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ABSTRACT  

This work is written as a degree project for the Energy engineering program, specialized in 
heating technology, in Mälardalens University, Västerås. The aim with this degree project is 
to optimize a theoretical model in Excel to study larvae of Black Soldier Fly. The main 
calculations are made for three series connected boxes, with different combinations of stages 
of development. The calculations are thereafter made for three stands (that are in series) with 
each stand contain three boxes (that are parallel), each stand holding uniform growth of 
larvae. The calculations are made with equations based from the energy balance, for the air 
flow in and out. With the support from formerly made degree projects and their specific data, 
a calculation model was made in Excel. 

An airflow of 1,56 m3/h is achieved, with an efficiency of 50%. These results are based of 
previously performed degree projects, with the airflow 8,4 m3/h and efficiency of 9,3%. The 
maximum waste temperature is 30-36°C, thus, the desired temperature in this degree project 
was 30°C. The most optimized combination of one box of each stage, that are series 
connected, resulted to be 1 – 6 – 12. Day 1, day 6 and day 12 coupled. This combination is 
also used as the reference case in this degree project and calculations. However, the most 
stabile waste temperature resulted to be for the combination 12 – 6 – 1. The air temperature 
through the boxes remained with a mean temperature of 23,9°C, when the outside air 
temperature is set as 10°C (winter case, the reference case). 

The conclusion is that the best combination for Lilla Nyby, in Eskilstuna, is 1 – 6 – 12, with 
an airflow of 1,56 m3/h. A whole system, containing the three stands and respectively boxes, 
is applicable. The waste temperature is within the range for temperatures for optimized 
growth process for larvae, for both winter and summer cases (10°C and 20°C). 

Keywords: Black Soldier Fly, Larvae, Growth, Energy balance, Airflow, Waste 
temperature, Optimization, Series connection, Ventilation systems.  
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SAMMANFATTNING  

Matavfall som kommer in till Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö (ESEM), har mestadels 
använts till biogasproduktion. Eftersom ESEMs rötningspanna är liten har inte allt matavfall 
gjorts om till biogas, utan gått till förbränning i Västerås istället. För att underöka eventuella 
utvecklingsmöjligheter och förbättringsmöjligheter har ESEM gått ihop med Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU). Där undersökning av matning med matavfall till afrikanska 
fluglarver pågick. Ifall detta projekt är praktiskt genomfört på företaget ESEM skulle två nya 
produkter i form av protein och jord, kunna säljas utöver biogas.  

I denna studie har det undersökts ifall det är möjligt att kunna mata fluglarverna med 
matavfall. Det ställs krav på rätt temperatur och luftflöde för utrymmet. Därmed har fokus 
till detta examensarbete varit att optimera en ventilationsmodell för systemet.  

För att utföra detta projekt krävdes data från tidigare studier, forskning och experiment, 
vilket skrevs in i behandlingsprogrammet Excel. Där ett idealt ventilationsflöde med 
verkningsgraden 50 %, till varje enskild behandlingslåda med fluglarver i olika 
levnadsstadier, på 1,56 m3/h (en låda) togs fram med hjälp av tidigare studier.  

Fluglarverna är planerade att bli placerade i brödlådor med tillhörande ställningar i en 
container och varje låda ska både ha fluglarver och matavfall. Undersökningen för detta 
examensarbete var att bestämma hur ställningarna med behandlingslådor ska placeras i 
containern. Genom att välja den kombination av behandlingslådorna, som är mest optimerad 
och praktiskt genomförbar. Det utfördes en simulering i Excel som redovisade andelen värme 
och förångning som varje behandlingslåda med stadie 1, 6 och 12 genererade. Simuleringar 
genomfördes för olika kombinationer och beräknade värmeutvecklingen från vardera 
behandlingslåda och kombination. Vilket resulterade i att det fanns två möjliga placeringar 
av behandlingslådorna i ställningarna, i containern.  

Den första placeringen i containern var planerad med att ställning 1 skulle ha 
behandlingslådor med larvstadiet/dag 1. Ställning 2 respektive 3 skulle ha behandlingslådor 
med larvstadiet/dag 6 respektive larvstadiet/dag 12. Det vill säga kombination 1 – 6 – 12. 
Vilket betyder att alla ställningarna i den kombinationen är seriekopplade med varandra. 
Medan varje enskild behandlingslåda i en ställning är parallellkopplade. Då denna 
kombination redovisar att ställning 3 med behandlingslådor av larvstadiet/dag 12, har högst 
andel förångning och värmegenerering. Denna placering ansågs rimlig att ställa lägst in i 
containern, närmast frånluftutloppet på container. Både av praktiska skäl och att undvika 
värmespridning som kan medföra kondens.  

Den andra placeringen i containern var tänkt att ställning 1 skulle ha behandlingslådor med 
larvstadiet/dag 12. Ställning 2 respektive 3 skulle ha behandlingslådor med larvstadiet/dag 6 
respektive larvstadiet/dag 1. Det vill säga kombination 12 – 6 – 1. Vilket betyder att alla 
ställningarna i den kombinationen är seriekopplade med varandra. Medan varje enskild 
behandlingslåda i en ställning är parallellkopplade. Denna kombination redovisar minst 
temperaturdifferens mellan ställningarna (mellan behandlingslådorna) och visade även 
möjligheten att utnyttja värmen i behandlingslådorna från tidigare lådor. Genom att luften 



 

som förs vidare från larvstadiet/dag 12 till larvstadiet/dag 6, värmer då upp 
avfallsaktiviteten.  

Studien resulterade i att det optimala luftflödet med verkningsgraden 50 %, var 1,56 m3/h. 
Energibalanserna utfördes i beräkningsmodellen med hänsyn till luftflödet in och ut ur en 
behandlingslåda. Avfallstemperaturen som bestämdes vara ideal vid 30°C i detta 
examensarbete är en betydelsefull parameter för resultatet. Resultatet optimerades med 
hänsyn till att en avfallstemperatur på 30°C skulle bibehållas genom beräkningarna. Den 
optimala kombinationen bestämdes vara kombination av de tre behandlingslådorna 1 – 6 – 
12, där medeltemperaturen på avfallet var 30,22°C. Denna kombination diskuterades även 
vara den mest praktiskt hanterbara, i containern hos ESEM. Vid hänsyn till kondensering 
som tidigare examensarbeten diskuterat är kombination 12 – 6 – 1 ett alternativ. De sex 
kombinationerna resulterar inte i stora temperaturdifferenser som kan orsaka kondensering. 
Ifall hänsyn tas till kondensering är alternativet 12 – 6 – 1 bäst. Då avfallstemperaturen är 
stabil jämfört med de fem andra kombinationerna.  

Ett helt slutet system med tre seriekopplade ställningar som innehåller tre parallellkopplade 
behandlingslådor erhålls resultat från två fall. Sommarfallet med en temperatur på 20°C 
resulterade i högre avfallstemperaturen jämfört med vinterfallet på 10°C. Däremot är 
avfallstemperaturen under den maximala gränsen, det vill säga är avfallstemperaturen på en 
behaglig nivå för larvproduktionen. 

Resultaten erhållna från detta examensarbete redovisar att det är teoretiskt och praktiskt 
möjligt att utföra en nedbrytningsprocess med hjälp av larver. Matavfallet bryts ner och 
bidrar med en ny produkt, näringsrik jord, samtidigt som den underlättar för ESEM 
nedbrytningsprocess. 

Nyckelord: Afrikanska Soldatflugor, Larver, Energibalans, Luftflöde, Avfallstemperatur, 
Optimering, Seriekoppling, Ventilationssystem.  
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BETECKNINGAR 

Beteckning Beskrivning Enhet 

ρ Densitet  [kg/m3] 

�̇�𝑒𝑒𝑒𝑒 Förångning [kg/h], [kg/s], [kW] 

�̇� Luftflöde [m3/s], [kg/h], [kg/s] 

Cp Specifik värmekapacitet [kJ/kg, K] 

T Temperatur [°C] 

X Vatteninnehåll i luft, mättad data [kg H2O/kg luft] 

η Verkningsgrad [-], [%] 

υ Vindhastighet [m/s] 
 



 

FÖRKORTNINGAR 

Förkortning Beskrivning 

5-DOL 5 dagar gamla larver 

AF Absolut luftfuktighet 

BSF Black Soldier Fly (Afrikanska soldatflugor), Hermetia 
illucens. 

ESEM Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö 

FAO the Food and Agriculture Organisation of the United 
Nations 

MDH Mälardalens högskola 

RF Relativ fuktighet 

SLU Sveriges Lantbruksuniversitet 

TS Torrsubstans 

VS Våtsubstans 
 

DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Dark cage Mörk och isolerad omgivning för pupporna som 
utvecklas till flugor. 

Frånluft 
(Utluft) 

Luft som bortförs från lokal; kan bortföras till det fria 
eller genom anordningar för återluft eller överluft. 

Inneluft Luft inne i en lokal. 

Larvero Behållare (back) med matavfallet. 

Love cage Omgivning som är exponerad till ljus och fuktad luft, 
för flugorna och parningsprocessen. 

Prepupae Stadiet mellan larver och puppa. 

Tilluft Luft som tillförs till en lokal. 
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1 INLEDNING 

Detta avsnitt behandlar bakgrunden, syftet, frågeställningarna samt avgränsningarna för 
detta examensarbete. 

1.1 Bakgrund 
Enligt Eskilstuna Energi & Miljö kastar varje person 500 kg hushållssopor i snitt varje år. 
Eskilstuna var först i världen inom färgsorterade avfallssortering. För att ta hand om 
resurserna och för att bygga ett hållbart samhälle. (Eskilstuna Energi och Miljö, u.d.). 

Produktionen av biogas för fordon framställs i Ekeby reningsverk, i en process där rötning av 
matavfall och avloppsslam sker, sedan 1950-talet. Tidigare har biogas använts till 
uppvärmning av lokaler men sedan 2003 har det använts som fordonsgas. (Eskilstuna Energi 
och Miljö, u.d.). 

Enligt Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) processamordnare B. Björk (personlig 
kontakt, 18 september, 2017) har planerna för återanvändning av matavfallet varit ett 
intresse utanför produktionen av biogas. I nuläget finns en underkapacitet på mottagningen 
av matavfallet till rötningen. Larverna är därmed ett komplement till de stora mängderna 
inkommande matavfall. Mängden är tillräcklig till både användning inom rötning för biogas 
samt till detta projekt med larvproduktion. (B. Björk, ESEM, processamordnare, personlig 
kontakt, 10 november, 2017).  

En FAO-rapport från Holland beskriver om ätbara insekter och framtida möjligheter inom 
föda. Där bland annat larver bidrar med att bryta ner organiskt avfall till möjligheten att 
vidare konsumeras av bakterier. Vilket leder till att mineralerna samt näringen blir 
lättillgänglig för jorden, som kan upptas av växterna. Rapporten nämner även att jord som 
bildas från larverna bidrar till ett bra gödningsmedel och att fukthalten bevaras hos växterna. 
(Huis, Itterbeeck, Klunder, Mertens, Halloran, Muir & Vantomme, 2013).  

Nedbrytningen av matavfallet med hjälp av larver är ett bra alternativ till näringsrik jord, 
vilket ger ett ekonomiskt värde som intresse inom försäljning hos ESEM till konsumenterna. 
(B. Björk, ESEM, processamordnare, personlig kontakt, 18 september, 2017). 

Tidigare forskning har gjorts på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av afrikanska 
soldatflugor där odling av larverna samt nedbrytningen av matavfall undersökts, med hjälp 
av matavfallen från ESEM. Tidigare examensarbeten har gjorts från Mälardalens högskola 
(MDH) samt från SLU, där teoretiska respektive uppmätta undersökningar har genomförts. 

För att optimera nedbrytningen av matavfall har SLU tittat på olika insekter och kommit 
fram till att fluglarver från afrikanska soldatflugor har ett högre energiutbyte än t.ex. den 
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vanliga husflugan som omvandlar matavfall till protein och kompost (organiskt 
gödningsmedel). Tidigare undersökningar på insektsodlingar har gjorts bland annat i Kina 
och centrala Amerika, men inte just med fluglarver från afrikanska soldatflugor. 
(Mälardalens Högskola, SLU, Eskilstuna energi och miljö, 2015). 

Tidigare studier har gjorts angående nedbrytning av avfall med hjälp av larver, av ESEM och 
SLU. Där plastbackar med larver i olika stadier har använts och tester har gjorts på hur 
mycket matavfall som ska användas, respektive hur många larver som behövs till varje 
plastback. Mätningar av fuktigheten i jorden och temperaturtagningar har gjorts för var 
enskild plastback. Plastbackarna är tänka att kunna staplas på varandra för att lättare kunna 
utfodra larverna, men även bidra till att återanvända värmen som tillkommer. Vid för höga 
temperaturer riskerar larverna att dö, vilket inte blir ett lönsamt arbetstillvägagångsätt. 
Ventilation för att kyla omgivningsluften är ett alternativ för bättre levnadsmiljö med 
utvecklingsmöjlighet av larverna. Senaste studien undersökte metoden vid tillförsel av 
tilluften in ovanifrån och bortförsel underifrån, i ett slutet system. (E. Dahlquist, Mälardalens 
högskola, professor i energiteknik, personlig kontakt, 12 september, 2017). 

Det krävs rätt förhållanden för att fluglarverna ska utvecklas i lådorna. Luft tillsätts för att ge 
larverna syre men även att bortföra värmen och vattenångan som larverna bildar. 
Produktionen ska ge högst andel fett, protein och gödsel för optimal process av livscykeln (E. 
Dahlquist, Mälardalens högskola, professor i energiteknik, personlig kontakt, 12 september, 
2017).  

Det är viktigt att ha ett fungerande ventilationssystem för att kunna optimera 
nedbrytningsprocessen av matavfall med fluglarver. Det gäller både att hålla lagom fuktighet 
och temperatur i processen, trots att behoven skiljer sig mycket från unga till nästan 
fullgångna larver. Matavfallet producerar värme och påverkar andra inverkande faktorer. (E. 
Dahlquist, Mälardalens högskola, professor i energiteknik, personlig kontakt, 12 september, 
2017.  

Examensarbetet har utförts gemensamt med ett företag, ESEM. Där fokusen är skapande av 
ventilationssystem för en container med matavfall som nedbryts av larver. Eftersom larverna 
är känsliga för solljus, får dessa inte exponeras av solljus (Johannesdottir, 2017). Detta ställer 
därmed krav på anläggningen, vilket därför utesluter att jämföra ventilationssystem som 
utnyttjas i exempelvis växthus. Dels planeras även att anläggningen ska vara flyttbar (mobil). 
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1.2 Syfte 
Syftet är att optimera en teoretisk modell för ventilationssystem i Excel för tre ställningar (ett 
slutet system). Där varje ställning innehåller jämngamla behandlingslådor med tre 
behandlingslådor per ställning. På så vis få en mer gynnsam utveckling av fluglarver för 
senare användning till nedbrytningsprocessen i Lilla Nyby. 

1.3 Frågeställningar 
Frågeställningarna som besvaras i undersökningen är: 

• Hur ser energibalansen ut för behandlingslådorna (dag 1, dag 6 och dag 12) i den specifikt 
valda ventilationsmodellen, som kan tillämpas i demoanläggningen i Lilla Nyby, Eskilstuna?  

• Vad krävs för luftflöde för att hålla en ideal avfallstemperatur i en behandlingslåda, med 
avseende på inloppstemperaturen samt avfallsaktiviteten? 
 

• Hur bör behandlingslådorna ordnas och placeras (kombineras) i containern, för att 
värmefördelningen (avfallstemperaturen) från de äldre larverna till de yngre larverna ska 
fördelas jämnt (med hjälp av ventilationen och luftflödet)?  
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1.4 Avgränsning 
Detta examensarbete kommer fokusera på ventilation och energibalanser för ett slutet 
system. Då det kommer att bildas både fukt från luften och från avfallet vid 
nedbrytningsprocessen, som kan leda till mögel i behandlingslådorna. 

Ventilationssystemet som kommer undersökas kommer ha ett vertikalt och horisontellt 
luftflöde, som även tidigare undersökts i examensarbetet från Johannesdottir (2017), 
Sveriges Lantbruksuniversitet. Behandlingslådorna som undersöks är från dag 1, dag 6 och 
dag 12. Anledningen att studera dessa stadier av behandlingslådorna är att de intressanta 
utvecklingsfaserna är vid: start (ingen/liten aktivitet av larverna), slutet (större/avtagande 
aktivitet) och mittemellan (förmodan av störst aktivitet, därmed störst värmeavgivning). 
Undersökningen och beräkningarna tar inte hänsyn till kondensering som kan ske mellan 
ställning med olika dagarna. 

Förslag på systemlösningar kommer att endast omfatta demonstrationsanläggningen på Lilla 
Nyby i Eskilstuna. Detta arbete kommer endast undersöka en av de tre modeller som 
teoretiskt är möjliga att utföra enligt tidigare examensarbete från Simonsen (2017), 
Mälardalens högskola. Förslag på systemlösningar innebär att med hjälp av beräkningar i 
Excel få resultat på hur behandlingslådorna kan placeras i ställningarna, i containern. Fokus 
ligger på energibalanserna för varje behandlingslåda, under dag 1, 6 och 12, och flödet som 
därmed krävs.  

I nuläget efter beslut taget under oktober 2017, kommer det inte att tillämpas en container i 
anläggningen. Eftersom detta examensarbete påbörjades med grundplanerna av en 
installation i en container kommer detta examensarbete inte ta hänsyn till ändrad placering 
(som bestämdes under oktober 2017 av ESEM). Även måtten på ställningarna, som kommer 
användas för behandlingslådorna, kommer inte tas till hänsyn i detta examensarbete. 
Utformningen av ställningen har beskrivits i avsnitt 4.1. 

Inga ekonomiska kalkyler eller analyser kommer att göras för examensarbetets 
undersökning. Hänsyn till endast tekniska undersökningar kommer ske. Normvärden från 
litteratur och internet utnyttjas vid beräkningarna och optimeringen av 
ventilationssystemen. 

Studiebesöken hos ESEM samt SLU dokumenterades med hjälp av egna fotografier av Kevser 
Kubilay, vilket kommer till användning i detta examensarbete för förtydliganden av vissa 
aspekter.  Behandlat data inom examensarbetet kan medföra vissa felkällor/felaktigheter, då 
det har användnings både teoretiskt och uppmätt data.  
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2 METOD 

Detta avsnitt behandlar examensarbetets tillvägagångsätt för att få svar på de specifika 
frågeställningarna: datainsamlingen, modellutvecklingen samt formler och ekvationer för 
kommande beräkningar. 

2.1 Datainsamling 
Genom att använda litteratur- samt fallstudie undersöks studieobjektet i detta 
examensarbete. Insamling av data till litteraturstudien har gjorts med hjälp av tidigare 
forskningsartiklar, en handbok om ”Black Soldier Flies” samt med tidigare examensarbete 
från SLU (av Johannesdottir, 2017).  

Personlig kontakt och studiebesök gjordes med tanke på att få en grund för problemet som 
hanteras i detta examensarbete. Personlig kontakt med personal på ESEM (Benny Björk, 
processamordnare), forskningsassistenter och ansvariga av laboratoriet i SLU (Cecilia 
Lalander, forskare). Kontinuerlig kontakt med intern handledare (Erik Dahlqvist, professor i 
energiteknik), på Mälardalens högskola, för vägledning, information och svar på diverse 
frågor specifikt inom beräkningsprocessen. 

Den interna handledaren har bidragit med beräkning av energibalanserna i detta 
examensarbete genom att tillförse ”grundekvationerna” som krävs för beräkningarna i det 
specifika ämnet. Dessa ekvationer bygger vidare på tidigare examensarbeten och dess data, 
som utförts från både MDH och SLU. Grundekvationerna resulterar i vilket luftflöde som 
krävs, vid de olika behandlingslådorna och stadier (dess specifika dag). Med avseende på 
vikten, förångningshalten i lådorna och temperaturerna. Dessa beräkningar utförs i 
programmet Excel. 

Studiebesök har genomförts hos SLU labb/växthus samt ESEM – Lilla Nyby, under 2017 i 
september respektive oktober månad. Studiebesöket hos SLU gjordes genom att observera 
anläggningen, i ett växthus, och installation för odlingen av larverna. Behandlingslådorna 
med matavfallet och larverna var placerade på bänkar, i separata rum beroende på de olika 
stadierna av fluglarverna. 

Studiebesöket hos ESEM gjordes på liknande vis som för SLU, en observation av 
anläggningen. Genom att studera det specifika området där installationen av 
nedbrytningsprocessen, med hjälp av larver, planeras. Tidigare, under september 2017, 
planerades en installation av anläggningen i en container. Men enligt B. Björk (personlig 
kontakt, 19 oktober, 2017) fanns det en lämplig byggnad inne på Lilla Nyby, som både var 
isolerad och med indragen värme. Byggnaden är ca 8 m lång, 6 m bred och 4 m hög, vilket är 
större än containern och därför får de mer plats för fler ställningar, vilket är ekonomiskt 
gynnsamt för företaget. Med tidigare examensarbeten som även grundades på en installation 
i container kommer detta fortsätta stå till grund för arbetet – en sluten omgivning med 
behandlingslådorna för nedbrytningsprocessen.  
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Detta examensarbete kommer vara utformat att kunna skala upp antalet behandlingslådor 
beroende på hur många som installeras i praktiken. Fokus ligger på energibalanserna för 
varje behandlingslåda, under dag 1, 6 och 12, och flödet som därmed krävs. 

2.2 Modellutveckling 
Som stöd till erhållna resultatet från beräkningarna i Excel användes tidigare 
examensarbeten med dess uppmätta/teoretiska värden. 

2.2.1 Excel 

Användning av Excel har utförts med hjälp av ekvationer för att besvara frågeställningarna. 
Beräkningar har utförts av luftflödet, temperaturerna och avdunstningen för både 
inlopp/utlopp för varje behandlingslåda med matavfallet samt larverna.  

Data från Simonsen (2017), på MDH, och Johannesdottir (2017), på SLU, som har skrivit 
examensarbete har tagits och undersökts. Simonsen (2017) har räknat ut teoretiska värden 
medan Johannesdottir (2017) har uppmätta värden som fåtts med hjälp av fysiska 
experiment. Genom att använda tidigare data från tidigare examensarbeten kommer 
frågeställningarna att behandlas. Uppmätta värden, av Johannesdottir (2017), har gett grund 
och förståelse till beräkningarna i Excel, för en applicerbar metod. Medan Simonsens värden 
kommer ge en värdefull start på Excel beräkningarna, för behandling av de dagliga värdena 
av larvmassan. 

Detta är en fortsatt studie av de två tidigare examensarbeten, därav grundar sig all 
information på dessa. Det som detta examensarbete bidrar med är större och enklare 
förståelse på problemet med nedbrytningstekniken och dess krav på ventilationssystemet, 
flödet för utrymmet.  
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2.3 Formler och ekvationer 
Detta avsnitt redovisar ekvationerna som används under beräkningarna, utförda i Excel. 
Referensfallet under beräkningarna är baserade på Johannesdottir (2017) luftflöde för att nå 
en TS-halt på 50 %, under 14 dagar, med 15 kg matavfall som har en TS-halt på 15 %. 

2.3.1 Jämförelse av experimentellt värde av luftflöde och dess 
verkningsgrad 

Eftersom dessa beräkningar är baserade efter Johannesdottirs (2017) experimentella värden 
används det luftflödet som beräknades fram som utgångspunkt, examensarbetets 
referensfall. 

Formel 1. Experimentella data, luftflödet [m3/h] 

�̇�𝑖𝑖,𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑖𝑆𝑆 𝑑𝑒𝑑𝑒 �
𝑚3

ℎ
� = 8,4 

Enhetsomvandling från [m3/h] till [kg/h] används luftens densitet, som är beroende av 
temperaturen.  

Formel 2. Enhetsomvandling av experimentella data, luftflöde [kg/h] 

�̇�𝑖𝑖,𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑖𝑆𝑆 𝑑𝑒𝑑𝑒 �
𝑘𝑘
ℎ
� = �̇�𝑖𝑖,𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑖𝑆𝑆 𝑑𝑒𝑑𝑒 �

𝑚3

ℎ
� ∗ 𝜌𝑆𝑙𝑙𝑑 �

𝑘𝑘
𝑚3� 

Andelen luft [kg luft] i en behandlingslåda beräknas med hjälp av luftflödet [kg/h], antalet 
dygn och timmar som experimentet utförs. 

Formel 3. Mängd luft [kg luft] i en behandlingslåda, för specifikt antal dygn. 

 𝑀ä𝑛𝑘𝑛 𝑙𝑙𝑙𝑙 = �̇�𝑖𝑖,𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑖𝑆𝑆 𝑑𝑒𝑑𝑒 �
𝑘𝑘
ℎ
� ∗ 𝑎𝑛𝑙𝑎𝑙 𝑛𝑑𝑘𝑛 ∗ 24 
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Mängden H2O som bildas i luften antas vara beroende på temperaturen enligt Figur 1.  

 

Figur 1. Absolut luftfuktighet (AF). Vattenånga (gasform) vid olika temperaturer. Från SMHI 
(2017). Copyright SMHI. Återgiven med tillstånd. 

Tre punkter används från Figur 1, vid temperaturerna 10°C, 30°C samt 40°C. Andelen 
vatten per kubikmeter luft bestäms utifrån nämnda temperaturerna, genom att uppskatta 
värdena från Figur 1. Enhetsomvandling bör göras från [g H2O/m3 luft] till [kg H2O/m3 
luft]. Därefter beräknas X-värdet i enheten [kg H2O/kg luft], med hjälp av luftens densitet 
[kg/m3].  

Tabell 1 redovisar X-värdena för de tre olika temperaturerna. 

Tabell 1. Mängden vatten som bildas i luften, beroende på temperaturen. 

Temperatur [°C] 10 30 40 
[g H2O/m3 luft] 10 30 50 
[kg H2O/m3 luft] 0,01 0,03 0,05 

X [kg H2O/kg luft] 0,0077 0,0232 0,0387 
 

Differensen mellan den ingående temperatur (utetemperatur: 10 °C) och temperaturen på 
avfallet (antas vara 30 C vid start (dag 0)) resulterar i andelen vatten som finns en omgivning 
(omgivningstemperatur: z °C). Enligt Tabell 1 är andelen vatten i luften 0,0077 respektive 
0,0232 kg H2O/kg luft. Andelen vatten i luft beräknas med hjälp av interpolering, enligt 
Formel 4. 

Formel 4. Interpolering mellan 10 och 30 grader. Mängden vatten i luft, vid specifik temperatur. 

𝑋𝑧 °𝐶 �
𝑘𝑘 𝐻2𝑂
𝑘𝑘 𝑙𝑙𝑙𝑙

� = �
𝑋30°𝐶 �

𝑘𝑘 𝐻2𝑂
𝑘𝑘 𝑙𝑙𝑙𝑙� − 𝑋10°𝐶 �

𝑘𝑘 𝐻2𝑂
𝑘𝑘 𝑙𝑙𝑙𝑙�

𝑇30°𝐶 − 𝑇10°𝐶
∗ (𝑇𝑧°𝐶 − 𝑇10°𝐶)� + 𝑋10°𝐶 �

𝑘𝑘 𝐻2𝑂
𝑘𝑘 𝑙𝑙𝑙𝑙

� 
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Tabell 2 redovisas parametern X, mängd vatten som bildas i luft, vid z=20°C.  

Tabell 2. Mängden vatten som bildas i luften, vid 20°C. 

Temperatur [°C] 20 
[g H2O/m3 luft] 20 
kg H2O/m3 luft] 0,02 
X [kg H2O/kg luft] 0,015 
 

Mängd vatten [kg H2O] som bortförs från en behandlingslåda beräknas med Formel 5. En 
behandlingslåda bestäms innehålla 15 kg matavfall (TS-halt på 15 %), för att nå slutgiltiga TS-
halten på 50 % efter 14 dagars behandlingsperiod. 

Formel 5. Mängd vatten [kg vatten] i en behandlingslåda. 

𝑀ä𝑛𝑘𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑙𝑣𝑛 = 𝑋𝑧℃ �
𝑘𝑘 𝐻2𝑂
𝑘𝑘 𝑙𝑙𝑙𝑙

� ∗ 𝑀ä𝑛𝑘𝑛 𝑙𝑙𝑙𝑙 

Luftflödet på 8,4 m3/h bortför den beräknade mängden vatten bestämd ur Formel 5, med 
hjälp av mängden luft som finns i behandlingslådan beräknad enligt Formel 3.  

Den mängd vatten som egentligen behöver bortföras för en TS-halt på 15 % och TS-halt på 50 
% redovisas nedan. Den mängd vatten som bör bortföras beräknas med hjälp av mängden 
matavfallet som används. 

Formel 6. (Teoretiskt) Mängd vatten som förs bort från matavfallet, med TS-halt 15 %. 

𝐵𝐵𝐵𝑙𝑙ö𝐵𝑛 𝑚ä𝑛𝑘𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑙𝑣𝑛15% [𝑘𝑘 𝐻2𝑂] = [𝑘𝑘 𝑚𝑎𝑙𝑎𝑣𝑙𝑎𝑙𝑙] ∗ 0,85 

Formel 7. (Teoretiskt) Mängd vatten som förs bort från matavfallet, med (ideala) TS-halt 50 %. 

𝐵𝐵𝐵𝑙𝑙ö𝐵𝑛 𝑚ä𝑛𝑘𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑙𝑣𝑛50% [𝑘𝑘 𝐻2𝑂] = [𝑘𝑘 𝑚𝑎𝑙𝑎𝑣𝑙𝑎𝑙𝑙] ∗ 0,5 

Differensen mellan de beräknade mängderna som bortförs från en behandlingslåda, under 
olika TS-halter, bestämmer den vattenhalt som kräver bortförsel. 

Formel 8. (Teoretiskt) Mängd vatten som krävs att föras bort från en behandlingslåda. 

𝐾𝐵ä𝑣𝑛 𝑚ä𝑛𝑘𝑛 𝑏𝐵𝐵𝑙𝑙ö𝐵𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑙𝑣𝑛 = ∆𝐵𝐵𝐵𝑙𝑙ö𝐵𝑛 𝑚ä𝑛𝑘𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑙𝑣𝑛
= 𝐵𝐵𝐵𝑙𝑙ö𝐵𝑛 𝑚ä𝑛𝑘𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑙𝑣𝑛15% − 𝐵𝐵𝐵𝑙𝑙ö𝐵𝑛 𝑚ä𝑛𝑘𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑙𝑣𝑛50% 

Verkningsgraden som beräknas är mängden luft i förhållande till vad som egentligen krävs. 
Verkningsgraden mellan den teoretiska krävda vattenmängden som bör bortföras (Formel 
8) och Johannesdottirs värde på hur stor vattenhalt som bortförs (Formel 5) bestäms med 
Formel 9. 

Formel 9. Verkningsgraden av Johannesdottir experimentella värde. 

𝜂 =
𝑇𝑣𝐵𝐵𝑣𝑙𝑇𝑇𝑘𝑙 𝑘𝐵ä𝑣𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑙𝑣𝑛𝑚ä𝑛𝑘𝑛 𝑇𝐵𝑚 𝑏ö𝐵 𝑏𝐵𝐵𝑙𝑙ö𝐵𝑎𝑇
𝑀ä𝑛𝑘𝑛𝑣𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑙𝑣𝑛 𝑇𝐵𝑚 𝑙𝑇𝑛𝑛𝑇 𝑇 𝑣𝑛 𝑏𝑣ℎ𝑎𝑛𝑛𝑙𝑇𝑛𝑘𝑇𝑙å𝑛𝑎
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2.3.2 Ideala fall med verkningsgraden 50 %, för en behandlingslåda och 
dess luftflöde 

En mer effektiv verkningsgrad bestäms vara 50 %. Detta är antaget efter diskussioner med 
Erik Dahlqvist (personlig kontakt, 23 oktober, 2017). Ett idealt fall för en behandlingslåda. 

För att nå en verkningsgrad på 50 %, beräknas de luftflöde som krävs. Dessa beräkningar 
redovisas nedan. 

Formel 10. Mängd vatten som krävs för att nå verkningsgrad 50 %. 

𝜂 =
𝐵𝐵𝐵𝑙𝑙ö𝐵𝑛 𝑚ä𝑛𝑘𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑙𝑣𝑛15% − 𝐵𝐵𝐵𝑙𝑙ö𝐵𝑛 𝑚ä𝑛𝑘𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑙𝑣𝑛50%

𝑥𝑀ä𝑖𝑆𝑑 𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑖,𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑆𝑆𝑆𝑣𝑒𝑑 50%
 

⟺ 

𝑥𝑀ä𝑖𝑆𝑑 𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑖,𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑆𝑆𝑆𝑣𝑒𝑑 50% =
𝐵𝐵𝐵𝑙𝑙ö𝐵𝑛 𝑚ä𝑛𝑘𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑙𝑣𝑛15% − 𝐵𝐵𝐵𝑙𝑙ö𝐵𝑛 𝑚ä𝑛𝑘𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑙𝑣𝑛50%

𝜂
 

Med förutsättningarna enligt Tabell 1 och Formel 4 beräknas mängden luft som krävs 
genom en behandlingslåda under 14 dagar, enligt Formel 11. 

Formel 11. Mängd luft i en behandlingslåda, för att nå en verkningsgrad 50 %. 

𝐿𝑙𝑙𝑙 𝑇 𝑣𝑛 𝑏𝑣ℎ𝑎𝑛𝑛𝑙𝑇𝑛𝑘𝑇𝑙å𝑛𝑎𝑀ä𝑖𝑆𝑑 𝑆𝑙𝑙𝑑,𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑆𝑆𝑆𝑣𝑒𝑑 50% =
𝑥𝑀ä𝑖𝑆𝑑 𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑖,𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑆𝑆𝑆𝑣𝑒𝑑 50%

𝑋𝑧°𝐶 �
𝑘𝑘 𝐻2𝑂
𝑘𝑘 𝑙𝑙𝑙𝑙�

 

Flödet som krävs vid 50 % verkningsgrad beräknas med antalet dygn som experimentet 
utförs, enligt Formel 12. 

Formel 12. Luftflödet som krävs för verkningsgraden 50 %, enhet: [kg/h]. 

�̇�𝑖𝑖,𝑖𝑑𝑒𝑒𝑆 𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑆𝑆𝑆𝑣𝑒𝑑 50% �
𝑘𝑘
ℎ
� =

𝐿𝑙𝑙𝑙 𝑇 𝑣𝑛 𝑏𝑣ℎ𝑎𝑛𝑛𝑙𝑇𝑛𝑘𝑇𝑙å𝑛𝑎𝑀ä𝑖𝑆𝑑 𝑆𝑙𝑙𝑑,𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑆𝑆𝑆𝑣𝑒𝑑 50%

24 ∗ 𝑎𝑛𝑙𝑎𝑙 𝑛𝑑𝑘𝑛
 

Enhetsomvandling av luftflödet från [kg/h] till [kg/s] samt [m3/h] kan därmed utföras. Mer 
utförliga beräkningar, från detta avsnitt, redovisas i BILAGA 1.   
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2.3.3 Energibalans 

Beräkning av lufttemperaturen ut ur en låda sker med Formel 13. Där ångbildningvärmen 
för vatten är en konstant på 2260 [kJ/kg] (mättat vatten vid 100°C). Den specifika 
värmekapaciteten, 𝑐𝑝R, för luft har en konstant på 1 [kJ/kg, K].  

Formel 13. Lufttemperaturen, ut ur en behandlingslåda. 

𝑇𝑒𝑖𝑣,𝑆𝑙𝑑 =
𝑇𝑒𝑖𝑣,𝑖𝑖 ∗ �̇�𝑒𝑖𝑣,𝑖𝑖 ∗ 𝑐𝑒,𝑒𝑖𝑣 + �̇�𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑣𝑒𝑑𝑖𝑆𝑖 ∗ 2260

�̇�𝑒𝑖𝑣,𝑆𝑙𝑑 ∗ 𝑐𝑒,𝑒𝑖𝑣
 

Omgivningstemperaturen bestäms vara 10 grader, vid beräkningar för en låda är 
lufttemperaturen in 10 grader. Däremot förändras temperaturen in för kommande låda vid 
seriekopplade lådor, i en ställning. Detta medför att temperaturen in i låda 2 blir 
temperaturen ut ur låda 1, därefter blir temperaturen in i låda 3, temperaturen ut ur låda 2.  

Luftflödet, �̇�𝑒𝑖𝑣,𝑖𝑖, bestäms med tidigare Formel 12. Vid verkningsgraden 50 % beräknas ett 
luftflöde fram [kg/h] och med ett antagande att avfallstemperaturen bör vara 30°C, vilket är 
ett idealt förhållande för larverna. Detta luftflöde bestäms vara luftflödet in i låda 1, men 
detta kommer att förändras till nästkommande seriekopplade låda 2.  

Den empiriska formelns första konstant 1,9 bestäms utefter beräkningarna, genom att 
𝑇𝑙𝑑 ≤ 𝑇𝑒𝑒𝑙𝑒𝑆𝑆. Det är orimligt att 𝑇𝑙𝑑 > 𝑇𝑒𝑒𝑙𝑒𝑆𝑆, detta tyder då på en kyleffekt vilket inte kan 
förekomma i lådorna. 

Formel 14. Förångningsflödet, ur avfallet i en behandlingslåda [kg/h]. 

�̇�𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑣𝑒𝑑𝑖𝑆𝑖 = (1,9 + 19 ∗ 𝑣𝑤𝑖𝑖𝑑) ∗ 𝐴𝑏𝑆𝑏 ∗ (𝑥𝑆 − 𝑥𝑖𝑖) 

Formel 14 grundas från en formel för beräkning av förångning som sker vid vattenytor, 
beroende på temperaturer, fukthalter samt vindhastigheten ovanför vattenytan. En konstant 
på 25 är bestämd för en klar vattenyta. (The Engineering Toolbox, u.d.). 

Vindhastigheten över ytan, av avfallet, bestäms med Formel 15. 

Formel 15. Vindhastigheten, för en behandlingslåda [m/s]. 

𝑣𝑤𝑖𝑖𝑑 =
�̇�𝑒𝑖𝑣,𝑖𝑖

𝐴𝑖𝑖𝑆𝑆𝑒𝑒𝑆𝑆𝑒𝑒𝑆𝑑𝑒𝑖
 

�̇�𝑒𝑖𝑣,𝑖𝑖 har enheten [m3/s] och 𝐴𝑖𝑖𝑆𝑆𝑒𝑒𝑆𝑆𝑒𝑒𝑆𝑑𝑒𝑖 har enheten [m2], vindhastigheten får därmed 
enheten [m/s]. Inloppsspalten bestäms ha måtten: 0,4*0,25 [m]. Mått på lådan bestäms 
vara: 0,6*0,4 [m].
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Mängden vatten som finns i mängden luft betecknas med: 𝑥𝑖𝑖 R, 𝑥𝑆 och 𝑥𝑙𝑑. Dessa värden 
bestäms med avseende på lufttemperaturen in i lådan respektive avfallstemperaturen i lådan. 
Dessa parametrar redovisas i Tabell 1. 

• Xin betecknas som mängden vatten som finns i luft, beroende på temperaturen in i en 
behandlingslåda. 

• Xs betecknas som mängden vatten som finns i luft, beroende på avfallstemperaturen. 
• Xut betecknas som mängden vatten i luft, beroende på flödet, Xin och förångningen. Denna 

parameter beräknas enligt Formel 17. 
 

Formel 16. Beräkning av utgående luftflöde [kg/h]. 

�̇�𝑒𝑖𝑣,𝑆𝑙𝑑 = �̇�𝑒𝑖𝑣,𝑖𝑖 + �̇�𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑣𝑒𝑑𝑖𝑆𝑖 ∗ 𝑥𝑚ä𝑑𝑑𝑒𝑑 𝑆𝑙𝑙𝑑 𝑒𝑖𝑑 𝑆𝑒𝑒𝑠𝑖𝑙𝑖𝑣 𝑆𝑙𝑙𝑑𝑙𝑆ö𝑑𝑒 

Vid beräkningar av Formel 16 används det konstanta värdet 90 % som är den relativa 
fuktigheten (RF), som bestäms vara den mängden vattenånga i luften.  

Formel 17. Beräkning av utgående mängden vatten som finns i mängden luft [kg H2O/kg luft]. 

𝑥𝑙𝑑 =
���̇�𝑒𝑖𝑣,𝑖𝑖 ∗ 𝑥𝑖𝑖� + �̇�𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑣𝑒𝑑𝑖𝑆𝑖�

��̇�𝑒𝑖𝑣,𝑖𝑖 + �̇�𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑣𝑒𝑑𝑖𝑆𝑖�
 

Formel 17 är beroende av �̇�𝑒𝑖𝑣,𝑖𝑖, 𝑥𝑖𝑖 och �̇�𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑣𝑒𝑑𝑖𝑆𝑖. Detta beräknade värde på xut blir xin 

till nästa låda.  Alltså 𝑥𝑖𝑖 i låda 2 är 𝑥𝑙𝑑 i låda 1, därefter blir 𝑥𝑖𝑖 i låda 3 samma som 𝑥𝑙𝑑 i låda 
2. 

Formel 18. Beräkning utav temperaturen på avfallet [°C]. 

𝑇𝑤𝑒𝑆𝑑𝑒,𝑑+1 =
𝑇𝑤𝑒𝑆𝑑𝑒,𝑑 + �𝑛ℎ_𝑛𝑙 ∗ 103 − �̇�𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑣𝑒𝑑𝑖𝑆𝑖 ∗ 2260�

(𝐼𝑛𝑣𝑣𝑛𝑙𝐵𝐵𝑑𝑤𝑒𝑆𝑑𝑒 ∗ 𝑐𝑝𝑤𝑒𝑆𝑑𝑒)  

dh_dt är larvtillväxt som Simonsen (2017) beräknade för en period på 12 dagar. Twaste,t är 
temperaturen på avfallet som antas vara 30 °C vid start, alltså vid dag 0. Vid beräkning av 
Formel 18 resulteras temperaturen på avfallet, beroende på förångning (avfallsaktiviteten).  
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2.3.4 Beräkningar för ett helt system 

Ett helt system innehåller tre behandlingslådor per ställning, med totalt tre ställningar med 
vardera stadiet av behandlingslådorna. Exempelvis i detta examensarbete: ställning 1 med tre 
behandlingslådor av stadie ”dag 1”, ställning 2 med tre behandlingslådor av stadie ”dag 6” 
och ställning 3 med tre behandlingslådor av stadie ”dag 12”. I ekvationerna nedan kommer 
stadierna betecknas som ”a”, ”b” och ”c”. 

Eftersom behandlingslådorna antas ha samma egenskaper parallellkopplas en 
behandlingslåda av samma typ, i en ställning. Varje ställning seriekopplas. 

Vid parallellkoppling multipliceras två specifika parametrar med antalet behandlingslådor i 
ett ställ. I detta fall är de specifika parametrarna luftflödet in och avfallstemperaturen, se 
Formel 19 och Formel 20. 

Formel 19. Luftflödet en ställning, med behandlingslådor av en typ [kg/h]. 

�̇�𝑆𝑙𝑙𝑑,𝑖𝑖,𝑆𝑑ä𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑆 1,𝑆å𝑑𝑒 𝑒 = �̇�𝑆𝑙𝑙𝑑,𝑖𝑖,50% ∗ 𝑎𝑛𝑙𝑎𝑙𝑣𝑙 𝑏𝑣ℎ𝑎𝑛𝑛𝑙𝑇𝑛𝑘𝑇𝑙å𝑛𝐵𝐵/𝑇𝑙ä𝑙𝑙𝑛𝑇𝑛𝑘 

Detta kommer påverka parametrarna som beräknas enligt avsnitt 2.3.3. Däremot kommer 
beräkningarna för en ställning, med samma stadie behandlingslådor, för Twaste förändras.  

Formel 20. Avfallstemperaturen för en ställning, med behandlingslådor av en typ [°C]. 

𝑇𝑤𝑒𝑆𝑑𝑒,𝑑+1,𝑆𝑑ä𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑆 1,𝑆å𝑑𝑒 𝑒

=
𝑇𝑤𝑒𝑆𝑑𝑒,𝑑 + �(𝑎𝑛𝑙𝑎𝑙𝑣𝑙 𝑏𝑣ℎ𝑎𝑛𝑛𝑙𝑇𝑛𝑘𝑇𝑙å𝑛𝐵𝐵/𝑇𝑙ä𝑙𝑙𝑛𝑇𝑛𝑘 ∗ 𝑛ℎ_𝑛𝑙𝑆å𝑑𝑒 𝑒) ∗ 103 − �̇�𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑣𝑒𝑑𝑖𝑆𝑖,𝑆å𝑑𝑒 𝑒 ∗ 2260�

�(𝑎𝑛𝑙𝑎𝑙𝑣𝑙 𝑏𝑣ℎ𝑎𝑛𝑛𝑙𝑇𝑛𝑘𝑇𝑙å𝑛𝐵𝐵/𝑇𝑙ä𝑙𝑙𝑛𝑇𝑛𝑘 ∗ 𝐼𝑛𝑣𝑣𝑛𝑙𝐵𝐵𝑑𝑤𝑒𝑆𝑑𝑒) ∗ 𝑐𝑒,𝑤𝑒𝑆𝑑𝑒�
 

Avfallstemperaturen påverkas av konstanten på antalet behandlingslådor per ställning. 
Massan av avfallet [kg/låda] ökar med antalet behandlingslådor/ställning. Därmed ökar även 
larvmassan dh_dt, med konstanten på antalet behandlingslådor/ställning.  ”Inventorywaste” 
är konstanten matavfall som används i en behandlingslåda [kg]. 

Luftflödet, temperaturen och X-värdet för ställning 2, som har parallellkopplade 
behandlingslådor av typ b beräknas enligt Formel 21, Formel 22 och Formel 23. 
Observeras att dessa parallellkopplade lådor är seriekopplade med ställning 1. 

Formel 21. Luftflödet för ställning 2, med behandlingslåda b. 

�̇�𝑆𝑙𝑙𝑑,𝑖𝑖,𝑆𝑑ä𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑆 2,𝑆å𝑑𝑒 𝑏 = �̇�𝑆𝑙𝑙𝑑,𝑙𝑑,𝑆𝑑ä𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑆 1,𝑆å𝑑𝑒 𝑒 

Formel 22. Lufttemperaturen för ställning 2, med behandlingslåda b. 

𝑇𝑆𝑙𝑙𝑑,𝑖𝑖,𝑆𝑑ä𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑆 2,𝑆å𝑑𝑒 𝑏 = 𝑇𝑆𝑙𝑙𝑑,𝑙𝑑,𝑆𝑑ä𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑆 1,𝑆å𝑑𝑒 𝑒 

Formel 23. Fukthalten för ställning 2, med behandlingslåda b. 

𝑋𝑖𝑖,𝑆𝑑ä𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑆 2,𝑆å𝑑𝑒 𝑏 = 𝑋𝑙𝑑,𝑆𝑑ä𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑆 1,𝑆å𝑑𝑒 𝑒 

Denna beräkningsmetod, enligt Formel 24, Formel 25 och Formel 26 används även för 
den sista ställning 3, som har parallellkopplade behandlingslådorna av typ c: 
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Formel 24. Luftflödet för ställning 3, med behandlingslåda c. 

�̇�𝑆𝑙𝑙𝑑,𝑖𝑖,𝑆𝑑ä𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑆 3,𝑆å𝑑𝑒 𝑠 = �̇�𝑆𝑙𝑙𝑑,𝑙𝑑,𝑆𝑑ä𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑆 2,𝑆å𝑑𝑒 𝑏 

Formel 25. Lufttemperaturen för ställning 3, med behandlingslåda c. 

𝑇𝑆𝑙𝑙𝑑,𝑖𝑖,𝑆𝑑ä𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑆 3,𝑆å𝑑𝑒 𝑠 = 𝑇𝑆𝑙𝑙𝑑,𝑙𝑑,𝑆𝑑ä𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑆 2,𝑆å𝑑𝑒 𝑏 

Formel 26. Fukthalten för ställning 3, med behandlingslåda c. 

𝑋𝑖𝑖,𝑆𝑑ä𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑆 3,𝑆å𝑑𝑒 𝑠 = 𝑋𝑙𝑑,𝑆𝑑ä𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑆 2,𝑆å𝑑𝑒 𝑏 

Avfallstemperaturen för ställning 2 och 3 beräknas med hjälp av Formel 20. Parametrarna 
ändras därmed till ”låda b” respektive ”låda c” (från tidigare ”låda a” i ekvationen). 

2.3.5 Känslighetsanalys 

Beräkningsmodellen utförd i Excel och dess tillförlitlighet testas genom en känslighetsanalys. 
Känslighetsanalysen kommer även redovisa hur stor effekt en parameter/konstant har inom 
beräkningarna. En parameter som ändras i beräkningarna är, i detta fall, luftflödet in [kg/h]. 
Referensfallet antas vara för kombinationen av behandlingslådorna ”1 – 6 – 12” och luftflödet 
vid verkningsgraden 50 %. Känslighetsanalysen utförs i detta referensfall. Därefter antas ett 
högre värde på flödet och ett lägre flöde, därmed granskas luftflödets påverkan på 
temperaturen ut ur en behandlingslåda. 

Känslighetsanalysen ska, i detta fall, redovisa att lufttemperaturen ut (Tluft,ut) ur en 
behandlingslåda bör öka ifall luftflödet blir lägre. Ju lägre flöde, desto högre Tluft,ut respektive 
ju högre flöde, desto lägre Tluft,ut.  

Vid beräkningarna antas en konstant på 90 %, vilket är andelen vattenånga i luften. Denna 
konstant är beroende på flödet. Ju högre flöde, desto lägre mättnadsvärde. Ju lägre flöde, 
desto större mättnadsvärde. I detta examensarbete antas 90 %, genom en känslighetsanalys 
provas även med en konstant på 70 %. Detta kontrollerar hur stor påverkan denna konstant 
har på förångningen och luftflödet ut ur en behandlingslåda.  
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2.3.6 Parametrar och konstanter 

De konstanter och parametrar som används vid beräkningarna är redovisade i Tabell 3. 

Värmekapaciteten för luft (Cp, luft) är beroende på temperaturen, antas vara 1 kJ/kg, K. 
Ångbildningsvärmen (hfg) har en konstant på 2260 kJ/kg, för vatten. Värmekapaciteten för 
biomassa (Cp, biomassa), vilket antas vara liknande material som trä och sand, antas vara 820 
J/kg, K. (Incropera, Dewitt, Bergman & Lavine, 2013).  

Tabell 3. Parametrar och konstanter. 

Luft & H2O  
Specifik värmekapacitet för luft (Cp,luft) [kJ/kg, K] 1 
Densitet för luft (δ luft) [kg/m3] 1,293 

RF [%] 0,9 
  

Specifika värmedata   
Ångbildningsvärme för vatten (hfg,vatten)[kJ/kg] 2260 
Värmekapacitet för trä, jord/sand och liknande substanser (Cp, wood/soil) [kJ/kg, K] 0,82 
HHV, 1kg DS, data från Simonsen (2017) [kWh/kg] 5,4 

  

Värme Förlust [kg] 70 
Värmevärdet för 70 kg biomassa [kWh/ton]  378 
Värmevärdet per låda [kWh/låda] 5,67 
 

Higher heating value (HHV) bestäms för biomassa [kWh/kg]. Värdet, som tidigare använts i 
examensarbeten gjord av Simonsen (2017), för biomassa är 5,4 kWh/kg. Vilket bestäms från 
Figur 2, HHVbiomassa≈19 500 kJ/kg. Enhetsomvandling från [kJ/kg] till [kWh] för ett kilo 
enligt Formel 27. 

Formel 27. Higher heating value, biomassa. 

𝐻𝐻𝐻𝑏𝑖𝑆𝑚𝑒𝑆𝑆𝑒 [𝑣𝑘ℎ] =
𝐻𝐻𝐻𝑏𝑖𝑆𝑚𝑒𝑆𝑆𝑒 [𝑣𝑘/𝑣𝑆]

3600 [𝑘𝑘/𝑘𝑘ℎ]
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Figur 2. Higher heating value, för olika material. Från The Engineering Toolbox (u.d). Copyright 
The Engineering Toolbox. 

Konstanten för värmeförlust [kg] hämtades från Simonsen (2017) data, som resulterade i att 
värmeförlust är 70 kg med hänsyn till avfallets TS och larvdatan. 

Värmevärdet för 70 kg biomassa bestämdes enligt Simonsen (2017) data. Där massan avfall 
[kg] multiplicerades med konstanten för HHV [kWh]. Värmevärdet för en låda, med 15 kg 
matavfall beräknas vara 5,67 kWh. Detta bestäms med hjälp av värmevärdet för 70 kg och 
vikten på avfallet för en behandlingslåda (division mellan totala vikten som skall hanteras 
under ett dygn (1 ton) och avfallet i en behandlingslåda (15 kg)).   
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3 LITTERATURSTUDIE 

Detta avsnitt behandlar litteraturstudie för detta examensarbete, med information om 
afrikanska soldatflugor, ESEM och från tidigare examensarbeten. 

3.1 Afrikanska soldatflugor 
Med tanke på den snabba utvecklingsfasen för urbaniseringen i världen är avfallshanteringen 
en seriös och viktig frågeställning. En konstant fråga om hur hanteringen av avfall ska kunna 
ske för att möta urbaniseringen och hitta en effektiv metod både med energi samt ekonomisk 
hänsyn. Hermetia illucens, engelska: Black Soldier Fly (BSF), finns naturligt tillgängliga vid 
tropiska samt subtropiska klimat. Under larvstadiet, av denna soldatflugas livscykel, finns en 
stor möjlighet att bryta ner matavfall. Efter sin livscykel är även larven en tänkbar källa av 
protein som foder till djur. (Dortmans, B.M.A., Diener S., Verstappen B.M., Zurbrügg C., 
2017). 

Tekniken går ut på att larverna matas med matavfall i tidigare skede, av utvecklingsfasen, för 
att utvecklas till en fluga. Larvernas utveckling sker i samma fas som avfallet minskar i 
storlek, därefter skördas och behandlas (eventuellt) till lämpligt djurfoder. Avfallsresterna 
som bildas kan därmed vidarebehandlas eller utnyttjas som näringsrikt jordalternativ. 
(Dortmans et al., 2017). 

3.1.1 Soldatflugans livscykel 

Äggen från honan placeras i organiskt material (i SLU användes exempelvis wellpapp). Äggen 
ska vara skyddade från hot från omgivningen samt från uttorkning, vid eventuell utsättning 
för direkt solljus. (Dortmans et al., 2017). 

Honan dör efter att ha lagt ägg. Efter fyra dagar utvecklas larven, som är några millimeter, 
därmed påbörjas cykeln med att äta matavfallet och nedbrytningen tar form. Larverna är, i 
detta stadie, vit/krämfärgade och utvecklas därefter till större larver. Under ideala 
förhållanden av föda krävs en period på 14–16 dagar för optimal tillväxt av larverna och vid 
otillräcklig föda kan utvecklingen hämmas. Eftersom larverna har en kapacitet att motstå 
ogynnsamma förhållanden kan organismen förkorta livscykeln, de blir ”mognare” under en 
kortare period. Däremot strävas det att larven ska utveckla tillräckligt, med protein och fett, 
för senare (ideal) livsutveckling (förpuppning, fluga, parning). (Dortmans et al., 2017). 

Den vita larven utvecklas med tiden till en mörkare, brun/grå, färgad larv (prepupae). Detta 
är ett tecken för mognaden av larven, som förflyttar sig från matavfallen (dess föda) till en 
torrare omgivning för vidare utveckling till en puppa. Larven utvecklas till en stel puppa som 
under 2–3 veckor utvecklas till en soldatfluga. Flugan överlever vid riklig naturligt ljus samt 
hög temperatur runt 25–32 grader, i en vecka för att para sig och därmed honan lägger nya 
ägg. (Dortmans et al., 2017). De olika faserna för larverna och dess färgförändringar visas i 
Figur 3. 



18 

 

Figur 3. Olika stadier för larverna, med de olika färgerna som utmärker utvecklingsfasen. 
Fotografi av Kevser Kubilay. Återgiven med tillstånd, från SLU. 

Från ett experiment som gjordes av Cheng, Chiu och Lo (2017) ökade vikten på larverna 
markant i början av utvecklingsprocessen, för att sedan stanna av och minska 10–20 % de 
sista dagarna. Vilket de kunde dra en slutsats av att under de sista 3 - 4 dagarna höll larverna 
på att förpuppa sig, därav viktminskningen. Detta indikerar att larverna har nått den 
maximala utvecklingen, då de väger som mest. Därav kan ”skördningen” av larverna ske. 
Anledningen att nå maximal vikt hos larverna är för att få ut maximalt med protein och fett, 
därmed exempelvis kunna göra djurfoder av larverna. 

3.1.2 Optimala förhållanden för larverna 

Enligt Dortmans, Diener, Verstappen och Zurbrügg (2017) är de optimala förhållandena för 
larverna: 

• Avfallstemperatur mellan 24–30°C. För låg temperatur orsakar en långsammare utveckling 
hos larven. 

• Larverna trivs bäst i skuggad omgivning, undviker ljus. 
• Födan bör ha en 60–90% fukthalt. 
• Proteinrikt samt lättillgängliga kolhydrater resulterar i god larvutveckling.  
• Storleken på maten ska vara i så små bitar som möjligt, idealt ifall maten är i flytande form.  

 

Avfallshanteringen med hjälp av denna typ av nedbryningsteknik kräver förutom de 
ovanstående punkterna, en funktionell facilitet. Ett slutet system samt ventilerat rum för 
uppfödningen av larverna och nedbrytningsprocessen. (Dortmans et al., 2017). 
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3.1.3 Temperatur i luften och fukthalt på matavfallet 

Enligt Cheng et al. (2017) ökar vikten på larverna mycket fortare när matavfall med 80 % 
fukthalt används, i jämförelse med 70 % och 75 % fukthalt. Vilket gäller för både matavfall 
som kommer direkt ifrån hushåll och matrester som kommer från exempelvis mataffärer. 
Samtidigt menar författarna att en hög fukthalt i matavfallet leda till problem vid 
separationen av resterna och larverna. 

När Cheng et al. (2017) studerade experimentet med matavfall på 80 % fukthalt upptäcktes 
att medeltemperaturen låg på mellan 25,8 – 27,7 °C. Temperaturen var lägre vid fukthalten 
80 % än vad det var vid 70 % och 75 %. Författarna tog slutsatsen att det berodde på att 
fukthalten var hög, vilket gjorde att värmekapaciteten för resterna ökade och mer värme 
skulle därmed krävas för att öka temperaturen.  

Cheng et al. (2017) observerade en temperaturprofil för experimentet dagligen, för att 
undersöka ifall det skedde några plötsliga temperaturförändringar, vilket det gjorde. 
Temperaturen ökade markant de första timmarna vid matningen av larverna, som sedan 
sjönk på dagen eller i slutet av dagen. Det trodde författarna hade att göra med 
nedbrytningen av organiskt material som släppte ut en stor mängd värme när matavfall 
tillsattes. Både värmen och temperaturen återgick till det normala då det organiska 
materialet blev nedbrutet.  

Den övre gränsen för att de afrikanska soldatflugorna ska utvecklas ligger mellan 30°C och 
36°C. Den hållbara temperaturen på 36°C ligger utanför den optimala gränsen för utveckling. 
(Tomberlin, Adler, & Myers, 2009).  

3.1.4 Nedbrytningstekniken för matavfallet 

Enligt Dortmans et al. (2017) finns det fem steg (Figur 4) i nedbrytningsprocessen: 

1. ”BSF rearing unit” – Uppfödning av larverna 
2. ”Waste receiving and pre-processing unit” – Avfallshanteringen och förhanteringen av avfallet 
3. ”BSF waste treatment unit” – Enhet för behandling av matavfallen med larver 
4. ”Product harvesting unit” – Skörd av larverna 
5. ”Post-treatment unit” – Efterhanteringen av larverna och matavfallet 
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Figur 4. Nedbrytningsprocessen av matavfall med hjälp av BSF. Från Dortmans, Diener, 
Verstappen, Zurbrügg (2017, s. 3). Open source. Återgiven med tillstånd. 

3.1.4.1. Uppfödning av larverna (steg 1) 

Från en undersökning i Indonesien är produktionen av ägg ca 350 ägg/hona. Hanteringen av 
äggen, som placeras i exempelvis wellpapp som hos SLU (se Figur 5), bör vara minimal. 
Eftersom äggen är väldigt ”sköra”, därmed finns en risk för att de inte överlever. (Dortmans 
et al., 2017). 

 

Figur 5. Hantering av ägg i wellpapp, i SLU laborationssal. Fotografi av Kevser Kubilay. Återgiven 
med tillstånd, från SLU. 

Enligt Figur 6 överlever ca 70 % av äggen, varav dessa utvecklas 70 % till stadiet för en larv. 
Där ca 80 % överlever för utveckling till en puppa och senare till fluga. Dessa data är 
baserade på undersökningen i Indonesien. (Dortmans et al., 2017). 
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Figur 6. Cykeln på överlevnad, för larverna. Från Dortmans et al. (2017, s. 11). Open source. 
Återgiven med tillstånd. 

Äggen som finns i wellpappen placeras ovanpå en back med tillgång till föda. Därmed får den 
första produktionen av larverna direkt tillgång till mat vid kläckning. De unga larverna kallas 
enligt Dortmans et al. (2017) för 5-DOL, är i samma back under fem dagar. Därefter placeras 
de vid steg 3 i processen, avsnitt 3.1.4.3.  

Varje back kontrolleras vid jämna mellanrum för att få en jämn föredelning av producerade 
larver, ålder och storlek. Kontrollerna sker varje dag till var tredje dag, med avseende på 
eventuella nya larver som kläckts.  Det ideala fallet innebär att varje back innehåller 
jämngamla larver. Vilket leder till att utvecklingsfasen, i varje back, är jämn. (Dortmans et 
al., 2017). 

 
Figur 7. Prepupae stadiet, sökandet efter ideal omgivning. Från Dortmans et al. (2017, s. 13). 
Open source. Återgiven med tillstånd. 

Inom två veckor utvecklas larverna till prepupae stadiet, som tidigare nämnt i 3.1.1, och i det 
ideala fallet gäller detta för hela backen. Dessa larver väljer en avskild plats från födan, 
mörkare samt torrare plats för att utvecklas till puppa. Att stödja detta kan den specifika 
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backen placeras i en behållare med torrt och vattenabsorberande material, enligt Figur 7, dit 
prepupae kan förflytta sig till.  

Enligt Figur 8 installerades en ställning i Indonesien med ett mellanrum på 40 cm mellan 
behållarna. Därmed få plats med den specifika backen och behållaren som prepupae 
förflyttar sig till. 

 
Figur 8. Installation av ställning för behållare. Från Dortmans et al. (2017, s. 83). Open source. 
Återgiven med tillstånd. 

Prepupaes placeras därefter i en kompost liknande substrat, där transformationen kan ske till 
en puppa. Detta sker i en mörk och isolerad omgivning dark cage (för att inte störas av andra 
faktorer, exempelvis fukt och temperaturändringar). Efter två till tre veckor utvecklas puppan 
till en fluga, som i den mörka omgivningen (buren) förblir orörlig och i vila. ”Dark cage” 
kopplas till en ”love cage” (Figur 9), som är exponerad till ljus och har en fuktad omgivning. 
Förökningsprocessen påbörjas i samband med att flugorna i ”dark cage” exponeras för ljus. 
Därmed är uppfödningscykeln avslutad. (Dortmans et al., 2017). Från studiebesöket hos 
SLU, den 18 september 2017, användes sprinkler som vid jämna mellanrum fuktade 
omgivningen. 
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Figur 9. Love Cage. Fotografi av Kevser Kubilay. Återgiven med tillstånd, av SLU. 

3.1.4.2. Avfallshanteringen och förhanteringen av avfallet (steg 2) 

Avfallet som används som föda till larverna bör ha en fukthalt mellan 60 % till 90 %. I 
mindre partikelstorlek då larverna inte har möjligheten att bryta sönder större bitar av avfall. 
Larverna är allmänt tåliga mot det substratet som matas, men avfallen bör vara organiskt 
samt biologiskt nedbrytbar. Tunga metaller, syra och lösningsmedel är några exempel på vad 
som inte ska finnas i avfallet. Ifall detta misstänkts bör avfallet avvisas som föda. (Dortmans 
et al., 2017). 

Genom att mekaniskt strimla matavfallet minskas storleken. En fördel med att minska 
partikelstorleken är, utöver att larvernas upptag ska förenklas, att bakterier får det svårare 
att binda sig på mindre areor. (Dortmans et al., 2017). 

Ifall matavfallet har en fukthalt över 80 % bör den torkas för att få en lägre fukthalt, ifall 
fukthalten är under 70 % bör vatten tillsättas för att nå en högre fukthalt. (Dortmans et al., 
2017). 

3.1.4.3. Enhet för behandling av matavfallen med larver (steg 3) 

Den specifika behållaren med matavfallet, vilket kallas enligt Dortmans et al. (2017) för 
larvero, bestämmer antalet larver (5-DOLs) beroende på volymen av avfallet samt ytarean. 
En tumregel, som används i undersökningen i Indonesien, tillsätts 10 000 larver i en back 
(40x60x17 cm) med 15 kg fuktad avfall (fukthalt: 75 %) under 12 dagar (13 dagen skördas 
larverna).  
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Figur 10. Larveros. Från Dortmans et al. (2017, s. 17). Open source. Återgiven med tillstånd. 

Enligt Dortmans et al. (2017) handbok för soldatflugor ges förslag på parametrar, som stöd 
till enheter som hanterar matavfall med larverna enligt nedan: 

• 40 000 5-DOLs per 1 m2 behandlingsyta. Med matning av 60 kg bioavfall över en period på 12 
dagar.  

• Under en period på 12 dagar bör matning ske under tre omgångar: dag ett, dag fem samt dag 
åtta. 

• I backen bör matavfallet inte överstiga 5 cm, med tanke på att larverna får svårigheter med 
nedbrytningen av det avfall som ligger längst ned. 

• Optimerad area för den specifika arbetsytan av larveros, behållarna med matavfallet, kan 
tillämpas genom att ställa dessa ovanpå varandra. Men en öppen yta krävs mellan backarna, 
enligt Figur 10. Ventilation mellan backarna krävs för att fukten (mättad fuktad luft, enligt 
handboken), som uppstår, ska kunna cirkulera med omgivande (frisk) luft. Då larverna har 
behov av syre för att överleva. 

• För de sista dagarna rekommenderas en installation av en fläkt vid backarna, en aktiv 
ventilationsteknik. Luftflödet över ytorna av backarna ökar avdunstningen, vilket leder till att 
en smulig konsistens av avfallet återstår. Larverna kan därefter siktas från återstående avfall. 
Inställningen av en aktiv ventilationsteknik är främst beroende på luftens fuktighetsgrad och 
fukthalten av materialet. 

 

För mycket föda kan leda till värmegenerering av bakterier som bildas och därmed kan störa 
larverna i backarna. Som tidigare nämnt, i stycke 3.1.1, kan för lite föda leda till att larvernas 
utvecklingsprocess hämmas. Historiskt har BSF nedbrytningsprocess arbetat med 
kontinuerlig matning. Allt organiskt material som har utnyttjats i ett hushåll används för 
matning av larverna, där sedan prepupae naturligt avslutar sin process genom att förflytta sig 
från matavfallet till det ideala utrymmet (antingen till naturen eller till en 
insamlingsbehållare, se 3.1.4.1) för (eventuell) vidare utveckling. (Dortmans et al., 2017). 

Kontinuerlig matning i större företag, större volymer, kan leda till nackdelar. En risk finns för 
spridning av exempelvis sjukdomar, vilket kan påverka hela enheten och därmed leda till en 
sanering av hela systemet. Även risken för att prepupae naturligt inte lämnar backen med 
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avfallet finns. Vilket kan leda till oönskad utveckling av flugor samt förlust av skörd. 
(Dortmans et al., 2017). 

3.1.4.4. Skörd av larverna (steg 4) 

Den maximala vikten därmed högsta näringsvärdet, innan omvandlingen till en prepupae, 
nås efter 12 dagar. Detta är även den perioden som larverna skördas genom att siktas. 
Antingen manuellt eller automatiskt, där storleken på nätet som används beror på hur hög 
frekvensen är på siktningen: manuell siktning kräver 3 mm och automatisk siktning kräver 5 
mm. Ju högre frekvens desto svårare får larven att ta sig igenom silen. Under processen 
kvarstår larverna ovanpå sikten medan avfallet faller genom. (Dortmans et al., 2017). 

Ifall vattenhalten i avfallet är högre än det ideala (fukthalt>80%) krävs det att avfallet 
tillsammans med larverna silas, manuellt, genom 5 mm nät (materialet siktas utan 
”skakning”). Containern samlar upp vätskan samt larverna, där larverna sedan avskiljs 
manuellt och därmed torkas i en separat container. (Dortmans et al., 2017). 

3.1.4.5. Efterhantering av larverna och matavfallet (steg 5) 

Alternativ för återanvändning av både larver och återstående avfallet finns.  

I de flesta fallen bör larverna efterbehandlas för att eliminera bakterier som finns på larvens 
hud samt för att tömma tarmkanalen. Behandlingen kan göras genom att koka larverna. 
Larverna kan säljas levande till marknaden som föda till fåglar/reptiler. Genom att blanda 
larverna tillsammans med andra ingredienser kan även pellets skapas till exempelvis höns, 
kycklingar samt andra fiskarter. (Dortmans et al., 2017). 

Genom att antingen pressa/centrifugera larven, som innehåller 30 % olja, skiljes olja från 
proteinet vilket gör att detta kan torkas och lagras enkelt. Proteinet innehåller därmed ±60% 
protein och ±10% fett, vilket är ett alternativ foder som kan ersätta fisk. (Dortmans et al., 
2017). 

Återstående avfall från steg 4 i nedbrytningsprocessen, avsnitt 3.1.4.4, kan antingen 
komposteras eller används som maskkompost. Vid hög vatten-/fukthalt i avfallet, kallad 
slurry, kan detta användas i en biogas reaktor till senare produktion av biogas. (Dortmans et 
al., 2017). 
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3.1.5 Fördelar och nackdelar med nedbrytning av matavfall, med larver 

Fördelar med denna nedbrytningsteknik av avfall är bland annat att larverna innehåller 
±35% protein och ±30% fett. Därför finns en efterfrågan av larver på marknaden som föda 
till fisk och kyckling. I dagsläget är det endast bekräftat att det är ett lämpligt alternativ till 
fisk. (Dortmans et al., 2017). I nuläget sker undersökningar om larver som föda till kyckling, 
på SLU, och ifall detta kommer påverka den slutgiltiga smaken av köttet (V. Wiklicky, 
Sveriges lantbruksuniversitet, forskningsassistent vid Institutionen för energi och teknik, 
personlig kommunikation, 18 sepember, 2017).  

Att byta ut fisken i djurfoder mot larver, skulle minska trycket på den viltfiskpopulationen 
som redan finns. Efterfrågan av djurfoder är hög, att använda fisken som djurfoder har blivit 
avsevärt dyrt, därför skulle ett alternativt djurfoder leda till en lönsam affär. Genom att 
producera en ekonomisk värdefull produkt, kan avfallshanteringen bli ett ekonomiskt 
hållbart system som skulle minska på den negativa miljöpåverkan. (Lalander, Fidjeland, 
Diener, Eriksson & Vinnerås, 2014). 

En stor fördel med denna typ av nedbrytningsteknik är det näringsrika resterna (komposten) 
från avfallet, vilket kan komplettera jord vid odling. Denna teknik är applicerbar utan 
komplicerad systemuppbyggnad samt är lätthanterlig av berörd personal, denna teknik är 
ideal för låginkomstländer likväl resterande länder. (Dortmans et al., 2017). 

Det finns en risk att mata larverna med smittat avfall. Risken är att en del bakterier blir kvar i 
larven, som kan påverka näringskedjan: smitta från djur till djur, slutligen även människa. 
(Lalander, Diener, Magri, Zurbrügg, Lindström och Vinnerås, 2013) En risk för spridning av 
bakterier finns även vid matning av larverna, bland annat Salmonella. Detta är en riskfaktor 
som kan reduceras genom att behandla matavfallet och/eller genom att minska animaliskt 
ursprung. Ett behandlingsalternativ är patogen inaktivering (engelska: pathogen 
inactivation). (Dortmans et al., 2017). Sjukdomsalstrande bakterier, virus och andra 
mikroorganismer renas från avfallet (”Pathogen inactivation”, 2016). 

Lalander, Diener, Magri, Zurbrügg, Lindström och Vinnerås (2013) föreslår två alternativ att 
förhindra spridning av sjukdomar. Ifall resterna (komposten) används till fertilisering av 
åkrar bör en ammoniak sanering tillämpas på resterna. Om larverna används till odling av 
djur, som foder, rekommenderas torkning av larverna innan matning. Som tidigare nämnt i 
stycke 3.1.4.5. 
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3.2 Tidigare examensarbeten 
Tidigare examensarbeten har utförts inom detta område för optimering av 
ventilationssystem, dessa kommer tas till nytta i detta examensarbete. Hos Mälardalens 
högskola, av Simonsen (2017), har teoretiskt uppmätta data värderats och hos Sveriges 
lantbruksuniversitet, av Johannesdottir (2017), har uppmätta värden undersökts med hjälp 
av experiment. Material som tillhandahållits är Excel dokumentet från Simonsen (2017) samt 
masteruppsats från Johannesdottir (2017). 

3.2.1 Teoretisk värden (MDH) 

De teoretiska värdena som har undersökts under examensarbetet är larvdata, det data där 
Simonsen (2017) extrapolerat larvtillväxten. Data för larvtillväxten redovisas i BILAGA 2, 
kolumn 2. Detta har dragits till nytta vid bestämning av vikten per dag. I verkligheten väger 
larverna olika beroende på om de har blivit uppgödda tillräckligt och från individ till individ. 
Antagningar som tagits i detta examensarbete är samma som Simonsen (2017), att larverna i 
början väger 2 kg tillsammans i backen och i slutet av larvstadiet väger de 200 kg 
tillsammans i backen. Var enskild larv producerar både värme och vattenånga. I början av 
larvproduktionen läggs 5 kg i varje låda, och under 2 veckor som produktionen pågår matas 
de totalt 3 gånger med samma mängd (varje behandlingslåda ska slutligen behandla 15 kg). 

Simonsen (2017) har diskuterat olika modeller som visas nedan i Figur 11, de två olika 
modelleringarna av ventilationssystemen redovisas nedan: 

1. Modellen (referensfall)  

o Blåser in och ut luft i container, utan avgränsningar.  

2. Modellen  

o Blåser in luft varannan och tar ut luften på varannan ställning. Avgränsat 
område för varannan ställning. Tilluft uppifrån och frånluft går ut nerifrån.  

o Fast struktur. 

o Bästa alternativet enligt Simonsen (2017). 

3. Modellen  

o Lådorna är på hjul. Ventilation som är från en kanal, fast på en position, 
positionera vagnarna i ventilationshålen.  
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Figur 11. CAD-modell av modellerna presenterade av Simonsen (2017), MDH. CAD-modell av 
Kelly Kucska. 

Enligt Simonsen (2017) är modell 2 den effektiva, vilket kommer fokuseras på i detta 
examensarbete. Tilluft tas uppifrån och leds ned genom 3 lådor, som en ställning består av. 
Luften kommer därefter ledas till nästa ställning som tilluft. Därmed kommer luften efter 
sista ställningen föras bort med frånluften. Enligt Simonsen (2017) är två ställningar 
”ihop”/isolerade och bildar ett slutet system. 
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3.2.2 Uppmätta värden, från experiment, av SLU  

Enligt Johannesdottir (2017) planeras det att ESEM ska behandla upp till ett ton matavfall 
per dag. Med tillsättning av matavfall tre gånger under behandlingstiden. Varje låda planeras 
behandla 15 kg matavfall, som fördelas i de tre matningarna som sker under den specifika 
perioden. Målen med behandlingen var att minimera temperaturskillnaden mellan de olika 
staplarna samt ”att uppnå en TS på 50 % i behandlingsresten” (Johannesdottir, 2017, s. 7).  

Ett fysiskt ventilationssystem beprövades med sensorer som uppmätte lufttemperaturen 
samt relativa luftfuktigheten. Med hjälp av silvertejp som isolering ville Johannesdottir 
(2017) undvika luftläckage. Vid undersökningen gjordes fyra experiment: förförsök, 
experiment 0, experiment I och experiment II. I dessa fall beprövades maximala antalet 
lådor, med matavfall, genom att lådorna staplades på varandra med en luftspalt skapad av en 
backe (6,5 cm hög) med samma ytmått som behandlingslådorna. (Johannesdottir, 2017). 

Huvudfrågeställningen som besvarades i examensarbetet var ”hur stort luftflöde som krävs 
för att transportera bort tillräckligt mycket vatten från behandlingslådorna så att önskat 
behandlingsresultat erhålls, om behandlingen sker i staplar?” (Johannesdottir, 2017, s. 8). 
Johannesdottir (2017) förklarar även att undersökningar på hur vattenhalten och temperatur 
i materialet, lufttemperaturen och luftfuktigheten förändras under behandlingstiden. 
Observationer gjordes även av ”hur mycket vatten som avgår under behandlingstiden, hur 
mycket reduceras materialet och hur mycket omvandlas till larvbiomassa?” (Johannesdottir, 
2017, s. 8). Utvärderingsparametrarna, enligt Johannesdottir, var: 

TS och VS i behandlingsresten, tillväxt och överlevnadsgraden hos larverna, pH i 
behandlingsresten, mängden vatten som avgått från matavfallet, mängden VS i 
matavfallet som konsumerats av larverna, lufttemperatur, relativ luftfuktighet samt 
temperaturen i materialet i behandlingslådorna. (s. 12) 

3.2.2.1. De fyra experimenten utförda i SLU 

De fyra experimenten utfördes i ett växthus tillhörande SLU, i Uppsala. Behandlingsperioden 
var 18 dagar. (Johannesdottir, 2017). 

Förförsöket som utfördes observerade temperaturskillnaderna mellan staplarna vid olika 
positioner av frånluftsystemet. Installationen av luftinloppet ovanför samt mellan staplarna, 
med utlopp av luften vid golvet, resulterades i minskad temperaturgradient. Då i jämförelse 
med om luftinloppet var i golvnivå och utsläpp vid taket ovanför varje stapel. De kommande 
experimenten utfördes därmed med designen som uppgav minst temperaturgradient. 
Styrkan på ventilationen var konstant under alla experiment som utfördes. (Johannesdottir, 
2017). 

Johannesdottir (2017) uttrycker problemet som uppstod, i experiment 0, med dödligheten av 
larverna efter några dagar. Anledningen beskrevs som hög inloppstemperatur av luften i 
samband med solljus. Även de översta lådorna var väldigt torra. För att undvika dessa 
problem i experimenten framöver täcktes de översta lådorna med en luftspaltsback och en 
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tom låda ovanpå, med hjälp av cellplast och presenning skyddades väggarna och skåpet mot 
solljus. Även rumstemperaturen reglerades från 35 °C till 30 °C.  

Experiment I utgick från att totalt 15 kg matavfall och 15 000 larver tillsattes i varje låda 
matavfallet på 5 kg tillsattes dag 0, dag 5 och dag 11. Detta experiment avbröts dag 18. 
(Johannesdottir, 2017). 

Enligt Johannesdottir (2017) tillsattes 11 kg matavfall och 7 000 larver, i varje låda, direkt vid 
starten av experiment II. På grund av för hög TS-halt i lådorna beslutades att ”3 000 larver av 
samma ålder som de första larverna tillsattes i varje behandlingslåda dag tre” 
(Johannesdottir, 2017, s. 14). Detta experiment avslutades genom att separera larverna och 
resterande material från avfallet. 

Antalet larver som tillsattes i varje låda bestämdes genom att beräkna ”medelvikten per larv 
multiplicerat med önskat antal larver” (Johannesdottir, 2017, s. 15). 

3.2.2.2. Resultat erhållna från experimenten, i SLU 

Andelen ursprungligt vatten som evaporerade i experiment I och experiment II resulterades 
med en större genomsnittlig, procentuell, andel hos experiment II. I jämförelse med 
experiment I, per behandlingsdag. Placeringen på lådorna, i de olika staplarna, spelade ingen 
roll under experimenten. Detta påverkade inte resultatet om hur stor andel vatten som 
evaporerade. (Johannesdottir, 2017). 

Enligt Johannesdottir (2017) var lufttemperaturen som högst under experiment I, 
inloppstemperaturen var 39,9 °C och den lägsta temperaturen var 18,5 °C. ”Den 
genomsnittliga temperaturen av in- och utluften var 30,9°C respektive 27,7 °C” 
(Johannesdottir, 2017, s. 25).  

Temperatur på materialen uppmättes som högst, i experiment II till 35,3 °C (dag 6) och som 
lägst 17,1 °C (dag 9). I experiment I uppmättes den högsta temperaturen på 33,1 °C (dag 15) 
och lägst vid 16,4 °C (dag 5), enligt Johannesdottir (2017) ökar materialtemperaturen med 
antalet behandlingsdagar. Sänkning av materialtemperatur observerades bli lägre under de 
dagar som matningen gjordes. (Johannesdottir, 2017). 

Skillnaden mellan experiment I och experiment II var främst, enligt Johannesdottir (2017), 
den relativa luftfuktigheten mellan inloppet och utloppet av luft. Denna indikerade att ”luften 
transporterade mer vatten per kg luft i experiment II än I” (Johannesdottir, 2017, s. 32). 
Däremot evaporerade det en större faktiskt mängd vatten, per låda, i experiment I än II (58 
% respektive 42 %). Baserat på detta krävdes ett luftflöde på 123 m3/h och 90,3 m3/h för 
experiment I respektive II. 

Enligt Johannesdottir (2017) bör den slutgiltiga TS-halten vara 50 % för att separeringen 
genom siktningen ska vara som bäst. För låg slutgiltig TS-halt (20 %) leds till att 
nedbrytningsresterna inte kan siktas. Baserat på experiment II, för att nå ett slutgiltigt TS-
halt på 50 % på 14 dagar, resulterades: 15 kg matavfall, med TS-halt på 15 %, kräver ett behov 
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av luftflöde på 8,36 m3/h per låda.  15 kg matavfall, med TS-halten 25 % krävs ett luftflöde på 
7 m3/h per låda. Ju lägre vattenhalt i matavfallet, högre TS-halt, desto lägre luftflöde krävs.  

Experimenten utfördes med ventilationssystem med vertikalt luftflöde, riktad nedåt. 
Problemet som uppstod var att luftflödet inte var lika stort i de övre och nedre 
behandlingslådorna. Möjligheten att motverka detta kan ske genom att isolera staplarna från 
golv och vägg, då luftströmningen ut därmed sker mellan luftspaltbackarna. (Johannesdottir, 
2017). Johannesdottir (2017) undersökte alternativa ventilationsdesigner med horisontellt 
luftflöde för system i större skala. Exempelvis utformas systemet så att samtliga lådor får lika 
stort luftflöde. I dessa fall är det idealt att luftflödet kan regleras, därmed minska riskerna för 
kondensbildning och för uttorkning av materialet. 
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4 AKTUELL STUDIE 

I projektet skall förslag på systemlösningar utvärderas för den tänkta 
demonstrationsanläggningen på Lilla Nyby i Eskilstuna. Larverna skördas sedan och ger 
viktprocenten: 40 % protein och 30 % fett. Totalt ca 190 kg biomassa från 400 kg 
torrsubstans (TS), från ett ton fuktigt hushållsavfall. (E. Dahlquist, Mälardalens högskola, 
professor i energiteknik, personlig kontakt, 12 september, 2017; Simonsen, 2017) 

4.1 Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö 
Färgsortering av fem olika materialslag sker: matavfall, plastförpackningar, 
pappersförpackningar, metallförpackningar samt tidningar (Eskilstuna Energi och Miljö, 
u.d.). Med hjälp av en sorteringsmaskin på Lilla Nyby separeras avfallet med en optisk läsare, 
vilket urskiljer de olika färgerna på påsarna (Figur 12). Uppdraget är att samla avfall från 
invånare och verksamheter i Eskilstuna och Strängnäs, för omvandling till nya resurser. 
(Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, u.d.).  

Matavfallen sorteras i gröna plastpåsar vilket delas ut till hushåll, i samarbete med Posten, 
samt via återvinningscentralerna eller huvudkontoret. ESEM har sedan tidigare producerat 
biogas av matavfallet, bland annat med hjälp av matfett samt frityrolja som sorteras som 
matavfall i de gröna påsarna. Insamling av större mängder olja rekommenderas i en 
behållare, exempelvis en plastflaska. Denna plastflaska separeras från matavfallet på 
färgsorteringsanläggningen. Där fettet blir biogas och flaskan går till återvinning. (Eskilstuna 
Energi och Miljö, u.d.). 

 

Figur 12. Optisk färgsortering, i ESEM. Fotografi av Kevser Kubilay. Återgiven med tillstånd, från 
ESEM. 

Matavfallet i Lilla Nyby öppnas och skiljer plastpåsarna från matavfallet (Figur 13). I 
processen tillsätts vatten för att tvätta bort maten från påsarna och för att göra det pumpbart, 
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matavfallet tillsammans med vattnet kallas för slurry.  Detta blir vidare till biogas. 
(Eskilstuna Energi och Miljö, u.d.). 

 

Figur 13. Behandling av matavfallet, i ESEM. Fotografi av Kevser Kubilay. Återgiven med 
tillstånd, från ESEM. 

Avfallet pressas och tillsättning av vatten sker, för att få en flytande vätska, som därmed kan 
användas som föda hos larver. Denna process är nödvändig, då larvernas föda kräver en viss 
mängd vätskehalt för lättåtkomligt näringsupptag och vidare utveckling. (B. Björk, Eskilstuna 
Strängnäs Energi & Miljö, driftsamordnare, personlig kontakt, 18 september, 2017). 

Enligt ESEMs processamordnare B. Björk (personlig kontakt, 19 oktober, 2017) producerar 
ungefär 70 ton slurry av matavfallet per dag. Ungefär 300 kg levereras till SLU varje vecka 
som vidare används för produktionen av fluglarver (Figur 14). Projektet för ESEM ska vara 
lätt applicerat och det föredras en simpel teknisk lösning på ventilationssystemet i 
containern. (B. Björk, ESEM, Processamordnare, personlig kontakt, 18 september, 2017). 
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Figur 14. Leverans av matavfall från ESEM till SLU. Fotografi av Kevser Kubilay. Återgiven med 
tillstånd, av SLU. 

Det planeras att ha ställningar med 7 behandlingslådor, med 5 cm mellanrum mellan varje 
låda, i utrymmet avsett för demoanläggningen. Varje behandlingslåda kommer innehålla 20 
000 larver (ungefär 120 gram), med 4 kg matavfall (vid första matningen). Manuellt arbete 
vill undvikas genom att varje ställning ska ha jämngamla larver. Manuell förflyttning av 
behandlingslådorna bör vara minimal. Med tiden kommer flera ställningar cirkulera i 
utrymmet, därmed kommer en avslutad cykel avslutas med en ställning som tas ur 
utrymmet. Ett alternativ som diskuterades var att ha kombinationen av behandlingslådorna 
enligt 1 – 6 – 12. Vilket blir praktiskt lättare hanterbart. (B. Björk, ESEM, Processamordnare, 
personlig kontakt, 19 oktober, 2017). 

Ett förslag av B. Björk (personlig kontakt, 19 oktober, 2017) för ventilationssystemet som 
kommer användas i utrymmet är användning av cirkulationsfläkt. Genom att cirkulera luften 
till alla ställningar i utrymmet. Diskussion om att flytta behandlingslådorna beroende på hur 
”gamla” dem är har gjorts. Men detta innebär då, i dagslägets demoanläggning, att manuellt 
arbete krävs för varje behandlingslåda i ställningarna. Samt kontinuerlig dokumentation om 
åldern på varje låda. 

I detta examensarbete undersöks modell 2 av de teoretiska modellerna som tidigare gjorts, 
tidigare nämnt i avsnitt 3.2.1.  I detta examensarbete utförs simuleringar av ventilationsflödet 
för den specifika modellen. Därmed resultera i vilket flöde varje ställning kräver, beroende på 
larvstadiet (utvecklingsstadiet).  

Ett alternativ som har undersökts är seriekoppling av tre ställningar, som redovisas i Figur 
15. Ett helt system som undersökts i detta examensarbete har tre parallellkopplade 
behandlingslådor, som är seriekopplade med tre ställningar. Se Figur 16. I figurerna 
redovisas kombinationerna 1 – 6 – 12, men dessa kombinationer kan förändras utan 
problem. Figurerna är endast till förtydliganden av idéen i detta examensarbete. 
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Figur 15. Tre seriekopplade ställningar.  

 

Figur 16. Tre parallellkopplade behandlingslådor, i tre seriekopplade ställningar. 

Enligt ESEMs processamordnare B. Björk (personlig kontakt 19 september, 2017) har 
container införskaffats. Containern kommer vara 20ft kyl/frys sjöfartscontainer, ungefär 6 
m, 2,5 m bred och 2,5 m hög (K-TAINER, u.d.). Stål med plywood golv (Container 
Technology Inc., u.d.).  

Ställningarna som kommer planeras användas kommer hålla behållare/back med måtten: 50 
cm kortsida, 65 cm långsidan, 15 cm hög (E. Dahlqvist, Mälardalens högskola, professor i 
energiteknik, personlig kontakt, 12 september, 2017). I dagsläget används ”låga brödbackar” 
med tätad undersida i SLU, enligt forskningsassistent vid Institutionen för energi och teknik, 
V. Wiklicky (personlig kommunikation, 18 september, 2017). Låga brödbackar har måtten: 
600*400*150 mm (Brödbackar, u.d.).  

ESEM föredrar att mata larverna med matavfall utan att manuellt förflytta lådorna. Med 
avseende på detta införs idén om en spalt på 25 cm: med tanke på att en låda har höjden 15 
cm och enligt Figur 8 fås inspirationen från Indonesien, att använda ett 40 cm mellanrum 
mellan lådorna. Denna idé ger upphov till att det bedöms att det krävs 1,55 m i höjdled för en 
ställning då själva containern är 2,5 m. På så vis får 3 lådor plats i varje ställning, med tanke 
på att första lådan börjar vid höjden 35 cm från golvet, då ställningen står. Totala höjden 
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endast för de tre lådorna blir då 1,2 m. Sammanfattningsvis innehåller en ställning tre lådor, 
med totala höjden från golvet 1,55 m. Detaljerad data finns tillgänglig vid Tabell 4 och 
Tabell 5. 

Tabell 4. Egenskaper för en behandlingslåda. 

Låda/back   
Långsida/djupet [m] 0,6 
Kortsida/bredd [m] 0,4 
Höjden [m] 0,15 
Avstånd mellan lådornas bottnar [m] 0,4 
Höjd mellan lådorna/spalten i ställningen [m] 0,25 
 

Tabell 5. Behandlingslådor - areor. 

Area för en back [m2] 0,24 

Area för inloppsspalten av luften [m2] 0,1 

 

Under undersökningen i detta examensarbete kommer ett system innehålla tre ställningar. 
Varje ställning kommer ha jämngamla lådor: tre lådor av vardera stadiet (dag 1, dag 6 
respektive dag 12).  
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5 RESULTAT 

15 kg matavfall, med TS-halten 15 % och har målet att nå TS-halten 50 % under 12–14 dygn, 
krävs ett luftflöde på 1,56 m3/h (en låda) för att nå en ideal verkningsgrad 50 %. I jämförelse 
med tidigare beräknade verkningsgrad på 9,3 %, vid luftflödet 8,4 m3/h, från Johannesdottir 
(2017) data. 

Avfallstemperaturen vid simuleringarna i Excel för alla 12 dygn resulterade i en 
medeltemperatur på 30,22 grader. Alla kombinationer av behandlingslådorna resulterade i 
samma medeltemperatur, oberoende av ordningen av lådorna. 

5.1 Optimala ventilationssystemet för containern i ESEM 
I detta avsnitt behandlas resultatet erhållet ur beräkningsmodellen i Excel. Där beräkningar 
för referensfallet har gjorts, med optimerad på verkningsgraden 50 %. Samt 
energibalansberäkningar till de olika kombinationerna av behandlingslådorna. 

5.1.1 Referensfall 

Referensfallet för detta examensarbete är baserade på Johannesdottir (2017) data, som 
redovisas i Tabell 6. Verkningsgraden för Johannesdottirs fall beräknas till 9,3 %, som är 
förhållandet mellan vatten (fukthalten) i luften.  

Tabell 6. Referensfall. 

Johannesdottir (2017, SLU) data   
Antal dygn experiment utfördes 14 

Flöde [m3/h] 8,4 
Flöde [kg/h] 10,86 

Flöde [kg/s] 0,003 
Total mängd luft som passerar en behandlingslåda under 14 dygn [kg luft] 3649,65 

Bortfört vatten, i omgivande luft vid en låda [kg H2O] 56,45 

Teoretisk data kräver att bortfört vatten, från en låda, med TS=15% [kg H2O] 12,75 
Teoretisk data kräver att bortfört vatten, från en låda, med TS=50% - målet som 
vill uppnås [kg H2O] 7,5 

Bortförsel på 12–14 dygn krävs [kg H2O]  5,25 
Verkningsgraden – jämförelse mellan mängden vatten i luft, från värden av 
Johannesdottir och det som egentligen (teoretisk data) krävs [%] 9,3 
 

En verkningsgrad på 50 % kräver luftflödet enligt Tabell 7. Det optimala luftflödet bestäms 
vara 2,020 kg/h.  
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Tabell 7. Referensfall, verkningsgrad 50 % 

Bortfört vatten i omgivande luft [kg H2O], om verkningsgraden är 50 % 10,5 
Total mängd luft som passerar en behandlingslåda under 14 dygn [kg luft] 678,88 
Flödet som krävs för att nå verkningsgrad 50 % [kg/h] 2,020 
Flödet [kg/s] 0,001 

Flödet [m3/h] 1,56 
Dessa resultat är baserade på ekvationerna nämnda i avsnitt 2.3. Beräkningarna redovisas i 
BILAGA 1. 

5.1.2 Energibalanserna för varje behandlingslåda (dag 1, dag 6, dag 12) 

Energibalansen ska resultera i att luftflödet in i en behandlingslåda ska resultera luftflödet ut 
ur en behandlingslåda. Tabellerna i detta avsnitt redovisar detta samt avfallstemperaturen. 
Avfallstemperaturens förändringar redovisas efter ordningen på kombinationerna av 
behandlingslådorna. 

Luftflödet som krävs vid 50 % verkningsgrad är 2,020 kg/h, då inloppstemperaturen är 10°C 
och avfallstemperaturen 30°C. Utloppstemperaturen (luft) resulterar i 29,18°C för alla 
kombinationer, av tre olika behandlingslådor med olika stadier/dagar. Medeltemperaturen 
på luften ut ur de tre behandlingslådorna är 23,9°C. Parameter som påverkar 
utloppstemperaturen är förångningen från avfallet. Avfallstemperaturerna varierar, med 
avseende på ordningen av lådorna (som är i olika utvecklingsstadier) i de tre olika 
ställningarna.  

Under beräkningarna är luftflödet alltid konstant 2,020 kg/h vid första behandlingslådan i 
första ställningen, det vill säga oberoende på vilken stadie av behandlingslådorna. 

Tabell 8 redovisar energibalansen på inloppsflödet och utloppsflödet vid olika 
avfallstemperaturer. I denna kombination har ställning 1 en behandlingslåda från dag 1, 
medan ställning 2 har behandlingslåda från dag 6. Ställning 3 har behandlingslåda från dag 
12. Dessa ställningar är seriekopplade tillsammans. Denna typ av seriekoppling gäller även 
för de övriga kombinationerna, förutom att lådorna ändrar ordning i de tre ställningarna. 

I denna kombination, 1, 6, 12, tyder samtliga behandlingslådor på att avfallstemperaturer 
ökar. Det står till grund att dag 1 lådan inte producerar mycket värme eller ånga, vilket 
sänker avfallstemperaturen på ställning 1. Medan ställning 2, 3 där det uppstår mer aktivitet, 
höjer avfallstemperaturen mer än någon annan kombination.  

Tabell 8. Energibalans och avfallstemperatur för kombination 1, 6, 12. 

Kombination 1, 6, 12 
Ställning Q,luft,in [kg/h] Q,luft,ut [kg/h] Avfallstemperatur per låda 

1 2,020 2,027 29,01 
2 2,027 2,032 30,40 
3 2,032 2,036 31,25 
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Tabell 9 redovisar resultatet för energibalansen för kombination 12, 1, 6. I denna ordning av 
behandlingslådorna redovisas även förändringen på avfallstemperaturen. 
Avfallstemperaturen i denna kombination är högst vid första ställningen (här: låda 12) och 
lägst vid andra ställningen (här: låda 1). 

Tabell 9. Energibalans och avfallstemperatur för kombination 12, 1, 6. 

Kombination 12, 1, 6 
Ställning Q,luft,in [kg/h] Q,luft,ut [kg/h] Avfallstemperatur per låda 

1 2,020 2,027 30,70 
2 2,027 2,032 29,32 
3 2,032 2,036 30,64 

 

Kombination 12, 6, 1 och dess energibalans resultat redovisas i Tabell 10. 
Avfallstemperaturen är högst vid den första ställningen (här: låda 12), därefter blir lägre i 
ställning 2 (här: låda 6) och lägst vid ställning 3 (här: låda 1). 

Tabell 10. Energibalans och avfallstemperatur för kombination 12, 6, 1. 

Kombination 12, 6, 1 
Ställning Q,luft,in [kg/h] Q,luft,ut [kg/h] Avfallstemperatur per låda 

1 2,020 2,027 30,70 
2 2,027 2,032 30,40 
3 2,032 2,036 29,56 

 

Tabell 11 redovisar att den högsta avfallstemperaturen är vid ställning 2 (här: låda 12) och 
lägst vid ställning 1 (här: låda 1). 

Tabell 11. Energibalans och avfallstemperatur för kombination 1, 12, 6. 

Kombination 1, 12, 6 
Ställning Q,luft,in [kg/h] Q,luft,ut [kg/h] Avfallstemperatur per låda 

1 2,020 2,027 29,01 
2 2,027 2,032 31,01 
3 2,032 2,036 30,64 

 

Kombinationen i Tabell 12 redovisar att den högsta avfallstemperaturen är i ställning 2 
(här: låda 12) och lägst i ställning 3 (här: låda 1). 

Tabell 12. Energibalans och avfallstemperatur för kombination 6, 12, 1. 

Kombination 6, 12, 1 
Ställning Q,luft,in [kg/h] Q,luft,ut [kg/h] Avfallstemperatur per låda 

1 2,020 2,027 30,08 
2 2,027 2,032 31,01 
3 2,032 2,036 29,56 
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Avfallstemperaturerna som redovisas i Tabell 13 är högst vid ställning 3 (här: låda 12) och 
lägst vid ställning 2 (här: låda 1). 

Tabell 13. Energibalans och avfallstemperatur för kombination 6, 1, 12. 

Kombination 6, 1, 12 
Ställning Q,luft,in [kg/h] Q,luft,ut [kg/h] Avfallstemperatur per låda 

1 2,020 2,027 30,08 
2 2,027 2,032 29,32 
3 2,032 2,036 31,25 
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5.2 Modell av struktur för seriekopplade ställningarna i 
containern i ESEM 

Genom olika kombinationer av placeringen av behandlingslådorna erhålls resultatet enligt 
figurerna och tabellerna i detta avsnitt. 

5.2.1 Kombination 1 – 6 – 12 

Figur 17 redovisar hur avfallstemperaturen ökar genom de tre ställningarna, för denna 
specifika kombination. Dessa värden kan granskas i Tabell 8. 

 

Figur 17. Kombination 1 - 6 - 12, avfallstemperaturen i enskild låda i ett ställ. 

Tabell 14 och Tabell 15 redovisar resultaten av beräkningarna utförda i 
beräkningsmodellen, för den specifika kombinationen.  

Tabell 14. Resultat, kombination 1 - 6 - 12. In- och utflöde. Inlopp- och utloppstemperatur.  

Behandlingslåda stadie/dag Q,luft,in [kg/h] Q,luft,ut [kg/h] T,luft,in [°C] T,luft,ut [°C]  
0 2,020 2,027 10 18,17 
1 2,020 2,027 10 18,17 
6 2,027 2,032 18,17 24,41 

12 2,032 2,036 24,41 29,18 
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Tabell 15. Resultat, kombination 1 - 6 - 12. Fukthalt, förångning och avfallstemperatur.  

Behandlingslåda stadie/dag X,in [kgH2O/kg luft] X,ut [kgH2O/kgluft] Evap [kg/h] T,avfall [°C] 
0 0,008 0,011 0,007 30 
1 0,008 0,011 0,007 29,009 

6 0,011 0,014 0,006 30,397 
12 0,014 0,016 0,004 31,252 

 

Dessa resultat är baserade på tidigare ekvationer nämnda i avsnitt 2.3. Fullständiga data, 
med fler konstanter, finns i BILAGA 2. 

Medeltemperaturen på avfallet i denna kombination är 30,22 C. 

5.2.2 Kombination 1 – 12 – 6 

Kombination 1, 12, 6 avfallstemperatur förändring redovisas i Figur 18.  

 

Figur 18. Kombination 1 - 12 - 6, avfallstemperaturen i enskild låda i ett ställ. 

Tabell 16 och Tabell 17 redovisar resultaten för kombinationen i detta avsnitt. 

Tabell 16. Resultat, kombination 1 - 12 - 6. In- och utflöde. Inlopp- och utloppstemperatur. 

Behandlingslåda stadie/dag 
Q,luft,in [kg/h] Q,luft,ut [kg/h] T,luft,in [°C] T,luft,ut [°C]  

0 2,020 2,027 10 18,172 
1 2,020 2,027 10 18,172 
6 2,032 2,036 24,406 29,176 

12 2,027 2,032 18,172 24,406 
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Tabell 17. Resultat, kombination 1 - 12 - 6. Fukthalt, förångning och avfallstemperatur. 

Behandlingslåda stadie/dag X,in [kgH2O/kg luft] X,ut [kgH2O/kg luft] Evap [kg/h] T,avfall [°C] 

0 0,008 0,011 0,007 30 
1 0,008 0,011 0,007 29,009 
6 0,014 0,016 0,004 30,638 

12 0,011 0,014 0,006 31,012 
 

Medeltemperaturen på avfallet i denna kombination är 30,22 C. 

5.2.3 Kombination 6 – 1 – 12 

Temperaturförändringen redovisas i Figur 19.  

 

Figur 19. Kombination 6 - 1 - 12, avfallstemperaturen i enskild låda i ett ställ. 

Detaljerad data av resultat redovisas i Tabell 18 och Tabell 19. 

Tabell 18. Resultat, kombination 6 - 1 - 12. In- och utflöde. Inlopp- och utloppstemperatur. 

Behandlingslåda stadie/dag Q,luft,in [kg/h] Q,luft,ut [kg/h] T,luft,in [°C] T,luft,ut [°C]  
0 2,020 2,027 10 18,172 
1 2,027 2,032 18,172 24,406 
6 2,020 2,027 10 18,172 

12 2,032 2,036 24,406 29,176 
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Tabell 19. Resultat, kombination 6 - 1 - 12. Fukthalt, förångning och avfallstemperatur. 

Behandlingslåda stadie/dag X,in [kgH2O/kg luft] X,ut [kgH2O/kg luft] Evap [kg/h] T,avfall [°C] 

0 0,008 0,011 0,007 30 
1 0,011 0,014 0,006 29,324 
6 0,008 0,011 0,007 30,083 

12 0,014 0,016 0,004 31,252 
 

Medeltemperaturen på avfallet i denna kombination är 30,22 C. 

5.2.4 Kombination 6 – 12 – 1 

Figur 20 redovisar temperaturförändringen för kombination 6, 12, 1.  

 

Figur 20. Kombination 6 - 12 - 1, avfallstemperaturen i enskild låda i ett ställ. 

Tabell 20 och Tabell 21 redovisar resultaten från beräkningarna som är utförda. 

Tabell 20. Resultat, kombination 6 - 12 - 1. In- och utflöde. Inlopp- och utloppstemperatur. 

Behandlingslåda stadie/dag Q,luft,in [kg/h] Q,luft,ut [kg/h] T,luft,in [°C] T,luft,ut [°C]  
0 2,020 2,027 10 18,172 
1 2,032 2,036 24,406 29,176 
6 2,020 2,027 10 18,172 

12 2,027 2,032 18,172 24,406 
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Tabell 21. Resultat, kombination 6 - 12 - 1. Fukthalt, förångning och avfallstemperatur. 

Behandlingslåda stadie/dag X,in [kgH2O/kg luft] X,ut [kgH2O/kg luft] Evap [kg/h] T,avfall [°C] 

0 0,008 0,011 0,007 30 
1 0,014 0,016 0,004 29,564 
6 0,008 0,011 0,007 30,083 

12 0,011 0,014 0,006 31,012 
 

Medeltemperaturen på avfallet i denna kombination är 30,22 C. 

5.2.5 Kombination 12 – 1 – 6 

Figur 21 redovisar temperaturförändringen för avfallet. 

 

Figur 21. Kombination 12 - 1 - 6, avfallstemperaturen i enskild låda i ett ställ. 

Tabell 22 och Tabell 23 redovisar resultatet från beräkningsmodellen, utförd i Excel. 

Tabell 22. Resultat, kombination 12 - 1 - 6. In- och utflöde. Inlopp- och utloppstemperatur. 

Behandlingslåda stadie/dag Q,luft,in [kg/h] Q,luft,ut [kg/h] T,luft,in [°C] T,luft,ut [°C]  
0 2,020 2,027 10 18,172 
1 2,027 2,032 18,172 24,406 
6 2,032 2,036 24,406 29,176 

12 2,020 2,027 10 18,172 
 

25.00

26.00

27.00

28.00

29.00

30.00

31.00

12 1 6

Av
fa

lls
te

m
pe

ra
tu

r [
C]

 

Ordningen på en behandlingslåda 

Kombination 12, 1, 6 



46 

Tabell 23. Resultat, kombination 12 - 1 - 6. Fukthalt, förångning och avfallstemperatur. 

Behandlingslåda stadie/dag X,in [kgH2O/kg luft] X,ut [kgH2O/kg luft] Evap [kg/h] T,avfall [°C] 

0 0,008 0,011 0,007 30 
1 0,011 0,014 0,006 29,324 
6 0,014 0,016 0,004 30,638 

12 0,008 0,011 0,007 30,698 
 

Medeltemperaturen på avfallet i denna kombination är 30,22 C. 

5.2.6 Kombination 12 – 6 – 1 

Figur 22 redovisar temperaturförändringen för avfallet, till den sista kombinationen 12, 6, 1. 

 

Figur 22. Kombination 12 - 6 - 1, avfallstemperaturen i enskild låda i ett ställ. 

Data från beräkningsmodellen redovisas i Tabell 24 och Tabell 25. 

Tabell 24. Resultat, kombination 12 - 6 - 1. In- och utflöde. Inlopp- och utloppstemperatur. 

Behandlingslåda stadie/dag Q,luft,in [kg/h] Q,luft,ut [kg/h] T,luft,in [°C] T,luft,ut [°C]  
0 2,020 2,027 10 18,172 
1 2,032 2,036 24,406 29,176 
6 2,027 2,032 18,172 24,406 

12 2,020 2,027 10 18,172 
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Tabell 25. Resultat, kombination 12 - 6 - 1. Fukthalt, förångning och avfallstemperatur. 

Behandlingslåda stadie/dag X,in [kgH2O/kg luft] X,ut [kgH2O/kg luft] Evap [kg/h] T,avfall [°C] 

0 0,008 0,011 0,007 30 
1 0,014 0,016 0,004 29,564 
6 0,011 0,014 0,006 30,397 

12 0,008 0,011 0,007 30,698 
 

Medeltemperaturen på avfallet i denna kombination är 30,22 C. 

5.2.7 Kombinationen av de olika behandlingslådorna 

Sammanfattningsvis redovisas Figur 23. De olika kombinationerna och dess 
avfallstemperatur redovisas: x-axeln redovisar den första, andra och tredje behandlingslådan 
som är beroende på de olika kombinationernas ordning. Till skillnad från tidigare figurer: 
Figur 17 till Figur 22, där x-axeln hanterar den specifika ordningens behandlingslåda. 

 

Figur 23. Kombinationerna av de sex olika behandlingslådorna. 
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5.3 Ett system, med tre seriekopplade ställningar, med tre 
parallellkopplade behandlingslådor 

Ett system med tre seriekopplade ställningar, med tre parallellkopplade behandlingslådor i 
kombinationen 1, 6, 12 redovisas i detta avsnitt. Se Figur 16. 

Inloppsluften till den första behandlingslådan kan förändras beroende på om det är vinter- 
eller sommarfall. Då det är med en säkerhet att luften som kommer in är längre vid vinterfall, 
Tabell 26, än vad det är sommarfall, Tabell 27. Beräkningarna är gjorda enligt avsnitt 
2.3.4. 

Medelvärdet på alla faktorer är högre i sommarfallet än i vinterfallet, och det beror ju på att 
inloppsluften är högre för sommarfallet då det är varmare utomhus.  

5.3.1 System med luften in vid 10°C (Vinterfall) 

Inkommande tilluft för systemet bestäms vara 10°C. Detta resulterar, med hjälp av 
beräkningsmodellen, Tabell 26. 

Tabell 26. Resultat: Tluft,in vid 10°C. 

Behandlingslåda stadie/dag T,luft,in [°C] T,luft,ut [°C]  Evap [kg/h] T,avfall [°C] 
1 10 12,96 0,008 29,87 
6 12,96 15,66 0,007 30,99 

12 15,66 18,13 0,007 31,64 
Medelvärde 12,87 15,58 0,007 30,83 

 

5.3.2 System med luften in vid 20°C (Sommarfall) 

Vid tilluftstemperatur på 20°C resulteras värdena i Tabell 27. 

Tabell 27. Resultat: Tluft,in vid 20°C.  

Behandlingslåda stadie/dag T,luft,in [°C] T,luft,ut [°C]  Evap [kg/h] T,avfall [°C] 
1 20 21,47 0,004 30,12 
6 21,47 22,82 0,004 31,21 

12 22,82 24,06 0,003 31,84 
Medelvärde 21,43 22,78 0,004 31,06 

 

  



49 

5.4 Känslighetsanalys 
Känslighetsanalysen utfördes genom att förändra flödet i referensfallet: kombination 1 – 6 – 
12, med luftflödet för verkningsgraden 50 % och Tluft, in på 10°C. Referensluftflödet 
bestämdes, enligt tidigare beräkningar och resultat, till 2,02 kg/h. Därefter testades luftflödet 
1,5 kg/h samt 3 kg/h som resulterade i olika Tluft, ut. Dessa observationer redovisas i Tabell 
28. 

Tabell 28. Resultat, känslighetsanalys med varierande parameter: luftflödet (kombination 1 – 6 – 
12). 

Behandlingslåda (Stadie/Dag) 
T,luft,ut [°C]  

Flödet = 1,5 kg/h Flödet = 2 kg/h Flödet = 3 kg/h 
1 20,88 18,17 15,62 
6 28,33 24,41 20,32 

12 33,47 29,18 24,26 
 

Känslighetsanalysen av konstanterna 90 % och 70 % av andelen mättad luft som kan uppstå 
med hänsyn på luftflödet påverkar parametern: luftflödet ut ur en behandlingslåda samt 
förångning. Detta redovisas i Tabell 29 och Tabell 30. Det visar att konstanten inte har en 
större påverkan på beräkningarna och modellen i Excel.  

Tabell 29. Resultat, känslighetsanalys med varierande mättnadsvärde: 90 %. 

Behandlingslåda (Stadie/Dag) 
Konstant 90 % 

Evap [kg/h] Q,luft,ut [kg/h] 

1 0,007 2,027 
6 0,006 2,032 

12 0,004 2,036 
 

Tabell 30. Resultat, känslighetsanalys med varierande mättnadsvärde: 70 %. 

Behandlingslåda (Stadie/Dag) 
Konstant 70 % 

Evap [kg/h] Q,luft,ut [kg/h] 
1 0,007 2,026 
6 0,006 2,030 

12 0,004 2,033 
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6 DISKUSSION  

Luftflödet Johannesdottir (2017) bestämde från experiment var 8,4 m3/h, vilket bortför 56,45 
kg H2O från en behandlingslåda under 14 dagar. Detta i jämförelse med beräknade värdet av 
hur mycket H2O som egentligen bör bortföras, 5,25 kg H2O, är ineffektivt. Ett luftflöde på 8,4 
m3/h är högre än vad som egentligen behövs. Verkningsgraden beräknades bli 9,3 %, vilket 
inte är effektivt.  

En verkningsgrad på 50 % resulterar i att luftflödet som krävs är 1,56 m3/h. Beräkningarna 
för detta resultat är baserade på Johannesdottirs (2017) resultat från experiment. Eftersom 
detta examensarbete är baserade på data, från resultat av tidigare examensarbete, antas 
dessa resultat vara godtagbara.  

Energibalansen till denna beräkningsmodell tyder på att inlopps- och utloppsflödet var näst 
intill identiska. Vilket bevisar på termodynamikens första huvudsats (om att energi i ett slutet 
system inte kan försvinna eller skapas, endast omvandlas mellan olika former) att 
beräkningsmodellen som använts är korrekt. (Moran, Shapiro, Boettner & Bailey, 2012). 

Den ideala kombinationen av ordningen av de tre specifika behandlingslådorna bestäms med 
hänsyn på avfallstemperaturen. Avfallstemperaturen som varierar beroende på ordningen av 
lådorna. I tidigare examensarbete av Johannesdottir (2017) berördes ämnet om att 
kondensutveckling skulle undvikas genom att styra luftflödet. Då det bildas kondensering i 
lådorna och de är i ett system, kan det då leda till mögel. Genom att undvika stora 
temperaturdifferenser mellan behandlingslådorna kan kondensering undvikas. I detta 
examensarbete har olika kombinationer undersökts och redovisas i avsnitt 5.3. Den 
kombination som redovisar minst temperaturdifferens bestäms vara 12 – 6 – 1. Det bör 
noteras att temperaturdifferensen mellan behandlingslådorna i allmänhet inte är stora. Dock 
valdes kombinationen 1 – 6 – 12, då man ville ha den högsta temperaturen nära 
frånluftsutloppet. För att få minst andel kondens i de övriga behandlingslådorna. Däremot 
kan värmen i behandlingslåda i stadie 12, som bildas vid 12 – 6 – 1, utnyttjas i lådorna i 
tidigare stadier. Genom att luften som förs vidare värms upp av avfallsaktiviteten. 

Utifrån beräkningarna som resulterade de varierande avfallstemperaturerna för de olika 
kombinationerna av tre seriekopplade behandlingslådor bestämdes: högsta temperaturen 
resulterade i behandlingslåda med stadie 12. Lägsta temperaturen var vid låda med stadie 1. 
Detta var oberoende på hur än kombinationerna simulerades i Excel. Dessa resultat 
redovisades för alla kombinationer. Vilket stämmer överens med teorin om att högst aktivitet 
sker vid utvecklingsstadiet 12 och lägst vid utvecklingsstadiet (dag) 1. 

Avfallstemperaturen har en stor innebörd vid produktionen av larver. Tidigare nämnt i 
avsnitt 3.1.2 och 3.1.3 är en temperatur på 24–30°C ideal (Dortmans et al., 2017). 
Experiment av Cheng et al. (2017) på matavfall med 80 % fukthalt var medeltemperaturen på 
25,8–27,7°C, ju högre fukthalt desto lägre medeltemperatur. Enligt Tomberlin et al. (2009) 
låg den övre gränsen på 30–36°C. Beräkningarna i detta examensarbete resulterade i 
medeltemperatur 30,22°C (avfallstemperatur), för alla de sex kombinationerna av 
behandlingslådorna med TS-halt 15 %. Det vill säga 85 % fukthalt i matavfallet. Påståendet, 
enligt Cheng et al. (2017), stämmer inte överens med vårt fall. Medeltemperaturen som 
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resulterades i detta examensarbete (TS-halt på 15%, därmed 85% fukthalt) var högre än 
Cheng et al. (2017) resultat för 80 %. Detta kan tyda på en felkälla i modellen för 
beräkningarna som gjordes i Excel.  

Avfallstemperaturen beräknades vara 30,22°C, för behandlingslådor under 12 dygn. Enligt 
Johannesdottir (2017) experiment, se avsnitt 3.2.2.2, resulterades högsta 
avfallstemperaturen på 33,1°C. Johannesdottir (2017) konstaterade att materialtemperaturen 
ökade med antalet behandlingsdagar. Detta påstående stämmer överens med resultaten från 
detta examensarbete. 

Vid beräkning av Twaste antogs en referenstemperaturen på 30°C, vilket i verkligheten inte 
stämmer då det inte finns någon aktivitet/produktion vid dag 0. Det är denna temperatur 
som avfallet kommer att få efter dag 1. Det önskade värdet låg på 30°C, i vårt examensarbete. 

Referenskombinationen som användes i examensarbetet var kombination 1 – 6 – 12. Detta 
användes även vid beräkningarna för ett system, i avsnitt 5.3. Denna kombination valdes då 
det är liten produktion i ställning 1, därmed behövs inga stora mängder luft till att bortföra 
värmen. Ingen av de andra ställningarna kommer att bli påverkade av den värmen som mest 
bildas vid ställning 12, då den är längst bort och närmast utloppet till frånluften. Denna 
kombination användes även vid beräkning av känslighetsanalysen. 

Interpoleringen vid bestämning av mängden vatten i luft, X-värdet, stämmer inte överens 
med Figur 1. Det interpolerade värdet vid 20°C var 0,015 kg H2O/kg luft, det vill säga 20 g 
H2O/m3 luft. I Figur 1 uppskattas ett värde på ungefär 17 g H2O/m3 luft, det vill säga 0,013 
kg H2O/kg luft. Felkällorna antas vara vid uppskattningen av värdena [g H2O/m3 luft] vid 
10°C och 30°C, då dessa uppskattas genom observation av Figur 1. Ett bättre alternativ 
kunde varit data från tabell vid dessa temperaturer och därmed interpolera, eller hämta 
värdet på 20°C direkt ur tabell.  

Enligt 4.1 valdes en större (area) luftspalt mellan varje behandlingslåda. En risk finns för 
rymningsbenägenhet, speciellt då larverna är i slutstadiet och ska förpuppa sig. Alternativ att 
lösa detta problem är, enligt V. Wiklicky (personlig kommunikation, 18 september, 2017), 
användning utav maskeringstejp vid kanterna. Då det är dit som larverna dra sig till. 
Alternativt är att man har en mindre luftspalt med galler emellan, eller som Johannesdottir 
(2017) gjorde i sitt experiment och använde tomma lådor som var staplade ovanpå 
behandlingslådorna.  

Känslighetsanalysen visar hur pålitlig beräkningsmodellen i Excel är, med hjälp av att ha 
undersökt hur mycket två parametrar påverkar temperaturen, förångningen och luftflödet. 
Parametrarna som undersöktes, ifall de hade en större påverkan på beräkningsmodellen, var 
variationen av: luftflödet och konstanten RF. Luftflödet resulterade, som tidigare förmodan, 
att ju lägre luftflöde desto högre temperatur ut ur en behandlingslåda.  

Med hjälp av diskussioner med Erik Dahlquist (personlig kontakt, 22 november, 2017) valdes 
en konstant på RF=90 %. Denna konstant är beroende på luftflödet (se avsnitt 2.3.5) och är 
därmed en gissning till detta examensarbete, då luftflödet var parametern som undersöktes. 
RF-värdet kan vidare undersökas genom mätningar i Eskilstuna, för att nå ett exakt värde vid 
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fortsatta beräkningar inom detta område. Känslighetsanalysen på hur mycket denna 
konstant påverkar i beräkningsmodellen, i detta examensarbete, gjordes. Denna konstants 
påverkan undersöks genom att observera förångningen och luftflödet ut, ur en 
behandlingslåda. Detta resulterade med att konstanten RF inte har en större betydelse på 
beräkningsmodellen, då skillnaden mellan resulterande värdena (Tabell 29 och Tabell 30) 
är försumbart små. 

Undersökningen i detta examensarbete gjordes för behandlingsdagen fram till dag 12. 
Johannesdottir (2017) gjorde experiment under 14 dygn, med resulterade beräkningar efter 
14 dygn. Simonsen (2017) gjorde undersökningen på larvtillväxten under 12 dygn, därav 
valdes en period på 12 dygn i detta examensarbete. På grund av bristande data efter 12 
dygnet. Egna undersökningar, gjorda i beräkningsmodellen, resulterade att två extra dygn 
inte ger större påverkan. Därför bortsågs denna parameter och påverkan. 

Som tidigare nämnt, i avsnitt 1.4, valdes behandlingslådorna i stadie 1, 6 och 12. Dessa valdes 
systematiskt, då vi ville undersöka hur utveckling såg ut i början/mitten/slutet av 
nedbrytningsprocessen. 

Beräkningsmodellen utförd i Excel är pålitlig/fungerar så länge Tluft,ut ≤ Tavfall. Beräkningen 
tar inte hänsyn till värmeöverföringen som sker mellan avfallet och inloppstemperaturen, i 
en behandlingslåda. Förbättring av modellen som används i detta examensarbete kan göras, 
med hänsyn till värmeöverföringen som sker.  

Metoden för detta examensarbete utfördes i Excel, inte i programmen IDA-ICE eller 
OpenModelica, som det egentligen vara tänkt från början. Dessa två program uteslöts efter 
diskussion med vår handledare Erik Dahlqvist. Med anledningen att dessa program inte 
kunde ta hänsyn till, bland annat, förångningen i matavfallet. Däremot hittade vi en empirisk 
formel (Formel 14) som kunde ta viss hänsyn till detta och med andra ekvationer lägga in 
de i beräkningsmodellen i Excel. Vid förångningen som sker har ett värde i den empiriska 
formeln antagits. Då formeln är gjord för en spegelblank sjö, så har det konstanta värdet satts 
till ett lägre värde efter förhållandet Tluft,ut ≤ Tavfall.  

Matavfallet som kommer från ESEM bidrar till ett positivt kretslopp. De stora mängderna 
matavfall som inkommer till ESEM leder till en ekonomisk och miljömässig utveckling. Den 
världskända avfallssorteringen i ESEM har utrymmesbrist till de stora inkommande 
mängderna matavfall. Matavfallet som använts i nuläget för rötning, till biogas. Eftersom 
rötningspannan är för liten i nuläget på ESEM, fraktas mycket av matavfall till Västerås där 
det bränns upp (B. Björk, ESEM, Processamordnare, personlig kontakt, 19 oktober, 2017). 
Företaget ESEM skulle ekonomiskt gynnas vid en produktion av näringsrik jord, med hjälp 
av larver. Larverna bidrar till att en ny produkt uppkommer, samtidigt som en 
nedbrytningsprocess av de stora mängderna matavfall reduceras. De skulle då kunna ha två 
produkter utöver biogas att sälja, både larverna och jorden. 
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7 SLUTSATSER 

I detta examensarbete har ventilationsflödet till de olika behandlingslådorna med fluglarver, 
i de olika stadierna studerats. Vilket har bevisats att kombinationen av behandlingslådor, 
med fluglarver av stadie 1 – 6 – 12 var bästa alternativet, då dessa är seriekopplade. Det 
skulle då innebära att ställningen med behandlingslådorna av stadie 12, skulle stå närmast 
frånluftsutloppet. Vilket skulle undvika att de andra ställningarna, med behandlingslåda av 
stadie 1 och 6, skulle beröras av den värmebildning och förångning som sker störst i 
ställningen med behandlingslåda av stadie 12.  

Ett system med tre ställningar med jämngamla behandlingslådor i varje ställning är inom 
gränsen för alla parametrar. Simuleringar gjordes för parallellkopplade behandlingslådor, 
som seriekopplades till de kommande ställningarna. Vid både sommar- och vinterfallet, för 
kombinationen 1 – 6 – 12.  

Beräkning av det optimala ventilationsflödet med 50 % verkningsgrad resulterades ett flöde 
på 1,56 m3/h. Beräkningarna utfördes från tidigare examensarbete, det optimala flödet var 
lägre än de tidigare studierna. Vilket medförde att denna kombination av behandlingslådorna 
i ställningarna och det ideala ventilationsflödet, medförde en bra energibalans för systemet. 
Ett helt system, med kombinationen 1 – 6 – 12 i vinterfallet resulterades medelvärdet på 
avfallstemperaturen på 30,83 °C. Vilket var högre än de tidigare studierna. Vilket antogs vara 
godtagbart då gränsen för att larverna skulle trivas i behandlingslådorna låg mellan 30 – 36 
°C, den övre gränsen.  

Beräkningsmodellen som framfördes i detta examensarbete kan användas till vidare studier 
inom detta projekt. Parametrarna som användes i beräkningsmodellen kan justeras beroende 
på den specifika situationen som uppstår. Eftersom dessa beräkningar, resultat och därmed 
slutsats är beroende på tidigare studier kan felkällor uppstå. Tillförlitligheten av de tidigare 
data kan orsaka resultat som kan påverka beräkningsmodellen som gjordes i Excel. 
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Vidare undersökningar på beräkningsmodellen gjord i Excel skulle vara intressanta. Under 
beräkningarna i detta examensarbete gjordes enbart undersökningar på matavfall med TS-
halt 15 %. En teori är att ju högre TS-halt desto lägre luftflöde krävs. Framtida studier om hur 
beräkningsmodellen, som uppstod i detta examensarbete, skulle resultera vid högre TS-
halter skulle vara intressanta. Därmed kan det data som uppstår jämföras med de teorier som 
uppstått i tidigare examensarbete av Johannesdottir (2017) och detta examensarbete. 

Det skulle även vara intressant att undersöka hur de andra modellerna, som teoretiskt var 
utförda av Simonsen (2017), skulle beräknas i Excel och den specifika beräkningsmodellen. 

Framtida utvecklingsmöjligheter inom detta projekt skulle kunna undersökas. Det skulle vara 
intressant att utforska ifall ett ventilationsrör från containern, i detta examensarbete, till ett 
närliggande växthus är möjligt. Den uppvärmda luften, från containern, kan exempelvis 
cirkulera med den ”friska” luften i ett växthus. Därmed undersöka ifall detta påverkar 
energianvändningen för uppvärmning av luft i ett (exempelvis) växthus. Det skulle vara 
intressant att undersöka ifall en sådan idé är praktiskt tillämpbar. 
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BILAGA 1: BERÄKNINGAR/EKVATIONER 

Vid beräkning av luftflödet, temperaturerna och avdunstningen för båda inlopp/utlopp har 
programvaran Excel används, och på så vis applicerat de både teoretiska och de uppmätta 
värdena i programmet.  

Jämförelse av experimentellt värde av luftflöde och dess verkningsgrad: 

Tidigare undersökningar av Johannesdottir (2017) bestämdes att 8,3 m3/h, enligt Formel 
28, krävs för 15 kg matavfall med TS-halten 15 %. Därmed att nå en slutgiltig TS-halt på 50 
%.  

Formel 28. Beräkning: Luftflöde från experimentella försök, från SLU. 
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Densiteten för vatten bestäms vara 1,293 kg/m3 för luft. Med hjälp av detta beräknas 
luftflödes till enheten [kg/h] enligt Formel 29: 

Formel 29. Beräkning: Enhetsomvanling av luftflödet, bestämt från experimentella försök. 

�̇�𝑖𝑖,𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑖𝑆𝑆 𝑑𝑒𝑑𝑒 = 8,4 �
𝑚3

ℎ
� ∗ 1,293 �

𝑘𝑘
𝑚3� = 10,86 �

𝑘𝑘
ℎ
� 

Experimentet som resulterade i Johanesdottir luftflöde på 8,4 m3/h varade i 14 dygn. Vikten 
luft som inkommer till en behandlingslåda enligt Formel 30 är: 

Formel 30. Beräkning: Andel luft [kg luft] i en behandlingslåda, under 14 dagar. 
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� ∗ 14 𝑛𝑑𝑘𝑛 = 3649,65 𝑘𝑘 𝑙𝑙𝑙𝑙 

Enligt Tabell 1, där andelen vatten i luft redovisas beräknas sedan mängden vatten vid 20°C 
med hjälp av formeln nedan. 

Mängden H2O som bildas i luften antas vara beroende på temperaturen enligt Figur 1.   

Tre punkter används från Figur 1, vid temperaturerna 10°C, 30°C samt 40°C. Andelen 
vatten per kubikmeter luft bestäms utifrån nämnda temperaturerna, genom att uppskatta 
värdena från Figur 1. Enhetsomvandling från [g H2O/m3 luft] till [kg H2O/kg luft] sker med 
Formel 31 och Formel 32 nedan. 

Formel 31. Beräkning: Enhetsomvandling av andelen vatten i luft för 10°C [kg/H2O/m3 luft]. 
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Formel 32. Beräkning: Enhetsomvandling av andelen vatten i luft för 30°C [kg/H2O/m3 luft]. 
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Formel 33. Beräkning: Andel vatten i luft för 10°C [kg H2O/kg luft]. 
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Formel 34. Beräkning: Andel vatten i luft för 30°C [kg H2O/kg luft]. 
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Differensen mellan den ingående temperatur (utetemperatur: 10 °C) och temperaturen på 
avfallet (antas vara 30 C vid start (dag 0)) ger andelen vatten som finns en omgivning 
(omgivningstemperatur: 20 °C). Enligt Formel 33 och Formel 34 är andelen vatten i 
luften 0,0077 respektive 0,0232 kg H2O/kg luft. Andelen vatten i luft beräknas med hjälp av 
interpolering, enligt Formel 35. 

Formel 35. Beräkning: Interpolering mellan 10 och 30 grader. Mängden vatten i luft, vid 20°C. 
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Med hjälp av ekvationen Formel 36 nedan beräknas andelen [kg H2O] som bortförs från en 
behandlingslåda, med 15 kg matavfall (TS-halt på 15 %) för att nå slutgiltiga TS-halten på 50 
% efter 14 dagars behandlingsperiod.  

Formel 36. Beräkning: Mängden vatten [kg H2O] som bortförs ur en behandlingslåda, under 14 
dagar. 
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Luftflödet på 8,4 m3/h bortför 56,45 kg H2O. Den mängd vatten som egentligen behöver 
bortföras för en TS-halt på 15 % enligt Formel 37, och TS-halt på 50 % redovisas nedan 
enligt Formel 38. Differensen mellan dessa resultat anger hur stor mängd som bör föras 
bort från en behandlingslåda, enligt Formel 39. 
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Formel 37. Beräkning: (Teoretiskt) Mängd vatten som förs bort från matavfallet, med TS-halt 15 
%. 

15 𝑘𝑘 𝑚𝑎𝑙𝑎𝑣𝑙𝑎𝑙𝑙 ∗ 0,85 = 12,75 𝑘𝑘 𝐻2𝑂 

Formel 38. Beräkning: (Teoretiskt) Mängd vatten som förs bort från matavfallet, med (ideala) 
TS-halt 50 %. 
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Formel 39. Beräkning: (Teoretiskt) Mängd vatten som krävs att föras bort från en 
behandlingslåda, under 12–14 dagar. 

12,75 − 7,5 = 5,25 𝑘𝑘 𝐻2𝑂 𝑝å 12 − 14𝑛𝑎𝑘𝑎𝐵 𝑏𝑣ℎ𝑎𝑛𝑛𝑙𝑇𝑛𝑘𝑇𝑙å𝑛𝑎⁄  

Verkningsgraden mellan Johannesdottirs värde samt det teoretiska värdet som egentligen 
krävs bestäms med Formel 40. 

Formel 40. Beräkning: Verkningsgraden av Johannesdottir experimentella värde. 

𝜂 =
5,25 𝑘𝑘 𝐻2𝑂

56,45 𝑘𝑘 𝐻2𝑂
= 0,093 ≈ 9,3% 

Ideala fall med verkningsgraden 50 %, för en behandlingslåda och dess 
luftflöde: 

En mer effektiv verkningsgrad, antaget från Erik Dahlqvist (personlig kontakt, 23 oktober, 
2017), bestäms vara 50 %. Ett idealt fall för en behandlingslåda. 

För att nå en verkningsgrad på 50 %, Formel 41, beräknas de luftflöde som krävs. Dessa 
beräkningar redovisas nedan enligt Formel 42, vilket är samma ekvationer som användes i 
avsnitt 2.3.2. 

Formel 41. Beräkning: (Idealt fall) Verkningsgraden 50 %.  

𝜂 = 50 % = 0,5 

Formel 42. Beräkning: Mängd vatten som krävs för att nå verkningsgrad 50 %. 

0,5 =
5,25 𝑘𝑘 𝐻2𝑂

𝑥
⟺ 𝑥 =

5,25 𝑘𝑘 𝐻2𝑂
0,5

= 10,5 𝑘𝑘 𝐻2𝑂 

Med förutsättningarna enligt Tabell 1 och Formel 35 beräknas mängden luft som krävs 
genom en behandlingslåda under 14 dagar, enligt Formel 43. 

Formel 43. Beräkning: Mängd luft i en behandlingslåda, för att nå en verkningsgrad 50 %. 

10,5 𝑘𝑘 𝐻2𝑂

0,0155 �𝑘𝑘 𝐻2𝑂
𝑘𝑘 𝑙𝑙𝑙𝑙�

= 678,88 𝑘𝑘 𝑙𝑙𝑙𝑙 

Antagit att behandlingsperioden är 14 dygn, som experimentet utfört av SLU, beräknas 
luftflödet nedan enligt Formel 44. 
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Formel 44. Beräkning: Luftflödet som krävs för verkningsgraden 50 %, enhet: [kg/h]. 

�̇�𝑖𝑖,𝑖𝑑𝑒𝑒𝑆 𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑆𝑆𝑆𝑣𝑒𝑑 50 % =
678,88 𝑘𝑘 l𝑙𝑙𝑙

24 � ℎ
𝑛𝑑𝑘𝑛� ∗ 14 𝑛𝑑𝑘𝑛

= 2,02 �
𝑘𝑘
ℎ
� 

Enhetsomvandling av luftflödet från [kg/h] till [kg/s] samt [m3/h] redovisas i Formel 45 
respektive Formel 46. 

Formel 45. Beräkning: Enhetsomvandling av luftflödet, vid verkningsgraden 50 %, enhet: [kg/s]. 

2,02 �𝑘𝑘ℎ �

3600 �𝑇ℎ�
≈ 0,000561 ≈ 5,61 ∗ 10−4 �

𝑘𝑘
𝑇
� 

Formel 46. Beräkning: Enhetsomvandling av luftflöde, vid verkningsgraden 50 %, enhet: [m3/h]. 

2,02 �𝑘𝑘ℎ �

1,293 �𝑘𝑘𝑚3�
= 1,56 �

𝑚3

ℎ
� 

Förtydligande av luftflödet som krävs för att nå en verkningsgrad på 50 % är 1,56 m3/h. 

Beräkningarna och simuleringarna som sker hädanefter är baserade på luftflödet som 
beräknats med avseende på verkningsgraden 50 %. Detta utgör dag 0 luftflöde. Därefter 
bestäms luftflödet med avseende på avfallstemperaturen, då den inte kan vara för hög. 
Avfallstemperaturen är en viktig parameter för överlevnadsfaktorn hos larverna. Med hjälp 
av Excel funktionen ”målsökning” bestäms därmed luftflödet, från dag 1 till dag 12.  
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BILAGA 2: RESULTAT FÖR REFERENSFALLET 

Tabell 31. Beräkningar för referensfall, kombination 1 - 6 – 12 seriekopplade behandlingslådor. 

Behandlingslåda 
stadie/dag 

Larvtillväxt 
kWh/h för en låda med 

15 kg avfall 

Q,luft,in [kg/
h] V,vind [m/s] T,luft,in 

[°C] 

X,in 
[kgH2O/kg 

luft] 
0   2,0205 0,00434 10 0,00773 
1 0,0044 2,0205 0,00434 10 0,00773 
6 0,0176 2,0271 0,00436 18,172 0,0113 

12 0,0252 2,0322 0,00437 24,406 0,0141 

      
Behandlingslåda 

stadie/dag Q,luft,ut [kg/h] T,luft,ut [°C] 
X,ut 

[kgH2O/kgluf
t] 

Evap 
[kg/h] 

 0 2,0271 18,172 0,0113 0,00736 
 1 2,0271 18,172 0,0113 0,00736 
 6 2,0322 24,406 0,0141 0,00565 
 12 2,0361 29,176 0,0162 0,00434 
 

      
Behandlingslåda 

stadie/dag T,avfall [°C] 
X,s 

[kgH2O/kg 
luft] 

T,avfall [°C] 

  0 30 0,0232 30 
  1 30 0,0232 29,009 
  6 30 0,0232 30,397 
  12 30 0,0232 31,252 
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