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Förord  
 
I detta arbete har TRB, Transportörsnätverket med kunskap som drivmedel, som 
intresserar sig för drivmedel, och speciellt för biodrivmedel, varit industripartner. 
Ett tack till Lantmännen Reppe som bistod med bl.a. enzym till undersökningen. 
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Sammanfattning 

I denna studie undersöktes om fettinnehållet i matavfall kan utvinnas för att 
producera biodiesel. För att kunna isolera fettinnehållet bröts de andra två 
huvudbeståndsdelarna i matavfallet, protein och kolhydrater, ned, för att 
endast fettet skulle återstå. Det återstående fettet kan återfinnas som fast 
material eller eventuellt som dispergerat material i vattenfasen, på grund av 
emulgeringsmedel i matavfallet.  

Ett modellmatavfall, med känd sammansättning, tillverkades. Därefter 
testades olika metoder att bryta ned matavfallet. De olika metoderna var 
termisk behandling, sur hydrolys(saltsyra), enzymatisk hydrolys(α-amylas) 
samt mögelkulturen koji-kin.  

Efter respektive nedbrytning filterades matavfallet och TS-halten bestämdes 
för filterkakan. Filtratets volym och massa vägdes också.  För att separera 
fettet från filtratet användes vätske-vätskeextraktioner med hexan. I de fall 
där dubbelförsök gjorts tillsattes ena provet enzymet fosfolipas, för att bryta 
eventuella emulsioner av lecitin, som eventuellt kunde vara förekommande.  
Rejektet efter extraktionerna användes till att mäta COD ”Chemical Oxygen 
Demand”, detta för att bestämma hur mycket löst organiskt material som 
fanns i rejektet.  
På vissa av filterkakorna, men inte alla, utfördes fast fas-vätskefas 
extraktioner med hexan och från det utvunna fettet gjordes två stycken 
förestringar. 

Vid den första förestringen användes en bas, NaOH, som katalysator, vilket 
ledde till bildadet av tvålar. Det innebär att fria fettsyror fanns i det utvunna 
fettet. Fettsyrorna kan ha funnits i matavfallet från början, eller ha bildats 
under behandlingen. Vid den andra förestringen, med syra som katalysator, 
blev biodieseln svartfärgad, vilket tros bero på förekomsten av myoglobin. 
Eftersom myoglobin finns i muskler borde fettet, eller delar av det, kommit 
från matavfallets köttinnehåll. 

Som bäst extraherades 40 vikts-% ut av det totala fettet i matavfallet i detta 
arbete.   Av det fett som extraherats ut kom den största delen (ca 90 %) från 
filterkakorna, d.v.s. det fasta materialet som återstod efter behandlingarna.  
Det är oklart om fosfolipasen hade någon effekt, eftersom de prover som 
tillsatts fosfolipas inte gav något entydigt resultat. Det upplevdes dock som 
att det gick snabbare för organ- och vattenfaserna att separera vid tillsatts av 
fosfolipas.  

Den sura hydrolysen gav bäst resultat, då den ensam kan bryta ned stärkelse, 
cellulosa och protein. Den bröt ned mest fast material, gav höga mängder 
COD, men framför allt gav den en filterkaka med, som det verkar, hög 
fetthalt.  Emellertid så kunde det i enzymförsöken inte produceras rent fett 
då amylasen endast bröt ned stärkelse, inte protein. Det som förväntades av 
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enzymförsöken var att köttandelen skulle anrikas i den fasta återstoden. Det 
verkar dock som om att köttet dispergeras, det vill säga som små partiklar, i 
vätskefasen vid nedbrytningen och att den fasta återstoden har ungefär 
samma sammansättning som det ursprungliga provet (matavfallet). För att 
gå vidare med enzymerna behöver åtminstone proteinerna också brytas ned, 
t.ex. med proteaser.  

Ett förslag till process togs fram baserat på det bästa resultatet i arbetet, 
d.v.s. den sura hydrolysen. I processen bryts matavfallets proteiner och 
kolhydrater ned. Hydrolysatet filtreras, där filterkakan är rik på fett. 
Filterkakan får därefter upparbetas på ett ännu inte specificerat sätt. Filtratet 
och tvättvattnet recirkuleras för att späda nytt matavfall. Genom att 
recirkulera lösningen så kan eventuellt kemikalier återanvändas, värme 
återvinnas och halten kolhydrater i lösningen att höjas så att det eventuellt 
blir möjligt med alkoholjäsning, om man inte önskar röta lösningen. 
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Summary 

In this study the possibility to isolate fat from food waste was studied, in 
order to produce biodiesel. To isolate the fat content, the other main 
constituents, proteins and carbohydrates, was broken down, so only the fat 
would remain.  The remaining fat can be found, either as solid material or 
dispersed in water, due to emulsifiers in the food waste. 

A model food waste, with known composition, was created.  Different ways 
to break down the food waste was tested. The different ways were thermal 
treatment, acid hydrolysis (hydrochloric acid), enzymatic hydrolysis (α-
amylase) and a culture of mold, koji-kin.  

After the food waste had been decomposed, it was filtered and the dry 
substance of the filter cake was determined. The filtrates volume and mass 
was also measured. To separate the fat from the filtrates was liquid-liquid 
extraction with hexane used. In the cases when double trails had been 
performed, one of these was treated with the enzyme phospholipase, to 
break any emulsions caused by lecithin, which could be present. 
The rejects after the extractions was measured for COD, “Chemical Oxygen 
Demand”, to determine the amount of solved organic material in the rejects. 
On some filter cakes, but not all, solid phase-liquid phase extractions with 
hexane was performed and from the extracted fat, two transesterifications 
was performed.   

The first transesterification used a base catalyst, which produced soaps. This 
means that free fatty acids were present in the isolated fat. The fatty acids 
could have been present in the food waste from the start, or have been 
released during processing.  
In the other esterification, with acid as a catalyst, the biodiesel became 
black-colored, which is believed to be the result of absorption of myoglobin. 
Since myoglobin is present in muscles should the fat, or parts of it, have 
come from the meat in the food waste. 

In the best case in this study, 40 % by weight of the total fat was extracted. 
Of the fat that had been extracted, the most (around 90 %) came from the 
filter cakes, i.e. the solid materials that remained after the treatments. 
It is unclear if the phospholipase had any effect, since the samples which had 
been treated with phospholipase didn’t give any clear results.  However, the 
separation between the organic- and the water phase was experienced as 
faster for those treated with phospholipase. 

The acid hydrolysis gave the best results, due to the fact that this treatment 
alone can breakdown starch, cellulose and proteins. It broke down the most 
solid material, gave high amounts of COD, but above all gave a filter cake 
with, as it seems, high fat content.  However, in the enzyme tests could fat 
not be produced since the amylase only broke down starch and not proteins.  
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What was expected in the enzyme tests was that the meat percentage would 
be enriched in the solid remains. It seems, though; as the meat was dispersed 
in the water phase during the break-down and the solid remains has roughly 
the same properties as the original sample (the food waste). To go forward 
with the enzymes, at least the proteins must also be broken down, with for 
an example proteases.  

A process is presented based on the best results in this study, i.e. the acid 
hydrolysis. In the process is the food wastes proteins and carbohydrates 
broken down. The hydrolysate is filtered, where the filter cake is rich in fat. 
The filter cake is then to be processed further in a way not yet specified.  
The filtrate and the washing water are recirculated to dilute new food waste. 
By recirculating the solution can chemicals possibly be recycled, heat be 
recycled and the percentage of carbohydrates be raised so it possibly could 
be used for alcohol fermentation, should one not wish to produce biogas 
from it. 
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Abstract 

I studien undersöktes olika metoder för att bryta ned proteiner och stärkelse i 
matavfall, så att endast fettet skulle återstå, som råmaterial för 
biodieselproduktion. 
Ett modellmatavfall, med känd sammansättning, bröts ned med termisk 
behandling, sur hydrolys(saltsyra), enzymatisk hydrolys(α-amylas) samt 
mögelkulturen koji-kin. Efter filtrering av nedbrutet matavfall extraherades 
fett ur filtratet och ur vissa filterkakor, med hexan. Mängden löst organiskt 
material i filtraten bestämdes med COD, Chemical Oxygen Demand.  

Det utvunna fettet innehöll fria fettsyror och tros kommit, åtminstone delvis, 
från matavfallets kött. Som bäst extraherades 40 vikts-% ut av det totala 
fettet i matavfallet i detta arbete.  Av det fett som extraherats ut kom den 
största delen (ca 90 %) från filterkakorna, d.v.s. det fasta materialet. Det är 
oklart om fosfolipasen, som tillsattes vid vätske-vätskeextraktionerna hade 
någon effekt att bryta eventuellt förekommande emulsioner av lecitin. 

Den sura hydrolysen gav bäst resultat, med den största nedbrytningen av fast 
material och höga mängder COD, men framför allt gav en filterkaka, som 
det verkar, rik på fett. Enzymbehandlingarna med amylas behöver dock 
kompletteras med till exempel proteaser, för att kunna angripa matavfallets 
proteininnehåll. 

En process togs fram baserat på det bästa resultatet i arbetet, d.v.s. den sura 
hydrolysen. 
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1. Introduktion 

En förutsättning för att vårt samhälle skall fungera är en säker tillgång på 
energi för uppvärmning, el och transporter. Uppvärmningen täcks i hög grad 
av förbränning av förnyelsebart skogsbränsle och elproduktionen täcks 
huvudsakligen av vatten- och kärnkraft.  
Transportbränslena är däremot till 90 % baserade på fossil råolja(främst 
diesel och bensin) och gas, som inte är förnybart. Den delen av 
transportbränslena som är förnyelsebara, täcks till största delen av biodiesel 
och etanol. Problemet med biodieseln och etanolen är att de, i hög grad, 
baseras på livsmedel, som dessutom importeras.  
Biodiesel som produceras i Sverige, utgår främst från rapsolja som 
importerats från andra EU-länder och HVO (vätebehandlad bioolja) där en 
del kommer från svensk tallolja.  
Etanolen som produceras i Sverige tillverkas till största delen av spannmål, 
det vill säga vete, rågvete, korn och råg. Dessutom används även majs och 
sockerrör som råvara. Ungefär 30 % av den etanol som konsumeras i 
Sverige kommer från inhemska råvaror och resten importeras. Råvaror för 
produktion av etanol importeras främst från Europa, men även import från 
USA och Sydamerika förekommer (1). 

EU har satt som mål att transportsektorn 2020 ska drivas med förnybart 
bränsle till 10 %, men att bara hälften av de 10 % -enheterna, det vill säga 5 
%, får vara biobränslen tillverkade från matgrödor (2). 
Det innebär att den sortens biodiesel och etanol som idag används i Sverige, 
måste minska och bränsle måste tas fram ur andra råvaror, som inte är 
baserade på grödor, om EUs mål skall uppnås.  

 Idag rötas mycket matavfall till biogas, som är ett gasformigt bränsle med 
låg energitäthet. Det vore önskvärt att istället för att enbart röta matavfallet, 
upparbeta detta till flytande bränsle, t.ex. biodiesel. Biodiesel har till 
skillnad från biogas en hög energitäthet och lämpar sig för långväga 
transporter. Syftet med examensarbetet är, att arbeta fram underlag kring 
metoder att utvinna, samt urskilja och rena lipider från matavfall.  

 
 

1.1 Bakgrund 

 
1.1.1 Bränsle 

 
1.1.1.1  Peak oil 

All fossil energi kommer ursprungligen från solenergi. Genom att växt- och 
djurdelar hamnat under sediment för miljoner år sedan, och därmed inte 
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kunnat brytas ned fullständigt, har de under tidens lopp omvandlats till fossil 
råolja/gas och har lagrats i bergrunden fram till i dag.  
Organiskt material ackumuleras på samma sätt idag, men nybildningen av 
olja, kol och naturgas är mycket långsammare än den nuvarande utvinningen 
och konsumtionen. Nybildningen kan därför försummas och resursen 
betraktas som ändlig.  
Hubbert (3) , hävdade att alla resurser som är ändliga, kommer ha ett likartat 
produktionsmönster. Till en början ökar produktionen exponentiellt, en 
ökningstakt som inte är hållbar i längden då resursen är ändlig. Det kommer 
därför en produktionstopp, följt av en nedgång, tills slutligen inget mer, av 
till exempelvis oljan, finns kvar och produktionen upphör, som ses i Figur 1. 

 
Figur 1: Exempel på en Hubbertkurva. Kurvan kan til l exempel beskriva oljeproduktion över 
tid hos en specifik fyndighet(Wikimedia commons, public domain). 

Hubbert visade hur oljeproduktionen i den amerikanska delstaten Ohio hade 
följt en sådan kurva och därmed påvisat dess giltighet (3). 

Många personer har gjort prognoser när peak oil kommer inträffa för hela 
världens oljeproduktion. Resultatet, d.v.s. året som produktionen är som 
högst, för att sedan dala beror på vilken modell som används, men även hur 
mycket olja som antas finnas på jorden. En studie från 2012, baserat på 
historiska data, har förutspått att peak oil (innefattar här råolja och ”natural 
gas liquids”) kommer inträffa mellan 2009 och 2021 (4). Det skall noteras 
att detta är bara en av många studier. 

 
1.1.1.2 Kolets kretslopp 
 

Den övervägande delen av alla bränslen, både bio- och fossila bränslen, är 
kolbaserade. Kolet är den viktigaste byggstenen i organiska material och deltar i ett 
naturligt kretslopp (figur 2). Som ses i figur 2 vandrar kol, i form av koldioxid, 
mellan både terrestra ekosystem och hav.  
Nära havsytan kan koldioxid lösa sig i vattnet och den lösta gasen bildar kolsyra. 
Kolsyran reagerar dock omedelbart vidare till vätekarbonat- och vätejoner. 
Eftersom koldioxid är mer lösligt i kall- och saltvatten, kan koldioxid lagras i 
vattenmassan, om den sjunker från ytan ner mot större djup. Det är först när vattnet 
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återigen kommer till ytan, som koldioxiden kan återföras till atmosfären.  Eftersom 
vattenmassan kan ligga djupt länge, kan koldioxid vara låst i haven under 
årtionden, eller till och med århundranden. 
 

 
Figur 2: Kolets kretslopp (Wikimedia commons, public domain) 

 
Det finns även biologiska processer som påverkar mängden koldioxid i 
haven, så som fotosyntesen hos växtplankton. Fotosyntesen tar upp 
koldioxid från ytvattnet och möjliggör därmed att ytterligare koldioxid från 
atmosfären kan lösa sig i havet. 
En del av de växtplankton som bundit kol, sjunker ned mot större djup. Där 
oxideras växtplanktonen och det bundna kolet, genom cellandning. Som 
följd ökar koncentrationen av oorganiskt kol. 
Det sker även ett utbyte av kol i terrestra ekosystem. Koldioxid avlägsnas 
från atmosfären genom fotosyntes och lagras i organiskt material. Koldioxid 
återvänder genom växternas egen respiration, eller genom 
heterotrofers(organismer som konsumerar organiskt material för energi) 
cellandning. Koldioxid kan även släppas ut mer hastigt, genom störningar, 
så som bränder (5). Vid den pågående användningen av fossila bränslen, 
frigörs koldioxid mycket snabbare än vad den binds och som följd ökar 
halten koldioxid i atmosfären.  
 
 

1.1.1.3 Växthusgaser, förekomst och begränsning 

Det finns ytterligare problem, förutom det faktum att fossila bränslen är 
ändliga. Den ökande mängden koldioxid i atmosfären anses orsaka 
klimatförändringar, eftersom koldioxid är en så kallad växthusgas (1). 
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Växthusgaser påverkar jordens klimat genom att störa balansen mellan 
ingående och utgående värmestrålning. Jorden träffas av solstrålar, som 
nästan obehindrat når jordens yta. Från jordytan strålar värme ut, men delar 
av den hindras från att stråla ut i rymden, på grund av atmosfärens så kallade 
växthusgaser. En del av strålningen som hindrats av atmosfären, strålas ned 
igen till jordytan, som därmed blir varmare. De viktigaste växthusgaserna är 
vattenånga och koldioxid, båda finns naturligt förekommande i atmosfären 
(6).  

Förenta nationernas klimatkommission har bedömt, att om den 
genomsnittliga temperaturen på jorden höjs med över 2 grader jämfört med 
den förindustriella nivån, kommer de ekologiska följderna att bli oacceptabla 
(1).  
Därför agerar EU (1) för att minska sina utsläpp av växthusgaser, så att man 
undgår denna farliga framtid. 
För att den genomsnittliga temperaturen sannolikt inte skall höjas med mer 
än två grader, måste de globala utsläppen av växthusgaser minska redan 
innan 2020. Om utsläppen inte börjar minska innan dess, måste utsläppen 
reduceras mycket snabbare. Hoppet för att minska utsläppen av växthusgaser 
står till klimatkonventionen 2015. Om en överenskommelse nås, gör denna 
sig gällande först 2020 (1). 

EU har tagit fram mål, kända som 20-20-20 målen (7). I målen framgår att 
EU skall öka andelen förnybar energi med 20 % jämfört med 1990s nivå till 
år 2020. Det framgår också, att den totala mängden energi som används 
inom EU, skall minska med 20 % tills år 2020 jämfört med 1990.  EUs 
utsläpp av växthusgaser skall även vara 20 % mindre 2020, än vad de var 
1990 (7) . 

EU har närmat sig dessa mål, som exempel har unionens totala utsläpp av 
växthusgaser minskat, även om just transportsektorn har ökat sina utsläpp. 
Andelen förnybar energi i EUs tranportsektor ökade till 5,1 % år 2012, även 
om utsläppen av växthusgaser har ökat, från just den sektorn (7).  

Globalt har utsläppen av koldioxid från förbränning ökat. Förutsatt att 
utsläppen fortsätter som det gör idag, kan den genomsnittliga temperaturen 
öka mellan 1,1 och 6,5 °C tills 2100 (7). 

 
1.1.1.4  Förnyelsebara transportbränslen 

För att ersätta de fossila transportbränslena, bensin och diesel, finns det olika 
sorter av flytande bränslen.  
De kan delas in i två generationer. I den första generationen, som är baserad 
på livsmedelsprodukter, ingår etanol och biodiesel. För att producera dem, 
används ofta socker, korn eller frön, som med relativt enkla medel kan 
konverteras till funktionsdugligt bränsle. 
Etanol produceras genom jäsning av hydrolyserad stärkelse, eller socker från 
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grödor, t.ex. vete eller sockerrör. Hexoser, socker bestående av sex 
kolatomer, omvandlas till etanol, genom jäsning. Efteråt måste etanolen 
destilleras av innan den kan användas som bränsle. Etanol används antingen 
som ett additiv i bensin eller som ett eget bränsle. 
Första generationens biobränsle produceras i många länder i betydande 
mängder idag. Användningen av dessa väcker etiska och moraliska frågor.   
En av dessa moraliska frågor handlar om motsättningen som råder mellan 
produktionen av första generationens biobränsle och matproduktion. Denna 
motsättning gör det oklart om det verkligen är hållbart att använda första 
generationens biobränslen, om det betyder att en del människors tillgång på 
mat minskar (8). 

Det råder delade meningar om hur första generationens biobränslen påverkar 
de fattiga i utvecklingsländerna. Utvecklingsländerna ser en möjlighet att 
producera biobränslen, som sedan exporteras till industriländerna, som söker 
alternativa bränslen.  
Det finns röster, som hävdar att matpriserna ökar, då jordbruksmark tas i 
anspråk för att odla energigrödor. Det är fortfarande oklart, om de ökande 
matpriserna orsakas av produktion av biobränslen, eller om det beror på 
andra faktorer. Ökad produktion av energigrödor, behöver dock inte tränga 
ut matproduktion. Energigrödorna kan istället odlas på marginell 
jordbruksmark, eller mark där mat inte odlas i nuläget, exempelvis 
tobaksodlingar. Även om den marginella jordbruksmarken inte genererar 
inkomster, kan den utgöra en plats med stor biologisk mångfald.  Som 
exempel i Malaysia och Indonesien har stora arealer naturskog undanröjts, 
för produktion av palmolja. Som följd har den biologiska mångfalden 
minskat (9).  

Det finns även sociala aspekter. När odlingar av energigrödor skall 
rationaliseras med ökad mekanisering, konsolideras ofta mark, vilket gör att 
fattiga, i synnerhet de som inte har papper på att de äger marken, trängs 
undan. Kvinnor är mer utsatta än män, för de eventuella negativa effekterna 
av biobränsleproduktion i utvecklingsländerna. De har inte lika stort 
inflytande, som männen, om hushållet skall producera energigrödor eller 
mat. Något som kan påverka hushållets matsäkerhet. Kvinnor kan inte heller 
investera i lika stor utsträckning som män, eftersom de inte kan ta lån i 
samma utsträckning. Det beror på att kvinnor inte nödvändigtvis ses som 
myndiga och har få, eller inga tillgångar som säkerhet för ett lån.  
Kvinnor som får anställning inom biobränsleproduktion, kommer få mindre 
betalt än sina manliga kollegor, då kvinnor i den delen av världen generellt 
tjänar mindre än män. 
Att fattiga människors rättigheter upprätthålls, kan lösas med lagstiftning, 
något som kräver politiskt engagemang (9).  

Andra generationens biobränslen konkurrerar inte med matproduktion, 
eftersom råmaterialet består av exempelvis rester från matgrödor eller oätligt 
material, som gräs eller träd. Det krävs mer avancerad teknik för att 
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omvandla utgångsmaterialet till fungerande bränsle, jämfört med första 
generationens biobränslen (8).  

Metanol, Dimetyl-eter (DME) och Fischer-Tropsch liquid (FTL) är olika 
exempel på andra generationens bränslen. FTL är en blandning av raka 
kolvätekedjor, som påminner om halvt raffinerad råolja. För att omvandla 
blandningen, kan den raffineras, till exempel jetbränsle eller grön diesel. 

I processen används syntesgas, en blandning av kolmonoxid och vätgas, som 
tillåts reagera över en katalysator. Syntesgasen produceras från fossila 
bränslen till exempel, kol, naturgas eller från biomassa (8).  

EU tog fram ett förnybarthetsdirektiv 2009, som säger att av EUs 
energiförbrukning 2020 skall vara till 20 % förnybar. För att uppnå målet, 
har bördan delats ut på de olika medlemsländera, baserat på ländernas 
naturliga förutsättningar och förhandlingar. Direktivet säger även specifikt, 
att transportsektorns andel av förnybar energi skall vara minst 10 % tills 
2020. Tack vare direktivet ökar efterfrågan och importen av biobränslen 
inom EU. I direktivet ingår även kriterier för vad som är hållbart för 
biodrivmedel och flytande biobränslen. I Sverige återfinns de kriterierna 
som hållbarhetslagen. Om ett bränsle uppfyller dessa kriterier, har de rätt till 
elcertifikat eller skattelättnader (2).  

 
1.1.2 Matavfall 

 Enligt siffror från SMED (Svenska MiljöEmissionsData) uppkom det 2013 
1 072 000 ton matavfall i Sverige. Den största källan till matavfall var 
landets hushåll, som stod för 793 000 ton matavfall.  
Av allt matavfall, samlades 421 000 ton in, representerande 39 % av allt 
matavfall, till biologisk behandling, i form av rötning eller kompostering. 
Av de två biologiska behandlingarna, var rötning den dominerande som 
utgjorde 79 % av det biologiskt behandlade matavfallet, d.v.s. 309 000 ton. 
Komposteringen utgjorde 112 000 ton av det biologiskt behandlade 
matavfallet (10). 

Eftersom matavfall är heterogent och varierar mellan årstider och är olika 
beroende på från vilken region det kommer ifrån, är det svårt att konstatera 
dess generella sammansättning. I en studie samlades matafall från en 
matservering på ett universitetscampus på Irland.  Det insamlade matavfallet 
bestod av en blandning av tillagad och icke tillagad mat. Sorten matavfall 
var också varierad. Studiens genomsnittliga sammansättning ges i Tabell 1 
och 2. (11). 
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Tabell 1: Sammansättning hos matavfall (Torrhalt %)  (11). 

Parametrar Värde 

TS(%) 29,4 

Protein(%TS) 18,1 

Kolhydrater(% TS) 59,0 

Lipider(% TS) 19,0  

 

  
 
Tabell 2: Sammansättning hos matavfall per 100 g (Våt) (12). 

Parametrar Vikt(g/100g matavfall) 

Protein 5,3214 

Kolhydrater 17,346 

Lipider 5,586 

 
1.1.2.1 Stärkelse 

Kolhydraterna i matavfallet består till övervägande del av stärkelse, 
beroende på att det är den främsta energilagringsformen för växter. 
Växtceller består av en cellvägg ytterst och ett membran innanför väggen. 
Innanför ligger olika organeller i cellplasma, som till största delen består av 
vatten.  Det finns många olika sorters organeller, som exempel cellkärnan 
och vakuoler (12). I Figur 3 visas en växtcell. 

 
Figur 3: En växtcell(Wikimedia Commons, public domain). 
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Det finns plastider i växtceller som sköter produktion och lagring av vissa 
ämnen. En av dessa är kloroplaster, gröna av klorofyll, som genomför 
fotosyntesen där socker bildas med hjälp av ljus. Det bildade sockret i 
fotosyntesen lagras kortare tider i själva kloroplasten, som stärkelsegranuler.  
Mer långvarig lagring av energi sker däremot inte i kloroplasten. Den 
temporärt lagrade stärkelsen bryts istället ned igen till socker. Sockret förs 
vidare till en annan sorts plastid, känd som amyloplast. I amyloplasten 
omvandlas socket igen till stärkelsegranuler (12).   
Stärkelsen består av D-glukos, i form av amylos och amylopektin. I Figur 4 
visas D-glukos. 

 

 

 

a)  b) 
Figur 4 a) Glukos i linjärform(Wikimedia Commons, public domain). B): Glukos i cyklisk 
form(Wikimedia Commons, public domain). 

 
För att beskriva hur olika sockerarter bygger upp polysackarider, numreras 
de olika kolatomerna i en sockermolekyl (13).  

 
Figur 5: Glukos med kolatomerna numrerade(Wikimedia Commons, public domain). 

I Figur 5 visas glukos med sina kolatomer numrerade, från 1 till och med 6. 
Ett exempel på en molekyl som är uppbyggd av glukos är maltos. Maltos 
består av två stycken glukosmolekyler, som genom en dehydreringsreaktion 
har slagits samman. Själva bindningen mellan de två glukosenheterna är en 
så kallad α(1→4)-bindning. Det innebär att kopplingen sker mellan den 
första kolatomen hos den ena glukosmolekylen och till den fjärde 
kolatomen, hos den andra glukosmolekylen. Den grekiska bokstaven α 
betyder att bindingen går från en hemiacetal En hemiacetal är produkten av 
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en reaktion mellan en aldehyd och en alkohol. I figur 5 ses hemiacetalen i 
kol nr 1. (13). I Figur 6 visas bildningen av maltos från två stycken 
glukosmolekyler. Notera hur de två glukosmolekylerna är kopplade, med en 
α(1→4)-bindning. 

 
Figur 6: Bildningen av maltos(Wikimedia Commons, public domain). 

Amylos består av ogrenad glukos, med α(1→4)-bindningar.   
Amylopektin består av kedjor av α(1→4)-bindningar av glukos som ligger 
grenade genom α(1→6)-bindningar (14). I Figur 7 syns både amylos och 
amylopektin. 

 

 

a) Amylos b) Amylopektin 
Figur 7 a): Amylos med α(1-4) bindningar(Wikimedia commons, public domain). b): 
Amylopektin med α(1-4) bindningar och α(1-6) bindningar(Wikimedia commons, public 
domain). 

Ren stärkelse innehåller runt 10 % vatten och den torra delen består till 98-
99 % av amylos och amylopektin. Resten av utgörs av mineraler, lipider och 
fosfor (14).  
 

Stärkelsegranulerna varierar i storlek, mellan 1 till 100 µm i diameter.  
Granulernas form är också varierande och kan vara månghörningar, sfäriska 
eller formade likt linser (14). I Figur 8 ses exempel på granuler. 

 
Figur 8: Stärkelsegranuler(Wikimedia commons, public domain) 



  
 

 
 

18 
Dennis Carlsson 

Innehållet och strukturen hos stärkelsegranuler varierar också.  
Lipiderna, även om de utgör en liten del, påverkar granulens egenskaper 
kraftigt.  Hur mycket lipider som finns och dess sammansättning varierar 
mellan växtsorter. Sädesslag har lipider på granulernas yta, men även inuti 
granulerna. De lipider som finns på ytan är främst triglycerider, även om 
andra sorter finns. Lipiderna inuti granulerna är främst i form av 
monoglycerider. 
Generellt innebär en större mängd amylos, högre lipidinnehåll (14).  

Kristalliniteten hos stärkelsegranuler varierar mellan växter och kan variera 
från 15 % upp till 50 %. I en granul finns det tillväxtringar, med utgång i 
tillväxtens centrum, till granulens yta. Tillväxtringarna, som är koncentriska, 
innehåller regioner, vars densitet skiftar om vartannat liksom dess 
kristallinitet. Regionerna med högre densitet, består av lameller. Lamellerna 
består av lager, som är kristallina och amorfa om vart annat.  
Det anses att de lager, som är kristallina, till största delen består av kedjor av 
amylopektin i kristallgitter. De yttre delarna hos amylopektinmolekyler 
sträcker sig från lamellernas kristallina delar vidare till de amorfa delarna. 
I den amorfa delen finns oordnade molekyler av amylopektin och amylos 
(14).  

  
1.1.5.2 Protein 

Proteiner är långa så kallade polypeptider. Polypeptider består av α-
aminosyror som bundits samman med peptidbindningar. En α-aminosyra 
består av en karboxylgrupp och en aminogrupp som båda är bundna till 
samma kolatom. α-aminosyror finns inte som oladdade molekyler utan som 
zwitter-joner. Det innebär att en proton från den COOH delen, som är sur, 
överförs till NH2-delen som är basisk. Zwitterjonen är därför laddad och får 
en hög smältpunkt (13). I Figur 9 syns den principiella strukturen hos en 
aminosyra. 

 
Figur 9: Strukturen hos en aminosyra(Wikimedia commons, public domain). 
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Ett protein består av över 50 stycken aminosyror. När två α-aminosyror slås 
samman, sker en kondensationsreaktion (13), det vill säga att vatten avges,  
som ses i Figur 10. 

 
Figur 10: Bildandet av en peptid (Wikimedia common, public domain).  

Bindningen mellan karbonylkolet och kvävet kallas för en peptidbindning 
och är en amid. Peptidbindningen ritas som en enkelbindning, men har 
egenskaper som påminner mer om en dubbelbindning. Peptidbindningen är 
inte lika lång som en enkelbindning, och ger inte möjlighet till rotation (13). 

Proteinerna som består av många aminosyror, har olika strukturer på olika 
nivåer. Den första strukturen är vilka aminosyror ett givet protein består av 
och i vilken ordning de ligger, som påverkar vilken tredimensionell form 
proteinet har.  
Den andra strukturen, sekundärstrukturen, beskriver den tredimensionella 
formen i en viss region hos proteinet. Tertiärstrukturen som är den tredje 
strukturen, är förhållandet mellan de olika sekundärstrukturerna. 
Tertiärstruktur finns bara om det finns olika sekundärstrukturer i proteinet. 
Det finns en ytterligare struktur, den kvartära strukturen, som beskriver den 
tre dimensionella strukturen mellan olika peptider i ett protein, förutsatt att 
det finns flera peptider (13). 

De senare strukturerna, d.v.s. sekundär-, tertiär- och kvartärstrukturerna, kan 
förändras vid ändrade miljöförhållanden. Skeendet kallas för denaturering. 
Det finns en rad olika saker som kan denaturera ett protein, till exempel 
ökad temperatur. Med ökad termisk energi skapas större rörelse i proteinet, 
som stör de icke-kovalenta bindningarna som är ansvariga för de sekundära- 
tertiära- och kvartära strukturerna.  
Ultraviolett- eller joniserande strålning kan ge kemiska reaktioner i 
peptidkedjorna och störa strukturen. 
Mekanisk energi kan veckla ut kedjorna och på ett slumpmässigt sett trassla 
ihop dem. 
Förändringar i pH kan också denaturera proteiner. Organiska kemikalier kan 
störa interaktionen mellan aminosyrornas rester och därmed denaturera 
proteiner. Utöver ovannämnda faktorer, kan även salter från olika 
tungmetaller och oxiderande- respektive reducerande medel denaturera 
proteiner (13).   

Det är inte ovanligt med olika sorters komplex mellan proteiner och lipider i 
biologiska system bland mat av animaliskt ursprung. Bland animaliska 
system återfinns komplex i blod, muskler, äggula och mjölk. 
Komplexen behöver inte finnas från början, utan kan uppkomma under 
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hanterringen. Ett exempel är hur myoglobin tillsammans med oxiderade 
lipider, kan skapa ett protein-lipid komplex under förvaring. 
Protein-lipid komplex är inte begränsat till animaliska produkter, utan kan 
även finnas i växtmaterial. Exempelvis växternas lagring av lipider 
innefattar ett sådant komplex. I speciella växtceller lagras triglycerider, med 
ett skal av fosfolipider, tillsammans med proteiner runt om (15). 

Kött består av 20 % protein och 75 % vatten. Fett utgör 3 % och 2 % utgörs 
av olika sorters lösliga ämnen.  Exempel på dessa ämnen är kolhydrater, 
metaller och olika vitaminer. Proteinerna är i sin tur indelade i tre 
huvudsakliga grupper, miofibriller, sarkomer och bindvävsproteiner. 
Miofibriller utgör den del av muskeln som dras ihop och förlängs vid 
användning. Gruppen sarkomer innehåller många av de enzymer som 
behövs i muskeln. De är generellt globulära och lätta till vikten. Ett exempel 
på ett protein i denna grupp är myoglobin, som ger muskeln sin färg.   
Den sista gruppen, bindvävsproteiner, binder muskler på flera sätt. 
Muskelceller, även kallat muskelfibrer, omfamnas av bindväv och binds 
samman i buntar, också det med bindväv. Vidare binds dessa individuella 
buntar ihop med ytterligare bindväv runt hela muskeln (16).  
Fett finns i en muskel på två huvudsakliga sätt, i själva muskelfibrerna och i 
dess fettvävnader. Fettet i fibrerna är av olika fettsorter, som kolesterol och 
fosfolipider, men även i form av droppar bestående av triglycerider inuti 
cellerna. Den största delen triglycerider återfinns däremot inte i fibrerna, 
utan i fettvävnaden. Fettvävnaden består nästan uteslutande av triglycerider 
och finns som celler eller samlingar av celler längs med muskelfibrerna och 
vid dess kontaktytor (17). Exempel på en muskel ses i Figur 11. 

 
Figur 11: Muskel(Wikimedia Commons, public domain). 
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1.1.5.3 Lipider 

I mat finns det många sorters lipider, men den vanligaste sorten är så kallade 
triglycerider. En triglycerid är en triester, bestående av tre stycken fettsyror 
kopplade till en glycerolmolekyl (18). 

Med tanke på att triglycerider är den dominerande sorten av lipider i mat, 
borde fettet som finns tillgängligt från matavfall till största delen vara 
triglycerider 

Exempel på en triglycerid ses i Figur 12. 

 
Figur 12: Exempel på triglycerid (Wikimedia commons, public domain). 

De tre fettsyrorna är inte nödvändigtvis identiska i triglyceriden. Beroende 
på ursprunget, är fettsyrorna i olika grad mättade. De triglycerider som 
kommer från djur är i mindre grad omättade, än de triglycerider som 
kommer från växter. Generellt är triglycerider från djur fasta vid 
rumstemperatur, de är så kallade fetter. Triglycerider från växter är oftast 
flytande vid rumstemperatur och kallas därför för oljor.  Triglycerider är 
olösliga i vatten oberoende av deras ursprung (13). 
 
Triglycerider kan hydrolyseras, med hjälp av en bas eller syra. Hydrolys är 
en reaktion där en molekyl reagerar med vatten och klyvs. Vid en hydrolys 
med bas, klyvs fettsyrorna bort från glycerolen och bildar tvålar, som är 
salter 

 
 

 
1.1.5.4 Rötning 

Vid rötning används många olika mikroorganismer som samarbetar. Substrat 
bryts ned, av en sorts mikroorganismer och bildar nedbrytningsprodukter.  
Nedbrytningsprodukterna kan i sin tur användas som substrat för andra 
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mikroorganismer. I Figur 13 visas de principiella stegen i en biogasprocess.  
De slutliga produkterna vid rötning består av koldioxid och metan. För att 
alla mikroorganismer skall trivas krävs näringsbetingelser och 
miljöförhållanden, som i någon mån passar alla (19). 

Figur 13: Principiella stegen i en biogasprocess (19). 

[1]Det första steget är hydrolys av stora organiska ämnen som fetter, 
proteiner och socker. Vid hydrolysen bryts dessa stora molekyler ned till 
mindre molekyler, som fettsyror, aminosyror och enkla sockerarter men 
även alkoholer förekommer som nedbrytningsprodukter. De ursprungliga 
molekylerna är för stora för att komma in i mikroorganismernas celler och 
måste därför brytas ned för att kunna tillgodogöras. Mer i detalj bryts 
molekylerna ned av enzym, som utsöndrats från mikroorganismer. 
Enzymerna kallas extracellulära, då de verkar utanför cellen och är av olika 
sorter, beroende på vilken mikroorganism som utsöndrat dem (19). 

[2] Det andra steget kallas för fermentation.  Vid fermentation sker många 
reaktioner med många av hydrolysprodukterna, men inte alla av dem. Exakt 
vilka reaktioner som sker beror på substratet, men även på vilka 
mikroorganismer som finns närvarande. Det som bildas vid fermentation är 
normalt organiska syror av olika slag, alkoholer, ammoniak, men även 
vätgas och koldioxid (19) 
 
[3] Det tredje steget är anaeroba(utan syre) oxidationer. 
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Nedbrytningsprodukterna från den föregående fermentationen bryts här ned 
ytterligare.   

För att den anaeroba oxidationen skall fungera måste det finnas ett 
samarbete mellan de organismer som genomför oxidationerna och 
metanbildarna. Samarbetet är nödvändigt, eftersom anaeroba oxidationer 
bildar vätgas, som vid högre koncentrationer hämmar de anaeroba 
oxidationerna. Metanbildningen som konsumerar vätgas, håller ned 
vätgaskoncentrationen och därmed kan de anaeroba oxidationerna fortskrida.  
Substratet för oxidationerna är alkoholer, fettsyror men även aromater och 
vissa aminosyror. Produkterna är förutom vätgas även koldioxid och acetat 
(19). 

[4] Det fjärde och sista steget är metanbildning. I steget bildas inte bara 
metangas, utan även koldioxid, d.v.s. beståndsdelarna i biogas. De 
metanbildande mikroorganismerna kallas för metanogener. De viktigaste 
substraten för metanbildningen är produkterna från de anaeroba 
oxidationerna, i form av vätgas, koldioxid och acetat.   
Metanbildningen kan utgå från acetat, där en acetatmolekyl klyvs och det 
ena kolet används för att bilda en metanmolekyl. Det andra kolet används 
för att bilda en koldioxidmolekyl. Förutom acetat kan metanbildning utgå 
från väte och koldioxid, även om acetat är det vanligaste. Metanbildarna har 
en långsam tillväxttakt och är ofta den begränsande faktorn i en 
biogasprocess (19). 

Allt organiskt material omvandlas inte till biogas. Återstoden kan, under rätt 
förutsättningar, användas som gödningsmedel, så kallad biogödsel, till 
produktion av livsmedel.  
Det finns många faktorer som spelar in och avgör om återstoden lämpar sig 
som biogödsel. Substratet måste vara tillräckligt rent, som källsorterat 
matavfall kan vara.  

Utöver substratets kvalitet påverkar även andra faktorer, som eventuell 
förbehandling av substratet men även lagringen av biogödsel. 
I biogödseln finns det organiska materialet som inte omvandlats vid 
rötningen, tillsammans med ansamlad mineralnäring (19). 

 
1.1.5.5 Kompostering 

Kompostering är en aerob biokemisk process, som kan tillämpas vid 
hantering av matavfall. Delar av det organiska materialet omvandlas till 
organisk gödsel, eller jordförbättringsmedel.  Metabolismen hos 
mikroorganismerna och de kemiska förändringarna som sker vid en 
kompostering, beror på materialet som skall komposteras, men inte enbart på 
det. 
Som exempel på andra faktorer är pH och temperatur. Faktorerna är inte 
nödvändigtvis detsamma över hela förloppet, utan kan ändras under 
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komposteringen. 
Temperatureren påverkar bland annat mängden patogener 
(sjukdomsframkallande organismer), där högre temperatur dödar av fler 
patogener. Även den mikrobiologiska populationen påverkas av 
temperaturen, liksom nedbrytningshastigheten. Temperaturen kan även 
användas som en indikator på den mikrobiella aktiviteten.  
Ett problem med matavfall inför kompostering är den höga vattenhalten. 
Den höga vattenhalten hos matavfall kan ge ineffektiv nedbrytning och en 
lång behandlingstid, då vattnet påverkar bland annat luftens 
genomtränglighet. Luftningshastigheten påverkar bland annat 
nedbrytningshastigheten och den mikrobiella aktiviteten (20). 

 
1.1.3 Flytande biobränsle från matavfall 

Istället för att behandla matavfallet biologiskt, med rötning eller 
kompostering, skulle fettinnehållet potentiellt kunna användas som 
utgångsmaterial för att producera biodiesel eller HVO, som kan användas 
som transportbränsle. Det skulle minska klimatpåverkan, eftersom det 
substituerar fossil diesel och är dessutom en del för att uppfylla EU-s mål 
om biobränslen, samtidigt som jordbruksmark inte slås ut. 
Det vore bättre, med tanke på energiåtervinning, än kompostering som inte 
tar tillvara på något av den energi som finns i matavfallet.  
Rötning tillvaratar en del av energin, men inte all, eftersom allt kol, för det 
första inte omsätts i processen. Av det kol som omsätts i rötningsprocessen 
återfinns stora delar som koldioxid, inte metan, varför ännu en del av 
energiinnehållet går förlorat.  

Rötning tar tillvara på många sorters organiskt material, inte bara lipiderna. 
Efter att lipidinnehållet i matavfallet tagits tillvara, kan återstoden användas 
som substrat för rötning och på så sätt tillvarata det återstående organiska 
materialet som inte är lipider. Förutom att biodiesel är ett bättre 
transportbränsle än biogas, ligger potentialen i att fetterna inte behöver 
genomgå den biologiska konverteringsprocessen, samt att kolhydraterna och 
proteinerna är nedbrutna till små molekyler, såsom glukos, när de kommer 
till rötkammaren.  
Detta borde innebära att rötningshastigheten ökar och därmed också 
utrötningsgraden. Detta i sin tur skulle betyda att större andel av 
energiinnehållet i matavfallet skulle tas tillvara.  

Förutsatt att allt uppkommet matavfall, 1 072 000 ton matavfall, i Sverige 
skulle tas tillvara, med ett fettinnehåll på drygt 6 %, skulle det finnas 64 320 
ton fett tillgängligt, vilket motsvarar ungefär samma massa biodiesel.  
Potentialen, med utgångspunkt i mängden matavfall som 2013 samlades upp 
för biologisk behandling, är 25 260 ton fett.  

Avsikten är att bryta ned stärkelsen, men även proteinerna för att enklare få 
ut fettinnehållet. Om stärkelsen kan brytas ned till mindre kolhydrater, helst 
socker och proteinerna kan brytas ned till aminosyror, borde återstoden bestå 
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till största delen av fett. Det återstående fettet kan vara dispergerat i 
vätskefasen eller som fast material. För att lossa fettet från vätskefasen, kan 
eventuellt fosfolipas användas och på så sätt hamna i den fasta fasen av fett. 
Som ses i Figur 14.  

 
Figur 14: Schema över syftet. 

För att bryta ned stärkelsen och proteinerna, kan olika metoder användas. 
Exempel på metoder är termisk hydrolys, sur hydrolys, koldioxidunderstödd 
hydrolys, olika sorters enzymer eller organismer som koji-kin. 

Delarna som blir över, i form av mindre kolhydrater/socker och mindre 
peptider/aminosyror bör vara lättrötade i ett efterkommande rötningssteg, då 
hydrolyssteget i rötningsprocessen redan är genomfört. 
 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med projektet är att vara ett inledande arbete och  ta fram grunddata och vad 
som krävs i form av metoder, analyser och utrustning. De olika metoderna skall 
utvärderas i avseende på mängden utvunna lipider och omsatt stärkelse.  
 

1.3 Avgränsningar 

På grund av den korta tid, 1.5 månader, som stod till förfogande för det 
experimentella arbetet, bestämdes det att endast en behandling per prov 
skulle utföras, t.ex. sur hydrolys eller enzymatisk hydrolys av stärkelse. 
Detta leder till att i försöken med sur hydrolys, att fett skulle kunna bli 
slutprodukt medan i fallet med den enzymatiska hydrolysen, att kött borde 
bli kvar, det vill säga proteiner och fetter är inte separerade. Att parallellt 
eller sekventiellt utföra enzymatisk hydrolys av proteiner med proteaser 
fanns det inte tid till i detta arbete.  
Vidare är försöken utförda atmosfärisk, det vill säga vid maximalt 100o C då 
utrustning för trycksatta försök inte fanns tillgängligt.     
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2. Teori 

I detta avsnitt beskrivs teorin bakom de processer som bedöms som viktiga 
och som har använts i examensarbetet. 

 
2.1 Transesterifiering av triglycerider 

För att göra biodiesel av fett och oljor, sker en transesterifiering. Vid 
reaktionen reagerar lipiderna med alkohol och bildar nya estrar. 
Katalysatorer används för att öka reaktionshastigheten och öka utbytet.  
Många olika sorters alkoholer kan användas, till exempel metanol, etanol, 
propanol och butanol. De vanligaste alkoholerna är metanol och etanol.  
Metanol är speciellt vanlig, eftersom den är billig, har kort kolkedja och är 
polär. 
För transesterifiering behövs stökiometriskt tre gånger mer alkohol än 
triglycerid, men i praktiska sammanhang är mängden alkohol större, för att 
jämvikten skall drivas längre åt ester (21). 

 
Figur 15: Principiellt schema över en transesterifiering (Wikimedia commons, public domain). 

Det finns tre olika sorters katalysatorer, som kan användas för 
transesterifiering. Det kan vara en bas, en syra eller ett enzym. Basiska 
katalysatorer kan vara natriumhydroxid eller kaliumhydroxid, men även 
andra baser förkommer. Som sura katalysatorer kan svavelsyra, sulfonsyra 
eller saltsyra förekomma. Aktuella enzymer är lipaser. 
Basisk katalys är snabbare än sur katalys.  
Det är vanligast i kommersiella sammanhang, att använda en bas som 
katalysator. Det finns vissa krav för att kunna använda en basisk katalysator. 
Det får inte finnas några större mängder vatten närvarande, eftersom tvålar 
börjar bildas istället och som följd minskar utbytet av den önskade estern. 
Utöver att utbytet minskar, är de bildade tvålarna ett problem, eftersom de 
gör vattentvättningen och separationen mellan estrar och glycerol 
besvärligare. Vidare får det inte vara en stor mängd fria fettsyror vid basisk 
katalys eftersom tvålar bildas då.  
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Om det finns betydande mängder vatten och fria fettsyror, kan en sur 
katalysator med fördel användas (21). 

Efter att triglyceriden transesterifierats, består produkten av en blandning av 
estrar och glycerol, men även överbliven alkohol, katalysator och mono-, di- 
och triglycerider. Glycerolen kan urskiljas genom sedimentering, eller 
genom centrifugering (21). 

 
2.2 Hydrolys av stärkelse 
 
2.2.1 Termisk förbehandling 

När stärkelse värms upp i en fuktig miljö, absorberar stärkelsegranulerna 
vatten och börjar svälla. När det sker, kommer den kristallina strukturen 
brytas sönder och kan därefter inte återskapas. 
Mer detaljerat kan det beskrivas enligt följande; Först tränger vatten in i 
granulens amorfa tillväxtringar. Vid en punkt, när granulen svällt tillräckligt, 
börjar påfrestningarna från svällningen överföras från de amorfa 
tillväxtringarna, till de kristallina ringarna. Det sker genom molekyler som 
binder dem tillsammans.  
Innan granulen brister börjar amylosmolekyler läcka ut.  Den resulterande 
massan blir kraftigt viskös, samtidigt som maximalt antal granuler är 
uppsvullna, men ännu inte har brustit.  
Granulerna spricker i nästa skede och viskositeten minskar hos massan, när 
stärkelsemolekylerna sprids ut i vattnet.  
Skeendet är inte likadant för alla fall, utan beror på olika faktorer som, t.ex. 
hur stor mängd stärkelse som ingår och vilken sorts stärkelse. Andra faktorer 
är temperaturen och vilka andra ämnen, förutom stärkelse, som är 
närvarande, till exempel proteiner och lipider.  
Generellt ligger gelatiniseringstemperaturen för stärkelse mellan 60 och 80 
°C. 
Efteråt, när massan svalnar, kommer viskositeten öka igen. Det beror på att 
en gel bildas, tack vare interaktioner mellan amylos- och 
amylopektinmolekyler. Gelens egenskaper beror på stärkelsens proportioner, 
där vissa sorters stärkelser ger ett nätverk mellan de olika 
stärkelsemolekylerna och följaktligen en stadig gel. Som kontrast kan geler 
uppkomma utan nätverk, som består av mindre samlingar eller kluster. Geler 
av den senare sorten är också mjukare. De bildade gelerna bildar kristaller 
över tid, från minuter till flera timmar, beroende på beståndsdelar (14).  
 
Termisk sönderdelning/hydrolys 
Stärkelse kan hydrolyseras i slutna system, men kräver mycket högre 
temperatur än den som krävs för gelatiniseringen. Nedrytningen börjar vid 
runt 250-300°C, och börjar tidigare med högre fukthalt. (22).  

Något lägre temperaturer har visats bryta ned ren stärkelse, tillsammans med 
vatten, till olika sockerarter som glukos, men även andra 
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nedbrytningsprodukter. I försök med temperaturer mellan 180°C och 240°C 
visade sig 200°C ge den största mängden glukos (23). 

 
2.2.2 Sur hydrolys 

Syra har används länge för att modifiera stärkelsegranuler och göra stärkelse 
löslig. Inom industrin används ofta syra genom att en stärkelseslurry blandas 
med utspädd syra, salt- eller svavelsyra. Blandningen får stå vid 25-55°C. 
Uppehållstiden beror på syftet (24).  

Nedbrytningen sker genom att syret i α(1→4)-bindningen utsätts för en 
elektrofil attack av oxoniumjoner(H3O

+). Elektroner från elektronparet 
mellan kol-syra-bindningen flyttar över till syreatomen. I samband med det 
bildas det en intermediär karboniumjon, med hög energi som är instabil.  
Karboniumjonen, som bildats, är en lewis-syra. Den reagerar med vatten, 
som agerar som en lewis-bas och oxoniumjonen regenereras (24). 

I Figur 16 visas hydrolys av stärkelse med hjälp av syra. 

 
Figur 16: Nedbrytning av stärkelse med hjälp av syra(Wikimedia Commons, public domain). 

Hydrolysen sker snabbare i stärkelsegranulernas amorfa delar jämfört med 
de kristallina delarna. En anledning kan vara att oxoniumjonerna inte kan 
tränga in på samma sätt i de kristallina delarna. 
Vidare skiljer sig verkan och hastighet hos hydrolysen, beroende på sorten 
av stärkelse. Det beror på faktorer som stärkelsens innehåll och granulernas 
storlek. Även interaktioner mellan stärkelsekedjor, inom de amorfa och 
kristallina delarna av granulen påverkar (24). 

Vid analys av aminosyrasammansättningen av ett protein, används ofta 
hydrolys med 6 M saltsyra för att klyva peptidbingarna och därmed frigöra 
aminosyrorna (25). 

Själva hydrolysen börjar med en protonisering av amiden, antingen som en 
O-protonation eller en N-protonation. Efter protonationen tillsätts en 
vattenmolekyl. Slutligen klipps amidbindningen. Högre koncentration av 
saltsyra, mellan 3 och 10 M, ger snabbare hydrolys.  
Genom kokning med 6,5 N saltsyra under 16-20 timmar, vid temperatur 
mellan 105 till 110 °C, bryts alla peptidbindningar hos en peptid (26).  
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I en studie användes olika kemikalier för att hydrolysera matavfall, för att 
erhålla lösbart socker. Bland de olika kemikalierna var saltsyra, svavelsyra 
och svavelsyrlighet. De fann att det optimala sättet var att använda saltsyra 
vid 100°C med antingen 1,12 % av saltsyran under 94 minuter, eller att 
använda en högre koncentration saltsyra, 1,17 %, under en något kortare tid, 
86 minuter (27). 

 
2.2.3 Koldioxidunderstödd hydrolys 

Syra som katalysator är vanligt förekommande, men har sina problem. Vid 
användning av mineralsyra, är det vanligt att syran neutraliseras med en bas 
istället för att återvinnas, av ekonomiska skäl. Saltet som bildas, ofta i stora 
kvantiteter, måste tas omhand, vilket också för med sig höga kostnader. 
Användningen av mineralsyror kan även ge upphov till korrosionsproblem 
och kräver mer korrosionsbeständiga material, som kostar mer.  
Som ett bättre alternativ, istället för mineralsyra, kan eventuellt koldioxid 
användas som tillskott till högtempererat vatten. Koldioxiden sänker pH-
värdet i vattnet, genom omvandlingen till kolsyra (28).  

Omvandlingen från koldioxid till kolsyra sker i följande tre steg (29). 

 ������ � ��� ↔ ����
�� (1) 

 ����
�� � ��� ↔ ����� (2) 

 ����� ↔ � � ����
� (3) 

Användning av koldioxid istället för mineralsyra, har fördelar i form av att 
det är ett mer miljövänligt alternativ, inte kräver någon neutralisering och på 
grund av koldioxids flyktiga natur, borde kunna återvinnas med enkelhet 
(28). Dessutom produceras CO2 vid anläggningen, om ett rötnings- eller ett 
fermentationssteg finns. 

 
Figur 17: Flödesdiagram över en idealprocess med högtempererat vatten berikat med koldioxid. 
Ritat efter (28). 

I Figur 17 visas en ideal form av koldioxidanvändning.  Trycket hos 
reaktorns utflöde släpps, som leder till att koldioxiden återgår till gasform. 
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Utöver den gasformiga koldioxiden bildas två vätskor, en rik på vatten, den 
andra rik på organiskt material. Vätskan med organiskt material dekanteras 
och koldioxiden och vattnet återförs till reaktorn, via separata vägar (28).  

Det har visats att stärkelse kan hydrolyseras till glukos med hjälp av 
koldioxid (30).  Stärkelse i biomassa har också visat sig vara möjligt att 
hydrolysera till socker med koldioxid (31) (32). 

 
2.2.4 Enzymatisk hydrolys 

Det finns många olika sorters enzymer, som kan hydrolysera stärkelse. 
Enzymerna kan delas in på två olika sätt, baserat på om de klipper mitt i 
stärkelsemolekylen, som är en polymer av glukos, eller i de reducerade 
ändarna. Det andra sättet baseras på vilka bindningar som klyvs, till 
exempel, enzymer som kan klyva (1→6)-bindningar, tillhör en grupp.  
Enzymer för hydrolys av stärkelse, produceras hos mikrober, växter och 
djur. Många organismer producerar inte bara ett enzym för att bryta ned 
stärkelse, utan flera (33). 

För att bryta ned stärkelse enzymatiskt bör stärkelsen först gelatiniseras, för 
att reaktiviteten skall öka. Gelatinisering av stärkelse för att förenkla 
hydrolysen är väl använt och tillämpas vid tillverkning av glukossirap från 
stärkelse.  
Stärkelse, i sin ursprungliga form, hydrolyseras dåligt och långsamt (34). 
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2.2.4.1 α-amylas 
 
α-amylas är vanligt förekommande bland mikrober. Enzymet klipper 
α(1→4) bindningar slumpmässigt i stärkelsekedjor och ger som produkt 
polysackarider, av varierande längd. Stärkelselösningens viskositet minskar 
som följd. Vissa sorter av α-amylas klipper inte bara, α(1→4)-bindningar, 
utan även α(1→6) bindningar, fast mycket långsammare (33). I Figur 18 
visas hur enzymet klipper sönder stärkelse.  

 
Figur 18: Hydrolys av stärkelse med α.amylas(Wikimedia Commons, public domain).  

Beroende på organismernas livsmiljö, kommer enzymerna ha olika 
egenskaper. Ett enzym från en termofil organism, är mer termostabilt, än 
motsvarande enzym, från en mesofil organism(växer vid temperaturer 
mellan 10°C och 50 °C). Halofila organismer ger enzymer, som för att vara 
aktiva måste ha salt. Enzymernas aktivitet kommer vara som högst vid 
saltkoncentrationer, som andra organismer skulle inhiberas av.  
Organismer som lever i miljöer med extremt pH, som acidofiler eller 
alkalofiler, producerar enzymer, som är som mest aktiva vid sitt extrema 
pH-spann (33). 

Det optimala pH-värdet ligger mellan 2,0 och 10,5 för α-amylas. Evolutionär 
anpassning tros ligga bakom detta spann, som i ett led att anpassa sig efter 
olika levnadsbetingelser. De producerande mikroberna har ett liknade, men 
något smalare spann, 3-10,5 i pH-värde.  
För ett enzym kan det finnas flera lämpliga pH. Det optimala pH-värdet kan 
även bero på miljömässiga faktorer, som temperatur eller om det finns 
kalcium. Ett exempel på kalciums påverkan är ett visst enzym, som i en 
miljö med kalcium har ett optimalt pH, men utan kalcium har två andra 
optimala pH-värden (33). 
 
Det finns många faktorer, som avgör ett α-amylas temperatursoptimum. Det 
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beror på vilken organism enzymet kommer ifrån och vid vilken temperatur 
som organismen växer som bäst. Kontrasten är stor, med de lägsta 
rapporterade optima, så lågt som 25-30 °C och den högsta optimala 
temperaturen på över 100 °C. Det behöver inte vara ett optimum, utan kan 
också vara flera, hos ett och samma enzym. Den optimala temperaturen kan 
också påverkas av miljön, som enzymet verkar i, så som förekomsten av 
kalcium (33). 
 
Det finns en rad olika ämnen som kan inhibera α-amylas. Bland dessa 
återfinns många katjoner. I synnerhet kan katjoner från tungmetaller vara 
inhiberande. Även syrorna EDTA och EGTA kan vara inhiberande för α-
amylas (33). 

 
2.2.4.2 β -amylas 

Enzym av denna sort återfinns oftast hos växter, men det finns även hos 
vissa mikrober. A. oryzae är en mikrob, som använder β-amylas. Enzymet 
hydrolyserar den näst närmaste α(1→4) bindningen hos stärkelse, räknat 
från den icke-reducerande änden. Enzymet används inom industrin, för att 
omvandla stärkelse till maltos. I Figur 19 visas hur β-amylas klipper 
stärkelse. 

 
Figur 19: Stärkelse som klipps av β-amylas(Wikimedia Commons, public domain). 

β-amylas är ett extracellulärt enzym, som oftast återfinns hos mesofila 
organismer. Det finns dock vissa termofila organismer, som producerar beta-
amylas, varav enzymet sedermera också är termostabilt. Ca2+ joner kan 
stabilisera enzymet och tungmetaller kan inhibera det (33). 
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2.2.4.3 Isoamylas 

Enzymet bryter ned amylopektin och olika oligosackarider med flera, genom 
att hydrolysera deras α(1→6) bindningar. Enzymet finns bara hos vissa 
stammar av mikroorganismer. Ett exempel på en mikroorganism som 
producerar enzymet är E.coli. Enzymet finns både som extracellulärt och 
intracellulärt enzym.  
Enzymet produceras av mikroorganismer vid relativt låga temperaturer, 
varför enzymerna själva är termolabila. Enzymerna fungerar generellt vid 
låga pH-värden.  Det finns inga stabilisatorer men, det är känt att joner från 
tungmetaller är inhiberande för enzymet. Isoamylasenzymer har en 
molekylvikt, som är högre än både α-amylas och β-amylas (33). 

 
2.2.4.4 Glukoamylas 

Enzymet klyver flera olika bindningar hos alfa-glukaner; α(1,→6), α(1→4) 
och α(1→3) bindningar. Enzymet ger glukos, genom att klippa av glukos 
från polymeren i dess ände.  
Många olika sorters svampar producerar glukoamylas. Enzymer av denna 
sort är däremot ovanligt bland bakterier. 
Enzymet består inte bara av protein, utan har även delar som består av 
kolhydrater.  
Glukoamylas föredrar generellt sura pH och temperaturer runt 60 °C. 
Miljöbetingelser kan påverka termostabiliteten, som exempel finns det 
organismer, vars glukoamylas, kräver en viss koncentration av salt.  
Tungmetaller är inhiberande för glukoamylas, likadant som för de andra 
amylaserna.  
Kalciumjoner(Ca2+) kan inhibera eller stimulera, beroende på enzymet (33). 

 
2.2.4.5  α-glukosidas 

Många mikroorganismer har enzym av denna sort. Enzymet verkar genom 
att hydrolysera, både α(1→4)-bindningar och α(1→6)-bindningar hos 
mindre, kortare sackarider. De bildade sackariderna, har normalt bildats 
genom att andra, liknande enzymer, brutit ned stärkelse. α-glukosidas hittas 
också ofta, bland andra liknande enzymer. Som produkt bildas glukos, från 
den icke reducerade änden. 
Enzymet finns både som intracellulärt och extracellulärt enzym. 
För att enzymet skall fungera som bäst, bör pH vara 7, eller alternativt surt, 
beroende på vilken organism enzymet kommer ifrån. Trots detta finns det 
varianter, som är stabila vid basiska förhållanden (33). 

Två sorters amylaser, α-amylas och glukoamylas, har använts för att bryta 
ned matavfall, för att producera etanol genom jäsning (35). 
Samma enzymer, α-amylas och glukoamylas, har även använts för att bryta 
ned stärkelse från snabbnudlar till socker, inför etanolfermentering (36). 
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2.2.5 Svampar och mikroorganismer 

Från Japan kommer drycken sake. För att göra sake behövs tre huvudsakliga 
ingredienser; ris, koji och en mindre mängd vatten. Koji är en kultur av 
mögel som används för att bryta ned stärkelsen hos riset. I Figur 20 visas 
produktionsstegen för att producera sake. De första stegen involverar 
förfining av riset och ångkokning som gelatiniserar stärkelsen. De mittersta 
stegen hanterar odlingen och användingen av koji, för att bryta ned delar av 
riset och själva jäsningen. De senare stegen handlar om förberedelser av 
sakebryggden innan den är redo för konsumtion (37).  

 
Figur 20: Visar hur de olika stegen i produktion av sake (37). 

 
För att bryta ned matavfall är de mittersta stegen av intresse, de om kojin 
och dess funktion.  
Koji består av olika sorters mögel, där Aspergillus oryzae är den främsta. 
När koji odlas på ris utsöndrar möglet olika sorters enzymer. Bland dessa 
enzymer är α-amylas och glukoamylas. Utöver amylaser utsöndras även 
peptidaser och proteaser. Enzymerna är till nytta genom att α-amylas 
förvätskar stärkelsen hos det gelatiniserade riset. Glukoamylas försockrar 
riset till glukos, så det blir tillgängligt för jästen, för alkoholproduktion. 
Proteaserna hjälper till genom att bryta ned proteingranuler, som kan 
absorbera α-amylas och därmed förhindra dem från att bryta ned stärkelsen 
(37).  
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Koji tas fram genom att inokulera en del av det ångkokta riset med sporer. 
Det inokulerade riset ställs in i inkuberingsrum vid 26-28°C för att börja 
växa. Efter 24 timmar kan möglet ses som små fläckar. Riset hälls i trälådor 
med 15-45 kg i varje trälåda. Trälådorna ställs ovanpå varandra och under 
detta steg avges mycket värme och koldioxid.  Möglet växer våldsamt och 
dess mycel sträcker ut sig över riskornen, men mycelet penetrerar riskornen i 
viss mån också.  
Efter 40 timmar har tillräcklig enzymaktivitet uppnåtts och diverse 
näringsämnen frigjorts. Efter 40 till 48 timmar avslutas inkubationen (37). 

Någonting som kallas för frömäsk, framställs genom att koji och ångkokt ris 
blandas med vatten. Den erhållna blandningen, hålls sedan i flera dagar vid 7 
till 8 °C med sporadisk omrörning. Blandningen värms sedan långsamt till 
runt 15°C i ytterligare 10 till 15 dagar.  Under denna tid, löses försockrat 
material hos riset och kojin upp. 
Olika mikroorganismer börjar växa. De ändrar livsbetingelserna, däribland 
pH-värdet, som sjunker. Vid det lägre pH-värdet tillsätts jäst som genom att 
producera alkohol, dödar de andra organismerna (37).  

Efter några dagar sjunker temperaturen och efter ytterligare 5-10 dagar vid 
låg temperatur, är frömäsken redo för användning. 

Huvudmäsken fermenteras satsvis, i satser om 1,5 till 7 ton, men större 
satser kan förekomma.  
Först tillförs ingredienserna koji, vatten och ångkokt ris till jästen(frömäsk).  
Mäsken hålls vid drygt 12 °C under 2 dagar, för att jästen skall växa till sig. 
Ytterligare ris tillsätts och temperaturen hålls något lägre, 9-10°C. Slutligen 
tillsätts ytterligare ris vid 7-8°C. Efter 15 till 30 dagar är fermentationen 
snart över med alkoholkoncentration mellan 17-19% (37). 

Ett liknande förfarande har använts på matavfall.  A. oryzae och besläktade 
A. awamori, användes för att bryta ned matavfall. Respektive svamp odlades 
inte upp på ångkokat ris, som är praxis vid sakeproduktion, utan bageriavfall 
användes. Odlingen tog 7 dagar vid 30 °C.  
Svampen med sina ackumulerade enzymer, tillsattes i matavfall, likt hur 
frömäsk tillförs huvudmäsken. Matavfallet suspenderades i vatten, och hölls 
vid 55 °C utan syre, under omrörning, vilket skiljer från praxis vid 
sakebryggning. Hydrolysatet visade sig vara rikt på glukos, men 
lipidinnehållet fastnade i den fasta massan (38). 

Det föreslås att lipiderna, som fastnat i den fasta återstoden efter hydrolysen, 
kan användas som råvara till biodieselproduktion. För att separera lipiderna 
från den fasta fasen, föreslås att massan värms upp till 100 °C och lipiderna 
dekanteras av (39). 

Svampen A. awamori har visats vara bättre som förbehandling av matavfall, 
jämfört med de kommersiella enzymerna α-amylas och glukoamylas. I 
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studien togs en mäsk fram, genom att inokulera överbliven tårta med sporer 
från awamori. Svampen tilläts växa under 6 dagar vid 30 °C. Mäsken 
tillsattes i blandat matavfall, som hydrolyserades under 24 timmar, med 
omrörning vid 60 °C. Det hydrolyserade matavfallet rötades senare. Den 
biologiska behandlingen frigjorde mer glukos än de kommersiella 
enzymerna och metanbildningen gick fortare, även om den slutliga mängden 
metangas var likvärdig (40). 

 
2.3 Extraktion 

För att isolera ett ämne ur ett fast material, kan fast fas-vätskefasextraktion 
användas. Ett lösningsmedel används för att lösa det önskade ämnet.  
Extraktion bygger på löslighet i olika faser. Vid fast fas–vätskefasextraktion 
är det dock bara ett lösningsmedel. I den fasta fasen finns en komponent som 
har en viss löslighet i lösningsmedlet. När lösningsmedlet kommer i kontakt 
med den fasta fasen så vandrar den lösliga komponenten över i 
lösningsmedlet tills lösningsmedlet är mättat. Detta kan dock ta oändligt 
lång tid då överföringshastigheten minskar när koncentrationen ökar i 
lösningsmedlet (41).   

Vid fastfas-vätskefasextraktion finns det fyra begränsande faktorer.  
Mindre partikelstorlek ger en större area mot lösningsmedlet, som leder till 
ökad materialöverföring. Förutom att arean blir större med mindre 
partikelstorlek, blir även det avstånd som det lösta ämnet skall diffundera 
mot vätskebulken kortare.  
Valet av lösningsmedlet påverkar också. Lösningsmedlet bör vara selektivt 
mot det ämne som önskas urskiljas. En annan faktor är viskositeten hos 
lösningsmedlet. För att vätskan skall kunna cirkulera fritt, får inte 
viskositeten vara för hög. 
Vid början av en extraktion är lösningsmedlet förhållandevis rent.  Under 
tiden som extraktionen pågår ökar mängden lösta ämnen i lösningsmedlet. 
Den ökande koncentrationen leder till att extraktionshastigheten minskar, 
eftersom koncentrationsskillnaden därmed minskar.  
Generellt ökar lösligheten med högre temperatur, vilket leder till ökad 
extraktionshastighet. Dessutom ökar diffusiviteten med temperaturen vilket 
också ger högre extraktionshastighet. 
Överföringen av material från partikelytan till vätskebulken ökar med 
omrörning. En annan effekt av omrörning är att sedimentation förhindras, 
som ger en bättre användning av ytan hos partiklarna (41). 
 
Som exempel på labbutrustning för fettextraktion, har i över ett århundrade 
soxhletextraktion används och är ofta referenspunkt vid nya former och 
metoder för extraktion. 
En soxhlet apparat visas i Figur 21. 
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Figur 21: En soxhlet-apparat(Wikimedia Commons, public domain). 

En soxhletextraktion går till enligt följande. Ett prov sätts i en 
”thimbleholder”. Det som är nr 4 i figuren. Lösningsmedlet längst ned i 
bilden(nr 2), hettas upp och förångas. Det förångade lösningsmedlet tar sig 
upp mot toppen, där den kondenserar via kylaren i toppen av apparaten. Det 
kondenserade lösningsmedlet rinner ned på provet i ”thimble”. Succesivt 
ökar vätskenivån i kärlet där provet är och kommer nå en punkt där en del av 
lösningsmedlet tappas ur genom en hävert. Lösningsmedlet, som även 
innehåller det sökta ämnet/ämnena, rinner igenom häverten ned i 
destillationsflaskan. Lösningsmedel förångas kontinuerligt och det 
extraherade ämnet koncentreras i destillationsflaskan.  
En fördel med soxhletextraktioner är att lösningsmedlet, som förångas, inte 
innehåller lösta extraktivämnen, varför lösningsmedlet är ”rent” och kan lösa 
lika mycket kontinuerligt, eftersom jämvikten är densamma under hela 
förloppet. 
Soxhletextraktion har nackdelar i form av att den tar lång tid och att 
lösningsmedlet är varmt när det kommer i kontakt med provet, som kan 
utgöra problem ifall det sökta materialet är värmekänsligt. Andra nackdelar 
är slöseri med lösningsmedel och att det inte finns någon omrörning, som 
kunde minskat tiden för extraktionen. Den stora mängden lösningsmedel kan 
vara ett problem att hantera, miljömässigt och ekonomiskt. Det behövs 
också en efterföljande förångning av lösningsmedlet, för att koncentrera 
provet (42). 

För att separera ämnen ur en vätskeblandning, kan en vätske-vätske 
extraktion användas. Vid en vätske-vätske extraktion används ett 
lösningsmedel som är har högre löslighet av de intressanta beståndsdelarna 
än de resterande.  
En vätske-vätske extraktion sker i tre steg. Först måste blandningen och 
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lösningsmedlet blandas med varandra. Efter blandningen separerar faserna. 
Det slutliga steget är att lösningsmedel måste tas bort och återvinnas (41). 

Vätske-vätske extraktioner kan genomföras satsvis eller kontinuerligt.  
En satsvis extraktion åskådliggörs i Figur 22. 

 
Figur 22: Principen för en satsvis vätskefasextraktion (41). 

Lösningen/blandingen blandas och tillåts separera till två faser. Den ena 
fasen, extraktet, innehåller lösningsmedlet tillsammans med det/de sökta 
ämnena. Det andra är raffinatet, som består av resten tillsammans med en 
mindre mängd av det sökta ämnet/ämnena (41).  

En sorts extraktion som fungerar både för vätskor och fast material är 
motströmsextraktion (43).  
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Figur 23: Principskiss över en motströmsextraktionsanläggning med överkritisk vätska för 
separation av två komponenter (43). 

I Figur 23 visas en anläggning för att separera två komponenter från 
varandra, med överkritisk vätska. 

Blandningen matas in[5] in i separationskolonnen[1]. Ovanför kolonnen 
finns en separator[2], som skiljer extraktatet från lösningsmedlet. En del av 
extraktet återförs[3] tillbaka till kolonnen. Den andra delen av extraktet 
kallas för topprodukt och samlas upp[4]. Lösningsmedlet återvinns från 
separatorn[7] och justeras innan det återförs till kolonnens undersida, som en 
superkritisk vätska. Uppsamlingen av produkten från botten av kolonnen har 
en egen utrustning[6] (43). 

Separationskolonnen, där gasen och vätskan möts motströms, har två delar. I 
den övre delen känt som ”anrikare”, skiljs den ena delen(bottenprodukten) 
från den andra delen(topprodukten). Bottenprodukten hamnar i den nedre 
delen, känt som ”strippern”. Likande ”anrikaren”, skiljs topprodukten från 
bottenprodukten i ”strippern”. Den avskilda topprodukten överförs till 
”anrikaren” (43).   

 
2.4 Emulgeringsmedel 

I matindustrin har lecitin många tillämpningar. En tillämpning är som 
emulgeringsmedel (44). 
Lecitin är ett namn för en blandning av olika sorters fosfolipider, som 
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förkommer i naturen (45). 
Fosfolipider har både en hydrofil och en hydrofob del, som förklaras av dess 
struktur. Den vanligaste formen av fosfolipider har en stomme av glycerol, 
som visas i Figur 24. Hos glycerolen finns tre stycken hydroxylgrupper 
tillgängliga.  Den ena hydroxylgruppen är kopplad med en esterbindning till 
fosfat. De återstående två hydroxylgrupperna är bundna till fettsyror. 
Huvudet hos molekylen är hydrofilt och svansarna, av fettsyror, är 
hydrofoba (46).  

 

 
Figur 24: En typisk fosfolipid. Notera det hydrofila huvudet och de hydrofoba svansarna.( 
Wikimedia commons, public domain) 

Eftersom fosfolipider har en hydrofil och en hydrofob ände, kan de skapa 
emulsioner mellan olja och vatten. Fosfolipidernas hydrofoba fettsyrakedjor 
lägger sig likt ett lager runt oljedropparna. Utsidan mot vattenfasen utgörs av 
de hydrofila huvudena hos fosfolipidmolekylerna (45) likt i Figur 25. 

 
Figur 25: Hur fosfolipider kan emulgera en oljedroppe(Wikimedia commons, public domain). 

Det finns enzym, kända som fosfolipaser, som kan klippa bort fettsyrorna 
(45).  Med fettsyrorna bortklippta, finns det ingen hydrofob och hydrofil 
ände och kan därmed inte emulgera olja i vattnet. 
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3. Metod 

Metoden utgörs av en litteraturstudie, presenterad i kapitel 1 & 2, samt en 
laborativ del. I litteraturstudien sammanställs kunskapsläget och ger inblick i 
vilka metoder och processer, som kan vara tillämpliga i det laborativa 
arbetet. I laborationerna används processer, för att på olika sätt att bryta ned 
delar av matavfallet, för att enklare kunna utvinna lipiderna. Det kan 
påverka det efterkommande rötningssteget.  
Mängden utvunna lipider kvantifieras. Den fasta fasen torrhaltbestäms och 
vägs. Likaså vägs och mäts volymen av vätskefasen. 
 

3.1 Torrsubstanshalt 

Torrsubstanshalten är kvoten mellan det fasta materialet, som återstår efter 
torkning vid 105°C och den blöta vikten (47). Kvoten beskrivs enligt formel 
1.  

 %�� =
����	������

����		��ö�
�  %  

 

Formel 1 

3.2 Chemical oxygen demand-COD 

COD står för ”chemical oxygen demand” och är mängden syre som krävs 
för att bryta ned ett givet organiskt material (47). COD-värdet är alltså ett 
mått på hur mycket organiskt material som finns i provet. 

För att mäta COD-värdet i klarvätskorna(förklaras senare) användes COD-
kyvetter från Hach-Lange. Kyvetterna som användes var LCK 014 inom 
mätområdet 1000-10 000 mg/L O2.  Vätskorna var tvungna att spädas, för att 
koncentrationen skulle hamna i det aktuella intervallet. Proverna späddes 
olika mycket beroende på ursprunget. De förberedda kyvetterna värmdes i 
en ugn, LT200, under 2 timmar vid 144°C innan de mättes i en 
spektrofotometer från Hach Lange, av modell DR 2800.  I Figur 26 syns 
ugnen, LT200 och spektrofotometern, DR2800. 

  

a) b) 
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Figur 26 a): Ugnen för att värma kyvetterna. b): Spektrofotometern. 

 
3.3 Statistisk utvärdering 

Samtliga vikter togs med medelvärde, som beskriv i formel 2. 
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Formel 2 

 

Den fasta filterkakan vägdes tre gånger, likaså filtratet. 
Vid torrsubstansbestämningarna användes två deglar, som vardera vägdes 
tre gånger. Medelvärdet från de två deglarna användes för att räkna ut ett 
ytterligare medelvärde, som fick representera den fasta fasens torrsubstans. 
Vid extraktionerna vägdes prov och kärl in två gånger. 
Testen för COD gjordes med två kyvetter, som mättes tre gånger vardera. 
Medelvärde för respektive kyvett räknades ut, samt ett totalt medelvärde 
för de två, baserat på dessa medelvärden.  

  



  
 

 
 

43 
Dennis Carlsson 

 

4. Genomförande 

Det laborativa arbetet genomfördes i tre delmoment. Först tillverkades ett 
modellmatavfall med känd sammansättning, som var samma för alla tester. I 
det andra momentet behandlades matavfallet på olika sätt. Det tredje och 
sista momentet var mätningar, för att utvärdera respektive behandling. 

 
4.1. Skapande av matavfall 

Ett modellmatavfall med känt innehåll togs fram genom att det köptes in 
pytt i panna(Felix krögarpytt klassisk). I Tabell 3 ses det deklarerade 
innehållet på förpackningen, där den innehåller 9,1 g fett per 100 g totalt. 
Förutsatt att protein-, kolhydrat- och fettinnehållet utgör torrsubstansen är 
TS-halten runt 34 %. 

 
Tabell 3: Innehåll i Felix krögarpytt klassisk (48). 

Beståndsdel Per 100 g 

Protein(g) 4,2 

Kolhydrater(g) 21 

Varav sockerarter(g) 2,9 

Fett(g) 9,1  

Varav mättat(g) 1,9 

 

Maten tillagades i en mikrovågsugn(ElektoHelios Pluto) under 3 minuter vid 
800 W. Den tillagade maten blandades med samma mängd vatten, räknat i 
vikt, och sönderdelades i en mixer till en gröt. I Figur 27 syns tillagad pytt 
samt mixern och sönderdelat matavfall.  

a) b) c) 
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Figur 27 a) Tillagad pytt i panna. b): Mixer med mat i. c): Sönderdelat matavfall. 

Den bildade gröten vägdes upp i portioner om 200 gram i plastpåsar och 
frystes in. Varje 200 g portion innehöll därmed 9 g fett, 21 g kolhydrater, 4 g 
protein och 166 g vatten. 

 
4.2 Behandling av matavfall 

Olika metoder testades för att bryta ned delar av matavfallet, för att enklare 
kunna isolera fett från matavfallet. Tyvärr kunde inte koldioxidunderstödd 
hydrolys testas, på grund av att den sortens labbutrustning inte fanns 
tillgänglig.  
Det gjordes ett nolltest, som en utgångspunkt. Som behandlingar av 
matavfall undersöktes kokning/termisk förbehandling, sur-hydrolys, två 
olika sorters enzymer(α-amylas(SCHLIESSMANN – VF) och termostabilt 
α-amylas(Novozymes)) samt koji-kin.  

4.2.1 Nollförsök 

En sats matavfall togs ur frysen och tinades upp, genom att det ställdes i 
vatten. Den tinade satsen hälldes i en 500 ml e-kolv. 300 gram vatten 
tillsattes för att göra det möjligt att röra om med en magnetloppa. 
Matavfallet rördes om med en magnetloppa under en timma vid 
rumstemperatur, på en kokplatta med inbyggd magnetomrörare, som visas i 
Figur 28. 

 

Figur 28: Figuren visar ett av nolltesten, där matavfallet, tillsammans med vatten, rörs om 
under en timma. 

Matavfallet silades med ett durkslag.  Hela den fasta fasen vägdes upp och 
material vägdes in i deglar för torrhaltsbestämning. Vätskefasen vägdes och 
volymbestämdes.  
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Tre stycken nolltest gjordes. Vätskan från ett av nolltesten värmdes i ett 
vattenbad, bestående av vätskan i en 250 ml e-kolv, som stod i en 800 ml 
bägare med vatten. Bägaren stod i sin tur på en kokplatta och temperaturen 
kontrollerades med en analog termometer, som visas i Figur 29. 

 

Figur 29: visar vattenbadet inför filtreringen med ett av nolltesten. 

När vätskan var 55 °C filtrerades den i en büchnertratt, med ett Munktells 
filter nr. 3. Den filtrerade vätskan ställdes in i ett kylskåp, för att fettet 
eventuellt skulle stelna och kunna avskiljas, men efter ett dygn var fettet 
(små droppar på ytan) fortfarande flytande.  

4.2.2 Termisk behandling 

En sats av matavfall togs ur frysen och tinades genom att ställas i vatten. Det 
tinade matavfallet, hälldes i en 500-ml e-kolv och 300 gram vatten tillsattes. 
En magnetloppa tillsattes. E-kolven sattes på en kokplatta, med full 
omrörning. När det börjat koka, fick matavfallet koka under 1 timme. Efter 
kokningen silades matavfallet med ett durkslag.  Den fasta fasen vägdes och 
torrhaltsbestämdes och vätskefasen volymbestämdes och vägdes. 

Försöket upprepades med kokning under två timmar. Matavfall tillsattes 300 
gram vatten och kokades sedan i 2 timmar. I Figur 30 visas en behandling 
under två timmar. 
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Figur 30: Visar ett försök med kokning under två timmar. 

 När kokningen avslutats, silades vätskan med en silduk som ses i Figur 31 
samt de silade vätskorna. 

  

a) b) 
Figur 31: a): Visar silduken i sin uppställning innan silning av det behandlade matavfallet. b): 
Visar vätskorna från matavfall som kokats i två timmar. Notera den stora mängden fast 
material som finns kvar i vätskan. 

Vätskan som passerade silduken, vägdes och dess volym mättes. Den fasta 
fasen, som fastnat i silduken vägdes upp, samt torrhaltsbestämdes. Vid alla 
mätningar användes dubbelprov.  

Filtraten, efter kokning i en respektive två timmar hade liten volym, bestod 
av mycket fast material och var omöjliga att filtrera i büchnertratt med 
Munktells filterpapper 3.  

4.2.3 Sur hydrolys 

Försök med sur hydrolys gjordes, under en och två timmar. Till 200 gram 
matavfall tillsattes 300 gram vatten. I det första försöket, med kokning under 



  
 

 
 

47 
Dennis Carlsson 

en timma användes en 500 ml e-kolv. Vid det andra försöket, under en 
timma, användes en 1 liters e-kolv för att undvika att det kokade över. 
Försöken med två timmars kokning med syra gjordes också i 1-liters e-
kolvar. Vid samtliga försök ställdes matavfallet med vatten på kokplattor. 
När det börjat koka tillsattes 1M saltsyra, för att sänka pH-värdet till 2. 
Matavfallet kokades tillsammans med syra och pH-värdet kontrollerades var 
10:e minut med pH-papper. Vid behov tillsattes mer saltsyra för att hålla 
pH-värdet konstant.  Efter kokningen neutraliserades matavfallet med 1 M 
natriumhydroxid. I Figur 32 syns matavfall som kokats med syra. 

Matavfallet silades efter behandlingen och vätskefasen vägdes och 
volymbestämdes. Den fasta fasen vägdes och torrhaltsbestämdes. 

  

a) b) 
Figur 32 a): Matavfall som kokats i en timma tillsammans med syra. b): Samma matafall fast 
ovanifrån. Notera fettet på ytan. 

I Figur 33 visas matavfall som koktas med syra under en timma under i en 
silduk, samt fast material som fastnat i silduken.  Notera hur klumpigt det 
fasta materialet är. 

  

a) b) 
Figur 33 a): Syra-kokt matavfall i silduk. b): Fast material från silduken efter syra-kokning. 

I Figur 34 ses också syra-kokt matavfall, fast under två timmar.  
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a) b) 
Figur 34 a): Matavfall som kokats i två timmar till sammans med syra. b): Samma matavfall 
under silning. På ytan ses fettdroppar. 
 

4.2.4 Enzymatisk hydrolys 

De gjordes försök med två olika sorters α-amylas. Det ena var 
Schliessmann-VF med optimal temperatur på 72°. Den andra sorten var 
termostabilt α-amylas från Novozymes, här kallat termostabilt amylas. 
 
De första försöken, med amylas från Schliessmann, genomfördes genom att 
tina upp matavfall. Matavfallet hälldes tillsammans med 300 gram vatten i 
en liters e-kolv. E-kolven ställdes ned i ett vattenbad vid 72 °C. När 
temperaturen var 65°C tillsattes 0,1 ml av enzymblandningen. Matavfallet 
rördes om sporadiskt, med en glasstav.  Två satser stod i vattenbadet med en 
kork med hål i, under en timma. En tredje sats, genomfördes också på 
samma sätt, fast under 2 två timmar i vattenbad. pH mättes med pH-papper 
efter tiden i vattenbadet. Därefter hälldes matavfallet i sildukar, som 
lämnades över natten. Vätskefasen volymbestämdes och vägdes. Den fasta 
fasen vägdes också och torrhaltsbestämdes. 

 
Figur 35: Matavfall försett med 0,1 ml α-amylas från Schliessmann, i vattenbad. 
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Det gjordes även försök med högre koncentration av enzymblandningen. 
Försöket gjordes likadant som tidigare, förutom att 1 ml enzym tillsattes 
istället och pH-värdet sänktes till 3, genom att citronsyra(pulverform) 
tillsattes. Efter kolven stått i vattenbad i två timmar, togs kolven ut ur 
vattenbadet och plastfilm träddes på mynningen. Kolven ställdes in i 17 
timmar i ett värmeskåp, inställt på 72 °C. Återigen ställdes kolven ned i 
vattenbad vid 72 °C i sex timmar.  Efter det silades matavfallet i en silduk. 
Efter silningen vägdes och torrhaltbestämdes den fasta fasen. Vätskefasen 
vägdes och volymbestämdes också.  

Försök med termostabilt amylas gjordes genom att matavfall tinades upp 
och hälldes i 1 liters e-kolvar. 300 gram vatten tillsattes. Matavfallet 
kokades i två timmar, under omrörning, med varsin magnetloppa. Därefter 
tillsattes 1 ml termostabilt amylas och pH sänktes till 6, genom att tillsätta 
citronsyra. Matavfallet kokades ytterligare i två timmar. pH kontrollerades 
efter det med pH-papper. Matavfallet hälldes sedan i silduk och utvärderades 
med volymbestämning och vägning av vätskefasen, samt vägning och 
torrhaltsbestämning av den fasta fasen.  I Figur 36 ses behandlingen och i 
Figur 37 matavfallet efter silning. 

  

a) b) c) 
Figur 36 a): Matavfallet under kokning. b): Matavfallet efter att kokats i två timmar. c): 
Matavfallet efter kokning med termostabilt amylas. 

 

  

a) b) 
Figur 37 a): Silat matavfall efter behandling med termostabilt amylas. b): Den fasta fasen i 
silduken efter silning. 
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4.2.5 Koji-kin 
Försöken med koji-kin utfördes på två olika sätt, det ena vått, här kallat, 
koji-kin(Våt) och det andra med en initial torkning, här kallat, koji-
kin(Torr). Koji-kin påsen ses i Figur 38 av märket Sake homebrew 
starter(Visionbrewing). 

 
Figur 38: Koji-kin i sin förpackning. 

Koji-kin odlas på ångkokt ris som är ett relativt torrt substrat. Matavfallet 
som användes i detta arbete är ett relativt blött substrat. Det bedömdes som 
möjligt att sporerna inte skulle kunna växa på det blöta substratet. Därför 
utfördes ett försök med det blöta matavfallet och ett försök där matavfallet 
torkats delvis i ett värmeskåp.  

Koji-kin(Våt) 
Försöken utan torkning gjordes genom att hälla en sats matavfall i en 1-liters 
e-kolv. Därefter vägdes 1 gram av koji-kin upp och hälldes ovanpå. 
Sporerna spreds ut genom att röra runt med en glasstav. En kork med små 
hål i sattes på e-kolven, för att släppa ut eventuellt bildad koldioxid.  E-
kolven ställdes ned i ett vattenbad, med temperaturen 30°C, för att möglet 
skulle växa och utsöndra matsmältningsenzymer. I Figur 39 ses matavfall 
med odlad koji.  

 

 
Figur 39: Matavfall utan föregående torkning med odlad koji-kin.  
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Odlingen pågick under 68 timmar.  Efter odlingen suspenderades matavfallet 
i 300 gram vatten. Suspensionen kan ses i Figur 40. 

 
Figur 40: Suspenderat matavfall, redo att brytas ned. 

För att förhindra avdunstning av vatten, träddes plastfolie på, och tejpades 
fast med maskeringstejp. E-kolven sattes i ett dragskåp, för att matavfallet 
skulle hydrolyseras av de bildade enzymen. Hydrolysen pågick under 66 
timmar. pH-värdet togs med pH-papper. Matavfallet hettades upp till drygt 
75 °C (för att avdöda kojin), innan det hälldes i en silduk. Vätskefasen 
vägdes och volymbestämdes. Den fasta fasen vägdes och torrhaltbestämdes. 
Den fasta fasen och vätskefasen syns i Figur 41. 

  

a) b) 
Figur 41 a): Delar av den fasta fasen efter behandling av koji-kin(våt). b): Vätskefas efter 
behandling av koji-kin(våt) 

För att urskilja fettet på ytan sattes vätskan i kylen. Fettet stelnade däremot 
inte.  
För att separera fettet hälldes vätskan i en separertratt och tilläts stå i 1,5 
timme för att vätskan skulle skikta sig. Den större delen av vätskan tappades 
av i ett separat kärl. Återstoden i separertratten tappades av i ett mätglas. 
Den övre fraktionen av vätskan sögs upp med en pipett. Vätskan i pipetten 
tömdes i ett smalare mätglas. Fettet som separerat från vattenfasen, 
emulgerades dock av den mekaniska bearbetning och inget fett kunde 
isoleras, som kan ses i Figur 42 tillsammans med separertratten. 
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a) b) 
Figur 42 a): Vätska från koji-kin(våt) redo att tappas av. b): Mätglas med den slutliga 
överfasen, men inget fett kunde urskiljas. 

Vätskan frystes då ned.  
Dagen efter tinades vätskan upp. Vätskan ställdes senare ned i vattenbad, vid 
50 °C. 1 ml fosfolipas(Novozymes) tillsattes för att eventuellt bryta 
emulsionen. Parafilm sattes på flaskan. Vätskan stod i vattenbad under 4 
timmar, som ses i Figur 43. 

 
Figur 43: Vätskefas från koji-kin(våt) under behandling med fosfolipas. 

Vätskan hälldes i en 500 ml flaska, för att eventuella faser skulle kunna 
separera, som ses i Figur 44. 
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a) b) 
Figur 44 a): Vätskefas från koji-kin(våt) före behandling med fosfolipas. b): Vätskefas efter 
behandling med fosfolipas. 

Inga faser separerade varför emulsionen inte hade brutits.  
 

Koji-kin(Torr) 
Matavfall tinades upp. Hälldes i en 400 ml bägare och torkades i ett 
värmeskåp vid 37°C, under 20 timmar. Efter torkningen vägdes matavfallet 
och inokulerades med ett gram koji-kin. Efter torkningen vägde matavfallet 
127,301 gram respektive 133, 968 gram (dubbelförsök).  I Figur 45 ses 
matavfallet innan och efter torkning, samt med inokulerat koji-kin.  

a) b) c) 
Figur 45: a) Koji-kin(torr) i värmeskåpet. b): Koji -kin(torr) efter torkning. c): Torkade 
matavfallet med koji-kin sporer. 

Det inokulerade matavfallet ställdes i ett dragskåp under sju dagar. Rördes 
om varje dag de senare dagarna. Efteråt hälldes det inokulerade matavfallet i 
en 1 liters e-kolv och 300 gram vatten tillsattes. En parafilm sattes på. I 
Figur 46 kan odlingen ses, samt det suspenderade matavfallet redo för 
nedbryning. Det suspenderade matavfallet bröts ned under 5 dagar och 2 
timmar. Efter nedbrytningen silades matavfallet. Vätskefasen vägdes och 
volymbestämdes. Den fasta fasen vägdes också och torrhaltsbestämdes. 
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a) b) 
Figur 46 a): Odling av koji-kin på torkat matavfall . b): Matavfall med odlad koji-kin som 
dränkts, redo för nedbrytning. 

4.3 Extraktion 

Fett som separerat, emulgerades i vätskefasen så fort som denna utsattes för 
mekanisk bearbetning, t.ex. vid hällning från ett kärl till ett annat. Det gick 
därför inte att separera ut något. Det beslöts därför att göra en extraktion 
med hexan. Det gjordes extraktioner på de erhållna vätskorna och vissa av 
de fasta faser som uppkommit vid silningen. 

Vätske-vätske extraktion 
Extraktioner gjordes med de avrunna vätskorna, från respektive behandling.  
Extraktionerna gjordes på samma sätt för alla vätskor, förutom vid de 
termiska försöken, på grund av den lilla mängden erhållen vätska. Vid de 
behandlingar som gjorts mer än en gång, tillsattes fosfolipas(Novozymes) 
till minst en av vätskorna innan extraktionen. Vid de behandlingar som bara 
gjorts en gång tillsattes fosfolipas. Normalt gjordes extraktionerna enligt 
följande; flaskan som den avrunna vätskan förvarats i skakades för att göra 
vätskan homogen. 250 ml av den homogena vätskan, vid 45 °C, mättes upp 
med ett mätglas och hälldes i en 250 ml flaska. Till vätskan i flaskan hälldes 
25 ml hexan. Flaskan skakades och sattes ned i vattenbadet, för att vätskan 
skulle skikta sig.  
När vätskan skiktats sig, sögs den övre fasen, bestående av hexan 
tillsammans med löst fett, upp med en droppipett. Den klara vätskan hälldes 
i ett mätglas. När vätskan blev svåråtkomlig, och vätskan som sögs upp var 
blandad, hälldes den i en bägare. I den smalare bägaren, sögs klar hexan  
upp enklare med droppipetten. Återigen hälldes hexanen över i mätglaset. 
En bägare vägdes in och hexanen med löst fett, hälldes i bägaren. Bägaren 
ställdes senare i dragskåp, för att dunsta av hexanen. Bägaren vägdes 
därefter in igen. Efter extraktionen sögs ytlig vätska upp, från rejektet, och 
centrifugerades i en timma. Efter centrifugeringen sögs den övre klarvätskan 
upp. Klarvätskan testades sedan för ”Chemical oxygen demand”, det vill 
säga att syreförbrukningen mättes på lösta organiska ämnen.     
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Fast fas-vätskefas extraktion 
Det gjordes extraktioner ur fast material från ett av nolltesterna, syra-
kokningen(2 h), behandlingen med termostabilt amylas, samt koji-kin(Våt). 
Torkat material maldes först ned med en mortel och pistill. En 100 ml e-kolv 
vägdes in. Det malda provet hälldes i och kolven vägdes igen. Kolven med 
prov tillsattes 35 ml hexan. En magnetloppa lades i kolven och parafilm 
sattes över kolvens mynning. Kolven ställdes ned i ett vattenbad, bestående 
av en 1 l bägare ovanpå en kokplatta, med magnetomrörare. Kolven med 
provet i stod under en timma i vattenbadet vid 50°C med omrörning. En 250 
ml e-kolv vägdes in, som agerade uppsamlingskärl vid filtreringen av provet 
efter vattenbadet. Vätskan med provet filterades med Munktells OOH 
filterpapper. Hexanen i uppsamlingskärlet fick dunsta av, innan kärlet 
vägdes igen. Filterkakan som uppstått vid filtreringen fick torka, innan den 
också vägdes in.  

 
4.4 Chemical oxygen demand 

COD testades genom att späda klarvätskan(från 5 ggr till 25 ggr beroende på 
koncentration). 500 µl av den utspädda vätskan, sögs upp med en 
automatpipett och tillsattes ett langerör (Hach Lange, LCK014,1000-10 000 
mg/L O2) som skakats sedan tidigare. Langeröret skakades återigen. Lange-
röret fick stå i 15 minuter innan det sattes i en ugn(Hach Lange, LT200), där 
röret värmdes till 148°C under 120 minuter. Efter att röret värmts i ugnen 
skakades röret. Röret fick svalna av till rumstemperatur. Det avsvalnade 
röret ställdes ned i en spektrofotometer(Hach Lange, DR 2800), som mätte 
mängden COD. 

 
4.5 Förestring 

Det indunstade fettet samlades upp i två kärl, för förestring. Den första 
förestringen gjordes enligt följande: 40 ml metanol blandades med 5 g 
natriumhydroxid i tablettform. En magnetloppa lades i vätskan.  
Blandningen sattes ned i ett vattenbad under omrörning, för att lösa upp 
natriumhydroxiden. När det löst sig hälldes vätskan över till flaskan med 
fett.  Fettet innan förestringen ses i Figur 47. 



  
 

 
 

56 
Dennis Carlsson 

 
Figur 47: Uppsamlad olja innan förestring. 

Flaskan stängdes till och ställdes ned i ett vattenbad vid 60 °C. Mer metanol 
tillsattes. Det bildades vita trådar i flaskan. Det gjordes försök att filtrera 
vätskan med Munktells OHH-filterpapper.  Inget filtrat passerade utan hela 
vätskebulken i filtertratten stelnade (Figur 48). Den bildade massan, hälldes i 
en 50-ml bägare och flaskan ställdes ned i vattenbadet igen.  

 
Figur 48: Det fasta materialet i filterpappret. 

 
Det fasta materialet tillsattes 2M svavelsyra och rördes om som ses i Figur 
49.  

 
Figur 49: Omrört fast material.  
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Materialet tycktes vara tvål, som bildats på grund av förekomsten av fria 
fettsyror i den uppsamlade oljan. Fettsyrorna frigjordes igen när vätskan 
surgjorts. Den bildade tvålen ställdes in i ett dragskåp.  
 
Både bägaren med tvål och flaskan med fett tillsattes 95 % -ig svavelsyra. 
Flaskan med fett ställdes ned i vattenbadet igen och mer metanol tillsattes. 
Efter att ha stått en timma i vattenbad, togs flaskan ut och ställdes i 
dragskåpet. 
Dagen efter ställdes flaskan återigen i vattenbad, i en timme vid 60 °C, 
under omrörning.  Flaskan ställdes därefter i dragskåpet för att sedimentera. 
I Figur 50 ses den förestrade oljan kort efter förestringen och efter att ha 
sedimenterat. 

 

  

a) b) 
Figur 50 a): Förestrad olja efter sammanlagt två timmar i vattenbad. b): Den förestrade oljan 
efter sedimentering. 

Dagen efter sögs en del av den övre fasen upp, hälldes i ett mätglas och 
hexan tillsattes. Mätglaset skakades och ställdes för att sedimentera.  
Blandingen centrifugerades i 20 minuter. I Figur 51 ses delar av den övre 
fasen med hexan i mätglas, samt i ett provrör efter centrifugering. 

  

a) b) 
Figur 51 a) Förmodad biodiesel tillsammans med hexan. B): Samma blandning efter 
centrifugering. 
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Då det bildats skilda skikt är vätskan, som sugits upp ur flaskan, troligtvis 
vatten, och är den nedre vätskan i mätglaset och provröret. 

Den övre fasen från flaskan sögs upp med en droppipett och hälldes över till 
ett mätglas(25 ml). När den klara fasen var slut, sögs blandad vätska upp och 
hälldes över i en bägare. Den bildade fasen i bägaren försökte sugas upp och 
hälldes i ett annat mätglas(10-ml mätglas), men inget mer kunde isoleras. I 
Figur 52 ses uppställningen för att suga upp den övre fasen. 

 
Figur 52: Uppställning för att suga upp överfasen. 

Den övre fasen hälldes i två provrör med kork. Den undre fasen av tvål 
hälldes också i provrör med kork. Provrören med överfasen respektive tvål 
ställdes in i kylskåp. 

Provrören togs ur kylen. Tvål blandades ut med destillerat vatten i en 250 ml 
bägare. En magnetloppa lades i och 95-% svavelsyra tillsattes. Bägaren 
ställdes på en kokplatta med omrörare på full omrörning och kokades upp. 
Mer tvål tillsattes bägaren och mer 95-% svavelsyra tillsattes.  En del av 
överfasen från den basiska förestringen hälldes i bägaren. Det andra 
provröret med överfas från den basiska förestringen hälldes i bägaren. 
Destillerat vatten hälldes i bägaren, för att hålla uppe vätskenivån.  
Vätskan i bägaren hälldes över i ett 25 ml mätglas. Överst lade sig 
fettsyran/biodieseln. Den övre fasen sögs upp med en droppipett och hälldes 
i en 100 ml flaska.  

Sura förestringen 
40 ml metanol och 1 ml 95-% svavelsyra blandades i en 100 ml bägare. 
Blandningen överfördes till den andra flaskan med uppsamlat fett. Flaskan 
ställdes på en kokplatta med en magnetloppa i, med värme och omrörning 
påslaget. Vätskan i flaskan hölls vid 50 °C. 1 ml 95%-ig svavelsyra tillsattes 
flaskan.  Den sura förestringen pågick i 1 timma och 20 minuter. I Figur 53 
ses flaskan på kokplattan. 
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Figur 53: Den sura förestringen i sin linda. 

Vätskan hälldes över i ett 25 ml mätglas. Vätskan fick sedimentera i två 
timmar, varvid den tittades på igen. Vätskan fick sedimentera ytterligare i 
nästan ett dygn. I Figur 54 syns vätskan efter förestringen tillsammans med 
samma vätska, efter att sedimenterat i över ett dygn. 

  

a) b) 
Figur 54 a): Vätskan efter förestringen. b): Vätskan efter att sedimenterat i över ett dygn. 

Därefter hälldes vätskan i en 250-ml bägare som ställdes på en kokplatta. I 
Figur 55 syns vätskan efter en kort tid på kokplattan. 
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Figur 55: Vätskan efter kort tid på kokplattan.  

Efter en timmes kokning med full omrörning droppades mer 95%-ig 
svavelsyra i bägaren. 25 minuter efter det hälldes vätskan över i ett 100 ml 
mätglas. Det bildades en svart överfas som hälldes över i ett 25 ml mätglas, 
se Figur 56. 

 
Figur 56: Vätskan tillsammans med sin svarta överfas. 

Den svarta överfasen som bildades i 25ml-mätglaset, sögs upp med en 
droppipett och hälldes i en 100-ml flaska. 
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5. Resultat och analys 
 

Nedan utvärdas behandlingarna efter hur stor torrsubstans som återstår,  
       vätska, fett i vätskefasen, fett i fastfas samt löst material i vätskan. 
 
5.1 Nedbrytning av det fasta materialet 
 

I Figur 57 syns hur mycket torrsubstans som återstår efter respektive 
behandling. Nolltestet med torrsubstans mellan 25-30 g, jämfört med 
ingående TS-halt på 34 g, tyder på att ingen större, eller någon nedbrytning 
alls har skett. Den förlorade torrsubstansen kan bero på att fast material följt 
med vätskan vid silningen. En mindre del av kolhydraterna utgörs redan från 
början av socker. Likaså vid de termiska försöken, har troligtvis ingen 
nedbrytning skett eftersom temperaturen var för låg för att bryta ned 
stärkelse. 
 

 
Figur 57: Kvarvarande torrsubstans efter behandling. 

Temperaturen var däremot tillräcklig hög för att stärkelsen skulle 
gelatiniseras, vilket visade sig genom att vätskan blev mycket viskös och 
trögflytande. Likt nolltestet är den förlorade torrsubstansen troligen en följd 
av att fast material följde med vätskan vid silningen. Vidare var vätskan från 
de termiska försöken grumlat av fast material.  
 
Syra-kokningen reducerade mängden torrsubstans kraftigt, i synnerhet syra-
kokningen under 2 timmar, som hade minst kvarvarande torrsubstans av alla 
behandlingar. Syran hade möjlighet att bryta ned stärkelsen och i viss mån 
även proteinerna i matavfallet. Det fasta material som återstår, består 
troligen till större delen av fett.  
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Enzymbehandlingarna med Schliessmanns α-amylas gav likartade 
nedbrytningar av det fasta materialet. Eftersom matavfallet inte kokades 
innan den enzymatiska hydrolysen, borde amylaset haft svårt att komma åt 
stärkelsen och klippa sönder kedjorna. Förvisso kan gelatinisering påbörjats 
eftersom temperaturen nådde den nedre delen av intervallet för 
gelatinisering, vilket gäller för de flesta stärkelser. Proteininnehållet kan inte 
ha brutits ned, eftersom α-amylas inte angriper proteiner.  
Det termostabila amylaset ger en något mindre torrsubstans efter 
behandlingen. Det beror på att den föregående kokningen hjälpt till, genom 
att frigöra stärkelsekedjorna från sin granulära form och gjort de mer 
angripbara för enzymerna, samt att kokningen bidrar med mekanisk 
bearbetning till att sönderdela matavfallet. 
 
De två varianterna av koji-kin, har liknande resultat av nedbruten 
torrsubstans.  Märk väl att det går att odla koji-kin på blandat matavfall, som 
för övrigt var fuktigt, något som inte har hittats i litteraturen. I litteraturen 
har stärkelserika material i form av bagerirester och tårta använts för att odla 
koji-kin. 
Vidare användes inte det traditionella sättet med kome-koji, d.v.s. att 
svamporganismerna odlades upp på en separat mängd organiskt material, för 
att ansamla nedbrytande enzymer. Det hade potentiellt gett ett bättre resultat. 
Ytterligare hade bättre utrustning i form av t.ex. värmeskåp kunnat 
användas, för att hålla en högre temperatur, runt 30°C, för att odla fram 
svamparna. I det senare steget, där matafallet bröts ned, med hjälp av de 
ackumulerade enzymerna, hade en högre temperatur, 55-60°C, som använts 
i litteraturen, varit fördelaktigt.  En annan faktor vid nedbrytningen är 
omrörningen, som hade varit önskvärd men på pga. tillgänglig utrustning 
inte var möjlig. 
 

5.2 Filtratvolym 
 

I Figur 58 blir det tydligare att i nolltestet hade inget material brutits ned, 
eftersom den avrunna mängden vätska är drygt 300 ml, likt den tillsatta 
mängden vatten, 300 g. 
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Figur 58: Filtratvolym. 

I figuren syns effekten av gelatiniseringen av stärkelse, i de termiska 
försöken. Den avrunna vätskan från de termiska försöken är mindre än 
motsvarande vätska hos nolltesten. Det beror på att stärkelsegelen absorberat 
vatten och därför har stora delar av vattnet inte filtrerats av. 
 
Syra-kokningen gav störst mängd avrunnen vätska, precis som kan 
förväntas, då syra-kokningen reducerade mängden torrsubstans, mest av alla 
behandlingar. Filtratvolymen ligger mellan 430-440 ml, totalt vatten i provet 
är (300+166) 466 ml, eller runt 90 % av det totala vatteninnehållet. 
 
De resterande behandlingarna gav ungefär samma mängd avrunnen vätska, 
runt 320 till 360 ml, förutom Koji-kin(Torr) som gav mellan 280 och 290 ml 
filtrat. Koji-kin(Torr) hade drygt 70 gram mindre vatten inför filtreringen, 
eftersom matavfallet hade torkats sedan tidigare, varför koji-kin(Torr) gav 
mindre filtratvolym än motsvarande, koji-kin(Våt). 

 
5.3 Extraherat fett från vätskebulken 
 

I Figur 59 syns det totala fettet i vätskebulken. Av de 9 gram fett som fanns i 
varje sats av matavfall, återfanns bara en liten mängd av fettet i 
vätskebulken. Anmärkningsvärt är att de termiska försöken under 1 timma 
gav en stor mängd fett i vätskebulken, jämfört med de andra behandlingarna. 
Det kommer troligen från det fasta material, som följt med vätskan vid 
filtreringen. Enzymbehandlingarna med Schliessmanns α-amylas gav också 
förhållandevis mycket fett. Det andra α-amylaset, från Novozymes, gav 
däremot minimalt fett, vilket är motsägelsefullt. 
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Figur 59: Totalt fett i vätskebulken. * innebär att fosfolipas har tillsatts före extraktionen. ** 
innebär att provet filtrerats, eller gjorts försök att filtreras.  

Den näst intill obefintliga mängden fett som extraherats ur vätskan från koji-
kin försöken, kan bero på att svampmassan i den fasta fasen, absorberat 
fettinnehållet. 
 
Det är oklart om fosfolipasen hade någon effekt, eftersom det inte går att 
urskilja att mer fett erhållits från de vätskor, som behandlats med fosfolipas.  
Dock upplevdes (även om den inte dokumenterades) stor skillnad i 
hastigheten varmed vatten och organfas separerade vid extraktionen. De 
prover där fosfolipas tillsatts separerade mycket snabbare.  
Det skall noteras att vissa av vätskorna har filtrerats, eller försökt filteras, 
vilket kan förvrida resultatet, eftersom en del av fettet kan ha fastnat i 
filterpappret och därmed försvunnit från vätskan. 
 

 
5.4 Extraktion av fast fas  
 

Det bara möjlighet att göra fastfasextraktioner på fast material från 
nolltestet, syra-kokt under 2 timmar, termostabilt amylas samt koji-
kin(Torr).  
I Figur 60 ses att det är ungefär lika mycket fett som extraheras ur fast 
material från nolltestet och syra-kokningen under 2 timmar. 
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Figur 60: Totalt fett i fast fas. 

Förvånade är det att ur de enzym- och koji-behandlade proverna har endast 
hälften så mycket fett utvunnits. Alla proverna har inte utvärderats på detta 
sätt, men den utvunna mängden fett verkar avspegla mängden kvarvarande 
torrsubstans efter nedbrytningen. Det vill säga att om återstoden efter 
nedbrytning har ungefär samma egenskaper som nollprovet, amylaserna 
bryter inte ned proteinerna i kött, så kommer mängden fett som extraherats 
vara proportionell mot återstodens vikt. 
Då måste den felande mängden fett finnas i vätskebulken trots att den inte 
gick att utvinna.   
 

 
Figur 61: Totalt extraherat fett av totalt  9 g per prov. 
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I Figur 61 ses totalt extraherat fett, d.v.s. både det som extraherats ur fast 
material och ur vätskefas. Där ses att stora delar av det ingående fettet, 9 
gram, inte extraherats. En förklaring till detta kan vara att extraktion är en 
jämvikt och att hexan kan ha blivit mättad på fett och därmed har 
extraktionen begränsats och allt fett därför inte erhållits, eller att en del av 
fettet föreligger i en form som inte är extraherbar. 
En soxhlet apparat hade varit fördelaktig, eftersom den tillsätter ”friskt” 
lösningsmedel kontinuerligt till provet och som följd blir lösningsmedlet inte 
mättat. 
 

 
Figur 62: Andelen utvunnet fett i förhållande till provikten hos fast torrt material efter 
nedbrytning av fast material. 

I Figur 62 ses kvoten extraherat fett från den fasta torra återstoden efter 
nedbrytning av det fasta materialet. Den fasta återstoden efter syra-
kokningen är anmärkningsvärd, eftersom koncentration av fett är högre än 
för de andra. Nolltestet, det termostabila amylaset och koji-kin(Torr) har 
ungefär samma fettkvot.  
Kvoten utvunnet fett från nollprovet motsvarar grovt en 1/3 av fettinnehållet, 
i det torra matavfallet. Antar man att lika stor andel av fettet, d.v.s. 1/3, 
extraheras ut från den fasta återstoden från det syrakokta provet, så skulle 
denna återstod bestå av 90 % fett. Nu kan provet ha förändrats av 
behandlingen och tillgänglighet för fett ökats, men det pekar på att 
återstoden efter syrakokningen består av en hög andel fett. 
De likartade kvoterna för nollprovet, termostabilt amylas och koji pekar på 
att återstoderna har samma egenskaper som nollprovet, det vill säga att fettet 
sitter i det icke nedbrutna köttet. 
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5.5 Löst organiskt material i vätskan 
 
 

 
Figur 63: COD i hela vätskebulken. 

 
I Figur 63 visas syrebehovet för olika vätskor. Det lösta materialet vid 
nolltestet, borde vara det socker som fanns i matavfallet från början. 
Kokning gav låga COD-värden, som beror på att ingen stärkelse bröts ned, 
utan att endast gelatinisering skedde. 
Det syra-kokta matavfallet från både 1 timmes och två timmars kokning, gav 
höga mängder COD, i överensstämmelse med att dessa behandlingar också 
bröt ned mest fast material av alla behandlingarna. Det lösta materialet borde 
varit lösliga kolhydrater, men även peptider kan ha förekommit, eftersom 
proteiner kan brytas ned med hjälp av syror. 
Enzymet från Schliessmann gav lägre mängd löst material, som kan bero på 
att stärkelsen inte varit tillgänglig i hög grad, på grund av att stärkelsen inte 
medvetet gelatiniserats innan. Den högre doseringen av enzym gav dock mer 
löst material.  
Det termostabila amylaset gav en större mängd löst material, vilket kan 
tillskrivas den föregående gelatiniseringen av stärkelsen, genom kokningen 
av matavfallet.  
Koji-kin med eller utan torkning, gav små mängder löst material. Detta är 
underligt och inte i överensstämmelse med mängden kvarvarande material i 
Figur 57. 
 

5.5 Förestring 
 

Det faktum att tvålar bildades vid den basiska förestringen tyder på att fria 
fettsyror fanns. Anledningen kan vara att fria fettsyror fanns i matavfallet 
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från början, eller att det uppkommit under någon av behandlingarna, t.ex. 
den sura hydrolysen, som kan klippa av fettsyrorna från glycerolskelettet. 
 
Fettet som erhölls var inte helt rent heller, som sågs av den svarta fasen 
biodiesel. Den svarta färgen kan bero på myoglobin i ett lipidkomplex. 
Eftersom myoglobin finns i kött, stärker det uppfattningen att fettet i det 
återstående materialet är i form av kött, eller åtminstone delvis.  
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6. Föreslagen process  

För att utvinna matavfallets lipidinnehåll på industriell skala föreslås en 
process likt Figur 64.  

 
Figur 64: Föreslagen process. 

Matavfallet blandas ut med vatten för att det skall bli möjligt att röra om 
matavfallet i en tryckreaktor. Där tillsätts saltsyra för att bryta ned delar av 
matavfallet. Matavfallet filtreras därefter för att isolera det fasta materialet. 
Med tanke på studiens data borde filterkakan bestå av runt 60 kg fett och 
240 kg vätska, som förutom vatten, innehåller kolhydrater och proteiner. 
Filterkakan tvättas för att få bort kolhydraterna och proteinerna. Med ett 
överskott av tvättvatten kompenseras den våta filterkakan, som förs vidare 
för ytterligare rening och följande utvinning av fettet.  
Tvättvattnet slås samman med filtratet. Av detta sammanslagna flöde på 
5000 kg, tappas 1000 kg vätska av inför etanolfermentering eller rötning. De 
resterande 4000 kg vätska återförs till reaktorn för att späda nytt matavfall. 
Genom att återcirkulera vätskan många gånger på detta sätt, ackumuleras 
kolhydrater, som efter upprepade omgångar i reaktorn borde bestå av glukos. 
 

 
Figur 65: Koncentration kolhydrater efter återcirku lationer. 
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I Figur 65 ses koncentrationen av kolhydrater i avtappningsflödet efter 
återkommande recirkulationer. Efter runt 20 återcirkulationer är 
koncentrationen drygt 20 %, se bilaga 2, vilket gör vätskan lämplig för 
jäsning till etanol, ett ytterligare biobränsle, som kan användas för 
transporter.  
Detta är dock inte säkert, eftersom det är idealt räknat baserat på det bästa 
fallet i den här studien. Slutresultatet kan se helt annorlunda ut. 
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7. Diskussion 

Försöken som genomförts har varit av två olika slag; nedbrytning av endast 
stärkelsen, i form av α-amylas, samt total nedbrytning med syra och koji-
kin. 

Enzymet α-amylas bryter endast ned stärkelse och angriper inte kött, som 
består av protein. Om kött har brutits ned, beror det på kokningen som 
ingick i användningen av termostabilt amylas. Att matavfall brutits ned 
visade sig genom den reducerade mängden fast material efter behandlingen, 
liksom mängden vatten som frigjorts. Ytterligare bevis är den högre 
mängden löst organiskt material, jämfört med nollförsöken, som visades 
med COD-tester.  
Genom att matavfallet kokades gelatiniserades stärkelsen och spreds i 
vätskan. Stärkelsen, som då var tillgänglig för enzymet, kunde därmed 
brytas ned. Av denna anledning var det termostabila amylaset effektivare än 
det normalstabila amylaset, som också bröt ned stärkelse hos matavfallet, 
fast inte lika effektivt. 
Nedbrytningen av stärkelsen gör att kött måste stå för en större del av vikten 
i den återstående fasta fasen. Därmed borde lika mycket fett, som finns i 
nolltestens prov, vara tillgängligt för utvinning. Som det visade sig var detta 
inte fallet, då mängden fett som utvanns ur det amylasbehandlade provet, var 
under hälften av det som utvunnits ur motsvarande nollförsök. Kvoten 
mellan utvunnet fett och fast material, är däremot lika mellan proven. 
Det innebär att de två har liknande egenskaper, men återstoden efter det 
termostabila amylaset har mindre massa, eftersom delar av det brutits ned.  
En förklaring till varför det termostabila amylaset gett mindre fett kan vara 
att långvarig kokning tar sönder bindväven hos kött. Som följd faller köttet 
samman, fast muskelfibrerna och fettet återstår. Om köttet sedan malts 
sönder och genom kokning sönderdelats ytterligare, kan det finnas möjlighet 
att köttpartiklar suspenderats i vätskan. Det suspenderade köttet kan, 
förutsatt tillräckligt liten storlek, tagits sig igenom silduken och hamnat i 
filtratet.  
Efter amylasbehandlingarna verkar lipidinnehållet försvunnit och borde 
därför återfinnas i vätskan. 

Vid de syrabehandlade proven hydrolyserades inte bara stärkelsen, utan även 
proteinerna, om än i mindre omfattning. Fettet borde oavsett vara kvar. 
Provet som kokats med syra under två timmar gav minst återstående fast fas 
av alla behandlingarna. Vid extraktionerna ur fast material gav det syrakokta 
provet lika mycket fett som nollförsöket. Detta trots att det fasta materialet 
från nollförsöket var tre gånger så mycket.  
Det kan vara en slump att lika mycket fett erhölls, men det kan även bero på 
andra saker. Det kan vara så att andelen fett, drygt 3 g, är den mängden fett 
som fanns tillgängligt från början.  
En annan förklarning är att lösningsmedlet, i detta fall hexan, nått sin 
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jämviktskoncentration av fett och därmed inte kunnat lösa mer fett. En 
ytterligare förklaring är att fettet kan ha blivit mer tillgängligt av 
behandlingen.  
Om 3 gram fett utvunnits och koncentrationen fett i nollförsökets prov var 
30 % borde det i så fall innebära att det syrakokta provet består av 90 % fett, 
eftersom dess totala massa bara var en tredjedel av nollförsökets. 
  
Det andra medlet för total nedbrytning, koji-kin, med sina amylaser och 
proteaser gav inte konsekventa resultat. Behandlingen reducerade mängden 
fast material till hälften, samtidigt som COD-värdet var lågt. Mängden fett 
som utvanns var också liten, i likhet med enzymbehandlingarna.  
Den fördel som finns med koji-kin:en är att den kan odlas på plats och 
därmed behövs inte externa kemikalier.  
Hur en sådan behandling skall utföras är föremål för vidare studier. 
 
Extraktionerna ur vätskorna gav minimalt fett. Fettet i vätskefasen fanns 
troligen som suspenderat fast material. Tillsatsen av fosfolipas verkar 
påverka separationshastigheten mellan organfasen och vattenfasen, men inga 
entydiga resultat gavs.  
Det fasta materialet som följt med vätskan behöver skiljas från vätskan, 
genom bättre filtrering, centrifugering, flotation eller dylikt. Det fasta 
materialet som avskilts skall därefter behandlas tillsammans med det övriga 
fasta materialet för fettutvinning. 
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8. Slutsatser 
 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser.  
 
Som bäst extraherades 40 vikts-% av matavfallets totala fettinnehåll ut.  Den 
största delen (ca 90 %) av det extraherade fettet kom från filterkakorna, 
d.v.s. det fasta materialet som återstod efter behandlingarna.  Det är oklart 
om fosfolipasen hade någon effekt, vid vätske-vätskeextraktionerna. 
 
Den sura hydrolysen gav bäst resultat, då den ensam kan bryta ned stärkelse, 
cellulosa och protein. Den bröt ned mest fast material, gav höga mängder 
COD, men framför allt gav den en filterkaka med, som det verkar, hög 
fetthalt.   
 
För att framgångsrikt bryta ned matavfall enzymatiskt behöver matavfallets 
stärkelse först gelatiniseras. Dessutom behöver amylaserna kompletteras på 
något sätt, för att bryta ned proteininnehållet i matavfall.  
 
Koji-kin:en gav tvetydiga resultat, med relativt hög nedbrytning av fast 
material men små mängder COD. Oavsett visade studien att det går att odla 
koji-kin på blandat matavfall, som dessutom var relativt fuktigt. 
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9. Vidare studier 
  
Syrahydrolysen verkar ge en fast fas med hög andel fett. Att detta verkligen 
är fallet behöver bekräftas. Utöver det behövs studier om hur detta fett skall 
utvinnas och konverteras. I detta arbete användes extraktion med hexan men 
det är inte nödvändigtvis den bästa metoden för att utvinna fettet.  
 
Både syrabehandlingen och den enzymatiska behandlingen verkade ge 
vätskefaser med fast material i suspension. Det behövs studier om hur detta 
material skall skiljas från vätskan, för att kunna bearbetas med det övriga 
fasta materialet.  

Försöken med amylas är inte jämförbara med syrabehandlingarna, eftersom 
amylas inte bryter ned protein och inte kan frigöra fett på samma sätt. För att 
komplettera amylasenzymerna behövs även proteaser, som bryter ned 
protein. Proteaserna kan användas samtidigt som amylasen eller i ett separat 
steg. 
 
Då stärkelsen bryts ned hos växtmaterialet, bör delen cellulosa i den fasta 
fasen bli större, varför cellulaser kan behöva användas samtidigt eller i ett 
separat steg.  

Genom att använda α-amylas bryts stärkelsen ned till mindre kolhydrater. 
För att göra vätskan mer jäsbar eller rötbar bör de mindre kolhydraterna 
brytas ned ytterligare, med t.ex. glukoamylas. 

För att utvärdera lönsamheten behövs, i förlängningen, energi- och 
materialbalanser samt ekonomiska kalkyler. 
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11. Bilagor 

Bilaga 1 Rådata 

 
Tabell B1.1: Rådata från COD-tester. 

Vätska Vätska 
Medel 
COD Spädning 

COD(mg/L 
O2) 

Volym 
vätska 
totalt(ml) 

Totalt COD (mg/L 
O2) 

Nolltest NT2 1303 X5 6515 235 1531025 
 Termiskt(1h) T2 3177 X10 63540 151 9594540 
 Termiskt(2 h) T5 2882 X5 14410 267 3847470 
 Syra(1 h) S1 2119 X25 52975 450 23838750 
 Syra(1 h) S5 2309 X25 57725 412 23782700 
 Syra(2 h) S4 1857 X25 46425 510 23676750 
 Enzym(0,1 ml) E1 1891 X25 47275 300 14182500 
 Enzym(0,1 ml) E2 1553 X25 38825 345 13394625 
 Enzym(0,1ml/2h) E3 1836 X25 45900 335 15376500 
 Enzym(1 ml) E4 3386 X25 84650 306 25902900 
 Termostabilt 

amylas TA1 2877 X25 71925 323 23231775 
 Termostabilt 

amylas TA2 2664 X25 66600 393 26173800 
 Koji-kin(vått) K1 1854 X10 18540 383 7100820 
 Koji-kin(torrt) K4 1507 X10 15070 298 4490860 
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Tabell B1.2: Rådata från vätske-vätskeextraktion. 

Vätska Bägare(g) Bägare+hexan(g) 
Indunstad 
bägare(g) 

Totalt 
fett(g) Fett/vätska(g/ml) 

NT2 62,035 76,59 62,498 
  

 
62,032 76,587 62,501 

  Medel 62,034 76,589 62,499 0,465 1,860E-03 

NT3 61,999 75,081 62,497 
  

 
61,998 75,081 62,497 

  Medel 61,999 75,081 62,497 0,498 1,990E-03 

NT4 27,723 41,704 27,857 
  

 
27,72 41,702 27,859 

  Medel 27,722 41,703 27,858 0,136 5,440E-04 

T1 49,517 53,94 50,052 
  

 
49,518 53,94 50,088 

  Medel 49,518 53,94 50,07 0,552 4,420E-03 

T2 27,715 41,688 29,199 
  

 
27,718 41,688 29,202 

  Medel 27,717 41,688 29,201 1,484 1,187E-02 

T3 43,397 56,099 43,457 
  

 
43,401 56,095 43,459 

  Medel  43,399 56,097 43,458 0,059 5,900E-04 

T5 47,642 60,864 47,874 
  

 
47,642 60,867 47,875 

  Medel 47,642 60,866 47,875 0,233 9,320E-04 

S1 46,99 57,998 47 
  

 
46,992 57,998 47 

  Medel 46,991 57,998 47 0,009 3,600E-05 

S5 47,641 60,031 47,764 
  

 
47,64 60,03 47,765 

  Medel 47,641 60,031 47,765 0,124 4,960E-04 

S3 46,988 61,959 47,369 
  

 
46,989 61,957 47,369 

  Medel 46,989 123,916 47,369 0,38 1,520E-03 

S4 118,792 132,415 118,94 
  

 
118,795 132,414 118,941 

  Medel 118,794 132,415 118,941 0,147 5,880E-04 

S6 46,993 59,94 47,603 
  

 
46,994 59,938 47,604 

  

 
46,994 59,939 47,604 0,61 2,440E-03 

E1 115,723 130,421 116,699 
  

 
115,723 130,421 116,697 

  Medel 115,723 130,421 116,698 0,975 3,900E-03 

E2 61,994 75,735 63,287 
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61,993 75,716 63,291 

  Medel 61,994 75,726 63,289 1,304 5,220E-03 

E3 43,392 57,453 44,272 
  

 
43,399 57,446 44,273 

  Medel 43,396 57,449 44,273 0,877 3,810E-03 

E4 28,22 41,157 28,916 
  

 
28,219 41,158 28,918 

  Medel 28,22 41,258 28,917 0,697 2,790E-03 

K1 28,615 38,324 28,625 
  

 
28,614 38,325 28,625 

  Medel 28,615 38,325 28,625 0,01 4,000E-05 

K2 92,781 101,139 92,814 
  

 
92,785 101,14 92,815 

  Medel 92,783 101,14 92,815 0,032 1,280E-04 

K3 28,216 42,904 28,265 
  

 
28,221 42,902 28,265 

  Medel 28,219 42,903 28,265 0,046 1,840E-04 

K4 28,432 42,6 28,461 
  

 
28,432 42,605 28,462 

  Medel 28,432 42,603 28,462 0,03 1,200E-04 

TA1 49,508 60,053 49,554 
  

 
49,511 60,052 49,556 

  Medel 49,509 60,053 49,555 0,046 1,840E-04 

TA2 43,398 55,75 43,494 
  

 
43,396 55,747 43,493 

  Medel 43,397 55,749 43,494 0,097 3,880E-04 
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Tabell B1.3: Sammanfattande tabell av resultat. 

Behandling Fast fas TS-halt TS Fett Fett Vätskefas 
Fett i 
vätskefas Fett i 

  
(g) (%) (g) i fastfas I fast fas (ml) (g/ml) Vätskefas 

     
(g/g) (g totalt) 

  
(g totalt) 

Nolltest*  ** 
NT2*  
** 183,4 14,5 26,5 - - 235 1,86E-03 0,437 

Nolltest NT3 182,5 15,8 28,8 - - 310 1,99E-03 0,617 

Nolltest* NT4* 162,5 18,5 30,0 0,098 2,940 345 5,44E-04 0,188 

Termiskt (1h) ** T1 ** 257,6 8,3 21,5 - - 186 4,42E-03 0,822 

Termiskt (1h)* T2* 266,5 8,7 21,5 - - 151 1,19E-02 1,797 

Termiskt (2h) ** T3 ** 237,9 10,8 25,6 - - 113 5,90E-04 0,067 

Termiskt (2h)* T5* 286,0 7,7 22,0 - - 267 9,32E-04 0,249 

Syra(1h) ** S1 ** 31,4 43,3 13,6 - - 450 3,60E-05 0,016 

Syra(1h)* S5* 68,4 17,7 12,1 - - 412 4,96E-04 0,204 

Syra (2h) S3 79,5 9,5 7,5 - - 460 1,32E-03 0,607 

Syra (2h)* S4* 43,9 16,9 7,5 - - 510 5,88E-04 0,300 

Syra (2h)* S6* 45,8 19,9 9,1 0,317 2,885 345 2,44E-03 0,842 

Enzym(0,1 ml)/1h E1 113,7 16,1 18,3 - - 300 3,90E-03 1,170 

Enzym(0,1 ml)/1h* E2* 120,4 14,4 17,4 - - 345 5,22E-03 1,801 

Enzym(0,1ml)/2h* E3* 123,3 14,4 17,7 - - 335 3,81E-03 1,276 
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Enzym(1ml)* E4* 123,4 14,7 18,2 - - 306 2,79E-03 0,854 

Termostabilt amylas TA1 58,7 21,7 12,8 0,093 1,190 323 1,84E-04 0,059 
Termostabilt 
amylas* TA2* 64,8 19,9 12,9 0,099 1,286 393 3,88E-04 0,152 

Koji-kin(Våt) ** K1 ** 92,4 29,4 27,1 - - 383 4,00E-04 0,153 

Koji-kin(Våt)* ** K2* ** 86,7 14,3 12,4 - - 319 1,28E-04 0,041 

Koji-kin(Torr) K3 118,9 15,7 18,7 0,090 1,683 271 1,84E-04 0,050 

Koji-kin(Torr)* K4* 75,0 15,8 11,8 0,138 1,628 298 1,20E-04 0,036 
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Tabell B1.4: Rådata från fastfas-vätskefas extraktioner. 

Behandling   e-kolv(g) 
Kolv med 
prov(g) 

Prov(g) 
Kolv med 
hexan(g) 

Filterkaka(g) 
Bägare 
innan 
dunstning(g) 

Bägare efter 
dunstning(g) 

Fett(g) 
Fett/ 

%Fett/prov 

Prov 

Nolltest NT4A 67,374 71,283 
 

93,707 3,305 127,281 127,662 
   

  
67,376 71,284 

 
93,711 3,307 127,278 127,663 

   

 
Medel 67,375 71,284 3,909 93,709 3,306 127,279 127,663 0,384 0,098 9,8 

Syra(2 h) S6A 58,837 62,401 
 

84,943 1,925 123,666 124,795 
   

  
58,843 62,405 

 
84,945 1,921 123,668 124,796 

   

 
Medel 58,84 62,403 3,563 84,944 1,923 123,667 124,796 1,129 0,317 31,7 

Termostabilt 
amylas 

TA1A 66,244 70,93 
 

- 3,871 123,997 124,432 
   

  
66,243 70,93 

 
- 3,872 123,997 124,432 

   

 
Medel 66,244 70,93 4,686 - 3,872 123,997 124,432 0,435 0,093 9,3 

Termostabilt 
amylas 

TA2A 67,355 71,619 
 

- 3,575 126,934 127,354 
   

  
67,358 71,62 

 
- 3,576 126,932 127,354 

   

 
Medel 67,357 71,62 4,263 - 3,576 126,933 127,354 0,421 0,099 9,9 

Koji-kin(Våt) K3A 67,367 71,277 
 

93,544 3,403 127,102 127,454 
   

  
67,36 71,279 

 
93,544 3,404 127,103 127,453 

   

 
Medel 67,364 71,278 3,914 93,544 3,404 127,103 127,454 0,351 0,09 9,0 

Koji-kin(våt) K4A 66,245 69,674 
 

91,584 2,848 123,672 124,147 
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66,246 69,678 

 
91,586 2,848 123,675 124,144 

   

 
Medel 66,246 69,676 3,43 91,585 2,848 123,674 124,146 0,472 0,138 13,8 

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

 
 

Tabell B1.5: Massan hos vätskefasen som uppkom vid silning. 

Behandling Vikt(g) 

Nolltest 325,223 

 
325,22 

 
325,22 

Medel 235,221 

Nolltest 311,734 

 
311,751 

 
311,76 

Medel 311,748 

Nolltest 341,379 

 
341,363 

 
341,348 

Medel 341,36 

Termiskt(1h) 186,927 

 
186,9 

 
186,87 

Medel 186,899 

Termiskt(1h) 151,993 

 
151,998 

 
151,995 

 
151,995 

Termiskt(2h) 113,979 

 
113,974 

 
113,966 

Medel 113,939 

Termiskt(2h) 265,679 

 
265,675 

 
265,662 

Medel 265,672 

 

 
  



  
 

  

Tabell B1.6: Massan hos vätskefasen som uppkom vid silning för syra-kokning under en och två 
timmar. 

Behandling Vikt(g) 

Syra(1h) 449,152 

 
449,149 

 
449,155 

Medel 449,152 

Syra(1h) 415,359 

 
415,347 

 
415,324 

Medel 415,343 

Syra(2h) 453, 154 

 
453,128 

 
453,179 

Medel 453,154 

Syra(2h) 500,274 

 
500,525 

 
500,518 

Medel 500,439 

Syra(2h) 350,653 

 
350,64 

 
350,625 

Medel 350,639 



  
 

 
 
 
 
 

Tabell B1.7: Massan hos vätskefasen som uppkom vid silning för de olika enzymbehandlingarna. 

Behandling Vikt(g) 

Enzym(0,1 ml, 1 h) 299,423 

 
299,411 

 
299,404 

Medel 415,343 

Enzym(0,1 ml, 1 h) 345,974 

 
345,971 

 
345,7 

Medel 345,882 

Enzym 0,1 ml, 2h) 333,487 

 
333,465 

 
333,459 

Medel 333,47 

Enzym( 1 ml) 309,831 

 
309,819 

 
309,796 

Medel 309,815 
Termostabilt 
amylas 327,829 

 
327,82 

 
327,809 

Medel 327,819 
Termostabilt 
amylas 398,407 

 
398,403 

 
398,397 

Medel 398,402 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



  
 

  

 
Tabell B1.8: Massan hos vätskefasen som uppkom vid silning koji-kin(Våt) och koji-kin(Torr). 

Behandling Vikt(g) 
Koji-
kin(Våt) 387,274 

 
387,259 

 
387,238 

Medel 387,257 
Koji-
kin(Våt) 318,56 

 
318,525 

 
318,521 

Medel 318,535 
Koji-
kin(Torr) 269,106 

 
269,102 

 
269,099 

Medel 269,102 
Koji-
kin(Torr) 291,779 

 
291,771 

 
291,771 

Medel 291,774 
 
 
 
 
 
  



  
 

  

 

 

Nolltest Degel 1 Degel 2 Nolltest Degel 1 Degel 2 Nolltest Degel 1 Degel 2 

Utan mat 16,815 21,061 
Utan 
mat 16,369 17,698 

Utan 
mat 17,708 17,954 

 
16,814 21,06 

 
16,361 17,698 

 
17,709 17,954 

 
16,813 21,061 

 
16,359 17,698 

 
17,707 17,953 

Medel 16,814 21,061 Medel 16,363 17,698 Medel 17,708 17,954 

Medmat 40,689 45,137 Medmat 37,543 38,58 Medmat 38,874 39,6 

 
40,689 45,137 

 
37,542 38,579 

 
38,871 39,6 

 
40,689 45,137 

 
37,54 38,577 

 
38,872 39,599 

Medel 40,689 45,137 Medel 37,542 38,579 Medel 38,872 39,600 

Torkad 20,239 24,571 Torkad 19,735 20,954 Torkad 21,682 21,877 

 
20,238 24,571 

 
19,735 20,955 

 
21,682 21,878 

 
20,239 24,573 

 
19,736 20,954 

 
21,683 21,879 

Medel  20,239 24,572 Medel  19,735 20,954 Medel  21,682 21,878 

TS(%) 14,344 14,583 TS(%) 15,923 15,595 TS(%) 18,778 18,130 
Medel 

TS(%) 14,463 

 

Medel 

TS(%) 15,759 

 

Medel 

TS(%) 18,454 

   



  
 

  

Termiskt(1h) Degel 1 Degel 2 Termiskt(1h) Degel 1 Degel 2 

Utan mat 17,705 17,634 Utan mat 17,924 17,666 

 
17,705 17,635 

 
17,921 17,665 

 
17,706 17,634 

 
17,92 17,665 

Medel 17,705 17,634 Medel 17,922 17,665 

Medmat 38,118 36,223 Medmat 38,254 37,286 

 
38,117 36,221 

 
38,252 37,282 

 
38,115 36,22 

 
38,25 37,285 

Medel 38,117 36,221 Medel 38,252 37,284 

Torkad 19,441 19,152 Torkad 19,691 19,378 

 
19,442 19,151 

 
19,691 19,376 

 
19,441 19,151 

 
19,691 19,378 

Medel  19,441 19,151 Medel  19,691 19,377 

TS(%) 8,505 8,162 TS(%) 8,703 8,726 
Medel 

TS(%) 8,333 

 

Medel 

TS(%) 8,715 

  
 
 

Termsikt(2h) Degel 1 Degel 2 Termsikt(2h) Degel 1 Degel 2 

Utan mat 17,598 16,620 Utan mat 18,328 17,883 

 
17,598 16,620 

 
18,328 17,882 

 
17,598 16,620 

 
18,328 17,882 

Medel 17,598 16,620 Medel 18,328 17,882 

Medmat 45,146 42,368 Medmat 40,837 39,509 

 
45,145 42,368 

 
40,837 39,503 

 
45,145 42,368 

 
40,838 39,501 

Medel 45,145 42,368 Medel 40,837 39,504 

Torkad 20,562 19,388 Torkad 20,084 19,527 

 
20,563 19,387 

 
20,083 19,526 

 
20,564 19,387 

 
20,083 19,525 

Medel  20,563 19,387 Medel  20,083 19,526 

TS(%) 10,763 10,748 TS(%) 7,798 7,602 
Medel 

TS(%) 10,756 

 

Medel 

TS(%) 7,700 

   



  
 

  

Syra(1h) Degel 1  Degel 2 Syra(1h) Degel 1  Degel 2 

Utan mat 17,93 17,633 
Utan 
mat 17,3 17,681 

 
17,93 17,633 

 
17,349 17,681 

 
17,929 17,634 

 
17,347 17,68 

Medel 17,930 17,633 Medel 17,332 17,681 

Medmat 28,461 34,416 Medmat 38,981 39,77 

 
28,46 34,416 

 
38,98 39,769 

 
28,461 34,415 

 
38,98 39,77 

Medel 28,461 34,416 Medel 38,980 39,770 

Torkad 22,514 24,854 Torkad 21,099 21,665 

 
22,516 24,855 

 
21,099 21,663 

 
22,515 24,824 

 
21,099 21,665 

Medel  22,515 24,844 Medel  21,099 21,664 

TS(%) 43,541 42,968 TS(%) 17,401 18,035 
Medel 
TS(%) 43,255 

 

Medel 
TS(%) 17,718 

  
 

Syra(2h) Degel 1 Degel 2 Syra(2h) Degel 1 Degel 2 Syra(2h) Degel 1 Degel 2 

Utan mat 16,868 16,777 
Utan 
mat 16,806 16,361 

Utan 
mat 17,881 17,671 

 
16,869 16,778 

 
16,807 16,361 

 
17,882 17,67 

 
16,869 16,777 

 
16,808 16,361 

 
17,883 17,67 

Medel 16,869 16,777 Medel 16,807 16,361 Medel 17,882 17,670 

Medmat 39,700 40,968 Medmat 39,202 33,164 Medmat 40,267 37,848 

 
39,700 40,968 

 
39,201 33,163 

 
40,266 37,849 

 
39,699 40,967 

 
39,202 33,163 

 
40,266 37,848 

Medel 39,700 40,968 Medel 39,202 33,163 Medel 40,266 37,848 

Torkad 19,095 18,992 Torkad 20,51 19,288 Torkad 22,244 21,752 

 
19,094 18,991 

 
20,511 19,289 

 
22,245 21,751 

 
19,096 18,991 

 
20,51 19,288 

 
22,246 21,752 

Medel  19,095 18,991 Medel  20,510 19,288 Medel  22,245 21,752 

TS(%) 9,751 9,152 TS(%) 16,537 17,422 TS(%) 19,491 20,227 
Medel 

TS(%) 9,452 

 

Medel 

TS(%) 16,979 

 

Medel 

TS(%) 19,859 

  
  



  
 

  

 
Enzym(0,1 
ml)/ 1h Degel 1 Degel 2 

Enzym(0,1 
ml)/ 1h Degel 1 Degel 2 

Utan mat 17,598 16,619 Utan mat 17,703 21,061 

 
17,598 16,62 

 
17,703 21,06 

 
17,597 16,619 

 
17,703 21,06 

Medel 17,598 16,619 Medel 17,703 21,060 

Medmat 35,69 37,277 Medmat 29,894 42,851 

 
35,689 37,277 

 
29,884 42,85 

 
35,689 37,277 

 
29,883 42,85 

Medel 35,689 37,277 Medel 29,887 42,850 

Torkad 20,593 19,854 Torkad 19,482 24,175 

 
20,595 19,855 

 
19,482 24,175 

 
20,594 19,854 

 
19,482 24,175 

Medel  20,594 19,854 Medel  19,482 24,175 

TS(%) 16,562 15,660 TS(%) 14,601 14,294 
Medel 

TS(%) 16,111 

 

Medel 

TS(%) 14,448 

  
 

Enzym(0,1 
ml)/ 2 h Degel 1 Degel 2 

Utan mat 17,707 17,667 

 
17,707 17,667 

 
17,707 17,666 

Medel 17,707 17,667 

Medmat 36,318 37,604 

 
36,318 37,604 

 
36,312 37,603 

Medel 36,316 37,604 

Torkad 20,403 20,507 

 
20,402 20,505 

 
20,403 20,505 

Medel  20,403 20,506 

TS(%) 14,486 14,240 
Medel 

TS(%) 14,363 

  
  



  
 

  

 
Enzym(1 
ml) Degel 1 Degel 2 

Utan mat 16,997 18,678 

 
16,998 18,678 

 
16,998 18,678 

Medel 16,998 18,678 

Medmat 40,307 40,281 

 
40,307 40,281 

 
40,305 40,305 

Medel 40,306 40,289 

Torkad 20,301 21,981 

 
20,302 21,983 

 
20,301 21,982 

Medel  20,301 21,982 

TS(%) 14,174 15,289 
Medel 
TS(%) 14,731 

  
 

Termostabilt 
amylas Degel 1 Degel 2 

Termostabilt 
amylas Degel 1 Degel 2 

Utan mat(g) 16,814 17,931 Utan mat(g) 18,681 17,701 

 
16,814 17,931 

 
18,683 17,701 

 
16,814 17,93 

 
18,682 17,703 

Medel 16,814 17,931 Medel 18,682 17,702 

Med mat(g) 38,293 39,688 Med mat(g) 39,934 40,703 

 
38,295 39,687 

 
39,933 40,702 

 
38,293 39,687 

 
39,933 40,701 

Medel 38,294 39,687 Medel 39,933 40,702 

Torkad(g) 21,578 22,558 Torkad(g) 22,978 22,198 

 
21,576 22,558 

 
22,978 22,197 

 
21,577 22,558 

 
22,977 22,196 

Medel  21,577 22,558 Medel  22,978 22,197 

TS(%) 22,174 21,269 TS(%) 20,214 19,545 

Medel TS(%) 21,722 
 

Medel TS(%) 19,879 
  

  



  
 

  

 
Koji-
kin(Våt) Degel 1 Degel 2 

Koji-
kin(Våt) Degel 1 Degel 2 

Utan 
mat(g) 16,872 16,373 Utan mat 17,002 17,950 

 
16,872 16,374 

 
17,000 17,950 

 
16,87 16,373 

 
17,000 17,950 

Medel 16,871 16,373 Medel 17,001 17,950 

Med 
mat(g) 34,889 33,576 

Med 
mat(g) 41,515 40,878 

 
34, 888 33,576 

 
41,516 40,879 

 
34,888 33,575 

 
41,515 40,878 

Medel 23,259 33,576 Medel 41,515 40,878 

Torkad(g) 19,63 19,05 Torkad(g) 20,574 21,156 

 
19,629 19,051 

 
20,573 21,156 

 
19,63 19,049 

 
20,572 21,156 

Medel  19,630 19,05 Medel  20,573 21,156 

TS(%) 43,182 15,560 TS(%) 14,572 13,983 
Medel 

TS(%) 29,371 

 

Medel 

TS(%) 14,277 

  
 
 

Koji-
kin(Torr) Degel 1 Degel 2 

Koji-
kin(Torr) Degel 1 Degel 2 

Utan 
mat(g) 17,334 17,681 

Utan 
mat(g) 17,672 22,087 

 
17,334 17,68 

 
17,671 22,088 

 
17,333 17,681 

 
17,671 22,088 

Medel 17,334 17,681 Medel 17,671 22,088 

Med 
mat(g) 42,672 40,204 

Med 
mat(g) 39,014 40,736 

 
42,673 40,205 

 
39,012 40,736 

 
42,674 40,205 

 
39,012 40,736 

Medel 42,673 40,205 Medel 39,013 40,736 

Torkad(g) 21,347 21,199 Torkad(g) 21,112 24,961 

 
21,348 21,199 

 
21,112 24,962 

 
21,349 21,199 

 
21,111 24,961 

Medel  21,348 21,199 Medel  21,112 24,961 

TS(%) 15,842 15,620 TS(%) 16,121 15,410 
Medel 

TS(%) 15,731 

 

Medel 

TS(%) 15,765 

  
  



  
 

  

 

Bilaga 2 Processberäkningar 
 
Tabell B2.1: Föreslagen process steg 1 och 2 

Första steget   Andra steget   
Matavfall 1000,00 Kg Vikts 

% 
Matavfall 1000,00 Kg Vikts 

% 
Fett 60,00 Kg 6,00 Fett 60,00 Kg 6,00 
Kolhydrater 200,00 Kg 20,00 Kolhydrater 200,00 Kg 20,00 
Protein 50,00 Kg 5,00 Protein 50,00 Kg 5,00 
Vatten 690,00 Kg 69,00 Vatten 690,00 Kg 69,00 
        
Tilllförd vätska 4000,00 Kg  Tilllförd vätska 4000,00 Kg  
Fett 0,00 Kg  Fett 0,00 Kg  
Kolhydrat 0,00 Kg  Kolhydrat 160,00 Kg  
Protein 0,00 Kg  Protein 40,00 Kg  
Vatten 4000,00 Kg  Vatten 3800,00 Kg  
        
Reaktor 5000,00 Kg Vikts 

% 
Reaktor 5000,00 Kg Vikts 

% 
Fett 60,00 Kg 1,20 Fett 60,00 Kg 1,20 
Kolhydrater 200,00 Kg 4,00 Kolhydrater 360,00 Kg 7,20 
Protein 50,00 Kg 1,00 Protein 90,00 Kg 1,80 
Vatten 4690,00 Kg 93,80 Vatten 4490,00 Kg 89,80 
        
Filterkaka 300,00 Kg  Filterkaka 300,00 Kg  
Fett 60,00 Kg  Fett 60,00 Kg  
Vätska 240,00 Kg  Vätska 240,00 Kg  
Kolhydrater 9,60 Kg  Kolhydrater 17,28 Kg  
Protein 2,40 Kg  Protein 4,32 Kg  
Vatten 225,12 Kg  Vatten 215,52 Kg  
        
Tvättvatten 300,00 Kg  Tvättvatten 300,00 Kg  
Kolhydrat 9,60 Kg  Kolhydrat 17,28 Kg  
Protein 2,40 Kg  Protein 4,32 Kg  
Vatten 288,00 Kg  Vatten 278,40 Kg  
        
Filtrat tillsammans 
med tvättvattnet 

5000,00 Kg Vikts 
% 

Filtrat tillsammans 
med tvättvattnet 

5000,00 Kg Vikts 
% 

Kolhydrater 200,00 Kg 4,00 Kolhydrater 360,00 Kg 7,20 
Protein 50,00 Kg 1,00 Protein 90,00 Kg 1,80 
Vatten 4750,00 Kg 95,00 Vatten 4550,00 Kg 91,00 
        
Avtappningsflöde 1000,00 Kg Vikts 

% 
Avtappningsflöde 1000,00 Kg Vikts 

% 
Kolhydrater 40,00 Kg 4,00 Kolhydrater 72,00 Kg 7,20 
Protein 10,00 Kg 1,00 Protein 18,00 Kg 1,80 
Vatten 950,00 Kg 95,00 Vatten 910,00 Kg 91,00 
        
Återflöde 4000,00 Kg Vikts 

% 
Återflöde 4000,00 Kg Vikts 

% 
Kolhydrater 160,00 Kg 4,00 Kolhydrater 288,00 Kg 7,20 
Protein 40,00 Kg 1,00 Protein 72,00 Kg 1,80 
Vatten 3800,00 Kg 95,00 Vatten 3640,00 Kg 91,00 
  



  
 

  

Tabell B2.2: Föreslagen process steg 3 och 4. 

Tredje steget   Fjärde steget   
Matavfall 1000,00 Kg Vikts 

% 
Matavfall 1000,00 Kg Vikts 

% 
Fett 60,00 Kg 6,00 Fett 60,00 Kg 6,00 
Kolhydrater 200,00 Kg 20,00 Kolhydrater 200,00 Kg 20,00 
Protein 50,00 Kg 5,00 Protein 50,00 Kg 5,00 
Vatten 690,00 Kg 69,00 Vatten 690,00 Kg 69,00 
        
Tilllförd vätska 4000,00 Kg  Tilllförd vätska 4000,00 Kg  
Fett 0,00 Kg  Fett 0,00 Kg  
Kolhydrat 288,00 Kg  Kolhydrat 390,40 Kg  
Protein 72,00 Kg  Protein 97,60 Kg  
Vatten 3640,00 Kg  Vatten 3512,00 Kg  
        
Reaktor 5000,00 Kg Vikts 

% 
Reaktor 5000,00 Kg Vikts 

% 
Fett 60,00 Kg 1,20 Fett 60,00 Kg 1,20 
Kolhydrater 488,00 Kg 9,76 Kolhydrater 590,40 Kg 11,81 
Protein 122,00 Kg 2,44 Protein 147,60 Kg 2,95 
Vatten 4330,00 Kg 86,60 Vatten 4202,00 Kg 84,04 
        
Filterkaka 300,00 Kg  Filterkaka 300,00 Kg  
Fett 60,00 Kg  Fett 60,00 Kg  
Vätska 240,00 Kg  Vätska 240,00 Kg  
Kolhydrater 23,42 Kg  Kolhydrater 28,34 Kg  
Protein 5,86 Kg  Protein 7,08 Kg  
Vatten 207,84 Kg  Vatten 201,70 Kg  
        
Tvättvatten 300,00 Kg  Tvättvatten 300,00 Kg  
Kolhydrat 23,42 Kg  Kolhydrat 28,34 Kg  
Protein 5,86 Kg  Protein 7,08 Kg  
Vatten 270,72 Kg  Vatten 264,58 Kg  
        
Filtrat tillsammans 
med tvättvattnet 

5000,00 Kg Vikts 
% 

Filtrat tillsammans 
med tvättvattnet 

5000,00 Kg Vikts 
% 

Kolhydrater 488,00 Kg 9,76 Kolhydrater 590,40 Kg 11,81 
Protein 122,00 Kg 2,44 Protein 147,60 Kg 2,95 
Vatten 4390,00 Kg 87,80 Vatten 4262,00 Kg 85,24 
        
Avtappningsflöde 1000,00 Kg Vikts 

% 
Avtappningsflöde 1000,00 Kg Vikts 

% 
Kolhydrater 97,60 Kg 9,76 Kolhydrater 118,08 Kg 11,81 
Protein 24,40 Kg 2,44 Protein 29,52 Kg 2,95 
Vatten 878,00 Kg 87,80 Vatten 852,40 Kg 85,24 
        
Återflöde 4000,00 Kg Vikts 

% 
Återflöde 4000,00 Kg Vikts 

% 
Kolhydrater 390,40 Kg 9,76 Kolhydrater 472,32 Kg 11,81 
Protein 97,60 Kg 2,44 Protein 118,08 Kg 2,95 
Vatten 3512,00 Kg 87,80 Vatten 3409,60 Kg 85,24 
 
 

 
  



  
 

  

 
Tabell B2.3: Föreslagen process steg 5 och 6. 

Femte steget   Sjätte steget   
Matavfall 1000 Kg Vikts 

% 
Matavfall 1000 Kg Vikts 

% 
Fett 60 Kg 6 Fett 60 Kg 6 
Kolhydrater 200 Kg 20 Kolhydrater 200 Kg 20 
Protein 50 Kg 5 Protein 50 Kg 5 
Vatten 690 Kg 69 Vatten 690 Kg 69 
        
Tilllförd vätska 4000 Kg  Tilllförd vätska 4000 Kg  
Fett 0 Kg  Fett 0 Kg  
Kolhydrat 472,32 Kg  Kolhydrat 537,86 Kg  
Protein 118,08 Kg  Protein 134,46 Kg  
Vatten 3409,6 Kg  Vatten 3327,6

8 
Kg  

        
Reaktor 5000 Kg Vikts 

% 
Reaktor 5000 Kg Vikts 

% 
Fett 60 Kg 1,2 Fett 60 Kg 1,2 
Kolhydrater 672,32 Kg 13,45 Kolhydrater 737,86 Kg 14,76 
Protein 168,08 Kg 3,36 Protein 184,46 Kg 3,69 
Vatten 4099,6 Kg 81,99 Vatten 4017,6

8 
Kg 80,35 

        
Filterkaka 300 Kg  Filterkaka 300 Kg  
Fett 60 Kg  Fett 60 Kg  
Vätska 240 Kg  Vätska 240 Kg  
Kolhydrater 32,27 Kg  Kolhydrater 35,42 Kg  
Protein 8,07 Kg  Protein 8,85 Kg  
Vatten 196,78 Kg  Vatten 192,85 Kg  
        
Tvättvatten 300 Kg  Tvättvatten 300 Kg  
Kolhydrat 32,27 Kg  Kolhydrat 35,42 Kg  
Protein 8,07 Kg  Protein 8,85 Kg  
Vatten 259,66 Kg  Vatten 255,73 Kg  
        
Filtrat tillsammans med 
tvättvattnet 

5000 Kg Vikts 
% 

Filtrat tillsammans med 
tvättvattnet 

5000 Kg Vikts 
% 

Kolhydrater 672,32 Kg 13,45 Kolhydrater 737,86 Kg 14,76 
Protein 168,08 Kg 3,36 Protein 184,46 Kg 3,69 
Vatten 4159,6 Kg 83,19 Vatten 4077,6

8 
Kg 81,55 

        
Avtappningsflöde 1000 Kg Vikts 

% 
Avtappningsflöde 1000 Kg Vikts 

% 
Kolhydrater 134,46 Kg 13,45 Kolhydrater 147,57 Kg 14,76 
Protein 33,62 Kg 3,36 Protein 36,89 Kg 3,69 
Vatten 831,92 Kg 83,19 Vatten 815,54 Kg 81,55 
        
Återflöde 4000 Kg Vikts 

% 
Återflöde 4000 Kg Vikts 

% 
Kolhydrater 537,86 Kg 13,45 Kolhydrater 590,28 Kg 14,76 
Protein 134,46 Kg 3,36 Protein 147,57 Kg 3,69 
Vatten 3327,6

8 
Kg 83,19 Vatten 3262,1

4 
Kg 81,55 

 



  
 

  

Tabell B2.4: Föreslagen process steg 7 och 8. 

Sjunde steget 
  

Åttonde steget 
  

Matavfall 1000 Kg 
Vikts 
% Matavfall 1000 Kg 

Vikts 
% 

Fett 60 Kg 6 Fett 60 Kg 6 
Kolhydrater 200 Kg 20 Kolhydrater 200 Kg 20 
Protein 50 Kg 5 Protein 50 Kg 5 
Vatten 690 Kg 69 Vatten 690 Kg 69 

        Tilllförd vätska 4000 Kg 
 

Tilllförd vätska 4000 Kg 
 Fett 0 Kg 

 
Fett 0 Kg 

 Kolhydrat 590,28 Kg 
 

Kolhydrat 632,23 Kg 
 Protein 147,57 Kg 

 
Protein 158,06 Kg 

 Vatten 3262,14 Kg 
 

Vatten 3209,72 Kg 
 

        
Reaktor 5000 Kg 

Vikts 
% Reaktor 5000 Kg 

Vikts 
% 

Fett 60 Kg 1,2 Fett 60 Kg 1,2 
Kolhydrater 790,28 Kg 15,81 Kolhydrater 832,23 Kg 16,64 
Protein 197,57 Kg 3,95 Protein 208,06 Kg 4,16 
Vatten 3952,14 Kg 79,04 Vatten 3899,72 Kg 77,99 

        Filterkaka 300 Kg 
 

Filterkaka 300 Kg 
 Fett 60 Kg 

 
Fett 60 Kg 

 Vätska 240 Kg 
 

Vätska 240 Kg 
 Kolhydrater 37,93 Kg 

 
Kolhydrater 39,95 Kg 

 Protein 9,48 Kg 
 

Protein 9,99 Kg 
 Vatten 189,7 Kg 

 
Vatten 187,19 Kg 

 
        Tvättvatten 300 Kg 

 
Tvättvatten 300 Kg 

 Kolhydrat 37,93 Kg 
 

Kolhydrat 39,95 Kg 
 Protein 9,48 Kg 

 
Protein 9,99 Kg 

 Vatten 252,58 Kg 
 

Vatten 250,07 Kg 
 

        Filtrat tillsammans med 
tvättvattnet 5000 Kg 

Vikts 
% 

Filtrat tillsammans med 
tvättvattnet 5000 Kg 

Vikts 
% 

Kolhydrater 790,28 Kg 15,81 Kolhydrater 832,23 Kg 16,64 
Protein 197,57 Kg 3,95 Protein 208,06 Kg 4,16 
Vatten 4012,14 Kg 80,24 Vatten 3959,72 Kg 79,19 

        
Avtappningsflöde 1000 Kg 

Vikts 
% Avtappningsflöde 1000 Kg 

Vikts 
% 

Kolhydrater 158,06 Kg 15,81 Kolhydrater 166,45 Kg 16,64 
Protein 39,51 Kg 3,95 Protein 41,61 Kg 4,16 
Vatten 802,43 Kg 80,24 Vatten 791,94 Kg 79,19 

        
Återflöde 4000 Kg 

Vikts 
% Återflöde 4000 Kg 

Vikts 
% 

Kolhydrater 632,23 Kg 15,81 Kolhydrater 665,78 Kg 16,64 
Protein 158,06 Kg 3,95 Protein 166,45 Kg 4,16 
Vatten 3209,72 Kg 80,24 Vatten 3167,77 Kg 79,19 



  
 

  

Tabell B2.5: Föreslagen process steg 9 och 10. 

Nionde steget   Tionde steget   
Matavfall 1000,00 Kg Vikts 

% 
Matavfall 1000,00 Kg Vikts 

% 
Fett 60,00 Kg 6,00 Fett 60,00 Kg 6,00 
Kolhydrater 200,00 Kg 20,00 Kolhydrater 200,00 Kg 20,00 
Protein 50,00 Kg 5,00 Protein 50,00 Kg 5,00 
Vatten 690,00 Kg 69,00 Vatten 690,00 Kg 69,00 
        
Tilllförd vätska 4000,00 Kg  Tilllförd vätska 4000,00 Kg  
Fett 0,00 Kg  Fett 0,00 Kg  
Kolhydrat 665,78 Kg  Kolhydrat 692,63 Kg  
Protein 166,45 Kg  Protein 173,16 Kg  
Vatten 3167,77 Kg  Vatten 3134,22 Kg  
        
Reaktor 5000,00 Kg Vikts 

% 
Reaktor 5000,00 Kg Vikts 

% 
Fett 60,00 Kg 1,20 Fett 60,00 Kg 1,20 
Kolhydrater 865,78 Kg 17,32 Kolhydrater 892,63 Kg 17,85 
Protein 216,45 Kg 4,33 Protein 223,16 Kg 4,46 
Vatten 3857,77 Kg 77,16 Vatten 3824,22 Kg 76,48 
        
Filterkaka 300,00 Kg  Filterkaka 300,00 Kg  
Fett 60,00 Kg  Fett 60,00 Kg  
Vätska 240,00 Kg  Vätska 240,00 Kg  
Kolhydrater 41,56 Kg  Kolhydrater 42,85 Kg  
Protein 10,39 Kg  Protein 10,71 Kg  
Vatten 185,17 Kg  Vatten 183,56 Kg  
        
Tvättvatten 300,00 Kg  Tvättvatten 300,00 Kg  
Kolhydrat 41,56 Kg  Kolhydrat 42,85 Kg  
Protein 10,39 Kg  Protein 10,71 Kg  
Vatten 248,05 Kg  Vatten 246,44 Kg  
        
Filtrat tillsammans med 
tvättvattnet 

5000,00 Kg Vikts 
% 

Filtrat tillsammans med 
tvättvattnet 

5000,00 Kg Vikts 
% 

Kolhydrater 865,78 Kg 17,32 Kolhydrater 892,63 Kg 17,85 
Protein 216,45 Kg 4,33 Protein 223,16 Kg 4,46 
Vatten 3917,77 Kg 78,36 Vatten 3884,22 Kg 77,68 
        
Avtappningsflöde 1000,00 Kg Vikts 

% 
Avtappningsflöde 1000,00 Kg Vikts 

% 
Kolhydrater 173,16 Kg 17,32 Kolhydrater 178,53 Kg 17,85 
Protein 43,29 Kg 4,33 Protein 44,63 Kg 4,46 
Vatten 783,55 Kg 78,36 Vatten 776,84 Kg 77,68 
        
Återflöde 4000,00 Kg Vikts 

% 
Återflöde 4000,00 Kg Vikts 

% 
Kolhydrater 692,63 Kg 17,32 Kolhydrater 714,10 Kg 17,85 
Protein 173,16 Kg 4,33 Protein 178,53 Kg 4,46 
Vatten 3134,22 Kg 78,36 Vatten 3107,37 Kg 77,68 

  



  
 

  

Tabell B2.6: Föreslagen process steg 11 och 12. 

Elfte steget   Tolfte steget   
Matavfall 1000,00 Kg Vikts 

% 
Matavfall 1000,00 Kg Vikts 

% 
Fett 60,00 Kg 6,00 Fett 60,00 Kg 6,00 
Kolhydrater 200,00 Kg 20,00 Kolhydrater 200,00 Kg 20,00 
Protein 50,00 Kg 5,00 Protein 50,00 Kg 5,00 
Vatten 690,00 Kg 69,00 Vatten 690,00 Kg 69,00 
        
Tilllförd vätska 4000,00 Kg  Tilllförd vätska 4000,00 Kg  
Fett 0,00 Kg  Fett 0,00 Kg  
Kolhydrat 714,10 Kg  Kolhydrat 731,28 Kg  
Protein 178,53 Kg  Protein 182,82 Kg  
Vatten 3107,37 Kg  Vatten 3085,90 Kg  
        
Reaktor 5000,00 Kg Vikts 

% 
Reaktor 5000,00 Kg Vikts 

% 
Fett 60,00 Kg 1,20 Fett 60,00 Kg 1,20 
Kolhydrater 914,10 Kg 18,28 Kolhydrater 931,28 Kg 18,63 
Protein 228,53 Kg 4,57 Protein 232,82 Kg 4,66 
Vatten 3797,37 Kg 75,95 Vatten 3775,90 Kg 75,52 
        
Filterkaka 300,00 Kg  Filterkaka 300,00 Kg  
Fett 60,00 Kg  Fett 60,00 Kg  
Vätska 240,00 Kg  Vätska 240,00 Kg  
Kolhydrater 43,88 Kg  Kolhydrater 44,70 Kg  
Protein 10,97 Kg  Protein 11,18 Kg  
Vatten 182,27 Kg  Vatten 181,24 Kg  
        
Tvättvatten 300,00 Kg  Tvättvatten 300,00 Kg  
Kolhydrat 43,88 Kg  Kolhydrat 44,70 Kg  
Protein 10,97 Kg  Protein 11,18 Kg  
Vatten 245,15 Kg  Vatten 244,12 Kg  
        
Filtrat tillsammans 
med tvättvattnet 

5000,00 Kg Vikts 
% 

Filtrat tillsammans 
med tvättvattnet 

5000,00 Kg Vikts 
% 

Kolhydrater 914,10 Kg 18,28 Kolhydrater 931,28 Kg 18,63 
Protein 228,53 Kg 4,57 Protein 232,82 Kg 4,66 
Vatten 3857,37 Kg 77,15 Vatten 3835,90 Kg 76,72 
        
Avtappningsflöde 1000,00 Kg Vikts 

% 
Avtappningsflöde 1000,00 Kg Vikts 

% 
Kolhydrater 182,82 Kg 18,28 Kolhydrater 186,26 Kg 18,63 
Protein 45,71 Kg 4,57 Protein 46,56 Kg 4,66 
Vatten 771,47 Kg 77,15 Vatten 767,18 Kg 76,72 
        
Återflöde 4000,00 Kg Vikts 

% 
Återflöde 4000,00 Kg Vikts 

% 
Kolhydrater 731,28 Kg 18,28 Kolhydrater 745,02 Kg 18,63 
Protein 182,82 Kg 4,57 Protein 186,26 Kg 4,66 
Vatten 3085,90 Kg 77,15 Vatten 3068,72 Kg 76,72 
 
 

  



  
 

  

Tabell B2.7: Föreslagen process steg 13 och 14. 

Trettonde steget   Fjortonde steget   
Matavfall 1000,00 Kg Vikts 

% 
Matavfall 1000,00 Kg Vikts 

% 
Fett 60,00 Kg 6,00 Fett 60,00 Kg 6,00 
Kolhydrater 200,00 Kg 20,00 Kolhydrater 200,00 Kg 20,00 
Protein 50,00 Kg 5,00 Protein 50,00 Kg 5,00 
Vatten 690,00 Kg 69,00 Vatten 690,00 Kg 69,00 
        
Tilllförd vätska 4000,00 Kg  Tilllförd vätska 4000,00 Kg  
Fett 0,00 Kg  Fett 0,00 Kg  
Kolhydrat 745,02 Kg  Kolhydrat 756,02 Kg  
Protein 186,26 Kg  Protein 189,00 Kg  
Vatten 3068,72 Kg  Vatten 3054,98 Kg  
        
Reaktor 5000,00 Kg Vikts 

% 
Reaktor 5000,00 Kg Vikts 

% 
Fett 60,00 Kg 1,20 Fett 60,00 Kg 1,20 
Kolhydrater 945,02 Kg 18,90 Kolhydrater 956,02 Kg 19,12 
Protein 236,26 Kg 4,73 Protein 239,00 Kg 4,78 
Vatten 3758,72 Kg 75,17 Vatten 3744,98 Kg 74,90 
        
Filterkaka 300,00 Kg  Filterkaka 300,00 Kg  
Fett 60,00 Kg  Fett 60,00 Kg  
Vätska 240,00 Kg  Vätska 240,00 Kg  
Kolhydrater 45,36 Kg  Kolhydrater 45,89 Kg  
Protein 11,34 Kg  Protein 11,47 Kg  
Vatten 180,42 Kg  Vatten 179,76 Kg  
        
Tvättvatten 300,00 Kg  Tvättvatten 300,00 Kg  
Kolhydrat 45,36 Kg  Kolhydrat 45,89 Kg  
Protein 11,34 Kg  Protein 11,47 Kg  
Vatten 243,30 Kg  Vatten 242,64 Kg  
        
Filtrat tillsammans 
med tvättvattnet 

5000,00 Kg Vikts 
% 

Filtrat tillsammans 
med tvättvattnet 

5000,00 Kg Vikts 
% 

Kolhydrater 945,02 Kg 18,90 Kolhydrater 956,02 Kg 19,12 
Protein 236,26 Kg 4,73 Protein 239,00 Kg 4,78 
Vatten 3818,72 Kg 76,37 Vatten 3804,98 Kg 76,10 
        
Avtappningsflöde 1000,00 Kg Vikts 

% 
Avtappningsflöde 1000,00 Kg Vikts 

% 
Kolhydrater 189,00 Kg 18,90 Kolhydrater 191,20 Kg 19,12 
Protein 47,25 Kg 4,73 Protein 47,80 Kg 4,78 
Vatten 763,74 Kg 76,37 Vatten 761,00 Kg 76,10 
        
Återflöde 4000,00 Kg Vikts 

% 
Återflöde 4000,00 Kg Vikts 

% 
Kolhydrater 756,02 Kg 18,90 Kolhydrater 764,82 Kg 19,12 
Protein 189,00 Kg 4,73 Protein 191,20 Kg 4,78 
Vatten 3054,98 Kg 76,37 Vatten 3043,98 Kg 76,10 
  



  
 

  

Tabell B2.8: Föreslagen process steg 15 och 16. 

Femtonde steget   Sextonde steget   
Matavfall 1000 Kg Vikts 

% 
Matavfall 1000 Kg Vikts 

% 
Fett 60 Kg 6 Fett 60 Kg 6 
Kolhydrater 200 Kg 20 Kolhydrater 200 Kg 20 
Protein 50 Kg 5 Protein 50 Kg 5 
Vatten 690 Kg 69 Vatten 690 Kg 69 
        
Tilllförd vätska 4000 Kg  Tilllförd vätska 4000 Kg  
Fett 0 Kg  Fett 0 Kg  
Kolhydrat 764,82 Kg  Kolhydrat 771,85 Kg  
Protein 191,2 Kg  Protein 192,96 Kg  
Vatten 3043,9

8 
Kg  Vatten 3035,1

8 
Kg  

        
Reaktor 5000 Kg Vikts 

% 
Reaktor 5000 Kg Vikts 

% 
Fett 60 Kg 1,2 Fett 60 Kg 1,2 
Kolhydrater 964,82 Kg 19,3 Kolhydrater 971,85 Kg 19,44 
Protein 241,2 Kg 4,82 Protein 242,96 Kg 4,86 
Vatten 3733,9

8 
Kg 74,68 Vatten 3725,1

8 
Kg 74,5 

        
Filterkaka 300 Kg  Filterkaka 300 Kg  
Fett 60 Kg  Fett 60 Kg  
Vätska 240 Kg  Vätska 240 Kg  
Kolhydrater 46,31 Kg  Kolhydrater 46,65 Kg  
Protein 11,58 Kg  Protein 11,66 Kg  
Vatten 179,23 Kg  Vatten 178,81 Kg  
        
Tvättvatten 300 Kg  Tvättvatten 300 Kg  
Kolhydrat 46,31 Kg  Kolhydrat 46,65 Kg  
Protein 11,58 Kg  Protein 11,66 Kg  
Vatten 242,11 Kg  Vatten 241,69 Kg  
        
Filtrat tillsammans med 
tvättvattnet 

5000 Kg Vikts 
% 

Filtrat tillsammans med 
tvättvattnet 

5000 Kg Vikts 
% 

Kolhydrater 964,82 Kg 19,3 Kolhydrater 971,85 Kg 19,44 
Protein 241,2 Kg 4,82 Protein 242,96 Kg 4,86 
Vatten 3793,9

8 
Kg 75,88 Vatten 3785,1

8 
Kg 75,7 

        
Avtappningsflöde 1000 Kg Vikts 

% 
Avtappningsflöde 1000 Kg Vikts 

% 
Kolhydrater 192,96 Kg 19,3 Kolhydrater 194,37 Kg 19,44 
Protein 48,24 Kg 4,82 Protein 48,59 Kg 4,86 
Vatten 758,8 Kg 75,88 Vatten 757,04 Kg 75,7 
        
Återflöde 4000 Kg Vikts 

% 
Återflöde 4000 Kg Vikts 

% 
Kolhydrater 771,85 Kg 19,3 Kolhydrater 777,48 Kg 19,44 
Protein 192,96 Kg 4,82 Protein 194,37 Kg 4,86 
Vatten 3035,1

8 
Kg 75,88 Vatten 3028,1

5 
Kg 75,7 

  



  
 

  

Tabell B2.9: Föreslagen process steg 17 och 18. 

Sjuttonde steget   Artonde steget   
Matavfall 1000,00 Kg Vikts 

% 
Matavfall 1000,00 Kg Vikts 

% 
Fett 60,00 Kg 6,00 Fett 60,00 Kg 6,00 
Kolhydrater 200,00 Kg 20,00 Kolhydrater 200,00 Kg 20,00 
Protein 50,00 Kg 5,00 Protein 50,00 Kg 5,00 
Vatten 690,00 Kg 69,00 Vatten 690,00 Kg 69,00 
        
Tilllförd vätska 4000,00 Kg  Tilllförd vätska 4000,00 Kg  
Fett 0,00 Kg  Fett 0,00 Kg  
Kolhydrat 777,48 Kg  Kolhydrat 781,99 Kg  
Protein 194,37 Kg  Protein 195,50 Kg  
Vatten 3028,15 Kg  Vatten 3022,52 Kg  
        
Reaktor 5000,00 Kg Vikts 

% 
Reaktor 5000,00 Kg Vikts 

% 
Fett 60,00 Kg 1,20 Fett 60,00 Kg 1,20 
Kolhydrater 977,48 Kg 19,55 Kolhydrater 981,99 Kg 19,64 
Protein 244,37 Kg 4,89 Protein 245,50 Kg 4,91 
Vatten 3718,15 Kg 74,36 Vatten 3712,52 Kg 74,25 
        
Filterkaka 300,00 Kg  Filterkaka 300,00 Kg  
Fett 60,00 Kg  Fett 60,00 Kg  
Vätska 240,00 Kg  Vätska 240,00 Kg  
Kolhydrater 46,92 Kg  Kolhydrater 47,14 Kg  
Protein 11,73 Kg  Protein 11,78 Kg  
Vatten 178,47 Kg  Vatten 178,20 Kg  
        
Tvättvatten 300,00 Kg  Tvättvatten 300,00 Kg  
Kolhydrat 46,92 Kg  Kolhydrat 47,14 Kg  
Protein 11,73 Kg  Protein 11,78 Kg  
Vatten 241,35 Kg  Vatten 241,08 Kg  
        
Filtrat tillsammans 
med tvättvattnet 

5000,00 Kg Vikts 
% 

Filtrat tillsammans 
med tvättvattnet 

5000,00 Kg Vikts 
% 

Kolhydrater 977,48 Kg 19,55 Kolhydrater 981,99 Kg 19,64 
Protein 244,37 Kg 4,89 Protein 245,50 Kg 4,91 
Vatten 3778,15 Kg 75,56 Vatten 3772,52 Kg 75,45 
        
Avtappningsflöde 1000,00 Kg Vikts 

% 
Avtappningsflöde 1000,00 Kg Vikts 

% 
Kolhydrater 195,50 Kg 19,55 Kolhydrater 196,40 Kg 19,64 
Protein 48,87 Kg 4,89 Protein 49,10 Kg 4,91 
Vatten 755,63 Kg 75,56 Vatten 754,50 Kg 75,45 
        
Återflöde 4000,00 Kg Vikts 

% 
Återflöde 4000,00 Kg Vikts 

% 
Kolhydrater 781,99 Kg 19,55 Kolhydrater 785,59 Kg 19,64 
Protein 195,50 Kg 4,89 Protein 196,40 Kg 4,91 
Vatten 3022,52 Kg 75,56 Vatten 3018,01 Kg 75,45 
 
 
 

  



  
 

  

Tabell B2.10: Föreslagen process steg 19 och 20. 

Nittonde steget 
  

Tjugonde steget 
  

Matavfall 1000 Kg 
Vikts 
% Matavfall 1000 Kg 

Vikts 
% 

Fett 60 Kg 6 Fett 60 Kg 6 
Kolhydrater 200 Kg 20 Kolhydrater 200 Kg 20 
Protein 50 Kg 5 Protein 50 Kg 5 
Vatten 690 Kg 69 Vatten 690 Kg 69 

        Tilllförd vätska 4000 Kg 
 

Tilllförd vätska 4000 Kg 
 Fett 0 Kg 

 
Fett 0 Kg 

 Kolhydrat 785,59 Kg 
 

Kolhydrat 788,47 Kg 
 Protein 196,4 Kg 

 
Protein 197,12 Kg 

 Vatten 3018,01 Kg 
 

Vatten 3014,41 Kg 
 

        
Reaktor 5000 Kg 

Vikts 
% Reaktor 5000 Kg 

Vikts 
% 

Fett 60 Kg 1,2 Fett 60 Kg 1,2 
Kolhydrater 985,59 Kg 19,71 Kolhydrater 988,47 Kg 19,77 
Protein 246,4 Kg 4,93 Protein 247,12 Kg 4,94 
Vatten 3708,01 Kg 74,16 Vatten 3704,41 Kg 74,09 

        Filterkaka 300 Kg 
 

Filterkaka 300 Kg 
 Fett 60 Kg 

 
Fett 60 Kg 

 Vätska 240 Kg 
 

Vätska 240 Kg 
 Kolhydrater 47,31 Kg 

 
Kolhydrater 47,45 Kg 

 Protein 11,83 Kg 
 

Protein 11,86 Kg 
 Vatten 177,98 Kg 

 
Vatten 177,81 Kg 

 
        Tvättvatten 300 Kg 

 
Tvättvatten 300 Kg 

 Kolhydrat 47,31 Kg 
 

Kolhydrat 47,45 Kg 
 Protein 11,83 Kg 

 
Protein 11,86 Kg 

 Vatten 240,86 Kg 
 

Vatten 240,69 Kg 
 

        Filtrat tillsammans med 
tvättvattnet 5000 Kg 

Vikts 
% 

Filtrat tillsammans med 
tvättvattnet 5000 Kg 

Vikts 
% 

Kolhydrater 985,59 Kg 19,71 Kolhydrater 988,47 Kg 19,77 
Protein 246,4 Kg 4,93 Protein 247,12 Kg 4,94 
Vatten 3768,01 Kg 75,36 Vatten 3764,41 Kg 75,29 

        
Avtappningsflöde 1000 Kg 

Vikts 
% Avtappningsflöde 1000 Kg 

Vikts 
% 

Kolhydrater 197,12 Kg 19,71 Kolhydrater 197,69 Kg 19,77 
Protein 49,28 Kg 4,93 Protein 49,42 Kg 4,94 
Vatten 753,6 Kg 75,36 Vatten 752,88 Kg 75,29 

        
Återflöde 4000 Kg 

Vikts 
% Återflöde 4000 Kg 

Vikts 
% 

Kolhydrater 788,47 Kg 19,71 Kolhydrater 790,78 Kg 19,77 
Protein 197,12 Kg 4,93 Protein 197,69 Kg 4,94 
Vatten 3014,41 Kg 75,36 Vatten 3011,53 Kg 75,29 



  
 

  

Tabell B2.11: Föreslagen process steg 21 och 22. 

Tjugoförsta steget 

  

Tjugoandra steget 

  

Matavfall 1000,00 Kg 
Vikts 
% Matavfall 1000,00 Kg 

Vikts 
% 

Fett 60,00 Kg 6,00 Fett 60,00 Kg 6,00 
Kolhydrater 200,00 Kg 20,00 Kolhydrater 200,00 Kg 20,00 
Protein 50,00 Kg 5,00 Protein 50,00 Kg 5,00 
Vatten 690,00 Kg 69,00 Vatten 690,00 Kg 69,00 

        Tilllförd vätska 4000,00 Kg 
 

Tilllförd vätska 4000,00 Kg 
 Fett 0,00 Kg 

 
Fett 0,00 Kg 

 Kolhydrat 790,78 Kg 
 

Kolhydrat 792,62 Kg 
 Protein 197,69 Kg 

 
Protein 198,16 Kg 

 Vatten 3011,53 Kg 
 

Vatten 3009,22 Kg 
 

        
Reaktor 5000,00 Kg 

Vikts 
% Reaktor 5000,00 Kg 

Vikts 
% 

Fett 60,00 Kg 1,20 Fett 60,00 Kg 1,20 
Kolhydrater 990,78 Kg 19,82 Kolhydrater 992,62 Kg 19,85 
Protein 247,69 Kg 4,95 Protein 248,16 Kg 4,96 
Vatten 3701,53 Kg 74,03 Vatten 3699,22 Kg 73,98 

        Filterkaka 300,00 Kg 
 

Filterkaka 300,00 Kg 
 Fett 60,00 Kg 

 
Fett 60,00 Kg 

 Vätska 240,00 Kg 
 

Vätska 240,00 Kg 
 Kolhydrater 47,56 Kg 

 
Kolhydrater 47,65 Kg 

 Protein 11,89 Kg 
 

Protein 11,91 Kg 
 Vatten 177,67 Kg 

 
Vatten 177,56 Kg 

 
        Tvättvatten 300,00 Kg 

 
Tvättvatten 300,00 Kg 

 Kolhydrat 47,56 Kg 
 

Kolhydrat 47,65 Kg 
 Protein 11,89 Kg 

 
Protein 11,91 Kg 

 Vatten 240,55 Kg 
 

Vatten 240,44 Kg 
 

        Filtrat tillsammans med 
tvättvattnet 5000,00 Kg 

Vikts 
% 

Filtrat tillsammans med 
tvättvattnet 5000,00 Kg 

Vikts 
% 

Kolhydrater 990,78 Kg 19,82 Kolhydrater 992,62 Kg 19,85 
Protein 247,69 Kg 4,95 Protein 248,16 Kg 4,96 
Vatten 3761,53 Kg 75,23 Vatten 3759,22 Kg 75,18 

        
Avtappningsflöde 1000,00 Kg 

Vikts 
% Avtappningsflöde 1000,00 Kg 

Vikts 
% 

Kolhydrater 198,16 Kg 19,82 Kolhydrater 198,52 Kg 19,85 
Protein 49,54 Kg 4,95 Protein 49,63 Kg 4,96 
Vatten 752,31 Kg 75,23 Vatten 751,84 Kg 75,18 

        
Återflöde 4000,00 Kg 

Vikts 
% Återflöde 4000,00 Kg 

Vikts 
% 

Kolhydrater 792,62 Kg 19,82 Kolhydrater 794,10 Kg 19,85 
Protein 198,16 Kg 4,95 Protein 198,52 Kg 4,96 
Vatten 3009,22 Kg 75,23 Vatten 3007,38 Kg 75,18 



  
 

  

 
Tabell B2.12: Föreslagen process steg 23 och 24. 

 
 

Tjugotredje steget 

  

Tjugofjärde steget 

  Matavfall 1000,00 Kg Vikts % Matavfall 1000,00 Kg Vikts % 
Fett 60,00 Kg 6,00 Fett 60,00 Kg 6,00 
Kolhydrater 200,00 Kg 20,00 Kolhydrater 200,00 Kg 20,00 
Protein 50,00 Kg 5,00 Protein 50,00 Kg 5,00 
Vatten 690,00 Kg 69,00 Vatten 690,00 Kg 69,00 

        Tilllförd vätska 4000,00 Kg 
 

Tilllförd vätska 4000,00 Kg 
 Fett 0,00 Kg 

 
Fett 0,00 Kg 

 Kolhydrat 794,10 Kg 
 

Kolhydrat 795,28 Kg 
 Protein 198,52 Kg 

 
Protein 198,82 Kg 

 Vatten 3007,38 Kg 
 

Vatten 3005,90 Kg 
 

        Reaktor 5000,00 Kg Vikts % Reaktor 5000,00 Kg Vikts % 
Fett 60,00 Kg 1,20 Fett 60,00 Kg 1,20 
Kolhydrater 994,10 Kg 19,88 Kolhydrater 995,28 Kg 19,91 
Protein 248,52 Kg 4,97 Protein 248,82 Kg 4,98 
Vatten 3697,38 Kg 73,95 Vatten 3695,90 Kg 73,92 

        Filterkaka 300,00 Kg 
 

Filterkaka 300,00 Kg 
 Fett 60,00 Kg 

 
Fett 60,00 Kg 

 Vätska 240,00 Kg 
 

Vätska 240,00 Kg 
 Kolhydrater 47,72 Kg 

 
Kolhydrater 47,77 Kg 

 Protein 11,93 Kg 
 

Protein 11,94 Kg 
 Vatten 177,47 Kg 

 
Vatten 177,40 Kg 

 
        Tvättvatten 300,00 Kg 

 
Tvättvatten 300,00 Kg 

 Kolhydrat 47,72 Kg 
 

Kolhydrat 47,77 Kg 
 Protein 11,93 Kg 

 
Protein 11,94 Kg 

 Vatten 240,35 Kg 
 

Vatten 240,28 Kg 
 

        Filtrat tillsammans 
med tvättvattnet 5000,00 Kg Vikts % 

Filtrat tillsammans 
med tvättvattnet 5000,00 Kg Vikts % 

Kolhydrater 994,10 Kg 19,88 Kolhydrater 995,28 Kg 19,91 
Protein 248,52 Kg 4,97 Protein 248,82 Kg 4,98 
Vatten 3757,38 Kg 75,15 Vatten 3755,90 Kg 75,12 

        Avtappningsflöde 1000,00 Kg Vikts % Avtappningsflöde 1000,00 Kg Vikts % 
Kolhydrater 198,82 Kg 19,88 Kolhydrater 199,06 Kg 19,91 
Protein 49,70 Kg 4,97 Protein 49,76 Kg 4,98 
Vatten 751,48 Kg 75,15 Vatten 751,18 Kg 75,12 

        Återflöde 4000,00 Kg Vikts % Återflöde 4000,00 Kg Vikts % 
Kolhydrater 795,28 Kg 19,88 Kolhydrater 796,22 Kg 19,91 
Protein 198,82 Kg 4,97 Protein 199,06 Kg 4,98 
Vatten 3005,90 Kg 75,15 Vatten 3004,72 Kg 75,12 



  
 

  

 
Tabell B2.13: Föreslagen process steg 25. 

 
 
 

 

 

 

  

Tjugofemte steget 

  Matavfall 1000,00 Kg Vikts % 
Fett 60,00 Kg 6,00 
Kolhydrater 200,00 Kg 20,00 
Protein 50,00 Kg 5,00 
Vatten 690,00 Kg 69,00 

    Tilllförd vätska 4000,00 Kg 
 Fett 0,00 Kg 
 Kolhydrat 796,22 Kg 
 Protein 199,06 Kg 
 Vatten 3004,72 Kg 
 

    Reaktor 5000,00 Kg Vikts % 
Fett 60,00 Kg 1,20 
Kolhydrater 996,22 Kg 19,92 
Protein 249,06 Kg 4,98 
Vatten 3694,72 Kg 73,89 

    Filterkaka 300,00 Kg 
 Fett 60,00 Kg 
 Vätska 240,00 Kg 
 Kolhydrater 47,82 Kg 
 Protein 11,95 Kg 
 Vatten 177,35 Kg 
 

    Tvättvatten 300,00 Kg 
 Kolhydrat 47,82 Kg 
 Protein 11,95 Kg 
 Vatten 240,23 Kg 
 

    Filtrat tillsammans med 
tvättvattnet 5000,00 Kg Vikts % 
Kolhydrater 996,22 Kg 19,92 
Protein 249,06 Kg 4,98 
Vatten 3754,72 Kg 75,09 

    Avtappningsflöde 1000,00 Kg Vikts % 
Kolhydrater 199,24 Kg 19,92 
Protein 49,81 Kg 4,98 
Vatten 750,94 Kg 75,09 

    Återflöde 4000,00 Kg Vikts % 
Kolhydrater 796,98 Kg 19,92 
Protein 199,24 Kg 4,98 
Vatten 3003,78 Kg 75,09 



  
 

  

Tabell B2.14: Data över kolhydratkoncentration med avseende på antal recirkulationer. 

Steg 
Kolhydrater 
vikts % 

1 4,00 

2 7,20 

3 9,76 

4 11,81 

5 13,45 

6 14,76 

7 15,81 

8 16,64 

9 17,32 

10 17,85 

11 18,28 

12 18,63 

13 18,90 

14 19,12 

15 19,30 

16 19,44 

17 19,55 

18 19,64 

19 19,71 

20 19,77 

21 19,82 

22 19,85 

23 19,88 

24 19,91 

25 19,92 
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