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Innehåll

● Plattformskemikalier- vad är det?
● Experimentell studie
● Pilotanläggning
● Organiskt avfall
● Resultat

● Fortsatt utveckling

2



Vad är plattformskemikalier?

Kemikalie som kan användas som utgångsmaterial till 
flera olika produkter.

plast, textilier, kosmetika, hygienartiklar, mattillsatser, 
läkemedel
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Pilotanläggning
Hagby fågelfarm



Pilotanläggning



Pilotanläggning



Processen

Justering av pH och temperatur

Förbehandling
Homogenisering

Blanda med vatten
Hygienisering

Hydrolysering
tillsättning av enzymer

Odling och inkubering av
mikroorganismer

PMEU (Portable Microbe Enrichment 
Unit) – Finnoflag LtD

Bioprocess



Organiskt avfall- proteinrikt
Slaktavfall, Hönsgödsel , Halm, Sågspån



Tester- varierade avfall, 
enzymer, mikroorganismer
● Avfall

● Inälvor, fjädrar, halm, socker
● Inälvor, gödsel, halm, äpplen
● Inälvor, gödsel, halm

● Enzymer
● Kyckling lever, Wiscamyl, Amylex, Alphalase,Glucostar
● Kyckling lever, Wiscamyl, Amylex, Optimash, Alphalase, 

Glucostar
● Kyckling lever, Alphalase, Viscamyl, Amylex, Optimesh, 

Glucostar

● Microorganismer
● Klebisella, E-coli
● Clostridium buitycum, Clostridium acetobutylicum
● Clostridium buitycum, Clostridium acetobutylicum



Resultat

● Värdefulla kemikalier producerades t ex

Butyrat- smörsyra
estrar 

Valerate (valeriansyra)            salter  läkemedel ?

butadien
gummi, plast

Kolhydratrika avfall               2,3 butandiol



Resultat

Restprodukter gav högre utbyte av biogas än avfallet



Fortsatt utveckling

● Optimera process – förbehandling, kombinationer av 
avfall, kombinationer av enzymer och 
mikroorganismer, tid för olika process-steg

● Process design- förbehandling, pumpning, reaktorer

● Kontroll och reglering- vilka parametrar är bäst att 
följa?

● Upp-gradering av produkter



Fortsatt utveckling
● ” Consolidated Bioprocessing (CBP)”- kontinuerlig 

process med avskiljning av produkter

● Kaskad
Hög nivå - plattformskemikalier
Medel nivå – biogas, värme, el
Låg nivå – kompost

● Användning av svamp i kombination med 
mikroorganismer
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