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SAMMANFATTNING 

Plast i naturliga miljöer är ett stort problem i dagens läge då materialet oftast inte är 100 % 

biologiskt nedbrytbart. Plasten bryts ner till bitar i mikrostorlek, dvs. under 5 mm. Mikroplasten 

ackumuleras i landmassor likväl som i vattendrag och hav. Eftersom materialet kan bära 

mycket högre koncentrationer av miljögifter än den naturliga miljön så ökar den halter 

cancerframkallande- och hormonstörande ämnen hos djur. Plast är bevisligen farligt för 

biologisk mångfald och måste minskas. 

Bioplast är en plast med biologiska komponenter men behöver därför inte vara biologiskt 

nedbrytbar i den naturliga miljön, som t.ex. PLA, polylaktid. Den plasten är baserad på majs 

men endast nedbrytar i stränga industriella processer. En annan familj av polymerer som kan 

skapa 100 % biologiskt nedbrytbar plast är PHA, Polyhydroxyalkanoater. Det innebär att PHA 

bryts ned till CO2 och vatten inom de sex områdena som omfattar all naturlig miljö. 

I denna rapport har det undersökts producering av PHA från skogsindustriellt bioslamm. 

Bioslammet som det har utförst fyra försök på i denna rapport är från reningsverket som hör 

till Gruvöns pappersbruk. Bioslammet som har tagits är returslam efter sedimentering. 

Försöken som har utförts har haft temperaturbegränsningar, 20oC och 35oC, för att se hur 

temperaturen påverkar PHA-ackumuleringen. Det gjordes fyra försök på 10 timmar vardera, 

dvs. två försök på varje temperatur. Försöken utfördes i cylindriska tankar på 50-, 45-, 31-liter, 

anledningen att volymen skiljde mellan försöken är för att möjligheten inte alltid fanns att 

hämta samma mängd bioslam från Gruvön vid varje tillfälle. Försöken utfördes över tre dagar 

med förberedelser dag 1, utförande dag 2 och FTIR- och TOC-analyser dag 3. Under dag 2 har 

tillsatser av substrat varit en viktig faktor då det har varit pulsmatning med tidsintervall mellan 

30- och 60 minuter. Substratet har varit ättiksyra och natriumacetat då bakterierna använder 

acetatet som en lättnedbrytbar kolkälla. Skillnaden mellan ättiksyra och natriumacetat är att 

den senare har en minimal påverkan på pH-värdet vid tillsättning. 

Aspekter som har undersökts i samband med försöken har varit b.la. syrehalt, pH-värde, 

temperatur och acetatförbrukning. 

Syftet har varit att få en insikt i hur temperaturen påverkar bakterierna från en blandad kultur 

och deras förmåga att ackumulera polyhydroxyalkanoat (PHA). Rapporten ska sedan kunna 

användas som beslutsunderlag vid framtida PHA-producering samt vidarestudier i ämnet. 

Målet med studien är att undersöka hur ackumulering av PHA och acetatförbrukningen 

påverkas vid 20oC respektive 35oC. 

Resultaten visar att de önskade temperaturerna inte riktigt uppnåddes då de blev 22oC och 

33oC. Det ses tydligt att bakterierna förbrukar betydligt mindre mängder substrat vid 22oC än 

vid 33oC utan att PHA-ackumuleringen påverkas nämnvärt. Skillnaden i 

ackumuleringshastigheten mellan de två temperaturerna var såpass liten att den anses 

försumbar. Den maximala PHA-halten uppnåddes tyvärr inte på grund av försökens 

tidsbegränsning på 10 timmar. 

Slutsatsen är att lägre temperaturen leder till mindre acetatförbrukning men lika hög PHA-

ackumulering, att ackumuleringshastigheten är försumbar samt att 10 timmar ackumuleringstid 

inte var tillräckligt för att nå maximala halter av PHA. 

Framtida studier i ämnet borde kolla på följande problemställningar:  

• SÄ-koncentrationens inverkan på acetatförbrukning och PHA-ackumulering. 

• Stegrande eller kontinuerlig tillsättning av substrat.  

• Temperatur och tillsättning av substrat, dess inverkan på syrehalten. 

• Tidsaspekt vid PHA-ackumulering. 

Dessa problemställningar har tagits fram utifrån denna rapport, dvs. vilka faktorer som 

uppmärksammades till att ha potential till att vara viktiga inför PHA-produktion i pilotskala. 

 



 

 

 
Indextermer (nyckelord) – Ättiksyra, PHA, vattenrening, temperatur 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Plastic in natural environments is a big problem in today's situation as the material is usually 

not 100 % biodegradable. The plastic is broken down into pieces of micro-size, meaning below 

5 mm. The micro-plastic accumulates in landmasses as well as in watercourses and oceans. 

Because the material can carry much higher concentrations of environmental toxins than the 

natural environment, it increases the levels of carcinogenic and endocrine disruptors in animals. 

Plastic is apparently dangerous for biodiversity and must be reduced. 

Bioplast is a plastic with biological components but therefore does not have to be 

biodegradable in the natural environment, such as PLA, polylactide. The plastic is based on 

corn but only degrades in severe industrial processes. Another family of polymers capable of 

producing 100 % biodegradable plastic is PHA, Polyhydroxyalkanoates. This means that PHA 

is broken down into CO2 and water in the six areas that cover all natural environments. 

In this report, the production of PHA from forest industrial biosludge has been investigated. 

The biological sludge that has been used in four attempts in this report is from the sewage 

treatment plant that belongs to Gruvön's paper mill. The sludge that has been taken is the return 

sludge after sedimentation. 

The attempts that have been performed have had temperature limitations of 20°C and 35°C, 

to see how the temperature affects PHA accumulation. Four attempts were done in 10 hours 

each, meaning two attempts at each temperature. The attempts were carried out in cylindrical 

tanks of 50-, 45-, 31-liter, the reason that the volume differed between the attempts is because 

the possibility was not always available to retrieve the same amount of bio-sludge from Gruvön 

on each occasion. The attempts were carried out over three days with preparations on day 1, 

execution on day 2 and FTIR- and TOC-analyzes on day 3. During day 2, additions of substrate 

have been an important factor since there has been pulse feeding with time intervals between 

30- and 60 minutes. The substrate has been acetic acid and sodium acetate since the bacteria 

use the acetate as an easily degradable carbon source. The difference between acetic acid and 

sodium acetate is that the latter has a minimal effect on the pH-value when added. 

Aspects that have been investigated in connection with the attempts have been e.g. oxygen 

content, pH-value, temperature and acetate consumption. 

The purpose has been to gain an insight into how the temperature affects the bacteria from 

a mixed culture and their ability to accumulate polyhydroxyalkanoate (PHA). The report should 

then be used as a basis for decision-making in future PHA production and further studies on 

the subject. 

The aim of the study is to investigate how the accumulation of PHA and acetate consumption 

is affected at 20oC and 35oC, respectively. 

The results show that the desired temperatures were not really achieved when they became 

22°C and 33°C. It is clearly seen that the bacteria consume considerably smaller amounts of 

substrate at 22oC than at 33oC without the PHA accumulation being significantly affected. The 

difference in the rate of accumulation between the two temperatures was so small that it is 

considered negligible. The maximum PHA content was unfortunately not achieved due to the 

10 hour attempt time limit. 

The conclusion is that the lower temperature leads to less acetate consumption but equally 

high PHA accumulation and that the difference in accumulation rate between the two 

temperatures is negligible and last that 10 hours of accumulation time was not sufficient to 

reach maximum levels of PHA. 

Future studies on the subject should look at the following issues: 

• The impact of SE concentration on acetate consumption and PHA accumulation. 

• Increasing or continuous addition of substrate. 

• Temperature and addition of substrate, its impact on oxygen content. 



 

 

• Time aspect of PHA accumulation. 

These issues have been developed on the basis of this report, meaning which factors were 

highlighted to have the potential to be important for PHA production on a pilot scale. 
 

Index terms (keywords) – Acetic acid, PHA, water purification, temperature  
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1. Nomenklatur 

Nomenklatur 
POPs Persistenta Organiska Miljögifter 

PLA Polymjölksyra 

DO Dissolved Oxygen (Löst syre) 

SÄ Suspenderade Ämnen 

PHA Polyhydroxyalkanoater 

FDA U S Food and Drug Aministration 

VFA Volatile Fatty Acid (Flyktiga fettsyror) 

SRT Slamretentionstid 

HRT Hydraulisk Retentionstid 

SBR Sequencing Batch Reactor 

TOC Totalt Organiskt Kol 

FTIR Fourier Transform Infrared Spektroskopi 
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2. INLEDNING 

2.1. Introduktion 

Plast och dess miljökonsekvenser 

Människan startade en massproduktion av plast redan på 1950-talet, sedan dess och fram till 

2015 har det framställts sammanlagt 8,3 miljarder ton plast (1). Fram till 2015 hade 

uppskattningsvis 6,3 miljarder ton plast blivit skräp där endast 9 % blev återvunnet, 12 % gick 

till förbränning och hela 79 % ackumulerades i landmassor eller den naturliga miljön (1). 

Plastavfall är ett problem över hela världen, där plasten förorenar vattendrag och hav så illa 

att mikroplaster har börjat synas i den mänskliga näringskedjan (2). Plasten finns i djur från de 

minsta zooplankton ända upp till stora djur som valar (3). Detta material kan bära 106 gånger 

högre koncentration av POPs jämfört med vatten på grund av dess stora hydrofobiska yta (2). 

Djur som får i sig plast får förhöjda halter av miljögifter som t.ex. PBDE, PAH, PCB, DDT, 

Bisfenol A och ftalater (2). Plast ökar även uppkomsten av invasiva arter (3) och (4). Både 

macro- och mega plaster har potential att bära ett brett spektrum av arter och stödja tillväxten 

av reproduktiv livskraft i haven (4). Plastens överflöd, långa hållbarhet och dess långa 

resesträckor gör dem till en stor potentialvektor för spridning av organismer (4). Konsekvenser 

från denna cykel av hög plastkonsumtion och bristfällig avfallshantering världen över börjar 

visa sig mer och mer tydligt (5) och (6). För att få bukt med problemet behövs ett bättre sätt att 

hantera plast och dess avfall. 100 % biologiskt nedbrytbar plast kan hjälpa att minska mängder 

bestående plast i den naturliga miljön. 

 

Bioplast 

Det finns flera sorters plaster som placeras under kategorin bioplast, t.ex. PLA som är en 

plast baserad på majs. PLA bryts endast ner under stränga industriella 

komposteringsförhållanden (7) och är därför inte 100 % biologiskt nedbrytbar i naturliga 

förhållanden. PHA är däremot en biologiskt framställd plast som är 100 % biologiskt 

nedbrytbar enligt (8) och (9). 

 

100 % Biologiskt nedbrytbar plast 

Bio-producerad plast som är 100 % biologiskt nedbrytbar har börjat ses som en lösning med 

stor potential på plastproblemet. Det finns sex standarder som måste uppfyllas för att en plast 

ska vara 100 % biologiskt nedbrytbar, det innebär att plasten måste vara biologiskt nedbrytbar 

i sötvatten, saltvatten och marina vatten samt anaerobisk och aerobisk kompost för hemmabruk 

samt industrier (9). PHA är intressant att studera eftersom de kan brytas ned till 100 % i en 

naturlig miljö (8) och (9). 

 

Polyhydroxyalkanoater (PHA) 

Plast består av polymerer och kan framställas biologiskt. Polymererna är då intracellulära 

föreningar som finns i bakterier som archaea men även i några få eukaryoter som jäst och 

svampar (10). Archea och eukaryoter behöver syre för att kunna arbeta, därav luftas slammet 

under försöken. PHA består av kol- och energilagringspolymerer som särskilda bakterier 

producerar när det finns rikliga mängder kolkälla och andra näringsämnen är begränsade (10). 

Bakterier som utsätts för svält- och festförhållanden, dvs. låg samt hög tillgång på substrat i 

omgångar inom reningsverket kommer lära sig att lagra extra energilagringspolymerer så att 

de inte dör under längre svältperioder (10). Överskottsslam med innehåll av bakterier som har 

tränats via svält- och festförhållanden i reningsverket har störst möjlighet att lagra PHA vid 
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efterföljande processer. Högst PHA-halt förekommer vid kontinuerlig tillgång på substrat (10, 

11), (11) har även resultat på att PHA-halten minskar då bakterierna hamnar i svält och börjar 

äta upp sitt eget lager med energilagringspolymerer, dvs. PHA. Rapporten säger även att 

kontinuerlig matning kan ge ett större spektrum i producerade polymerer (11). Enligt (10, 11) 

visar att bakterierna kan ackumulera 50–90 % PHA av sin egen vikt vid kontinuerlig matning. 

PHA kan användas för att bilda alla sorters plast som t.ex. hårdplast och mjukplast samt är 

godkänd av FDA för mathantering (9). Det har tidigare undersökts och visats att PHA har flera 

miljömässiga fördelar i jämförelse med fossil plast. Dessa ses i fyra kategorier som är global 

uppvärmningspotential, försurningspotential, terrestrisk eutrofieringspotential och foto-

oxidationsbildnings potential (12). I (12) framkommer fakta att det kan användas 

egenproducerad VFA, tidigare benämnt som substrat. Den miljömässiga prestandan av 

behandlingsprocesserna förbättras då dess biprodukt kan användas och motiverar idén att 

kommunala avloppsreningsverk ska bli leverantörer av förnybara råmaterial som PHA (12). 

 

Gruvöns Bruk 

Gruvöns bruk är ett pappersbruk med både massa- och pappersproduktion. På bruket finns 

fem pappersmaskiner och tre massalinjer (13). De producerar 710 000 ton pappersprodukter 

per år (13). Bruket hanterar vatten från skogsindustrin på en mängd om ca 46 000 m3/d, där 

vattnets innehåll kommer från att veden kokas. Vattnet efter behandling genom 

massaprocessen och även möjligen genom blekeriet innehåller nästan alla ämnen som veden 

innehåller (14). Gruvöns bruk har två huvudsakliga tillverkningsprocesser för pappersmassa, 

sulfat- och neutralsulfitprocess Maria Sandberg1. Reningsverket har en kombinerad biofilm 

och aktivslamprocess som även kallas Multibio. Processavloppen renas med aerob biologisk 

process som kräver stora mängder luft som tillsätts med hjälp av kompressorer som i sin tur 

använder den största delen el i reningsverket (14). Bakterierna går igenom en fem-stegsprocess 

för rening av vattnet, där bakterierna utsätts för både svält och fest. Slammet avskiljs efter det 

femte steget och delar av det recirkuleras till det tredje steget. På så vis upplever bakterierna i 

slammet upprepat svält- och festprocess (10). Bioslammet som har använts i den här studien är 

returslam efter sedimenteringen från Gruvöns bruk, dvs. efter femte steget. Gruvöns bruk 

användes eftersom de hade bäst samarbete med universitet samt att deras vatten var bäst lämpat 

för försöken Maria Sandberg1. 

 

Temperaturberoende PHA-ackumulering 

Slammet som har använts i den här studien kommer ifrån från Gruvöns reningsverk. I dag 

destrueras slammet genom att det blandas med svartlut och indunstas innan det bränns i 

sodapannan Maria Sandberg1, men i denna rapport undersöks möjligheten att använda slammet 

till produktion av 100 % biologiskt nedbrytbar plast i form av PHA. I (15) har PHA-

ackumulering med fosfor begränsning testats vid 10oC, 20oC och 30oC i fyraliters SBR 

reaktorer. Med SRT på 10 dagar och HRT på 10 timmar, framkom det att mest PHA hade 

ackumulerats vid 10oC. Temperaturen i SBR reaktor var en viktig faktor vid mixad kultur och 

PHB produktion (16). PHB ingår i samma familj som PHA. Vid 35oC renar bakterierna vattnet 

bäst för flera olika ämnen som t.ex. SÄ (17). Då är frågan om bakterierna som ska ackumulera 

PHA verkligen behöver ha en temperatur på 35oC och hur skulle de påverkas om temperaturen 

sänks. Inriktningen mot temperaturer i denna rapport görs för att ta reda på mer om hur denna 

aspekt påverkar bakterierna förutom att PHA-ackumuleringen ökar. Här undersöks 20oC då 

tillgång till ett system för kyla var begränsat och rumstemperatur var enklast att genomföra. 

 

 
1 Maria Sandberg, Karlstad Universitet, Universitetslektor. Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. 

Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper. 
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2.2. Syfte 

För att få en insikt i hur temperaturen påverkar bakterierna från en blandad kultur och deras 

förmåga att ackumulera PHA. Rapporten ska sedan kunna användas som beslutsunderlag vid 

framtida PHA-producering samt vidarestudier i ämnet. 

 

2.3. Mål 

Målet med studien är att undersöka hur ackumulering av PHA och acetatförbrukningen 

påverkas vid två temperaturer. De temperaturerna som ska undersökas är 20oC och 35oC. 

Studiens mål är att ta reda på följande: 

- Mängd substrat som bakterierna förbrukar vid de undersökta temperaturerna. 

- Temperaturens inverkan på ackumuleringshastigheten 

- Mängd PHA som bakterierna kan ackumulera vid de undersökta temperaturerna. 

 

2.4. Avgränsningar 

Avgränsning som gjordes var att begränsa försökens temperaturintervall. Försök 1 och 2 

gavs intervallet 19-21oC medan försök 3 och 4 gavs intervallet 34-36oC. 

3. METOD 

Bioslammet som har använts i dessa försök har varit från skogsindustrin, mer direkt 

returslam efter sedimenteringen från Gruvön’s reningsverk. 

Försöken har översiktligt gått till så att vid dag 1 hämtas returslam efter sedimentering från 

Gruvön’s bruk, detta slam hälls i en tank som sedan luftas och tempereras. Dag 2 tillsätts 

substrat och PHA-ackumulering startas, provtagning sker 1 gång/h. Under dag 3 förbereds 

proven för FTIR-analyser samt sohxlet extraktion. Det genomfördes fyra försök, två försök på 

varje temperatur. Temperatur, volym slam, SÄ-halt och datum för utförande tillhörande 

respektive försök kan ni se i Tabell 1. 

 
Tabell 1 - Översikt över utförda försök 

Försök 1 2 3 4 

Temperatur [oC] 22 22 33 32 

Volym slam [L] 50 31 43 50 

SÄ [g/L] 7,2 10,4 5,3 6,8 

Datum för utförande 2019-03-07 2019-05-09 2019-04-03 2019-03-07 

 

Anledningen att volymen skiljde mellan omgångarna är för att möjligheten inte alltid fanns 

att hämta samma mängd bioslam från Gruvön vid varje tillfälle. 
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3.1. Luftning 

Av säkerhetsskäl placerades tankarna under en ventilationskåpa för att eventuella 

legionellabakterier ska ventileras ut och minska risken för legionärssjukan/lunginflammation. 

Dessa bakterier är luftburna i aerosoler och kan komma ut i luften när vattnet i tankarna luftas. 

Rören som användes hade en innerdiameter på 0,195 m. Vattnet luftades med en bottenluftare 

för att tillföra syre till bakterierna. Instrumentet som användes för att mäta DO var av märket 

Hach och modell LDO101, samma modell användes i alla tankarna. Syremätaren var inkopplad 

i en HACH HQ40d. 

Tankarna började luftas redan dag 1 för att se till att allt substrat i vattnet var slut inför försökens 

början dag 2. Luftningen sattes till 10 l/min under dag 1 och sänktes till 5 l/min under dag 2. I 

försöken har luftflödet justerats för att halten löst syre, DO inte skulle överskrida 6 mg/l samt 

inte underskrida 1 mg/l. Luftningen justerades med flödesmätaren i Figur 1. 
 

 

Figur 1 - Anordning för reglering av luftflöde. Värdena representerar ett flöde i enheten [l/min]. 

 

  

3.2. Värmning 

För att försök 3 och 4 skulle kunna hålla upp sina temperaturer på 35oC användes värmare 

av märket EHEIM. Modell 3613 har en effekt på 75 W och användes i försök 4 medan 

modell 3619 med en effekt på 300 W användes i försök 3. Värmarna startades redan dag 1 för 

att ha nått sin maximala temperatur vid försökens start på dag 2. 

Försök 1 och 2 krävde ingen värmning då de skulle ha rumstemperatur, 20oC. Försök 4 

värmdes till max och blev 32oC. Försök 3 hade högre effekt av värmning samt isolering på 

utsidan av röret som ses i Figur 2, och hamnade på 33oC. 
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Figur 2 - Isolerad 50 liters tank. 

3.3. Provtagning 

Provtagning skedde 1 gång/tim under dag 2 i försök 1, 3 och 4 där varje prov centrifugerades 

för att sedan torkas, mer info om detta samt TOC-analys läses i Centrifiguering, TOC och 

torkning. I försök 2 togs endast prov tre gånger under försöket för att underlätta utförandet, 

proven centrifiguerades och torkades på samma sätt som resterande försök. 

Tre gånger om dagen, dvs. morgon, lunch och kväll tas det även ett SÄ prov som beskrivs i 

SÄ-analys. Varje prov tas ut i 200 ml, där bakterierna dödas direkt efter uttag genom tillsättning 

av svavelsyra (H2SO4) tills pH-värdet har sjunkit under 2. Sedan delas provet upp i 

centrifugering och analys av SÄ. 

 

3.4. SÄ-analys 

För att bestämma totala mängden bakterier i slammet, analyserades halten SÄ vid dag 1. 

Prover togs dagen innan ackumuleringsförsöket samt i början, i mitten och i slutet av försöket. 

SÄ provet vacuumfiltrerades enligt Figur 3. Filtret vägs innan filtrering samt efter det har fått 

torka i ugnen, som har en temperatur på 103oC, så att vatten har förångats och endast lämnat 

SÄ kvar. Provet ligger i ugnen över natten, 12 timmar, för att säkerhetsställa att provet blir helt 

torrt. 
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Figur 3 - Vacuumfiltrering där filtret placeras i den vita koppen och bioslam hälls i och sugs ut genom 

filtret. Vacuum skapas av undertryck genom strömmande vatten i anslutande rör. Vattenlås är placerat 

för att undvika kontaminering av provet. 

För att få ut total mängd bakterier i varje försök används ekvation [1] och [2], volym slam 

vid respektive försök visas i Tabell 2. 

 
Tabell 2 - Värden till ekvation [1] och [2]. 

Försök 1 2 3 4 

Torkad SÄ [g] 0,22 0,31 0,15 0,2 

Slam [ml] 30 30 30 30 

Volym slam [L] 50 31 43 50 

 

Bakterie/liter slam =
𝑇𝑜𝑟𝑘𝑎𝑑 𝑆Ä [𝑔]

𝑆𝑙𝑎𝑚 [𝑚𝑙]
∗ 1000      [1] 

 

Total mängd bakterier [g] = Bakterie/liter slam ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑠𝑙𝑎𝑚   [2] 

 

3.5. Substrat/matning 

Under PHA-ackumuleringsförsöket är det viktigt att bakterierna inte hamnar i svält för då 

börjar de konsumera den PHA de har ackumulerat, därför måste det alltid finnas tillgång på 

mat. För att veta när substrat ska tillsättas mättes halten DO i intervaller om 30 sekunder vid 

varje försök. När substrat tillsätts sjunker syrenivån eftersom bakterierna förbrukar syre när de 

äter substrat. Ökande syrenivå är en indikator på att substratet börjar ta slut, då tillsätts nästa 

dos substrat. 

Det aktiva substratet som användes i samtliga försök var acetat som är en lättnedbrytbar 

kolkälla. I försök 1, 2 och 4 tillsattes acetatet i form av ättiksyra, i försök 3 tillsattes det som 

natriumacetat och detta tas upp närmare senare i texten. 

För att beräkna lämplig mängd acetat som skulle ge en dos 1 gång/tim utfördes först ett SÄ-

prov för att ta reda på mängden bakterier/försök. I ekvation [3] vid första försöket, dvs. försök 

1 och 4, utgicks det från tidigare försök Maria Sandberg1. Dosen som försök 3 och 2 utgick 

ifrån blev bestämd från ekvation [3] och [4], värden ses i Tabell 3, försöken pågick i 10 timmar. 
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Tabell 3 - Värden för ekvation [3] och [4]. 

Försök 1 2 3 4 

Total dos HAc [ml] 220 206 294 355,6 

Total dos NaAc [ml] 0 0 42 0 

Total mängd bakterier [g] 358 323 208 340 

 

Vid försök 2 och 3 är ekvation [3] baserad på försök 1 och 4 för att få en mer korrekt dos 

acetat. HAc och NaAc som har använts i försöken hade en koncentration på 25 %. 

 

𝐻𝐴𝑐 [𝑔]

𝑆Ä [𝑔],𝑡𝑖𝑚
=

𝐷𝑜𝑠 𝐻𝐴𝑐 [
𝑚𝑙

𝑡𝑖𝑚
]∗0,25

Total mängd bakterier [g]
        [3] 

 

Ekvation [4] ger en dos HAc att utgå ifrån inför kommande försök. 

 

𝐻𝐴𝑐 [
𝑚𝑙

𝑡𝑖𝑚
] =

Total mängd bakterier [g]*
𝐻𝐴𝑐 [𝑔]

𝑆Ä [𝑔],𝑡𝑖𝑚

0,25
       [4] 

 

Bakterierna äter inte allt i HAc utan endast själva acetatet. Acetat kan man få från olika 

ämnen som t.ex. HAc eller NaAc. Vid beräkning av hur mycket acetat som har tillsatts utgår 

beräkningarna ifrån [5], där substrat är HAc eller NaAc, ämnenas molmassa visas i Tabell 4. 

 

Acetat [g] =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑠 𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 [𝑚𝑙]∗0,25

𝑀𝑜𝑙𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡
∗ 𝑀𝑜𝑙𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝐴𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡    [5] 

 

 

Tabell 4 – Molmassa för ekvation [5]. 

Ämne Kemisk formel Molmassa [g/mol] 

Ättiksyra CH3COOH 60,052 

Natriumacetat NaC2H3O2
 82,034 

Acetat C2H3O2
-1 59,044 

 

 

3.6. Centrifiguering, TOC och torkning 

Som det har nämnts tidigare i rapporten så togs prover ut en gång per timme om 200 ml från 

försök 1, 3 och 4 men endast tre gånger från försök 2 under dag 2. Morgon, lunch och kväll 

togs det SÄ-prov samt en TOC-analys. TOC-analysen centrifiguerades i 5 min med en 

hastighet på 4000 rpm. Centrifugen är en Hettich zentrifugen, av modell D-78532 Tuttlingen. 

Efter centrifugeringen fanns det en fast fas och en klarfas. Klarfasen användes för TOC-analys 

i området 30-300 mg/l, provet var av modell LCK 386. Först tas 1 ml utav klarfasen och förs 

över till en provkyvett av TOC provet som sedan placeras i en TOC-X5 som avlägsnar CO2 

från utrymmet ovanför provet genom vibrationer och en frånluftsfläkt, maskinen är en Hach 

Lange, av modell TOC-X5. Provet placeras i TOC-X5 i 5 min. 

Ett gasmembran skruvas sedan fast snabbt på den mörka delen som är en CO2-indikator 

och sedan skruvas denna del ihop med provkyvetten. Detta prov placeras sedan i en värmare 

med den provkyvetten nedåt. Maskinen är här en Hach Lange, av modell LT200, där provet 

värms till 120oC i 2h. Efter 2h får provet stå och svalna tills den har en temperatur mellan 15-

25oC. Sedan tas provet för det sista steget där det placeras med CO2-indikatorn nedåt i en 

Hach Lange, av modell DR2800, som mäter TOC innehållet i mg/l. 
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3.7. FTIR 

Under dag 3 utfördes FTIR på det torkade provet som mortlades till partikelstorlek < 90 

µm. Provet belyses med infrarött ljus av våglängder mellan 0 och 4000 cm-1. Ljuset 

absorberas av de kemiska föreningar som provet innehåller. Olika bindningar i provet 

absorberar ljus vid olika våglängder. Våglängder mellan 1500-1800 cm-1 har viktiga band för 

PHA och detta intervall har lagts fokus på (18).  PHA är en polyester och består till stor del 

av esterbindningar som i sin tur består av dubbelbindningen mellan kol och syre, C=O, och 

ger en stark topp runt 1735 cm-1 (18). 

FTIR används för att hitta ackumulerad PHA och enligt (18) finns nyckelband av PHA vid 

1724 cm−1. Det rapporteras att även band mellan 1728 cm−1 and 1744 cm−1 var karakteristiska 

för PHA (18). Den exakta platsen för bandens topp är känd för att variera med kristalliniteten 

av PHA samt dess kedja av polymerer. Absorbans som mäts med FTIR har direkt koppling 

till PHA, dvs. att högre halter absorbans motsvarar högre halter PHA, exakt hur mycket högre 

är dock osäkert. 

Testerna utfördes för alla fyra försöken och kurvor skapades i excel för tydligare se 

topparna av PHA. Kurvorna normaliserades, dvs. de gjordes om så att alla linjer i ett diagram 

fick utgångsläge från en oberoende våglängd. Med [6] beräknades en faktor av absorbansen 

vid våglängden 1575 cm-1, då denna våglängd inte anses innehålla PHA. 

 

 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =
0,1

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠,1575 𝑐𝑚−1        [6] 

 

Värdet 0,1 i [6] har tagits för att hålla kurvorna inom rimliga värden på y-axeln, det 

innebär att värdet 0,1 har tagits fram genom tester. Faktorn multiplicerades med absorbansen 

vid alla våglängder för att få en normaliserad kurva. Detta upprepades för varje torkat prov 

biomassa. 

Ett snabbt förtydligande ger att FTIR mäter våglängder i ett prov, våglängder absorberas 

av provämnet och ger därmed y-axeln i kommande diagram. Absorbans är en egen enhet och 

0-100 % absorbans motsvarar värdena 0-1. 

 

3.8. Extraktion 

Utvinning av PHA skedde genom en extraktion med aceton, så kallad soxhlet extraktion 

(10). Detta utfördes i anordning som visas i Figur 4. 
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Figur 4 - Anordning för extraktion av PHA ur biomassa. 

 

Innan extraktionen startas vägs den rundbottnade flaskan. Filtret fylldes med 2,97 g 

biomassa och flaskan fylldes med 50 ml aceton. Acetonet kokas och ångan färdas till 

kondensorn. Kondenserad aceton hamnar i filtret med biomassa där den löser upp PHA från 

biomassan och tar med sig ämnet till flaskan där acetonet börjar om sin cykel men lämnar 

kvar extraherad PHA. Denna process pågår i 5h och i just detta fall fick acetonet sedan kokas 

bort så enbart PHA blev kvar. Flaskan vägs efter acetonet har kokats bort, mellanskillnaden i 

vikt ger mängd extraherad PHA.  

4. RESULTAT 

4.1. Sammanställning 

I Tabell 5 syns en sammanställning över resultaten från de fyra försök som har utförts. 

 
Tabell 5 - En sammanställning över resultaten från de fyra försöken. Acetat/SÄ visar hur mycket acetat 

de olika försöken har förbrukat och är viktiga inför slutsatsen av rapporten. 

Försök 1 2 3 4 

Temperatur [grader] 22 22 33 32 

Volym slam [L] 50 31 43 50 

Syrehalt [mg/l] 3-4,2 3,2-6 1-5 1-3,5 

Volym [L] 50 31 43 50 

Acetat från ättiksyra [g/10h] 54,08 50,60 72,27 87,41 

Acetat från natriumacetat [g/10h] 0,00 0,00 7,56 0,00 

SÄ [g/L] 7,2 10,4 5,3 6,8 

Acetat / SÄ [g Acetat/ g SÄ] 0,15 0,16 0,38 0,26 

Tid [timmar] 10 10 10 10 

Absorbans vid 1724 cm-1 0,12 0,091 0,134 0,127 
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4.2. Syrehalt, pH-värden och tillsättning av substrat 

I Figur 5 syns hur det lösa syret har varierat under testet i försök 1, där temperaturen har 

varierat mellan 22,2oC till 22,9oC. DO sjunker när substrat tillsätts och ökar när bakterierna 

får slut på substrat. Den ökade halten DO indikerar att det är dags att tillsätta nästa dos. Det 

kan ses att tillförsel av HAc skedde var 30e minut. Det fanns inte tillgång till pH-mätare vid 

försöket därför saknas pH-värden i Figur 5 under försökstiden. 

 
Figur 5 - Syrehalten vid försök 1, 22oC, under 10 timmar. Sänkningen av syrehalt som ses vid kl.13 är på 

grund av en sänkning av luftflödet från 5 l/min till 3 l/min. Sänkningen utfördes då DO inte behövde vara 

så högt. 

I Figur 6 syns hur det lösa syret samt pH-värden har varierat under försök 2, där temperaturen 

har varierat mellan 21,4oC till 22,5oC. Det kan ses att tillförsel av HAc skedde var 60e minut. 

Notera att pH-värdet inte sjunker under 5,8 under en längre tid då bakterierna slutar arbeta 

vid lägre pH-värden (19). 

 

 
Figur 6 - Syrehalten och pH-värden vid försök 2, 22oC, under 10 timmar. 

I Figur 7 syns hur det lösa syret har varierat vid försök 3, där temperaturen har varierat 

mellan 32,4 oC och 33,7 oC under försöket. Det kan ses att tillförsel av HAc skedde var 30-
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40e minut. Notera att pH-mätningen inte startade förens efter ca 4h då det inte fanns någon 

pH-mätare tillgänglig innan dess. 

 
Figur 7 - Syrehalten och pH-värden vid försök 3, 33oC, under 10 timmar. 

I Figur 8 syns hur det lösa syret samt pH-värden har varierat vid försök 4, där 

temperaturen har varierat mellan 30,9oC till 31,8oC under försöket. Det kan ses att tillförsel 

av HAc skedde var 40e minut. Notera att även här sjunker pH-värdena under 5,8 flera gånger 

men aldrig tillräckligt länge för att bakterierna ska sluta arbeta. 
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Figur 8 - Syrehalten och pH-värden vid försök 4, 32oC, under 10 timmar. 

I Figur 9 syns tillsatserna vid försök 3. Här var acetatet i form av natriumacetat (NaAc), vid 

de två första tillsatserna eftersom detta ämne inte påverkar pH-värdet men tyvärr tog NaAc slut 

och fick då ersättas av HAc. Stegringen av dos blev vid ändring av acetatets form och dosen 

ökades med avseende på tid och pH-värde. Försök 3 valdes att visa som resultat då dessa 

tillsatser skiljde sig från resterande försök. 

 
Figur 9 - Tillsättning av substrat vid försök 3 under 10 timmar. Färgerna representerar olika substrat. 

NaAc tog slut så substratet byttes till HAc. 
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4.3. SÄ-analys 

I följande tabell redovisas de totala mängderna SÄ och volymen slam vid respektive försök. 

Tabell 6 - Här ses total mängd bakterier vid varje försök. Att slammet har hämtats vid olika tillfällen och 

att bakteriekulturen varierar mellan dagarna syns extra tydligt vid försök 3 i jämförelse med resterande 

försök. 

Försök 1 2 3 4 

SÄ [g] 358 323 208 340 

Volym slam [L] 50 31 43 50 

 

4.4. Centrifiguering, TOC och torkning 

 

Tabell 7 - Resultat från TOC-analys. 

Försök 1 2 3 4 

Start [mg/l] <30 119 99,4 <30 

5 timmar [mg/l] 121 101 >300 89,9 

10 timmar [mg/l] 122 95,2 107 121 
 

4.5. FTIR 

FTIR mäter våglängder i ett prov, våglängder absorberas av provämnet och ger därmed y-

axeln. Absorbans är en egen enhet och 0-100 % absorbans motsvarar värdena 0-1.  

I Figur 10 syns resultatet av FTIR-analysen från försök 1, 22oC, där våglängder mellan 

1500-1800 cm-1 är inkluderade. 

 
Figur 10 - Här ses absorbansen som uppnåddes vid försök 1, 22oC. PHA syns vid våglängder 1724- och 

1728-1744 cm-1. Fokus har lagts på nyckelbandet vid 1724 cm-1. Färgerna representerar tider då proverna 

togs. 

I Figur 11 syns FTIR-analysen från försök 2, 22oC, där våglängder mellan 1500-1800 cm-1 

är inkluderade. Här togs enbart tre prover över hela dagen för att underlätta försöket. Som ses 

i figuren så fungerade inte normaliseringen och därmed visar felaktiga resultat. 
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Figur 11 - Här ses absorbansen som uppnåddes vid försök 2, 22oC. PHA syns vid våglängder 1724- och 

1728-1744 cm-1. Fokus har lagts på nyckelbandet vid 1724 cm-1. Färgerna representerar tider då proverna 

togs. Normaliseringen fungerade inte i denna figur. 

I Figur 12 syns FTIR-analysen från försök 3, 33oC, där våglängder mellan 1500-1800 cm-1 

är inkluderade. 

 

Figur 12 - Här ses absorbansen som uppnåddes vid försök 3, 33oC. PHA syns vid våglängder 1724- och 

1728-1744 cm-1. Fokus har lagts på nyckelbandet vid 1724 cm-1. Färgerna representerar tider då proverna 

togs. 

I Figur 13 syns FTIR-analysen från försök 4, 32oC, där våglängder mellan 1500-1800 cm-1 

är inkluderade. 
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Figur 13 - Här ses absorbansen som uppnåddes vid försök 4, 32oC. PHA syns vid våglängder 1724- och 

1728-1744 cm-1. Fokus har lagts på nyckelbandet vid 1724 cm-1. Färgerna representerar tider då proverna 

togs. 

 
Figur 14 - Här visas absorbanshastigheten över tid för respektiva försök. Notera att linjerna inte har 

samma startpunkt och kan därför vara missvisande vid en snabb granskning. Notera även att försök 2 

inte kunde normaliseras korrekt och därför visar missvisande värden även här. 

4.6. Extraktion 

Ur 2,97 g bioslam extraherades 0,12 g PHA, dvs. 4,04 %. 
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5. DISKUSSION 

 

Substrat/matning 

Tillsatser av substrat har varierat i både frekvens och storlek mellan försöken men resultaten 

visar ändå tydligt att försök 1 och 2 som hade temperatur på 22oC, har ätit betydligt mindre 

mängd acetat/g SÄ, Tabell 5. Det visas även i FTIR-analysen att absorbansen vid samtliga 

försök ligger relativt nära varandra trots den stora skillnaden i förbrukad mängd substrat, Tabell 

5. Resultaten visar att temperaturen påverkar förbrukad mängd substrat men inte mängd 

ackumulerad PHA, dvs. vid lägre temperaturer förbrukas det mindre substrat men samma PHA 

halt uppnås som vid högre temperaturer, detta stämmer med vad som sägs i (15). 

Vid jämförelse av försök 3 och 4 ses det tydligt att bakterierna vid försök 3 har ätit mer 

Acetat/g SÄ mer än vid försök 4, Tabell 5. Det kan även ses att absorbansen är smått högre vid 

försök 3 än vid försök 4, Tabell 5. Vid försök 3 var det en annorlunda bakteriekultur och 

stegrande tillsatser av substrat, Figur 9, som påverkade resultaten. Tillsatserna av substrat vid 

försök 3, Figur 9, ger slutsatsen att mer frekventa tillsatser ökar ackumuleringen av PHA och 

bekräftar det som sägs i (10, 11). 

Slutsatserna leder till att i större produktion ska slammet inte värmas, helst kylas för att 

undvika onödig förbrukning av acetat samt hålla ett konstant flöde av substrat för att öka halten 

ackumulerad PHA. 

 

FTIR 

I Tabell 5 ses en sammanställning av resultaten tydligt, försök 1 och 4 har lika hög absorbans 

vid de tre undersökta våglängderna. Försök 3 ligger lite högre i absorbans mot försök 4 och 

varför det är så har redan diskuterats ovan. 

Försök 2 ligger lite lägre i absorbans än försök 1, Tabell 5. Försök 2 har förbrukat samma 

mängd substrat som försök 1 men dess absorbans är lägre. Det beror främst på att 

normaliseringen inte har fungerat. Alla kurvor från försöken är normaliserade vid våglängden 

1575 cm-1 eftersom den våglängden inte ska ha någon koppling till PHA. Från kurvan till försök 

2 ses det att linjen för 10 timmar ibland ligger under startlinjen, detta indikerar att 

normaliseringen inte har fungerat korrekt. Att normaliseringen inte har fungerat kan bero på 

många faktorer men främst den faktorn att FTIR på försök 1, 3 och 4 utfördes vid samma 

tillfälle medan försök 2 gjordes i efterhand. Enligt Micke Andersson2 kan en så kallad baslinje 

i systemet ha ändrats på grund av andra prov som har utförts emellan men även 

rengöringsgraden av maskinen mellan försöken spelar också in. Detta påverkar pålitligheten 

kring 20oC försöken då resultaten inte kan understrykas lika starkt som försöken vid 35oC. 

Ackumuleringshastigheten har påverkats, i alla fall när det kollas på absorbansen då 22oC 

har ökat med 0,04 i absorbans under 10 timmar medan 33oC har ökat med 0,05 absorbans. 

Skillnad i ökningen är såpass liten att den är försumbar. Eftersom ökande absorbans är direkt 

kopplat till ökande halter PHA så kan slutsatsen dras att båda temperaturerna ackumulerar PHA 

lika snabbt. 

Slutsatsen är att FTIR för olika försök bör genomföras vid samma tillfälle för att minska 

felmarginalen i metoden. FTIR har även gett slutsatsen att bakterierna har ungefär lika hög 

ackumuleringshastighet vid 22oC som vid 34oC. Detta styrker återigen den tidigare slutsatsen 

ovan att slammet inte ska värmas utan snarare kylas i en större produktion. 

 

 
2
Mikael Andersén, Karlstad Universitet, Laboratorieingenjör. Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. 

Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper. 
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SÄ-analys 

Resultaten visar att koncentrationen SÄ i försök 2 ligger i det högsta laget medan försök 3 

är i lägsta laget i jämförelse med försök 1 och 4, Tabell 5. Differensen i SÄ beror på att slammet 

har hämtats vid olika tillfällen, Tabell 1, som resulterar i varierande SÄ och bakteriekultur. 

Detta styrks även av att försök 1 och 4 har lika hög koncentration av SÄ och dessa prover 

hämtades vid samma tillfälle från Gruvön, Tabell 1. 

SÄ-haltens inverkan på försöken är osäkert, men det kan ses att bakterierna vid försök 3 har 

ätit mer Acetat/g SÄ än vid försök 4, Tabell 5. Vid jämförelse av försök 1 och 2 har SÄ-halten 

inte påverkat mängden förbrukat substrat, Tabell 5. Absorbansen är lite högre vid försök 3 än 

försök 2 vid våglängd 1724-1 cm, hur mycket större andel PHA försök 3 innehöll är fastställdes 

inte. 

I SÄ-analysen finns det osäkerheter som t.ex. om filtret har legat tätt mot botten i den vita 

koppen från anordning i figur 3, om den inte har gjort det så kan SÄ har runnit förbi filtret och 

därmed påverkat resultatet. Felavläsning från provröret på antal ml som filtrerades kan också 

påverka resultatet. Hur kraftigt vacuumet faktiskt blev mättes aldrig men det upptäcktes att det 

ibland uppstod luftläckage som i sin tur försvagar vacuumet och därmed filtreringen. 

Resultaten visar tydligt på att koncentrationen SÄ och därmed bakteriekulturen varierar 

kraftigt från dag till dag i reningsverket men då resultaten inte visade någon tydlig inverkan av 

koncentrationen SÄ på PHA-ackumuleringen kan ingen direkt slutsatsen dras. Det som krävs 

är vidare studier i hur koncentrationen SÄ påverkar acetatförbrukning och PHA-ackumulering 

i både liten och stor försökskala. 

 

Luftning 

Resultaten från försök 1 och 2 visar att mindre doser substrat leder till lägre krav på 

syrehalten, Tabell 5. Bakterierna arbetar hårt och snabbt vid tillsatser av nytt substrat och 

därmed förbrukar en del av det tillgängliga syret. Resultaten hänvisar till att desto större doser 

substrat som tillsätts desto mer syre förbrukar bakterierna. Vid jämförelse av försök 1 och 2 

som var på 22oC så har matningen varit annorlunda och det verkar ha påverkat innehållet av 

DO vid försöken. Försök 1 hade svängningar av syre på 1,5 mg/l vid varje tillsats medan försök 

2 hade svängningar av syre på 2,5 mg/l. Detta styrker innebörden i att när tillsatserna är mindre 

och sker oftare så kan luftningen sänkas. 

Att DO skiljer sig såpass mellan försök 3 och 4 beror på mängden SÄ, dvs. bakterier, då 

försök 4 hade mer SÄ än försök 3, Tabell 5. Resultaten visar att högre halter bakterier medför 

större förbrukning av DO. En annan påverkande faktor är tillsatser av substrat, både i mängd 

och intervall. Dessa skiljer sig mycket mellan försöken och är troligtvis den mest påverkande 

faktorn. 

Resultaten leder till slutsatsen att vid större försökskala kan luftningen i slammet sänkas vid 

lägre och mer frekventa tillsatser av substrat. 

 

Värmning 

Resultaten visar att de önskade temperaturerna inte uppnåddes, varken med värmekälla eller 

utan. Temperaturen vid försök 3 och 4 har varierat + −⁄ 1oC och har legat på 32oC respektive 

33oC. Värmning krävdes inte till försök 1 och 2 då de ska ha en rumstemperatur på 20oC, båda 

försöken hamnade på 22oC. Denna skillnad från måltemperaturen samt avgränsningarna är 

minimal och tros inte ha påverkat försöken. 

Isoleringen på tanken vid försök 3 gjorde inte någon större inverkan utan att det är 

värmeförlusten genom tankens öppna topp som hade störst inverkan på temperaturen. Det kan 

även nämnas att det användes två värmare, en på 75W och en på 300W. En effektskillnad på 

225W gjorde enbart 1oC skillnad på temperaturen. För att uppnå måltemperaturen på 35oC 

behöver tankarna en annan lösning istället för högre effekt på värmningen. 
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Hur temperaturen har varierat genom hela tanken är osäkert då temperaturmätaren var 

placerad strax under vattenytan och värmaren var placerad närmare mitten av tanken. 

Omblandningen tros ändå ha varit kraftig under försöken då luftningen har varit konstant och 

skapat rörelser i tanken såpass att temperaturfördelningen blev relativt jämn under samtliga 

försök. 

Slutsatsen är att det inte behövs någon åtgärd för omblandning av slammet i mindre och 

större försök då luftningen skapar bra omblandning ändå.  

 

TOC-analys 

Resultaten från samtliga försök visar att temperaturen inte har någon inverkan på hur 

bakterierna förbrukar TOC. Försöken har visat att båda temperaturerna har haft TOC kvar efter 

12 timmars luftning men även att TOC har varit slut efter 12 timmars luftning. Resultaten visar 

att bakteriekulturen i bioslammet har skiljt i uppbyggnad från varje uttag i reningsverket och 

därmed påverkat hur bakterierna har förbrukat TOC. 

I både försök 2 och 3 visar TOC analysen att det finns organiska ämnen kvar i slammet vid 

start av försöken på dag 2, detta kan ha påverkat bakteriernas ackumulering av PHA då det till 

en början fanns andra alternativ till det acetatet de blev givna. Temperaturen har inte påverkat 

detta eftersom dessa försök hade en temperaturskillnad på 11oC. 

TOC-analysen visar inga större skillnader mellan 20oC och 33oC förutom vid försök 3 där 

den visar ett TOC-värde över 300 mg/l efter 5 timmar, men detta kan bero på att provet 

troligtvis togs nära inpå en tillsättning av substrat i tanken. 

Slutsatsen blir att temperaturen inte har någon inverkan på bakteriernas förbrukning av 

TOC. 

 

Extraktion 

Extraktion utfördes vid försök 2 efter 10 timmar. Provet hade en absorbans på 0,091 och 

resultatet gav 4,04 % PHA-halt efter 5 timmars extraktion. Resultatet här visar att försökets tid 

på 10 timmar inte är tillräckligt för att uppnå PHA-halter > 50 %.  

Vetskapen om hur värdet på absorbansen exakt påverkar halten PHA i bakterierna saknas 

men att det har visats att en ökande absorbans hör ihop med ökande halter PHA. Det utfördes 

enbart en extraktion och endast vid försök 2, därför kan inte en PHA-halt bestämmas med 

säkerhet från de andra proven. 

 

Vidare studier 

Den här rapporten lägger en grund för fortsatta studier i ämnet PHA-ackumulering. Det 

skulle behövas ytterligare undersökningar på flera saker. Nedan följer förslag på 

problemformuleringar som kan vara intressanta att undersöka i framtiden. 

• SÄ-koncentrationens inverkan på acetatförbrukning och PHA-ackumulering. 

Då koncentrationen av SÄ har varierat mellan försöken och verkar ha påverkat 

acetatförbrukning och PHA-ackumulering vid försök 3 och 2. 

• Stegrande eller kontinuerlig tillsättning av substrat.  

Vid försök 3 var det en stegrande tillsättning av substrat, Figur 9, och dess absorbans är 

högre än resterande försök, därför kan det vara värt att undersöka om ett av de två 

alternativen eller en kombination av båda ger högre absorbans/PHA-halt. 

• Temperatur och tillsättning av substrat, dess inverkan på syrehalten. 

Det har framkommit delresultat i denna rapport som har visat tendenser att lägre 

temperaturer och små doser med korta intervall gör att bakterierna förbrukar mindre syre 

och därmed kan leda till lägre luftningsbehov vid PHA-ackumulering. 

• Tidsaspekt vid PHA-ackumulering. 
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I denna rapport uppnåddes aldrig 40-90% PHA-halter som har beskrivits i lästa rapporter. 

En undersökning kan göras på vart det optimala tidsintervallet ligger, om det finns ett 

optimalt tidsintervall. 
 

6. SLUTSATS 

• Temperaturen har en tydlig inverkan på acetatförbrukning. Lägre temperaturer gör att 

bakterierna förbrukar mindre Acetat/g SÄ men bibehåller en högre absorbans. Försöken 

har visat att bakterierna ackumulerar PHA lika bra vid 22oC som vid 33oC. 

• Ackumuleringshastigheten mellan 20oC och 35oC var såpass lika varandra att den kan 

anses vara lika snabb för båda temperaturerna. 

• Mängd PHA som bakterierna kan ackumulera kan inte denna rapport svara på då 10h 

försökstid är för kort för att bakterierna ska kunna uppnå maximala halter PHA. 
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