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Hur kan man utföra riskfyllda experiment på stor skala utan att det innebär en enorm 
kostnad? Man låter en dator göra en gissning av resultatet! I detta examensarbete presenteras 
hur ett simuleringsprogram tog sig an storskalig produktion av vätgas, och vilka utmaningar 
det medförde. 

När man som civilingenjörsstudent i kemi- eller bioteknik rör sig ut i arbetslivet måste man göra sig 
redo för att de problem man har stött på plötsligt blir av större skala. Det som förut gjordes på en 
bänk i ett laboratorium ska nu göras i kubikmeterskala i industrin. Men att experimentera i 
kubikmeterskala kan bli riktigt dyrt! 

Istället kan man göra ett så kallat in silico-experiment, vilket betyder att experimentet sker helt och 
hållet i en datorsimulering. Ett exempel på ett sådant simuleringsprogram är SuperPro Designer, 
vilket är specialanpassat för kemi- och bioteknikindustrin. Målet med detta examensarbete var att 
utföra en simulering av en bioteknisk process i detta program, och utvärdera hur pass lämpligt 
programmet är för en person som inte är insatt i ämnet sedan tidigare. 

SuperPro Designer har fördelen att det med grundläggande kunskap i kemi- eller bioteknik är 
möjligt att sätta sig in i programmet utan större problem. Gränssnittet är grafiskt och förlitar sig inte 
på att användaren känner till en massa matematiska modeller sedan tidigare. I slutändan räknar 
SuperPro Designer automatiskt ut var kostnader och intäkter ligger i processen. Det finns dock en 
del problem med programmet. Det kan vara en utmaning att bestämma olika processparametrar på 
detaljnivå eftersom det finns hundratals inställningar och verktyg vilket gör det svårt att sortera ut 
det som är relevant. Dessutom är det omöjligt att skräddarsy vissa viktiga detaljer, till exempel hur 
bakterier reagerar på värme eller omrörning. 

För att kunna göra denna utvärdering behövdes ett experiment att utföra. Valet blev en process som 
presenterades i en doktorsavhandling av Mattias Ljunggren, publicerad 2011. Processen i fråga är 
en simulering av biologisk vätgasproduktion, vilket är en industri som i dagläget inte har blivit 
verklighet. Biologisk vätgasproduktion innebär att man använder sig av bakterier som naturligt 
utsöndrar vätgas när de förökar sig. Denna vätgas kan sedan säljas och användas till exempel som 
bränsle. Målet blev att återskapa denna process i SuperPro Designer. 

Den första delen i processen var att omvandla en billig råvara – potatisskal – till ett ämne som var 
lätt för bakterierna att konsumera – glukos. Detta gjordes med hjälp av enzymer. Det visade sig dock 
att detta delsteg var alldeles för dyrt, och i slutändan var det billigare att bara köpa in ren glukos 
från marknaden än att behandla potatisskal. Det är oklart ifall detta resulterade från begränsningar 
i SuperPro Designer, eller ifall det speglar verkligheten. Nästa steg var bildandet av vätgas – även 
kallad mörk fermentation. Detta delsteg ansågs avspegla verkligheten väl: Precis som i verkligheten 
var det svårt att tjäna pengar på! 

Under arbetets gång skrevs även en nybörjarguide till SuperPro Designer som präglades av 
erfarenheter från examensarbetet. Denna guide kommer i framtiden hjälpa bioteknikstudenter att 
lättare få koll på programmet! 
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