt 

nedbrytbar och även immunologiskt kompatibel. Figur 1 visar den korta kolkedjan PHBs struktur. 

(Bhuwal, A. K., et al 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemet är att plast inte är naturligt förekommande i naturen då behållare vanligtvis är gjorda av 

polyetentereftalat, PET-flaskor. Flaskor idag är konstruerade för att användas en gång och sedan 

kastas bort, men det tar hundratals år för plastflaskor att brytas ner, inte biologiskt sett utan bara 

degenereras till mindre och mindre bitar då bakterier inte konsumerar plast naturligt. Vanligtvis är 

det genom UV-ljus som plast bryts ner till mindre bitar som blir mindre och mindre tills vi inte kan se 

dem med blotta ögat, men de är fortfarande där och en del av vår natur för evigt. Bioplast är ett av 

plastindustrins verktyg att försöka minska de här små bitarna i vår natur som kommer att finnas kvar 

för evigt så att de inte blir fler. (Final Plastice Cenference, 2014) 

Om man definierar biologiskt nedbrytbar som naturens sätt att återanvända material, där 

mikroorganismer konsumerar avfall och gör om det till fördelaktig näring som andra organismer kan 

nyttja. Exempel på material som fungerar bra är växter, mindre bra material är syntetiska material 

som inte förekommer i naturen. Mikroorganismer idag kan inte äta plast då de inte naturligt 

Figur 1 Visar strukturen på poly-(R)-3-hydroxybutyrate, 
P3HB som är en av de kortaste polymererna.  
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förekommer i naturen, utan det lämnas kvar tills värme eller solens UV-ljus bryter ner det, vilket kan 

ta århundraden. Med en biologisk nedbrytbar plast in i bilden kommer mikroorganismer kunna äta 

och bryta ner det. Dagens produkter som är gjorda av bioplast har tillsatsämnen av bland annat 

kobolt och nickel som gör att de enklare för polymererna att brytas ner med tiden, men de har visat 

sig inte vara så effektiva som man trott. (Stephen A. Miller, 2013) 

Begreppet biologiskt nedbrytbart kan vara delat. (Stephen A. Miller, 2013) väljer att beskriva det som 

tre olika typer: 

Primär, primär kemisk förändring av egenskapen hos ämnet i allmänhet. 

Miljömässigt acceptabelt, vilket är biologisk nedbrytning av de oönskade egenskaperna hos förening. 

Ultimat, som är fullständig uppdelning av en förening i antingen fullständigt oxiderad eller 

reducerade enkla molekyler som koldioxid, vatten, metan etc.  

Med dessa tre olika klassificeringar ser man att det är ett brett begrepp som är biologiskt 

nedbrytbart. Alla leder inte till det bättre utan kan i vissa fall påverka miljön mer än bara plasten i sig 

självt, då de innehåller fler tillsatser som påverkar miljön. Något som är nästan mer intressant är att 

dessa så kallade biologiskt nedbrytbara plasterna är gjorda från fossil källa då de bara tillsatt ämnen i 

plasten för att göra det mer attraktivt för bakterier att ge sig på det och påbörja sitt naturliga arbete. 

(Stephen A. Miller, 2013) 

Det finns även plast idag kallad bioplast, som vanligen görs från majs till en substans kallad polyactic 

acid, PLA-plast. Den här plasten behöver en mycket unik bakteriekultur samt värme för att lyckas 

bryta ner den här molekylen. I en mindre utsträckning finns det bland annat photo degradable och 

oxidegradable plastic som är gjort för att enkelt och snabbt brytas ner i kontakt med ljus, syre samt 

värme men lämnar oftast kvar farliga substanser efter processen är färdig och i många fall ges 

metangas från processen som en biprodukt vilket leder till en förhöjd växthuseffekt. (Final Plastice 

Cenference, 2014) 

Vad som gör den här studien är intressant är vad av plasterna från PHAs kommer att kunna medföra 

till en ultimat nedbrytning från en källa som inte är fossil, detta är precis varför det är mycket 

attraktivt. PHAs är ett samlingsnamn för flertalet olika polymerer, närmare 150 olika uppsättningar 

av familjen från monomer. Med NaAc som kolkälla kommer mikroorganismerna att producera PHB 

(Valentino, F., et al 2014). 

Polyhydroxyalkanoater (PHA) är polymerer som är biologiskt nedbrytbara som baserande på sin 

komposition har olika fysikaliska egenskaper. PHA är en familj av naturliga polyestrar som 

syntetiseras från olika mikroorganismer som upptäcktes år 1926. Redan efter upptäckt har intresset 

varit stort på grund av deras egenskaper inom biologisk nedbrytbarhet och dess tillverkning från 

förnyelsebara resurser. Polymererna kan beskrivas generellt som produktion från mikroorganismer 

under kontrollerade betingelser, där de skapas naturligt i organismer som klassificera dem som 

biopolymerer. Vissa av de här polymererna är redan idag industriellt producerade i stor skala. Dock 

kvarstår många som kan tillämpas på flera nya områden men måste optimeras för kommersiell 

produktion. (Aditi, S., et al 2015) 

Biopolymerer kan klassificeras i fyra grupper. Aminosyrabaserad, Polysackarider från bakterier, 

Polyfenolbaserad samt Polyestrar som den här studien tittar på. Beroende på vad 

mikroorganismerna besitter för karaktärsdrag och vad man ger dem för substrat att bryta ner med, 

ger det polyestrar med olika fysikaliska egenskaper. I det här fallet kommer en polyester som är 
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kortkedjad att skapas, mer bestämt P3HB som är en PHB polyester med tre kolatomer i sin polymer 

som kan bli upp till 5-7 enheter långa. (Aditi, S., et al 2015) 

PHB i sig är ett väldigt sprött material med låg elasticitet, för att lyckas täcka de egenskaper som 

materialen bioplast idag ska ersättas med behövs en kombination av olika PHAs. Exempelvis kan man 

blanda ut PHB med en andel PHV för att få ett material likt en plastflaska idag. Beroende på 

bakteriekultur samt kolkälla kan man skapa olika egenskaper för plasten. Plasten kommer kunna 

appliceras på många användningsområden, även färgningen kan vara biologiskt nedbrytbar. Exempel 

är skruvkorkar, parfymflaskor, pennor, fiber, skumplast och termoplastark. (Final Plastice Cenference, 

2014)  

I överproducerande mängd ges till och med formen av bakterien från dessa granuler då de kan lagra 

så mycket inuti sig. Hur produktionen av PHB inuti celler går till är en flerstegsprocess. PHA används 

av bakterien för att lagra energi, för att göra denna resurs behövs en extern kolkälla. För bakterien 

behövs även metaboliska gener för att PHB från kolhydrater ska biosyntetiseras inuti cellen. Exempel 

på detta är CBH-genen som är ett bra exempel, då det bara behövs tre olika proteiner inuti cellen för 

att forma PHB från kolhydrater. Det finns många olika sätt för en bakterie att syntetisera PHB 

beroende på kolkälla, bakteriens gener och tidigare utsatta miljöer, bland annat. 

Trots dessa intressanta egenskaper är industriproduktionen av PHA fortfarande inte väl etablerad. På 

1950-talet gjorde nordamerikanska företaget W.R. Grace Co. första försöket att producera PHB på 

kommersiell nivå. Denna process lyckades emellertid inte på grund av låg produktionseffektivitet och 

brist på lämplig reningsmetod. Under 1970-talet, började Imperial Chemical Industries producera 

PHA genom att använda en Cupriavidus necator, från olika kol källor såsom 1,4-butandiol, 1,6-

hexandiol och butyrolakton. Den kommersiella produkten erkändes som Biopol. Patenten såldes 

senare till Zeneca, sedan till Monsanto och är för närvarande egenskapen hos Metabolix, Inc. På 

kommersiellt sätt produceras några andra biopolyesterprodukter med annorlunda 

monomerkomposition med handelsnamn som poly (3HB-co-3HV) Nodax, poly (3-hydroxibutyrat-co-

3-hydroxialkanoat) poly (3HB-co-3HA) som Biogreen och poly (3HB) som Biomer. Men storskalig 

produktion stoppades på kommersiell nivå på grund av den höga produktionskostnaden jämfört med 

oljeproducerad plast. (Bhuwal, A. K., et al 2013) 

Ett bioslam som utsätts för fest och svältförhållanden kommer att gynna en viss typ av bakterie som 

besitter förmågan att lagra energi under långa svältperioder så att de själva inte dör ut. Genom att 

förses med mycket mat kan bakterier som besitter förmågan ha en chans att snabbt bygga upp ett 

energiförråd som ger de möjlighet till att överleva längre när mat saknas. De som inte besitter 

förmågan kommer inte att överleva och ger mindre konkurrens om maten som kommer nästa gång.  

Hypotesen är att ett bioslam som utsätts mycket för svält och fest förhållande kommer medföra 

dragen för att kunna lagra mer PHA i sig. Mikroorganismerna kommer att behöva den energireserven 

som PHA medför när de kommer utsättas för svält medans de andra organismerna kommer att dö ut. 

Detta medför att hypotesen kommer tala för att Grunvöns bruk bör vara den bästa kandidaten för 

den här studien. Deras reningsteknik utsätter bioslammet för en sådan cykel i sin femstegsprocess.  

Bäckhammars bruk är utrustade med en teknik kallad moving bed biofilm reactor, MBBR i två steg. I 

de bägge reaktorerna finns bärare som bakterierna bildar en biofilm på. Bärarna med biofilmen 

stannar i reaktorerna medan vattnet flödar igenom. På så vis behövs ingen slamretur. I den första 

bassängen finns det mycket lättnedbytbart material för bakterierna som kommer i ett jämt flöde. I 

andra bassängen kommer det lättnedbrytbara till största del ha hunnit konsumeras vilket ger 

bakterierna främst svårnedbrytbara ämnen att förtära. Det är ingen försedimentering i bruket och 
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bioslamet innehåller mycket fibrer. Detta gör att bakterierna i bioslamet inte kommer att utsättas för 

den svält och fest enligt hypotesen, men utsättas för ett jämt flöde på tillgång på mat. 

Skoghalls bruk är utrustad med en långtidsluftad damm med en uppehållstid på sju dagar. Detta 

medför att bakterierna i bioslamet kommer att utsättas för mycket mat precis i början sen kommer 

det långsamt bli mer svält. 

Gruvöns bruk är utrustade med en femstegs process där en slamretur sker från steg 5 till steg 3. Vad 

detta medför är att bakteriekulturen kommer att utsättas för fest och svält många gånger då den förs 

tillbaka till systemet för att bryta ner ämnen igen. 

Hypotesen är att ett bioslam som utsätts mycket för svält och fest förhållande kommer medföra 

dragen för att kunna lagra mer PHA i sig. Mikroorganismerna kommer att behöva den energireserven 

som PHA medför när de kommer utsättas för svält medans de andra organismerna kommer att dö ut. 

Detta medför att hypotesen kommer tala för att Grunvöns bruk bör vara den bästa kandidaten för 

den här studien. Deras reningsteknik utsätter bioslammet för en sådan cykel i sin femstegsprocess.  

Bioslamet kommer påverkas på olika sätt från de olika reningsteknikerna. Med olika förutsättningar 

som ges kommer konkurrensen om mat bland de olika mikroorganismerna vara lättare att tillgå för 

vissa än andra. Konceptet starkast överlever, om evolutionsteorin, kan hänvisa till att de organismer 

som är bäst lämpade för miljön kommer klara sig bäst och i vissa fall konkurrera ut de som är mindre 

lämpande så de dör ut. Med de olika reningsverkens tekniker kommer olika mikroorganismer att 

kunna gynnas bättre och konkurrera ut andra. Detta gör att bioslammet ”tränar upp sig” på att bli 

bättre på att bryta ner det specifika substrat som tillsätts. Med detta kan man välja ut de mest 

intressanta bruken för vidare studier.  

En PHA-lagrande bakterie har de positiva förmågan att de kan lagra kol som energireserv. 

Medförande av en högt PHA-lagrande bakterie ger bättre förhållande att överleva och växa utan 

närvaro av mat konstant, därav är Gruvöns bruk ett lovande exempel för hypotesen. En förklaring 

med hjälp av hypotesen lyder, hur en bakteriekoloni blir mer fördelaktig för att lagra PHA är genom 

att utsätta den för en kolhaltig miljö. Om det exempelvis kommer ett stort tillskott på en 

lättnedbrytbar kolkälla som ges under en kort tid som en fest och efter kolkällan är slut, kommer de 

som lagrat minst eller inte alls att dö ut först. Svält på detta sätt leder till konkurrens mellan 

bakterierna som är baserad på substratupptagning. Bakterier med högsta 

substratupptagningshastighet kan ta upp mest substrat på kort tid och lämnar mindre för andra 

bakterier och genom att lagra detta överlever de flera timmar i hungersnöd. Med detta naturliga 

urval är det möjligt att skapa olika förutsättningar i pappersbrukets avloppsvatten som har 

potentialen att ge en hög halt PHA till produkter. (Final Plastice Cenference, 2014) 

Gruvön ett av de mest lovande bruken rent teoretiskt sett då en retur av bioslamet sker från steg fem 

till steg tre i deras femstegsprocess. I steg tre finns det gott om mat för bakterierna som sedan avtar 

fram till steg fem som har lite mat. Detta var precis vad som observerades under experimentets gång 

med resultaten från soxhlet extraktionen som bekräftelse tillsammans med FT-IR analysen. Det är för 

att olika bakteriearter ackumulerar intracellulära pha-granuler som energi och kolreserver i sina 

celler.  

Danimer Scientific som har skapat en PHA plast som är godkänd för kontakt med mat som de säger är 

100% biologiskt nedbrytbar inom de sex standarderna som man strävar efter idag att uppnå. De här 

standarderna baseras på utmärkelser från VINÇOTTE, att den är biologiskt nedbrytbar i anaerob samt 

aeroba processer i jord som kompost för hemmabruk samt industri, i sjöar och hav m.m. I en sådan 

här process kommer källan från frön i en växt som sedan oljan pressas ut ur, varav restprodukten blir 
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till gödsel och mat för boskap. Oljan tas sedan för behandling av olika bakterier, syresätts, värms och 

ut från processen kommer ett PHA pulver som kan formas och smältas till önskade former. Nodax, 

som det går under det namnet, sägs idag vara det enda som möter dessa sex standarderna som kan 

användas idag som fullständigt bryts ner i jord och vatten inom åtta veckor. Idealet är att kunna odla 

fram plast från rester vi idag deponerar. (Danimer Scientific, 2007) 

1.2 Syfte 
Syftet med den här studien är att från en hypotes till praktik med att reaktorsförsök simulera att det 

från en mixad bakteriekultur kan utvinna PHA. Den här processen som studien innefattar kommer att 

vara en liten del av ett nuvarande forskningsprojekt tillsammans med Paper Province, Promiko, Pöyry 

samt RISE, där målet är att använda restprodukter från skogsindustrin till att göra vätgas samt 

bioplast. Projektet skall undersöka restprodukterna från pappersbruken med hur stor potentialen är i 

mikrobiologiska processer med att bearbeta råvara till värdefulla biprodukter. (Sandberg, M., et al 

2017) 

1.3 Mål 
Målet med den här studien är att jämföra potentialen för ackumulering av PHAs i bakteriekulturen 

från tre olika bruk, Skoghall, Gruvön och Bäckhammar.  

Den här studien använder sig av kemiska analysmetoder samt extraktioner för att uppskatta 

möjligheterna att mäta ackumuleringen av PHAs hos bakteriekulturer från skogsindustriell biomassa 

från de tre bruken i studien. Sammanställning av resultat för att hitta förklaringsmodeller till 

varför PHA produktion i skogsindustriell slam varierar med dess ursprung, d.v.s olika 

reningstekniksmetoder. Jämföra och dra slutsatser från de olika bakteriekulturernas kapacitet att 

assimilera PHA mellan de tre olika verken baserat på prover, självt framtagna och analyserade. 

Ett delmål är att kunna samla information och sammanställa parametrar med hjälp av 

analysmetoderna för ett resultat för rangordningen för potentialen av de olika bakteriekulturerna 

från de tre olika verken.  

1.4 Avgränsningar 
Avgränsningarna i studien är för att lyckas se hur mycket som varje bakterie klarar av att ackumulera 

då ingen tillsättning ut av fosfor eller kväve sker. Med en tidsram på tio timmar är det en optimistisk 

tidsram, men en trendlinje kommer kunna gå att göra för att bevisa proof of concept, då trendlinjen 

kommer kunna visa skillnaden mellan de olika bruken som ska rangordnas. Med reaktorsförsök 

kommer man kunna enkelt och praktiskt kunna testa hur mycket bioslammen kan ackumulera och 

jämföra det med hypotesen för studien. Potentialen för relationer mellan valda 

ackumuleringsförhållanden och biomassresponsen är fortfarande en del av begräsningarna inom 

studien.  Figur 2 visar en bild över hur projektet är tänkt att fungera och den röda markeringen är 

den här studiens del som innefattas. 
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Figur 2 Visar hela cykeln som projektet är tänkt att fungera, varav rödmarkerade avgränsningen 
kan betraktas som systemgränsen för den här studien. 
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2. Metod 
Prover togs direkt vid ytan av dammarna hos respektive reningsverk. En plastdunk med volymen 25 

liter rymde bioslamproven.  

Bioslammet sedimenterades i plastdunken för att koncentrera upp det så bra det gick. Sediment 

tappades upp till de tre olika reaktorerna som skulle genomgå experimentet. Alla tre reaktorer 

luftades under natten för att låta proverna bli så rena som möjligt från kol som annars kan komma 

att påverka resultatet.  

Att visa att försöken är repeterbara samt känsligheten hos bakteriekulturen, agerar två av de tre 

reaktorerna som dubbelprover. Dessa två genomgår exakt samma procedur under experimentets 

gång och har en volym på tre liter. Den sista reaktorn agerar som referens som inte får något tillsatt 

substrat utan endast genomgår luftning och har en volym på en liter. 

Mängden syre i reaktorerna (DO) samt pH loggades med HACH 40d under experimentets gång i alla 

reaktorerna. Tillsättning av substrat sammanhängde på mängden syre som uppmättes i reaktorn 

kontinuerligt. Tillsättning av acetatet skedde cirka var 15e minut, då koncentrationen för DO 

återhämtade sig efter att bakterierna konsumerat substratet. 

Olika prover togs under experimentets gång. Början och slutet av experimentet togs prover för 

analysmetoderna suspenderade ämnen, kväve, fosfor, FT-IR samt prover för infrysning. Kontinuerligt 

under experimentets gång samlades prover för FT-IR för att kunna kartlägga händelseförloppen samt 

prover som frystes in under experimentets gång. Proverna togs direkt från reaktorslösningen. 

Totalt skedde experimenttiden under tio timmar med ständig luftning och mätning ut av syrehalt och 

pH med en god omrörning i reaktorerna. 

Mängden natriumacetat baserades från information av tidigare utförda studier av (Valentino, F., et al 

2014) där en dos på 200mg/l pipetterades till varje reaktor, detta anses vara en oberoende 

koncentration oavsett på TSS (Total Suspended Solids) som finns i reaktorn. I den här studien var 

varje reaktor på tre liter så en dos på 600mg NaAc tillsattes per gång. När dosen natriumacetat 

(NaAc) tillsattes sjönk mängden löst syre i reaktorn (DO) då bakterierna kommer att börja bryta ner 

det tillsatta substratet till koldioxid och vatten. pH höjdes i samband med doseringen av NaAc då 

natrium frigörs till en positiv jon. När DO började återhämta sig igen till nära 

ursprungskoncentrationen tillsattes nästa lika stora dos av NaAc. DO och pH mättes kontinuerligt 

under försöket och värdena loggades via Hack 40d under provtidens gång. Ur loggen kunde värdena 

sedan plottas i Microsoft Excel. 

Mikroskopi användes för att kunna se PHA i bioslamet som kunde färgas med Nile Blue. Denna 

metod är för att kunna pedagogiskt se att det finns PHA före och efter provet. Detta gjordes genom 

att ta ett par milliliter bioslamprov direkt från reaktorn, låta det sedimentera och hälla av 

vattenfasen. Kvarvarande bioslam färgades med en 0,2% koncentration av Nile Blue som tränger in i 

cellen och färgar PHA molekylen. Provet pipeterades ut på ett provglas som lades i ett mikroskop. 

Genom att belysa det färgade provet med en viss våglängd i mikroskopet gör det att bara Nile Blue 

avger ljus som detektorn kan plocka upp och en bild kan fotas. 

De infrysta proverna på volymen 1,5 dl sparades för att kunna göras vidare studier på samt en 

soxhletextraktion i slutet av studien för att lyckas extrahera PHA ur bioslamet. Efter 

soxhletextraktionen renades och omkristalliserades vätskan som lämnade fast fas som kunde 

filteraras och vägas. 
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Motiveringen till att kväve samt fosfor bör tas med i analyserna är för att bakterierna använder sig av 

grundämnena för att föröka sig. Man brukar säga att de ingår i livets byggstenar inom organisk kemi, 

bakterierna behöver dessa grundämnen för att dela på sig och bli fler samt RNA bland annat 

syntetiseras via N och P. RNA kan utöver den kemiska genkoden användas som kemiska funktioner i 

samband med proteiner inom cellen för att den ska kunna fungera och må bra, som exempelvis 

enzymer till katalytisk funktion. Därför kan celler dra stor nytta och påverkas av tillsatt näringsämne 

när det väl behövs. 

Att mäta händelseförloppet under experimentets gång användes analysmetoden FT-IR, för att kunna 

se händelseförloppet för sammansättningen i biomassan. Analysen utfördes med hjälp av Cary 630 

FTIR. Biomassprover hade torkats väl över natten som males till ett fint pulver. Pulvret läggs på en 

kristall som utför mätningen. Med hjälp av medföljande mjukvara kopplat till Cary 630 FTIR kunde 

transmittansen vid kända våglängder erhållas. Skanningsbetingelserna var spektrala intervall mellan 

400-4000 cm, med en upplösning av 4 cm. Mikael1 som är laboratorieingenjör på Karlstads 

Universitet förklara hur uppsättningen av deras FTIR analys fungerar som den här studien använder 

sig av. 

FTIR-ATR är i sig inte en instrumentell teknik direkt avsedd för kvantitativa mätningar. För 

kvantitativa mätningar lider den av främst två svagheter: för det första, proven måste ha en 

reproducerbar och konsekvent kontakt med kristallen så annars kommer signalen att lida av 

ljusspridning och varierande reflektants som påverkar noggrannheten. Det gäller särskilt 

grovkristallina och grovkorniga prover. De måste i sådana fall malas till en lämplig och enhetlig 

storlek. För det andra, i och med att vi kör ATR (Attenuated Total Reflection) använder vi oss av en 

reflekterad signal som härrör från provets ytterlager i direkt kontakt med kristallen, typiskt inte 

djupare än 3-5 my. Den effektiva strållängden som är en av parametrarna i kvantitativ mätning är i 

praktiken okänd. En väg att med någorlunda god noggrannhet är att mäta förhållandet mellan 

analystoppen och en signal som är oförändrad av processerna, en topp som rimligtvis inte bör ändra 

storlek av annat skäl än just IR-analysen. 

Figur 3 visar den uppställning med reaktorerna som experimentet utfördes på. 

 

 

                                                           
1 Mikael Andersen, laboratorieingenjör på Karlstad Universitet. Fakulteten för hälsa, natur- och 

teknikvetenskap. 
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Figur 3 Visar uppsättningen av de tre reaktorer som kördes för varje bruk med mätutrustning som loggar pH samt DO. 
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2.1 Dosering av substrat 
NaAc tillsattes i samband med mängden syre som fanns i reaktorn. En egenspädd lösning pipeterades 

doser om två ml som innehöll 600 ml NaAc. Figur 5 och Figur 6 visar cyklerna med toppar och dalar 

när substratet tillsattes till de två dubbelproverna.  

2.3 Kyvetter 
Kyvetter från HACH följdes anvisningarna på paketen för respektive ämne som analyserades. 

Kyvetter som användes för respektive är TOC LCK 386, fosfor LCK 349 samt kväve LCK 304. I de fall då 

prover värmdes användes LAGNE LT200, som sedan analyseras med en spektrofotometer från Hach 

2040d som gav resultatet. Resultaten redovisas i Tabell 5, Tabell 6, och Tabell 7. 

2.4 SÄ och VSS 
Filterpapper vägdes innan som filtrerade 20ml av reaktorslösningen. Pappret torkade i ung under 
104°C över natten som då vägdes igen med bara fasta fasen kvarvarande. Pappret försattes i en 
aluminiumkopp som brändes i ugn under 550°C, det lämnar icke organiskt material kvarvarande som 
kunde vägas och jämföra med. Resultaten redovisas i Tabell 1, Tabell 2, Tabell 3 och Tabell 4.  

2.5 FT-IR 
Bioslamprover togs direkt från reaktorn som torkades i torkskåp över natten i 104° C. Proverna togs i 

början, första, fjärde, sjunde och tionde timmen under experimentets gång som redovisas i Figur 7, 

Figur 8, Figur 9, Figur 10 och Figur 11. Proverna torkades i aluminiumkoppar tills de var helt torra. Det 

torkade proven maldes till ett fint pulver som lades på kristallen som mätte transmittansen i 

proverna. Resultatet sparades i ASCII format och sammanställdes i Microsoft Excel. 

2.6 Soxhlet extraktion 
Innan soxhlet extraktion gjordes på bioslamprover förberedes de med hänvisning från (Jiang, X., et al 

2005). Bioslamprover som vart infrysta tinades upp och placerades tillsammans med 20 ml metanol 

med omrörning i 30 minuter. Lösningen torkades i torkskåp över natten i 55° C. Dagen därpå togs de 

torkade proverna ut för att genomgå en soxhlet extraktion tillsammans med 50 ml aceton under fem 

timmar. Efter extraktionen var klar stängdes kondensorn av och aceton avdunstades från den lösta 

fasen då PHA erhölls i kvarvarande vätska. Detta kristalliserades om med iskall etanol som blandades 

under omrörning, därefter avdunstade. Kvarvarande ansågs vara PHA som vakuum filtreras ut på ett 

filterpapper som vägs till den fasta fasen av PHA. 

Mängden av förhållandet g PHA/g doserat NaAc (X) i bioslamet beräknades med hjälp av följande 

ekvation 

𝑋⌊%⌋ =
𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑥ℎ𝑙𝑒𝑡𝑙ö𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 [𝑔]

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡 𝑁𝑎𝐴𝑐 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑡 [𝑔]
∗ 100                        (1) 

 

Halten PHA i bioslamet (Y) beräknades med hjälp av följande ekvation 

𝑌⌊%⌋ =
𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑥ℎ𝑙𝑒𝑡𝑙ö𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 [𝑔]

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑆Ä [𝑔]
∗ 100                        (2) 

  

2.7 Fluorescens Mikroskopi 
10 ml bioslam togs direkt från reaktorn i början och i slutet av försöken. Provet koncentrerades upp 

med att låta det sedimentera och hälla av vattenfasen. Kvarvarande prov färgades med en 

egenspädd lösning med 0,2% Nile Blue. Blandningen pipeterades på ett provglas som lades i 
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mikroskopet. Mikroskopet är utrustad med en lampa som belyste provet med 440 nm som exciterar 

elektroner i vätskan som gör att endast den lyses upp. Figur 4 visar uppställningen av mikroskopet 

samt tillhörande utrustning. 

 

 

Figur 4 Visar fluorescensmikroskopet tillsammans med tillhörande utrustning som tog bilderna på reaktorslösningen för att 
se PHA i bakterierna. 
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3. Resultat 

3.1 DO och pH 
Figur 5 visar en typisk trend för matning av bakterierna. När 600mg NaAc tillsattes, sjönk mängden 

löst syre i reaktorn då mikroorganismerna började jobba på att bryta ner acetatet som konsumerar 

syre i processen som omvandlar det till koldioxid och vatten som restprodukt. När 

mikroorganismerna hade konsumerat allt substrat steg koncentrationen av DO igen. Följaktligen var 

substrat alltid tillgänglig men det var inte uppehållet i överskott. Substratet begränsas i intervallet 

mellan pulser som indikerad av en minskning av andningshastigheten hos bakterierna som 

representeras med en ökning i DO koncentration i Figur 5. Löst syre i reaktorslösningen mättes samt 

loggades där syftet var att enklare kunna se när nästa dos natriumacetat skulle tillsättas utan att bli 

för hög koncentration i lösningen. Figur 6 visar pH som loggades under tidens gång där trenden 

stämmer in precis på samma sätt som löst syre. pH översteg inte mer än det intervall som anses vara 

rimligt för att inte störa den naturliga mikrobiologiska kulturen när NaAc tillsätts i dos.  

 

 

Figur 5 Bilden illustrerar ett exempel från Gruvöns bruk hur händelseförloppet ser ut under experimenttidens gång.  
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Figur 6 Bilden illustrerar ett exempel från Gruvöns bruk hur händelseförloppet ser ut under experimenttidens gång. pH i 
reaktorslösningen mättes samt loggades. 
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3.2 FT-IR 
Här visar Figur 7, Figur 8 och Figur 9 transmittansen i det spektrat som valdes att fokusera på mellan 

900 till 1900 med anledning till att främst studera frekvenserna runt 1540, 1650 samt 1735. Enligt en 

liknande studie från (Valentino, F., et al 2014) hänvisas personer som förespråkar PHA ackumulation 

kan hänvisas till de områdena i spektrat med distinkta toppar vid dessa frekvenser. Med 

bioslamprover som torkats och malts till ett finkornigt pulver visar varje linje som är plottad i 

diagrammet ett enskilt prov. Man kan tydligt se en trend från de tio timmar som bioslamet utsätts 

för från alla tre bruken att linjen sjunker lägre. Tydligast ser man topparna hos bioslamet från 

Bäckhammars bruk med frekvenserna runt 1430 och 1570 medan det bioslam från Skoghall och 

Gruvön håller ett mer jämt förhållande på formen av kurvan med utgångsläget.  

Det verkar vara de typiska dubbla toppar för Amide I och II toppar, dessa bör observeras konsekvent 

om man skannar aktiverat slam till exempel, nämner Alan2 i ett mail efter att ha fått se Bäckhammars 

FT-IR skanningar. 

Resultaten visar i Figur 7, Figur 8 samt Figur 9 att det bioslam som reagerat mest med substratet är 

Gruvöns bruk med den lägst sjunkande linjen, följt av Skoghalls bruk och sist Bäckhammars bruk. 

Figur 10 och Figur 11 visar jämförelsen av referensproven som inte undergick någon dosering av 

NaAc. Resultatet visar i Figur 10 och Figur 11 att bioslam som doserades kontinuerlig med NaAc, ger 

lägre transmittans och som följer referensensprovets form på kurvan. Med en lägre transmittans kan 

provet se mer lovande ut för att innehålla PHA, även om det kvävs mer analyser för att stödja detta 

kan man med säkerhet säga att bakterierna har gjort något typ av arbete med substratet av att 

jämföra referens och sista provtagning efter de tio timmarna med dosering samt under 

experimentets gång hur fort de jobbat. Gruvöns bruk hade bioslamet som arbetade mest jämt under 

experimentets tid så varje prov är enkla att urskilja mellan varandra samt sjönk lägst ner bland 

transmittansen. I Figur 7 visar Bäckhammars bruks bioslam arbetade väldigt snabbt i början men 

avtog snabbt efter en kort tid, hänvisning till att det finns få bakterier i bioslamet jämförelsevis 

Gruvöns bioslam. Här visade ett resultat på transmittansen sjönk med upp till 5% samt 15% hos 

Gruvön, vilket kan tyda på att en bildning av PHA i reaktorlösningen är högre än de andra två 

bioslamen. En särskiljande C = 0 toppen som skulle föreslå för PHA som är vid ~1730 cm är av den 

största med hos Gruvöns bioslam. Kapaciteten hos det mest lovande bioslamet har en möjlighet att 

efter en reaktortid på tio timmar med luftning samt tillsatt natriumacetat ge 13,6 % av PHA per VS.  

                                                           
2 Alan Werker, School of Chemical Engineering, The University of Queensland, St. Lucia, QLD 4072, 

Australia 
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Figur 7 Figuren illustrerar den transmittans som FT-IR analysen gav från Bäckhammars bruk. Varje linje som är dragen 
representerar varje individuellt prov som togs under experimenttiden på 10 timmar. 

 

Figur 8 Figuren illustrerar den transmittans som FT-IR analysen gav från Skoghalls bruk. Varje linje som är dragen 
representerar varje individuellt prov som togs under experimenttiden på 10 timmar. 
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Figur 9 Figuren illustrerar den transmittans som FT-IR analysen gav från Gruvöns bruk. Varje linje som är dragen 
representerar varje individuellt prov som togs under experimenttiden på 10 timmar. 
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 Figur 10 Figuren illustrerar den transmittans som FT-IR analysen gav från Skoghalls bruk. Varje linje som är dragen 
representerar varje individuellt prov som togs under experimenttidens slut efter de 10 timmar, varav övre är referensprovet. 

 

Figur 11 Figuren illustrerar den transmittans som FT-IR analysen gav från Gruvöns bruk. Varje linje som är dragen 
representerar varje individuellt prov som togs under experimenttidens slut efter de 10 timmar, varav övre är referensen. 
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3. 3 Organiska ämnen VSS och suspenderande ämnen SÄ 
Tabell 1 och Tabell 2 visar resultaten för mängd suspenderande ämnen i reaktorslösningen, som i det 

här fallet är i stort sett bara biomassa. Från respektive bruk vid början och efter de tio timmarna som 

de fick NaAc doseringar. Prov 1 och Prov 2 är de dubbelprover som gjordes som visar snarlika resultat 

mellan varandra. Referensprovet är det prov som inte doserades med NaAc. Som väntat är resultaten 

högre efter doseringarna av NaAc i reaktorn som Tabell 2 visar med suspenderande ämnen som 

tillsattes under provtidens gång som baktalerierna kunde jobba på.  

Mängden suspenderande ämnen visar sig i särklass störst hos Gruvön av alla bruk med över 5 gånger 

så mycket jämfört med den näst största i referensproven. Det var då Gruvöns bioslam blev tjockare 

än de andra två brukens, både av att reningstekniken gör det med en slamretur och att det hade 

använts under en lång tid i reaktorn på bruket. 

 

Tabell 1 SÄ före visar skillnaden i början av experimentets gång mellan de olika brukens suspenderande ämnen som finns i 
reaktorn, gjord via gravimetriks analys. 

Start SÄ Bäckhammars bruk Skoghalls bruk Gruvöns bruk 

Prov 1 [mg/l] 360 2100 9505 

Prov 2 [mg/l] 325 2054 9696 

Referens [mg/l] 300 1788 9485 

 

Tabell 2 SÄ efter visar skillnaden i slutet av experimentets gång mellan de olika brukens suspenderande ämnen som finns i 
reaktorn, gjord via gravimetriks analys. 

Slut SÄ Bäckhammars bruk Skoghalls bruk Gruvöns bruk 

Prov 1 [mg/l] 343 1850 10 545 

Prov 2 [mg/l] 360 2220 9335 

Referens [mg/l] 230 1675 3120 

 

Tabell 3 och Tabell 4 visar VSS, de flyktiga organiska ämnena som man kan hitta i provet före och 

efter experimenttiden. Här lika så ser man en trend av att mest finns i Gruvöns bruk, följt av Skoghall 

och sist Bäckhammars bruk. Med de olika teknikerna som reningsverken använder sig av är det ett 

väntat resultat. Med Gruvön som pumpar tillbaka sitt slam ger det en längre uppehållstid som gör 

det tjockare och med fler bakterier som kan hinna dela på sig och äta mycket. Med Skoghalls bruk är 

det lång uppehållstid med, men det blir en långsam svält så det finns inte mycket mat för bakterierna 

som gör att de kan överleva och dela på sig. Bäckhammars bruk har mest fibrer i sitt vatten som ska 

renas så det finns lite mat för bakterierna som är lättnedbrytbart. 

Tabell 3 VSS före visar skillnaden av flyktiga organiska ämnen i början av experimentets gång mellan de olika brukens 
biomassa som finns i reaktorn, gjord via gravimetriks analys där proverna förbrändes. 

Start VSS Bäckhammars bruk Skoghalls bruk Gruvöns bruk 

Prov 1 [mg/l] 220 1850 9056 

Prov 2 [mg/l] 310 1903 8130 

Referens [mg/l] 220 1866 9485 
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Tabell 4 VSS efter visar skillnaden av flyktiga organiska ämnen i slutet av experimentets gång mellan de olika brukens 
biomassa som finns i reaktorn, gjord via gravimetriks analys där proverna förbrändes. 

Slut VSS Bäckhammars bruk Skoghalls bruk Gruvöns bruk 

Prov 1 [mg/l] 335 1755 10 135 

Prov 2 [mg/l] 385 1945 9335 

Referens [mg/l] 130 1570 8380 

 

Resultatet för totala mängden organiskt kol (TOC) bekräftar att bioslamet från Bäckhammars bruk i 

Tabell 5 syns att halten TOC sjönk något under försöken med slam från Gruvön och Skoghall. Medan 

det steg kraftigt under försöket med slam från Bäckhammar som hamnade utanför mätområdet. 

Jämfört med Skoghalls och Gruvöns bioslam visar goda resultat på att ackumuleringen gått väl till i 

Tabell 5 med låga mängder kol i reaktorslösningen.  

Tabell 5 Visar skillnaden i början av experimentets gång mellan de olika brukens TOC som finns i reaktorn, gjord via kemisk 
analys i kyvetter LCK 386. 

LCK 386 Bäckhammars bruk Skoghalls bruk Gruvöns bruk 

Utgångsläge [mg/l] 49 165 165 

Prov 1 [mg/l] < 300 233 141 

Prov 2 [mg/l] < 300 245 145 

Referens [mg/l] 32 156 153 
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3.4 Näringsämnen 
Med att inte tillsätta kväve eller fosfor utan istället låta bakterierna använda det som finns naturligt i 

bioslamet kommer bakteriekulturen tydligare kunna visa sina potentialer utan modifikation. Efter 

experimenttiden hos varje reaktor visar en lägre halt av dessa ämnen som tyder på att 

mikroorganismerna har konsumerat en del av näringsämnen under tiden i reaktorn. Resultaten i 

Tabell 6 och Tabell 7 visar alla en sjunkande halt av näringsämnena vilket tyder på detta. 

Dubbelproverna varierade något, förhållande till referensprovet vilket visar hur känsliga och 

lättpåverkade biologiska systemen är, fler prover skulle ge en större säkerhet men en begräsning på 

två stycken valdes att göras. 

Tabell 6 visar skillnaden av experimentets gång mellan de olika brukens fosforhalt som finns i reaktorn, gjord via kemisk 
analys i kyvetter LCK 349. 

LCK 349 Bäckhammars bruk Skoghalls bruk Gruvöns bruk 

Utgångsläge [mg/l] 0,290 0,601 0,280 

Prov 1 [mg/l] 0,170 0,117 0,319 

Prov 2 [mg/l] 0,195 0,131 0,243 

Referens [mg/l] 0,210 0,148 0,323 

 

Tabell 7 Visar skillnaden i början av experimentets gång mellan de olika brukens kvävehalt som finns i reaktorn, gjord via 
kemisk analys i kyvetter LCK 304. 

LCK 304 Bäckhammars bruk Skoghalls bruk Gruvöns bruk 

Utgångsläge [mg/l] 0,023 0,059 0,039 

Prov 1 [mg/l] 0,018 0,035 0,027 

Prov 2 [mg/l] 0,020 0,064 0,014 

Referens [mg/l] 0,027 0,043 0,074 
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3.5 Soxhlet extraktion 
Tabell 8 sammanfattar resultaten från Soxhlet extraktionens förlopp. Baserat på FT-IR analyserna 

valdes de två mest intressanta bioslamen ut för att undersökas. Mängden som gick att extrahera ut 

från de frysta proverna efter att ha tinats lyckades extrahera en mängd mellan 0,5 och 1 ml från 1,5 

dl bioslam. Resultaten visar att mängden bioslam från Gruvöns bruk var mest som kan ses i 

provmängdbiomassa 0,057g mer. Detta påverkade den totala mängden biomassa som kunde filtreras 

av i slutet men aspekten som är viktig i den här studien är resultatet från soxhlet extraktionen är 

mängd PHA förhållande till biomassans volym som man kunde erhålla. Här visar resultaten att 

Gruvöns bioslam är bäst på att ackumulera PHA inuti cellerna jämfört med Skoghall med ett resultat 

på 15,83 % jämförelsevis med det längre 6,33 % som de kunde ackumulera. Gruvön en större 

potential tack vare resultatet på 13,6% under de tio timmarna som doseringen skedde. Om man 

skulle nå samma nivå mellan Skoghalls och Gruvöns biosalm efter en längre experimenttid är en 

möjlighet som resultaten inte visar. Men den här studien väljer att begränsa tiden till tio timmar som 

ger Gruvön till fördel som var snabbast på att ackumulera PHA mellan de två bruken.  

Tabell 9 visar hur mycket substrat som tillsattes till reaktorerna. Hur mycket som kunde tillsättas 

baserades på när bakterierna återhämtade sig efter att ha konsumerat dosen, mängden löst syre 

ökade och nästa kunde tillsättas. Risken av att tillsätta för mycket är att bakterierna kan strunta i att 

äta överhuvudtaget om det finns för mycket mat att tillgå runt om sig. Därför kunde mer tillsättas i 

Gruvöns bioslam jämfört med Skoghalls och Bäckhammars bioslam.  

Tabell 8 Soxhlet extraktion från 1,5dl infryst prov från slutet av experimentiden. 

Soxhlet Extraktion Skoghalls bruk Gruvöns bruk 

Prov extraherat [ml] 0,5 1 

Provmängd biomassa [g] 0,5 0,7 

Prov filtrerat [g] 0,038 0,095 

PHA/VS [%] 7,6 13,6 

Andel PHA från tillsatt NaAc 
[%] 

6,33 15,83 

 

Tabell 9 Mängd tillsatt NaAc till de olika reaktorerna. 

Natriumacetat Bäckhammars bruk Skoghalls bruk Gruvöns bruk 

Prov 1 [g] 9 9 12  

Prov 2 [g] 9 9 12  

Referens [g] 0 0 0 
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3.6 Nile blue 
Figur 12 är en bild från bioslamet på Skoghalls bruk där en behandling av Nile blue har färgat PHA 

inuti cellerna. De partier som är ljusa i bilden kan betraktas som PHA som belyses med UV-ljus, om 

inget PHA skulle närvara skulle bilden vara helt svart som högra halvan av bilden visar jämfört med 

vänstra delen som lyses upp. Detta talar för ingen kvantitativ analys men kan visa att det finns PHA i 

bioslamet som kan studeras och analyseras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 12 Visar en bild på vattnet från Skoghalls bruk behandlad med Nile blue som 
belyses med UV-ljus. 
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4. Diskussion 
Hypotesens logik kunde stärkas med flera olika analysmetoder från de olika bruken. Hypotesen kring 

de bakterier som besitter förmågan att lagra energi under festförhållanden som kommer i 

användning till svältperioder kommer ha en större potential. Ett bioslam som utsätts för stora 

mängder substrat på en och samma gång, jämförelsevis en liten jämn tillgång kommer de bakterier 

som besitter förmågan med energilagrande genen att gynnas mest. De som inte klarar av att lagra 

energi för överlevnad efter att allt substrat är slut tills nästa stora mängd tillsätts, kommer att dö ut 

helt enkelt ut. Bruken som utsätter sitt bioslam mest för såna förhållanden är Gruvön, följt av 

Skoghall därefter Bäckhammar. 

Vad som utgör den effektivitet som skiljer bruken åt kan vara flera aspekter. I den här studien vill 

man isolera andra faktorer så man endast kunde studera bakteriekulturens kapacitet på att 

ackumulera PHA. Med hjälp av det naturliga urvalet kommer bakterier mer lämpade för att lagra PHA 

överleva längre om de har den gen som behövs för att spara energi för kommande svältperiod 

medans andra bakterier dör ut på grund av brist på mat. Genom att upprepa förhållandet för 

bakteriekulturen med svält samt fest förhållanden som hypotesen lyder kommer fler antal bakterier i 

bioslamet från bruket innehålla bakterier med den här genen, som medför förmågan att lagra PHA 

under festförhållanden som kommer till användning under svältperioden. Detta kunde hänvisas till 

resultaten som pekar åt att den tillsatta mängden NaAc tog bakterierna upp bäst i Gruvöns bruk som 

är tränade på att snabbt ta åt sig lättnedbrytbart. Att bakterierna sedan valde att lagra det som PHA i 

sig visar soxhletextraktionen på, med det största utbytet som kunde erhållas av de två mest 

intressanta bruken. De två bruk som valdes ut baserades från de som hade störst mängd biomassa i 

sitt bioslam från Tabell 4, minst mängd TOC efter tillsättning av substrat från tabell 5 samt 

händelseförloppet fån FT-IR analysen. Resultaten hänvisar även att hypotesen stämmer.  

En rangordning av de olika bruken baserat på ackumulerat PHA från soxhletextraktion samt mängden 

acetat som bakterierna åt upp baserat på TOC analyserna kan göras. Bäckhammars bruk var sämst på 

att ackumulera PHA som hade en bakteriekultur som fått jämt med tillflöde på mat. Gruvön som var 

bäst på att ackumulera PHA har bakteriekulturen som lärt sig att snabbt konsumera maten. Med 

aktivitet hos bakterierna konsumeras även näringsämnen som kväve och fosfor vilket var den största 

skillnaden före och efter hos Gruvöns bioslam, följt av Skoghalls, därefter Bäckhammars bruk som 

stärker hypotesens logik. Resultaten från FT-IR visar att Bäckhammars bruk inte kunde använda 

acetatet som doserades lika fort som de två andra bruken. Slammet var utspätt och slammet består 

till stor del av fibrer. Det finns därför inte så mycket aktiv biomassa i tre-litersreaktorn. Därför 

förbrukar de så lite acetat, som även medförde en hög halt TOC som uppmättes i slutet av 

experimentet.  

En viktig förståelse som resultatet gav var hur rangordningen av de olika bruken var. Med Guvön som 

bästa och Bäckhammars bruk som sämst i den här studien det vidare för teorier om att en viss typ av 

reningsteknik har en påverkan i resultaten, vara Gruvöns bioslam är att föredra och se närmare på i 

framtida försök. Med de resultaten kommer detta kunna ge hänvisningar till fortsatt arbete inom 

området med samma hypotes.  

Resultaten tyder på att det är möjligt med att PHA kan lagras inuti cellen från minst två de tre bruken 

som inkluderades då det valdes att göras endast på två av de bästa bruken baserat på FTIR, TOC, VSS 

samt näringsämnen. FT-IR analysen visade ett mycket svagt värde av PHA i Bäckhammars bruk och 

kunde sållas bort.  

Vad det här betyder för studien är att man kan visa karaktärsdragen om proverna ger upphov till 

kapaciteten av PHA samt att hypotesen kommer kunna appliceras till framtida studier. 
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Karaktärsdragen kommer från de olika reningsteknikerna som bioslamet genomgår, som gör att de 

bakterierna med bättre lämpade egenskaper kan urskiljas. 

Uppställning av experimenten med de tre olika reaktorerna var enkel. Med god omrörning och 

luftning från akvariepumparna finns det väldigt lite som kan gå fel i reaktorerna. Med pipetering av 

600 mg tillsatt NaAc blev det en mycket noga dosering varje gång. En jämförelse med likande studie 

från (Chan, C. M., et al. 2017) som tillsätter acetat till en reaktor för att se om bakteriekulturen kan 

lagra PHA visar samma mönster i form av pulser som stiger och sjunker på Figur 5 och Figur 6 där de 

lyckades erhålla PHA från extraktion precis som den här studien försökt med. När man jobbar med 

biologiska system kan oförutsägbara händelser störa ut vissa system som är känsliga. I det här fallet 

valdes det att göra dubbelprover från varje bruk ifall något skulle inträffa. I studien talar resultaten 

på att dubbelproverna var lika. 

FTIR-ATR gav resultat som tyder på ett typiskt mönster som likartade studier kommit fram till. Med 

en konstant sjuknade transparens under hela spektrat visar det att något mer har hänt än bara tillsatt 

NaAc. Idag finns det flera olika teorier om vad som tyder på PHA med hjälp av en FTIR. Som tidigare 

nämnts från en liknande studie från (Valentino, F., et al 2014) hänvisar de till personer som 

förespråkar PHA ackumulation kan hänvisas till band i spektrat med distinkta toppar runt 1637 samt 

1536. Dessa bindningar vid de här frekvenserna har rapporterats som Amide band 1 och Amide band 

2 som är associerat med cellulära proteiner. Det nämns även att närvaron av bandet med 

dubbelbindningen mellan kol och syre (1735 cm) i proverna av biomassa är även känt att innehålla 

PHA, bekräftade att IR-spektra kunde användas för att plotta PHA-produktionen i den här studien 

jämfört med det som kunde extraheras med soxhlet. 

Trenden av de två topparna runt 1430 samt 1570 framgår tydligt i Bäckhammars bruk men inte lika 

tydligt i de andra två bruken. Med den karakteristiska trenden vad alla resultat visar de någon typ av 

koncentrationshöjning av det specifika ämnet vilket ökar för varje tidsenhet som provet är taget. 

Spektra avslöjar toppar vilket alla tidigare har en koppling till närvarande PHB i ren form. Runt 1730 

samt 1200-900 cm. Förklarningen till topparna är att grafen inte är normaliserad. Om skanningarna 

inte normaliseras är det vilseledande att överväga "skillnader”. Man kan däremot tyda på drag och 

karaktär hos de olika bioslamen. Vad detta kan säga är att resultaten från studien gör FTIR som 

analysmetod blir till viss del ett kluvet svar då enklast att urskilja resultaten före och efter 

experimenttiden var från den sämsta biomassan från Bäckhammars bruk. Gruvön samt Skoghall 

visade en lägre procent i transmittans vilket kan tyda på en högre koncentration av PHA men det 

framgår inte alls lika tydligt av att döma från tidigare studier där topparna borde framstå tydligare. 

FTIR är i sig inte en instrumentell teknik direkt avsedd för kvantitativa mätningar men den kan enkelt 

se sammansättningar av molekyler som man kan spåra under olika provtagningar. Baserat på FT-IR 

enligt (Valentino, F., et al 2014) är det dubbelbindning mellan kol- och syre, samt enkelbindning kol- 

syre- kol bindning. Dessa bindningar befinner sig inom väglängderna ~1730 samt mellan ~1200-900 

cm. Här visade ett resultat på transmittansen sjönk med upp till 5% samt 15%, vilket demonstrerar en 

bildning av PHA i reaktorlösningen. Kapaciteten hos det mest lovande bioslamet har en möjlighet att 

efter en reaktortid på tio timmar med luftning samt tillsatt natriumacetat ge 13,6 % av PHA per VS 

Soxhlet extraktionen var en mycket givande analys i studien. Med den mängd som gick att extrahera 

ut från torr biomassa var väldigt liten men visar ändå att det är fullt möjligt att erhålla efter 

experimentets gång. Detta var en milsten i resultaten och under studiens gång då det visar att 

studien var lyckad och även med hjälp av de olika mängderna som kunde extraheras ut att hypotesen 

stämmer in här med. Med så pass små mängder skulle mer noggranna resultat kunna erhållas om 

volymerna var större som man jobbade med. Varje gång man omkristalliserade vätskan med metanol 

för att rena den kom inte alltid all PHA att omkristalliseras som gick förlorad till vägningen i slutet. 
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Detta gör det även till en mycket stor felkälla att förlita sig på, men vad den även medförde kommer 

kunna ge hjälp åt framtida studier då extraktionen bör effektiviseras och utgöra en större del än vad 

den gjorde i den här studien för att lyckas få tydligare resultat. En längre tid med tillsättning av 

substratet kommer medföra en högre halt att arbeta med och analysera på. Tio timmar med 

reaktorsförsök gav en liten mängd att arbeta med. En större mängd skulle ha varit bättre att arbeta 

med som även skulle medfört ett säkrare resultat, framförallt till soxhletextraktionen. Genom att 

förlänga tiden med tillsättningen av substratet från tio timmar till exempelvis 24 timmar till 

reaktorerna, kommer det medföra en högre halt i bioslammet som går att analysera på. Tidigare 

studier visar att efter 24 timmar börjar ackumuleringen av substratet i bakterierna avta. (Bhuwal, A. 

K., et al 2013) 

4.1 Felkällor 
Felkällorna för den här studien är ett flertal. För ett idealt förhållande ska mängden luft som tillsätts i 

botten av reaktorerna mätas och distribueras mer jämt i lösningen. Ytterligare ska ett 

vakuumförhållande eller likande finnas ovanför reaktorn som gör att ingen luft kommer i kontakt 

med reaktorslösningen förutom den som bara tillsätts i botten.  

FT-IR var heller inte normaliserad som gör den mindre pålitlig, då den endast gick att förlita sig på att 

visa karaktären som såg mest lovad ut för vidare soxhlet analys. 

Nile blue analysen var mest för pedagogiska skäl att kunna se PHA som fanns som man kunde se med 

blotta ögat. Är ingen kvantitativ analys eller kan visa på något sätt en rangordning med karaktärsdrag 

hos bioslamen. 

Den största är från soxhlet extraktionens små volymer. Med att jobba med så pass små volymer som 

soxhlet extraktionen gjordes, är det känsligt för yttre påverkan och att lyckas få de kemiska utbytena 

på ett så korrekt sätt som möjligt för ett gott utbyte.  

Resultaten är inte pålitliga för kvantitativa mätningar men vad man kan säga med flera stöttande 

metoder är att en viss typ av reningsteknik kommer att ge fördel för PHA lagrande bakterier som 

även förhöll sig till hypotesen. Detta gör det intressant för framtida arbeten som kan välja att minska 

bredden på studien och välja metoder som har mindre osäkerheter gällande kvantitativa.  

5. Slutsatser 
Baserat på de analysmetoderna som studien innefattar kan slutsatsen dras att det bioslam som gav 

det bästa utbytet var Gruvöns bruk, vilket även stämde bäst förhållande till hypotesen. 

Rangordningen av brukens olika bioslam förhålles till hypotesen där Skoghalls bruk var näst bäst följt 

av Bäckhammars bruk som var sämst med att ackumulera PHA i bakteriekulturen.  

Studien visar att det är fullt möjligt att ta restströmmar från Gruvön samt Skoghalls bruk och med 

hjälp av en kort nedbrytbar kolkedja lyckas ackumulera PHAs upp till 13,6 % av PHA per VS som kan 

extraheras via en soxhlet extraktion. 

 

5.1 Fortsatt arbete 
PHAs för bioplast kommer att vara intressant för framtiden om följande: 

Moderna metoder behövs för att lyckas få en tillräckligt hög halt i reaktorerna för att det ska vara 

lönsamt, satsreaktor bör väljas åt sidan då en enklare förutsättning behövs av hur förloppet i 
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reaktorn kommer kunna förutses. En kontinuerlig framställning med mindre reaktorer kommer 

enklare att kunna förutspås och kontrolleras med hög kvalitét.  

Polymerens egenskaper beror främst av: typ av polyester, råmaterial samt tillsatsstrategi och 

jäsningsstrategier  

Polymerens tillverkningskostnad beror främst av: kolkälla, jäsningsstrategier och produktseparation 

samt rening.  

Nya metoder för PHA isolering samt reningsprocesser, exempelvis aceton med en returström istället 

för äldre varianter av klorerade lösningsmedel. 

Den här studien innehåller väldigt många fysiska moment för att lyckas få en så bred grund att kunna 

bygga vidare på, för bättre resultat kan det bli intressant att endast försöka fördjupa sig inom 

enstaka moment för att lyckas fälla ut mer PHA i en reaktor. 

Framtida studier bör ge en längre tidsram än tio timmar för tillsättning av substratet göra en stor 

skillnad. 
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