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Sammanfattning 
Världen står inför ett stort vattenförsörjningsproblem som måste lösas – så många som 884 

miljoner människor använder idag potentiellt förorenade vattenkällor till sitt dricksvatten. 

Denna rapport fokuserar på ett av de drabbade länderna som är Uganda. Syftet med projektet 

är att undersöka vilket/vilka av de fem olika ugandiska växterna; Erythrina abyssinica, Musa 

spp, Cyperus papyrus, Imperata cylindrica och Coffea canephora som är mest lämplig för 

rening av kadmium- och blykontaminerat grundvatten. Katjonbyteskapaciteten bestäms 

genom laboration. Analyser kring växtmaterialen görs med hjälp av litteraturstudier och 

intervjuer med en doktorand från Uganda. M. spp visar sig ha klart högst katjonbyteskapacitet 

och finns även i form av mycket avfall, därför anses denna vara det mest lämpliga materialet 

för rening. Lösningen skulle kunna implementeras i samhället med ett filter gjort av 

växtmaterial, om vidare forskning görs. 

 

Nyckelord 

Biomassa, grundvatten, bly (Pb), kadmium (Cd), katjonbyteskapacitet (CEC) 

  



Abstract 

The world is facing a major water supply problem to solve, as many as 884 million people 

currently use potentially polluted water sources for their drinking water. This report focuses 

on one of the affected countries, which is Uganda. The project aims to examine which of the 

five different Ugandan plants; Erythrina abyssinica, Musa spp, Cyperus papyrus, Imperata 

cylindrica and Coffea canephora that is the most suitable for purification of cadmium- and 

lead contaminated groundwater. The cation exchange capacity is determined by laboratory 

experiment. Literature studies and interviews with a Ugandan postgraduate student are used 

for the analysis of the plant materials. M. spp has the highest cation exchange capacity and 

contributes with a lot of waste material; therefore it is considered the most suitable material 

for purification. The solution could be implemented in the community with a filter made of 

plant material, if further research is done. 
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1. Introduktion 

Nedan följer en introduktion till projektet som belyser studiens relevans samt de mål som 

förväntas uppnås. 

 

1.1 Bakgrund 
Människans kanske allra basalaste behov förutom syre är vatten. Hög vattenkvalitet är en 

förutsättning för god livskvalitet och ett långt liv. Tillgången till rent vatten är en 

fundamental, mänsklig rättighet, men hindras av brist på teknik och kunskap vilket orsakar 

lidande som kan förbyggas (Gleick, 1998). Så många som 884 miljoner människor i världen 

har inget annat val än att använda vattentäkter som är potentiellt förorenade och skadliga, där 

över en tredjedel av dessa människor lever söder om Sahara i Afrika (UNICEF & WHO, 

2010). Vattenproblematiken ger upphov till fattigdom i delar av många afrikanska länder. 

Uganda är ett av dessa länder som är i behov av billiga vattenreningslösningar. 

 

En stor del av vattenföroreningen beror på för höga halter av giftiga metaller. Det sker en viss 

spridning av metaller från dåligt konstruerade avloppssystem (Eiswirth et al., 1994), vilket är 

en anledning till att det främst är utvecklingsländer som drabbas. I länder som Uganda är det 

inte helt ovanligt att brunnar som innehåller avloppsvatten svämmar över och läcker vatten till 

gatorna (Matagi, 2002). Dessutom läcker en del metaller ut från industrier, särskilt 

metallindustrin, i områden runt Kampala som är Ugandas huvudstad (Matagi, 2002). 

 

Biltrafiken blir ofta ett problem i afrikanska utvecklingsländer (Porter, 2007), och är en annan 

orsak till metallutsläpp, då bildelar som exempelvis däck innehåller kadmium och zink 

(Folkesson, 2005). Eftersom tillgänglig infrastruktur som kommunalbussar och tåg är väldigt 

begränsade och i många fall inte ens existerar på grund av jordbrukssamhällen, låga löner och 

i vissa fall låg befolkningstäthet, är många beroende av bilen (Porter, 2007). Dessutom körs 

bilarna i Uganda ofta längre än de borde på grund av ekonomiska skäl (Mukwaya, 2007), 

vilket är problematiskt eftersom äldre bilar kan släppa ut upp till 100 gånger mer giftiga 

metaller än nya (Egardt, 2009), delvis på grund av att gamla bildäck inte kan motstå slitage 

lika bra som nya. 

 

1.1.1 Bly 

Bly (Pb) har under lång tid varit ett viktigt ämne inom industrier (Goyer, 1990). Framförallt 

finns det i elektriska batterier (Goyer, 1990) men förr fanns det även som en komponent i 

bensin. Det finns också i bromsar, kablar, lager och bussningar och därmed orsakar slitage 

och nedbrytning av bildelar blytillförsel till naturen (Folkesson, 2005). 

 

Ämnet har hög toxicitet för människor och djur och det bioackumuleras istället för att brytas 

ner i kroppen (Ma, 1989). Människor utsätts främst för det genom dricksvatten och mat 

(Goyer, 1990). I utvecklingsländer som Uganda spelar dock inandningen av damm en stor roll 

i exponeringen eftersom människor tillbringar mer tid utomhus, där jorden har kontaminerats 

av bly från biltrafiken (Nabulo, et al., 2006). Blybensin förbjöds så sent som 2005 i Uganda 

och detta innebär att det fortfarande finns kvar blyföroreningar i mark och vatten från tidigare 

bensinanvändning i landet. Bly sprids dessutom genom målarfärg och gruvavfall över stora 

delar av Afrika (Graber, et al., 2010). 
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Det är svårt att avgöra vid vilken halt i blodet som ämnet börjar bli en fara för människor men 

en säkerhetsgräns på max 5 µg/dl blod hos barn har ansetts rimlig, dock är det inte otänkbart 

att till och med denna halt skulle kunna leda till intelligens- och inlärningsproblem (World 

Health Organization, 2013). Uppenbara hälsoeffekter av blyförgiftning är gastrointestinal 

kolik, akut encefalopati som är en hjärnsjukdom och anemi men dessa förmodas inte uppstå 

förrän blodet innehåller mer än 80 µg/dl (Goyer, 1990). Det finns många andra subkliniska 

effekter som kan uppstå vid lägre doser, som till exempel kronisk njursjukdom, försämrad 

kognitiv förmåga, perifer neuropati, reproduktionstestikel och andra subtila effekter (Goyer, 

1990; Demayo, et al., 2009). Bly är även känt för att störa växternas fotosyntes, 

respiration, klyvöppningarnas funktion (som är att reglera gasutbyte med omgivningen) och 

avdunstning (Folkesson, 2005). 

 

1.1.2 Kadmium 

Sedan mitten på 1900-talet har det pågått vetenskaplig forskning om kadmium (Cd) på grund 

av ämnets höga toxicitet (Godt, et al., 2006). Däckgummi, bromsbelägg och dieselolja 

innehåller kadmium som sprids till omgivningen vid slitage och användning (Folkesson, 

2005). På grund av detta utgör vägar och biltrafik stora källor av kadmiumläckage till miljön. 

Ämnet används även i kadmium-nickelbatterier, pigment för glas, metallplätering och 

polyvinylklorid (används istället för gummi i elkablar) (Nabulo, et al., 2006). Även här finns 

det risker för läckage till naturen. 

 

Den mest påtagliga effekt som kadmium leder till är njurproblem (Elinder, 1998), men det 

kan också påverka lever och andningsorgan (Young, 2005). Ämnets biologiska halveringstid 

på upp till 20-30 år (Elinder, 1998) innebär att när det väl tagits upp av kroppen kommer det 

finnas kvar och orsaka skada i en lång tid framöver. 

 

År 2006 hade det fortfarande inte bevisats att kadmium uppfyller någon viktig funktion i 

kroppen (Godt, et al., 2006). Enligt World Health Organization kan en människas kropp 

tolerera ett veckointag av kadmium på 7 µg/kg kroppsvikt (Edling, et al., 2003). Det finns 

dock indikationer på att metallen kan vara ännu farligare än vad som tidigare anats (Edling, et 

al., 2003). 

 

Kadmium är mobilt och växttillgängligt. Ämnet kan därför enkelt plockas upp av växter och 

skada klyvöppningarna samt deras förmåga att genomföra fotosyntes, respiration och 

transpiration (Folkesson, 2005). I växterna bioackumuleras halterna av kadmium (Nabulo, et 

al., 2006), vilket innebär att hälsorisken blir som störst för människor om de förtär både 

grödor och vatten som har kommit i kontakt med ämnet. 

 

1.1.3 Biobaserad ekonomi 

En biobaserad ekonomi innebär en ekonomi där allt material, alla kemikalier och all energi 

härstammar från biobaserade källor. Det innebär också en värld där teknologi från biobaserat 

material bidrar med en betydande del av den ekonomiska tillväxten (Staffas, et al., 2013). 

 

Den biobaserade ekonomin som håller på att växa fram idag tros grunda sig i tre olika delar. 

En del i konceptet är att användandet av förnyelsebar biomassa och biologiska processer ska 

kunna stödja och framhäva en hållbar tillväxt och produktion. De andra två delarna av 

konceptet är hur kunskap på genetiknivå och komplexa processer i celler kan användas för att 
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utveckla nya produkter och processer, samt en integration av kunskap och tillämpningar av 

biobaserad teknologi i olika sektorer (Staffas, et al., 2013). 

 

Denna rapport presenterar teori kring en reningsstrategi som grundar sig i filosofin om en 

biobaserad ekonomi. Detta eftersom reningsstrategin i projektet involverar enbart biomassa, 

vilket ses som förnyelsebart material och eftersom biomassa som reningsmaterial skulle 

gynna den ekonomiska tillväxten i utvecklingsländer. Det beror på att rening av grundvatten 

bidrar till att medellivslängden skulle öka och därmed kan även arbetskraften förstärkas, 

vilket långsiktigt leder till att samhällets ekonomi gynnas. 

 

1.2 Teori och begrepp 
För att underlätta läsarens förståelse för resultaten och diskussionen som förs längre ned i 

rapporten förklaras några begrepp som jonbyte och katjonbyteskapacitet i detta avsnitt. 

 

1.2.1 Jonbyte 

Jonbyte är en form av adsorption som kan utföras av växter eller jordar och som är beroende 

av partikelytor med obalanserade laddningar. Dessa laddningar uppkommer genom isomorf 

substitution då vätejoner eller andra positiva joner avges eller tillförs vissa funktionella 

grupper som sitter på partikelytorna, som exempelvis hydroxylgruppen OH. Partikelytornas 

laddningar skapar en elektrostatisk attraktion med närliggande joner som då binds till ytorna 

som motjoner. På grund av att attraktionen endast är elektrostatisk kommer jonerna behålla ett 

skal av vattenmolekyler och hamnar på så vis en bit bort från ytan. Avståndet underlättar för 

de konkurrerande jonerna att tränga bort de adsorberade jonerna och ta deras plats 

(Gustafsson, et al., 2008). 

 

Laddningen hos de funktionella grupperna har ett pH-beroende och den elektrostatiska 

attraktionen mellan partikelytan och jonerna kan därför variera när pH förändras. Ju högre 

pH-värdet blir i omgivningen, desto fler vätejoner kommer att avlänkas från partikelytorna 

som strax blir övervägande negativt laddade. Katjoner kommer därför binda starkast vid högt 

pH, eftersom de många negativt laddade ytgrupperna kan attrahera de positiva jonerna 

(Gustafsson, et al., 2008). 

 

På samma sätt som pH kan påverka adsorptionen så kan det tvärtom vara adsorptionen som 

påverkar omgivningens pH. När en jon binds in till en yta kommer det ske en 

laddningsförändring. För att kompensera för laddningsförändringen kommer omgivande 

ytgrupper binda in eller ge ifrån sig vätejoner, vilket då påverkar omgivningens pH 

(Gustafsson, et al., 2008). 

 

Det finns även andra typer av adsorptionsmekanismer, exempelvis ytkomplex, som inte 

undersöks i detta arbete. Till skillnad från jonbyte som sker elektrostatiskt så är ytkomplex en 

adsorptionsmekanism som beror på jonernas kemiska egenskaper. 

 

1.2.2 Katjonbyteskapacitet 

Katjonbyteskapacitet (CEC) är ett mått på en växt eller en jords förmåga att kortsiktigt buffra 

mot kemiska förändringar genom att ange hur kapabelt materialet är att genomföra jonbyte 

mellan sina egna och omgivningens katjoner (Gustafsson, et al., 2008). Därmed skulle 

katjonbyteskapaciteterna för denna rapports biomassamaterial kunna hjälpa till att avgöra 
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vilket av de fem biomassamaterialen som har störst förmåga att binda in katjoner som bly och 

kadmium för att rensa dessa från grundvattnet. 

 

CEC anges i milliekvivalenter (mmolc) per 100 g torr substans, eller i SI-enheten cmolc/kg. 

Den kan mätas på två olika sätt, där den ena metoden, som används i denna undersökning, 

mäter CEC vid aktuellt pH och den andra vid pH 7. Katjonbyteskapaciteten vid aktuellt pH 

brukar benämnas CECeff och beräknas genom att tillsätta ett överskott av katjoner för att 

förtränga de utbytbara jonerna som finns i materialet (Gustafsson, et al., 2008). 
 

1.3 Syfte och målformulering 
Projektets syfte är att undersöka vilket eller vilka av fem olika biomassamaterial som kan 

anses mest lämpligt att använda för rening av metallkontaminerat grundvatten i Ugandas 

utvecklingsområden. Lämpligheten baseras på växternas olika katjonbyteskapaciteter, 

tillgänglighet och ekonomiska betydelse. Metallerna som projektet syftar på är kadmium och 

bly. Slutligen ska det ges förslag på hur denna lösning kan implementeras i ett fungerande 

hållbart reningssystem, som både är ekonomiskt hållbart och tar hänsyn till miljön. 

 

De biomassamaterial vars katjonbyteskapacitet studeras finns tillgängliga i Uganda och är 

följande (Bakyayita, 2014): 

 Erythrina Abyssinica - ett Abessinskt korallträd där bark från trädet kommer 

studeras. 
 Cyperus Papyrus - en våtmarksväxt/halvgräs som härstammar från träsken vid Nilen 

vars stammar kommer användas. 
 Coffea Canephora - en kaffeplanta vars torkade skal på kaffebönorna kommer 

undersökas. 
 Imperata Cylindrica - en vanligt förekommande gräsväxt. 

 Musa spp - ett bananträd, där torkade, gröna bananskal ska studeras. 
 

För att uppfylla syftet med projektet har ett antal mål satts upp: 

 Ta reda på katjonbyteskapaciteten hos respektive material genom 

laboratorieexperiment. 
 Att genom litteraturstudier ta reda på vilket/vilka av material/en som är mest 

tillgängliga för utvecklingsområden i Uganda. 
 Ta reda på hur ekonomiskt viktiga materialen är för att använda det i bedömningen av 

materialens lämplighet. 
 Värdera och väga de olika aspekterna (katjonbyteskapacitet, ekonomisk betydelse, 

tillgänglighet) mot varandra för att kunna göra en samlad bedömning om vilket 

material som är lämpligast. 
 Ta reda på hur reningen kan gå till praktiskt. 

 

1.4 Litteratur och föregående arbeten 
Forskningsområdet som denna rapport behandlar är relativt nytt men det finns en del liknande 

studier kring hur växter kan användas för att adsorbera ämnen. Detta projekt skulle kunna 

fungera som ett hjälpmedel för fortsatt forskning inom arbetet med hållbar rening av 

grundvatten från metaller och kan användas som komplement till en forskningsstudie i 

Uganda, som utförs av doktoranden Grace Bakyayita. Mr. Bakyayita studerar i sitt arbete 

”Equilibrium and kinetic batch studies of Cadmium and Lead sorption using Low Cost 

Biosorbents” adsorptionsförmågan hos fem biomassamaterial, varav fyra av dem är samma 
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som materialen som undersöks i denna studie. Det som hans studie inte undersöker men som 

denna fokuserar på är katjonbyteskapaciteten, som en del av adsorptionen, hos dessa material. 

Genom att göra fler och mer detaljerade undersökningar på dessa material ges starkare 

grunder för beslutsfattande. 

 

2. Material och metod 
Nedan presenteras de fem olika materialens egenskaper och växtområden. Samtliga material 

som undersöks har inför laboration torkats och malts ner till småbitar för enklare hantering. 

Anledningen till att just dessa material har valts som studieobjekt är för att de är vanligt 

förekommande växter i Uganda som alla växer fritt och vissa även på plantager (Bakyayita, 

2014). 

 

2.1 Musa spp 
Denna bananplanta utgör tillsammans med C. canephora ett bra och hållbart 

samodlingssystem i Uganda (Oduol, et al., 1990). M. spp står då för matförsörjningsdelen och 

C. canephora för den största delen av inkomsten. Från detta system kan då timmer, mat, 

foder, medicin, frukt och bränsle fås (Oduol, et al., 1990). 

 

M. spp växer i både väldränerade och översvämmade ler- eller sandjordar som både kan vara 

sura och alkaliska (Gilman, et al., 1994). Den kan leva i jordar som har pH mellan 5,5 och 7,5 

(Nelson, et al., 2006), men bör skyddas från vind och kyla (Gilman, et al., 1994). Bäst trivs 

växten på bördig och fuktig jord (Gilman, et al., 1994). Plantan växer därför framförallt i ett 

område längs en sträcka på 80 km från kusten av Victoriasjön, där det är mer våta marker 

(Karamura, 1998). Nematoder är ett av de vanligaste skadedjuren som angriper plantan, de är 

mikroskopiska spolmaskar som lever som parasiter i rotsystemet och kan därmed skada hela 

växten och dess avkastning (Nelson, et al., 2006). Det finns även några sjukdomar som är 

vanliga, till exempel Sigatoka leaf-spot, Cercospora leaf-spot, och Panana-sjukdomen 

(Gilman, et al., 1994). 

 

Uganda är världens ledande land gällande banankonsumtion (Zettersten, 2012) vilket innebär 

att det odlas stora mängder av M. spp också på plantager (Bakyayita, 2014a). Bananplantager 

i Uganda använder sig dock, trots förekommande sjukdomar, nästan inte av något 

bekämpningsmedel, bland annat på grund av höga kostnader (Kikulwe, et al., 2008). 

 

Bananskalen som kan användas för rening är avfall från bananer som odlas på plantager, se 

figur 1. Bananerna har främst använts till matlagning. Avfallet tas inte om hand på annat sätt 

utan skapar annars problem i urbana miljöer (Bakyayita, 2014b). 
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Figur 1. Gröna bananskal från M. spp (Bakyayita , 2014). 

 

2.2 Cyperus papyrus 
Denna växt är utbredd över hela Afrika och finns alltså även i Uganda, där den trivs i 

våtmarker och träsk med pH-värden på 6-8,5 (Duke, 1983). Våtmarker utgör ca 4 800 km
2
 av 

Ugandas yta (Uganda Bureau of Statistics, 2010). Plantan är väldigt pH-anpassningsbar; den 

trivs i sura, alkaliska och neutrala jordar (Royal Horticulture Society, 2011). Dock ska de vara 

dåligt dränerade, som till exempel lera eller sand (Royal Horticulture Society, 2011). Växten 

har sedan flera tusen år innan Kristus varit viktig för människor, speciellt i det antika Egypten, 

som medicin mot ögonsjukdomar och sår samt använts som mat och skydd mot väder och 

vind (Duke, 1983). Plantan används än idag, särskilt som mat. Fibermassa kan användas för 

att tillverka papper, vilket dock hade en större betydelse förr (Missouri Botanical Garden, 

n.d). C. papyrus har en avgörande roll i våtmarksekosystem, då den bland annat fungerar som 

häckningsplats för olika fågelarter (Archer, 2004). Växten bär sällan sjukdomar (Royal 

Horticulture Society, 2011). I detta arbete studeras stammarna på C. papyrus (figur 2) som har 

malts ner och torkats. 

 

 
Figur 2. Visar delar av C. papyrus stammar (Bakyayita , 2014). 

 

2.3 Coffea Canephora 
C. canephora kallas även, lite felaktigt, för robustakaffe och växer i Afrikas fuktiga klimat, 

varför den trivs särskilt bra i Ugandas tropiska skogar (Dr. Dagoon, 2005) som utgör ca 6800 
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km
2
 av Ugandas yta (Uganda Bureau of Statistics, 2010). Den odlas också på plantager i 

landet och det är från dessa plantager som skal från kaffebönorna till undersökningen tagits 

(Bakyayita, 2014), se figur 3. Plantan är mer resistent och anpassningsbar än andra 

kaffeplantor och dessutom är den mindre drabbad av sjukdomar som till exempel hemileia, 

vilket innebär att den blir relativt billig att producera. Hemileia är ett virus som angriper 

växtens blad och kallas för kafferost eller orientalisk bladsjukdom. “Brown eye spot” och 

“pink disease” är två andra sjukdomar som kan drabba kaffeplantor och som angriper bladen 

respektive barken så att plantan vissnar och eventuellt dör. Kaffet trivs på väldränerade, djupa 

jordar med mycket organiskt material, däribland humus, och jorden ska helst vara neutral och 

lite fuktig (Miyanari, 2008). Trädet är resistent mot coffee berry disease och nematodes, dock 

är den mottaglig för Tracheomycosis (International Coffee Organization, n.d).  

 

Kaffet är en viktig exportprodukt i Uganda då landet har rankats som den näst största C. 

canephora producenten i världen mellan 2012 och 2014 med en export på 294 000 ton 

(International Coffee Organization, 2014). Plantan växer naturligt bra i Uganda vilket är en 

bidragande orsak till att den ger bra skördar utan bekämpningsmedel (NUCAFE, 2012). 

Bekämpningsmedel är därmed inte vanligt på kaffeplantager i Uganda. 

 

 
Figur 3. Nermalda kaffeskal från C. canephora (Bakyayita, 2014). 

 

2.4 Erythrina abyssinica 
E. abyssinica är ett naturligt förekommande träd i tropiska delar av Afrika, och däribland 

Uganda (National Tropical Botanical Garden, 2014). Det hittas på öppna skogsmarker, 

gräsmarker, hyggen och låglänta skogsmarker till 2000 m höjd, utom i mycket torra områden 

eller områden på hög höjd (Hines, et al., 1993). Gräsmarker utgör ca 51 000 km
2
, 

skogslandskap över 29 000 km
2
, och busklandskap uppemot 12 000 km

2
 av Ugandas yta 

(Uganda Bureau of Statistics, 2010), vilket indikerar att det är stora ytor som trädet kan växa 

på. 

 

Trädet trivs bäst i väldränerade jordar som har relativt låga pH mellan 3,5 och 5,4. Trädet är 

viktigt för befolkningen av medicinska och födomässiga skäl. Löven är föda för boskapsdjur, 

veden kan användas som bränsle, barken kan användas som botemedel för mjältbrand och 

gonorré, samt lindra ögonlocksinflammationer och svullnader på kroppen. Trädet skyddar 

även jordterrasser mot erosion och används som skuggfabrik i kaffeodlingar och betesfält. 

Dessutom kan det samodlas med kaffeodlingar via växelbruk. Det har dock giftiga frön som 

vid injicering kan leda till förlamning och död. Det finns även en stor risk att trädet utsätts för 
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svampangrepp och skadeinsekter (World Agroforestry Center, 2014). Trädets ved är lätt att 

bearbeta men inte ekonomiskt användbar på grund av att trädet lätt angrips av skadedjur och 

svampar. Det har dock tillverkats bikupor, trummor, hantverk, leksaker, halsband, och 

inhemska föremål som exempelvis skedar av trädets bark (Hines, et al., 1993). 

 

Trädet anses vara väldigt vackert och bevaras gärna på jordbruksmarker och liknande platser 

där alla andra växter annars skövlas (Hines, et al., 1993). I detta projekt används trädets bark 

för reningen, se figur 4. 

 

 
Figur 4. Bark från E. abyssinica (Bakyayita G. , 2014). 

 

2.5 Imperata cylindrica 
I. cylindrica kallas även för Cogongrass (engelska) och anses vara ett av de mest 

problematiska ogräsen i världen. Den växer på alla möjliga jordar med olika pH-värden från 

4,5 till 7,8 (Dave's Garden, 2000). Växten finns i tropiska och subtropiska områden över hela 

jorden, den enda kontinenten där växten inte går att hitta är Antarktis. Vanligen uppträder I. 

cylindrica i områden som är påverkade av mänsklig aktivitet. I över 73 länder anses växten 

vara ogräs men den finns på flera savanner där den är både kommersiellt och ekologiskt 

viktig, dock så väger de negativa effekterna tyngre än de positiva aspekterna. I Afrika är 

växten den vanligaste typen av ogräs i jordbruks- och grönsaksproduktion. Anledningen till 

att den tar över på så många platser är dess snabba spridning och uthållighet (MacDonald, 

2004). 

 

Plantan växer på semihumida och fuktiga gräsmarker och öppen skogsmark som täcker en 

stor del av Ugandas yta och den drabbas inte av några kända sjukdomar (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations). Gräsmarkerna utgör ca 51 000 km
2
 och 

skogsmark inklusive busklandskap utgör över 29 000 km
2
 respektive närmare 12 000 km

2
 av 

Ugandas yta (Uganda Bureau of Statistics, 2010). Växten används för jorderosionskontroll, 

som kompost i kaffeplantager, foder och bete till boskapsdjur, takhalm, papperstillverkning, 

förpackningar, bränsle och i vissa fall som prydnadsändamål. Jordstammar och rotextrakt 

används medicinskt. Det har även använts som botemedel mot förkylning hos barn (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations). I denna studie har växtens blad använts, se 

figur 5. 
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Figur 5. Rötter från I. cylindrica (Hello Tcm, 2013). 

 

2.5 Metod 
Katjonbyteskapaciteten hos de olika materialen ska bestämmas genom experiment som består 

av bland annat skaktest och ICP-OES-analys. Litteraturstudier, huvudsakligen vetenskapliga 

rapporter, används för att göra analyser om de olika materialen och deras lämplighet. Den 

slutliga analysen om implementering i utvecklingsländer kommer också grunda sig på 

litteraturstudier. Finns det möjlighet kommer även intervjuer göras med en doktorand som är 

aktiv inom det berörda ämnet i ett utvecklingsland. 

 

2.5.1 Laboration 

Kemikalier; 0.10 M Bariumklorid (BaCl2), 0,01M Natriumhydroxid (NaOH), destillerat 

vatten (DH2O). 

 

De fem olika biomassamaterialen finns i två olika former: obehandlat samt behandlat (med 20 

% väteperoxid (H2O2), 0,25 M NaOH och DH2O), vilket resulterar i tio olika material. Varje 

behandlat respektive obehandlat material som ska undersökas har tre prover för att 

standardavvikelser ska kunna mätas. Materialen vägs upp i burkar med 1,5±0,03 g i varje. 

Varje burk med de uppvägda materialen tillsätts sedan 100 ml 0.1 M BaCl2 med hjälp av en 

mätkolv. Dessutom förbereds två blankprov med endast BaCl2 för att detektera eventuell 

påverkan från BaCl2 på materialens egenskaper. Locket skruvas sedan på flaskorna och de 

skakas för hand innan de körs i en skakapparat i två timmar så att utbytet mellan vätskan och 

det fasta materialet ska bli så bra som möjligt. När proverna skakat klart filtreras extrakten 

genom ett grovfilter ner i nya burkar för att få proverna fria från partiklar inför de kommande 

stegen. Sedan testas den utbytbara aciditeten för varje prov med hjälp av en autotitrator som 

successivt tillsätter 0.01 M NaOH tills provet nått pH 7. Därefter kan antalet mol OH
-
 mätas, 

för att andelen sura utbytbara joner är lika många som antalet mol OH
-
 som går åt för att 

neutralisera till pH 7. För varje titrering mäts 15 ml av provet upp och späds med 35 ml 

DH2O. Genom hela titreringen antecknas resultaten för de olika proverna. Av det som finns 

kvar av proverna som inte titrerats, filtreras ca 20 ml ännu en gång, men denna gång genom 

ett 0,45 μm filter. Detta för att en ICP-OES analys ska kunna göras med en 

atomabsorptionsspektrofotometer. Genom mätningen fås sedan koncentrationerna av 

utbytbara baskatjoner (TEB) i enheten mg/l. 
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2.5.2 Bearbetning av labdata 

Antalet mol utbytbar aciditet är ekvivalent med antalet mol OH
-
 som går åt för att återställa 

pH-värdet i den sura lösingen till neutralt pH (pH 7). 

 

Laborationen bidrar med tre olika massor för varje obehandlat respektive behandlat material. 

Vidare ger titreringen en medelvolym för varje material, VNaOH, mx, som måste tillsättas varje 

lösning för att neutralisera denna. Från denna volym subtraheras ett blankprov, VNaOH, blank, 

som är lika med 0,072 ml. 

 

ICP-OES-analysen resulterar i värden för koncentrationerna av Ca
2+

, K
+
, Mg

2+
 samt Na

+
, 

dessa betecknas                     . Ett medelvärde från blankproven subtraheras sedan 

från dessa koncentrationer för att bariumkloriden inte ska ha någon inverkan på resultatet, 

dessa koncentrationer betecknas Cblank, ämne. 

 

Nedan visas ett exempel med hjälp av variablerna som givits ovan. För rådata se appendix 1. 

 

TEB= 

                     
     

 
               

   
 

                     

     
 

                 
    

  

     

 [
     
  

] 

 

Där 
  

     
 anges i enheten kg/liter och är en kvot som visar på materialets masskoncentration 

efter utspädning med 100 ml BaCl. 

 

Utbytbara aciditeten (UA): 

För varje material beräknas ett medelvärde av den tillsatta volymen NaOH enligt: 

         
                          

 
 

Blankprovet subtraheras: 

                          

Substansmängden NaOH som tillsätts lösningen blir då: 

                      

UA kan slutligen beräknas genom att dividera med lösningens totala volym (provet utspäddes 

med DH2O) och masskoncentrationen. 

   
       

         
  

     

 [
     
  

] 

 

Med TEB och UA kan nu katjonbyteskapaciteten beräknas enligt: 
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CECeff  =  TEB + UA 
 

2.5.3 Litteraturstudier 

Databaser som WOK, Primo, DIVA, Google Scholar och liknande används för att hitta så 

säkra och pålitliga källor som möjligt. I vissa fall då information är begränsad, som till 

exempel angående materialen, används dock Googles standardsökmotor.  

 

2.5.4 Intervjuer 

Arbetet präglas av Grace Bakyayita som är en doktorand aktiv inom det berörda ämnet i 

Uganda. Han delar genom mailkontakt med sig av information angående de undersökta 

materialen samt tillåter användning av det bildmaterial som går att hitta i denna rapport. 

 

3. Resultat 

Laborationen har bidragit med massa, medelvolym av tillsatt NaOH samt värden på 

koncentrationerna av baskatjoner för varje obehandlat respektive behandlat material. Dessa 

värden har sedan behandlats i följd med beräkningsexemplet under 2.4 Bearbetning av 

labdata och resulterat i appendix 2. 

 

Med tre olika katjonbyteskapaciteter för varje material kan nu ett medelvärde och en 

standardavvikelse beräknas. Nedan följer ett exempel, där medelvärde och standardavvikelse 

beräknas för de behandlade exemplaren av M. spp vars värden går att hitta högst upp i 

appendix 2. 

 

Medelvärdet fås genom att summera alla katjonbyteskapaciteter och sedan dividera med 

antalet prover: 

 
                   

 
         

 

Med hjälp av medelvärdet kan nu standardavvikelsen beräknas enligt: 

 

√
                                            

 
        

 

Här kvadreras alltså differenserna mellan varje värde och medelvärdet, dessa värden 

summeras sedan med varandra, divideras med 3 och tas roten ur. Resultat för varje material 

redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1. Resultatet av beräkningarna som redovisats i metoden. Här visas varje materials medelvärde för CEC, 

rangordnat från högst till lägst, för behandlat respektive obehandlat, samt standardavvikelsen som beräknats utifrån 

katjonbyteskapaciteterna. Även UA och pH redovisas. UA: utbytbar aciditet; CEC: katjonbyteskapacitet. 

Material pH UA [cmolc/kg] CECmedel ± standardavvikelse 

[cmolc/kg] 

M. spp, 

obehandlad 

5,22 1,639 141,6 ± 0,72 

C. canephora, 

behandlad 

5,41 0,2238 94,88 ± 0,65 

C. canephora, 

obehandlad 

4,90 1,663 91,00  ± 0 

C. papyrus, 

obehandlad 

5,39 0,9542 85,24 ± 0,29 

E. abyssinica, 

obehandlad 

5,08 2,237 60,34 ± 0,79 

M. spp, 

behandlad 

5,49 0,1933 52,71 ± 1,18 

I. cylindrica, 

obehandlad 

5,64 0,5196 42,16 ± 1,50 

E. abyssinica, 

behandlad 

5,49 0,1634 38,65 ± 0,41 

C. papyrus, 

behandlad 

5,95 0,4184 36,39 ± 1,15 

I. cylindrica, 

behandlad 

5,49 0,1682 25,99 ± 1,07 

 

Tabellen visar pH-värde, utbytbar aciditet och den totala katjonbyteskapaciteten hos de fem 

olika materialen, både obehandlade och behandlade i sina tre exemplar. Ju högre 

katjonbyteskapacitet desto fler baskatjoner har avgetts från materialet till omgivningen och 

desto fler bly- respektive kadmiumjoner skulle kunna tas upp från omgivningen, som 

motjoner till de negativa ytor som uppstår då baskatjonerna avges. 

 

Standardavvikelserna ligger i ett intervall som sträcker sig från 0 till 1,5. Två av proverna tog 

slut innan en korrekt analys av baskatjoner kunde ske, därför finns en nolla med som 

standardavvikelse. Det verkliga lägsta värdet för standardavvikelser ligger på 0,29. Värdena 

är tillräckligt låga för att inte påverka resultatet i rangordningen för vilket av materialen som 

har högst CEC. 

 

M. spp, obehandlad, är det biomassamaterial som har märkbart störst förmåga att utföra 

jonbyte med kadmium och bly. Detta innebär att M. spp har flest negativt laddade ytor som 

kan binda baskatjoner. På en tydlig andra plats, men ändå med en katjonbyteskapacitet 

mycket lägre än bananplantan, kommer C. canephora både behandlad och obehandlad. I. 

cylindrica hade klart den lägsta katjonbyteskapaciteten både för obehandlad och behandlad. 

 

I tabellen syns inget direkt samband på att katjonbyteskapaciteten ökar då pH-värdet ökar, 

vilket beror på att de olika materialen har olika kemiska sammansättningar som spelar roll för 

katjonbyteskapaciteten, precis som pH spelar roll. Om de tre olika exemplaren av samma prov 

skulle kunna kopplas till sina exakta pH-värden skulle det däremot vara tydligt att en ökning 

av pH innebär en ökning i CEC. Detta eftersom ett högt pH innebär att det finns få H
+
-joner i 

omgivningen kring växten och att växten då väldigt lätt kan frigöra vätejoner eller baskatjoner 



13 
 

för att kompensera för alkaliniteten. I och med förlusten av positiva joner blir växternas 

partikelytor (OH
–
 -och COO

-
-grupper) mer negativt laddade och kommer då vilja ta upp 

katjoner från omgivningen, som skulle kunna vara kadmium- och blyjoner, eftersom Cd och 

Pb är “starka” tvåvärda joner som lätt tas upp. Det sker alltså ett jonbyte. 

 

Det finns ett märkbart mönster som förekommer genom alla materialen förutom C. 

canephora, nämligen att katjonbyteskapaciteten är högre för obehandlade jämfört med 

behandlade. De obehandlade har ett högre kaliumutbyte samtidigt som de behandlade har ett 

högre natriumutbyte (se appendix 1). Anledningen till det lägre kaliumutbytet för de 

behandlade materialen är att H2O2 har oxiderat det organiska materialet och på så vis 

förbrukat COO
-
-grupper som K

+
 annars skulle binda till. 

 

4. Diskussion 

Att det finns ett allvarligt vattenproblem som måste lösas är tydligt. Det är bevisat både att det 

finns förhöjda halter av giftiga metaller i Ugandas dricksvatten och att de leder till allvarliga 

skador och sjukdomar hos människor, vilka är tillräckliga kriterier för att åtgärda problemet 

snarast. Det är en mänsklig rättighet att ha tillgång till rent vatten. Diskussionen ger förslag på 

en möjlig strategi. 

 

4.1 Möjliga lösningar 
En möjlig lösning är ett filter (Bakyayita, 2014b) som är gjort av ett eller flera av dessa 

krossade biomassamaterial och som tillsammans med några andra komponenter sammanfogas 

och släpper igenom filtrerat vatten. Enligt laborationen som gjordes på materialen fick utbytet 

mellan materialens baskatjoner och vätskans bariumjoner två timmar på sig att genomföras, 

vilket är en relativt lång tid. Det är viktigt att ta detta i hänsyn när ett filter ska konstrueras så 

att det maximalt möjliga utbytet hinner ske mellan materialets baskatjoner och vattnets bly- 

och kadmiumjoner. Till exempel måste det undersökas noggrant vilken tjocklek och täthet 

som krävs och möjligtvis skulle flera på varandra följande filter kunna användas. Denna 

lösning är än så länge endast spekulationer, men eftersom det finns bakomliggande teori kring 

detta kemiska område finns det goda möjligheter att fördjupa forskningen och att inom en 

snar framtid även kunna konstruera ett filter. 

 

En annan möjlighet skulle kunna vara att blanda krossade material med vatten som ska renas, 

låta jonbyte ske och därefter filtrera bort biomassaresterna från vattnet. Denna lösning är en 

billigare variant, men mer osäker eftersom den skulle kräva att användaren själv vet exakt hur 

stor mängd material och hur lång tid som krävs för att få en säker rening och dessutom lämnar 

denna rening spår efter sig i form av mycket restmaterial som skulle behöva filtreras bort. 

 

4.2 Implementering i samhället 
Ett lämpligt sätt att börja implementeringen skulle kunna vara som ett biståndsprojekt där 

professionella inom reningstekniken informerar och utbildar om det nämnda filtret på plats 

och delar ut filter som kan fungera som enskilda små system, exempelvis ett per hushåll eller 

ett per dricksvattenbrunn. Om filtren visar sig ge hållbara resultat skulle dessa senare kunna 

omvandlas till större och mer etablerade system, där en by renar sitt vatten med samma 

gemensamma filter. Detta förutsätter dock att filtren håller länge, åtminstone så att de kan 

bytas ut så ofta som de fordrar. De större systemen skulle möjligtvis kunna leda till nya 
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jobbtillfällen för lokalbefolkningen om reningsverken inte är kollektivt ägda, det vill säga att 

de ägs av antingen staten eller av privata aktörer och inte av saknar ägare. Det kommer 

eventuellt krävas att nya lagar eller regler om restriktioner av metallhalter i grundvatten börjar 

gälla för att få fart på den nya tekniken. 

 

Om de större systemen implementeras i framtiden är det högst väsentligt med regelbundet 

underhåll och tester av dessa så att de renar vattnet som de ska. Det är också viktigt att ta 

förbrukat filter i beaktning efter genomförd rening. Frågor som “kan det deponeras?” eller 

“kan det låtas förmultna eller förbrännas efter en separation av kadmium och bly från dem?” 

måste undersökas och besvaras innan reningen äger rum. Om systemet inte studeras som en 

helhet kommer denna reningslösning garanterat inte leda till en mer hållbar utveckling i 

Uganda eftersom de flesta lösningar ger upphov till nya problem som måste tas i hänsyn. Om 

biomassamaterialen skulle tillåtas förmultna direkt efter användning i reningen skulle dessa 

återigen överföra samma kadmium- och blyjoner till marken och så småningom till 

grundvattnet. Detta skulle bli en ond cirkel, där metalljonerna egentligen aldrig försvinner 

från vattnet utan bara undviks för människor i största möjliga mån. Det betyder att djur och 

växter och även de människor som eventuellt inte skulle ha tillgång till “reningsverken” skulle 

fara illa i längden. Deponier är en potentiell lösning men är inte hållbart i längden eftersom 

dessa så småningom riskerar att läcka, så den bästa efterbehandlingen skulle alltså vara att 

samhället hittar ett sätt att separera dessa farliga joner på, för senare återanvändning inom 

exempelvis industrin. 

 

Ett problem med denna reningsteknik är att den inte är fulländad. Biomassan kan rena 

grundvattnet från metaller som bly och kadmium men tar inte nödvändigtvis bort alla 

bakterier som kan finnas i vattnet. Hydrofoba bakterier och andra organiska molekyler kan 

dock plockas upp genom hydrofob adsorption. Vidare kommer jonbytet innebära att vattnet 

joniseras med baskatjoner som kalium, kalcium, natrium och magnesium. Dessa är 

näringsämnen som är livsviktiga för människor att få i sig men det finns rekommenderade 

dagliga doser som bör tas i beaktning. Rekommenderad daglig dos av kalcium är ungefär 0,8 

g/dag, för kalium gäller drygt 3g/dag, för magnesium ca 0,3 g/dag och för natrium gäller ca 

2,3 g/dag (Livsmedelsverket, 2013). Av försiktighetsskäl bör inte reningen av grundvattnet 

orsaka betydelsefullt förhöjda halter av dessa ämnen i vattnet eftersom alltför stora överintag 

av näringsämnen sällan är hälsosamt. Enligt värdena i projektets undersökning skulle inte de 

rekommenderade dagliga doserna överstigas eftersom den högsta halten som frigörs är kalium 

på ett värde under 0,5 g/l vatten (se appendix 1). Det är långt under rekommenderat dagligt 

intag och anses därför inte påverka det totala intaget särskilt mycket. Dessutom skulle de små 

extra doserna av näringsämnen kunna vara till nytta för människor i utvecklingsländer där 

varierad kost kan vara ett problem. Därmed kan det antas att det aldrig skulle innebära en fara 

med de extra baskatjonerna. 

 

4.3 Osäkerheter 
Projektet innefattar en del små osäkerheter kring till exempel laborationen och referenserna 

som är viktiga att veta om och ta hänsyn till när en slutgiltig bedömning av material ska göras. 

 

4.3.1 Laboration och beräkningar 

Syftet med de olika exemplaren är att få ut mer noggranna värden genom att kunna beräkna 

en standardavvikelse för varje material. På grund av försvunna märkningar under 

laborationsprocessen används medelmassor för materialen, vilket innebär att 
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standardavvikelserna blir mindre exakta. Samma sak gäller för volymen av NaOH som 

tillsätts vid titreringen, det vill säga att medelvolymen av tre prover för samma material 

används och därmed blir UA samma för varje exemplar, vilket innebär att differenserna 

mellan de tre exemplarens CEC inte blir lika stora som i verkligheten. Vidare inträffar samma 

problem när det ska bestämmas vilket pH som tillhör vilket provexemplar. pH används dock 

inte i någon beräkning och påverkar därför inte det slutliga resultatet av 

katjonbyteskapaciteten som deltar i bedömningen om det lämpligaste materialet. 

 

Katjonbyteskapaciteterna som räknats om till medelvärden inför jämförelse mellan materialen 

har haft en varians på max 3,49 cmolc/kg. Då avvikelserna mellan olika material oftast är 

större än varianserna av olika exemplar av samma material kommer denna varians inte spela 

någon avgörande roll annat än för de material med lägst CEC, längst ner i tabell 1. Att 

skillnaden mellan exemplaren inte är av betydelse påvisas även med hjälp av 

standardavvikelserna. Större skillnader mellan de olika exemplaren för samma material hade 

endast varit ett tecken på att något gått snett med något av materialen/testerna. Som nämnts i 

resultatet var skillnaderna mellan de olika materialens katjonbyteskapaciteter så pass stora att 

standardavvikelserna inte hade någon märkbar betydelse, det är därför skillnaderna mellan 

olika material som är värda att notera och utgå ifrån för att bedöma vilket material som är 

mest lämpligt.  

 

Natriumblankproven som ses i appendix 1 används inte på grund av den stora differensen 

mellan proverna; det ena blankprovet ger ett väldigt högt värde och det andra ett lågt. Därför 

utgås det från att något gått snett och därmed försummas natriumblankproverna. Detta skulle 

möjligtvis kunna påverka resultatet men inte i så stor utsträckning att det spelar roll för 

skillnaden mellan katjonbyteskapaciteterna för de olika materialen. 

 

4.3.2 Försumbara egenskaper hos materialen 

Ur ekonomisk synpunkt tas det inte hänsyn till att de olika växterna tar olika lång tid på sig att 

växa, vilket rent teoretiskt skulle kunna orsaka att vissa växter som växer väldigt långsamt 

inte är lika lönsamma. Detta kan också innebära en större risk för att de släpper ut mer 

koldioxid än vad som tas upp av nya växter så att de inte blir koldioxidneutrala, vilket alltså är 

en miljömässig nackdel. Dock så är tanken med lösningen att den ska utgöra ett hållbart 

system som ska kunna leda till en biobaserad ekonomi och därmed skulle det vara viktigt att 

inte utrota någon av dessa växter, utan behålla populationerna på samma konstanta nivå. Det 

innebär att om skörden ökar skulle även mer av dessa växter behöva odlas. 

 

4.3.3 Källkritik 

I första hand används källor som är “peer-reviewed”. Informationen som inte kan hittas på 

databaser som PRIMO, WOK, DIVA och Google Scholar väljs med noggrannhet och kritiska 

ögon så att de inte anses opålitliga. Vi tar i åtanke att vissa källor som inte är väldigt 

uppdaterade kan ge en aning snedvriden bild av situationen i Uganda idag. Till exempel är 

den nyaste informationen om Ugandas markarealsfördelningsstatistik från 2005 vilket innebär 

att vi inte kan vara säkra på att det är exakt samma siffror idag, eftersom mer skövling 

förmodligen har skett sedan dess och därmed finns det eventuellt mindre skog. Därmed tar vi 

inte de exakta siffrorna utan avrundar så vi endast får indikationer på hur stora områdena är 

idag. 
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4.4 Materialens tillgänglighet och ekonomiska betydelse 
Ytorna som plantorna kan växa på ger en indikation på hur vanliga de är. En stor trivsam 

markyta innebär större växtmöjligheter. Detta är en viktig aspekt att ta i hänsyn då det är 

bättre att använda en växt det finns gott av än någon det är brist på. Det måste dock göras 

undantag i detta resonemang gällande banan- och kaffeplantan då dessa växer och skördas på 

plantager för detta projekt och inte i det fria. Viktigt är också att väga in vad plantan används 

till. Skövling av C. papyrus skulle kunna leda till sämre mattillgångar för befolkningen på 

landsbygden eller att användningen av E. abyssinica som länge använts som råvara till 

medicin blir en bristvara som då går ut över människornas hälsa. 

 

4.4.1 Musa spp 

Bananplantan har det högsta katjonbyteskapacitetsvärdet på grund av att den har mest negativt 

laddade ytor av alla undersökta material. Detta är ett starkt kriterium för att bananplantan är 

bland de mest lämpade grödorna att använda eftersom ett högt katjonbyteskapacitetsvärde 

innebär att det krävs minst material för att rena samma mängd vatten som de andra växterna, 

vilket i sin tur betyder att denna planta blir bland de billigaste att använda. Dessutom skulle 

avfallsmängden från matbananer som inte tillvaratas minska, vilket innebär en samhällsnytta. 

Det faktum att Ugandas invånare äter mest bananer i hela världen tyder också på att de gröna 

bananskalen inte kommer vara en bristvara vilket ytterligare indikerar att bananplantan är 

bland de billigaste alternativen. Samodlingsaspekten med kaffe gör plantan ännu mer attraktiv 

ur reningssynpunkt eftersom det då är lätt att kombinera dessa två i reningen.  

 

Bananplantager världen över har kritiserats för att ha för höga halter av bekämpningsmedel i 

frukterna, dock används det knappt något bekämpningsmedel i Uganda, vilket är bra ur detta 

reningsperspektiv. Det blir då ingen större risk för att farliga bekämpningsmedel frigörs till 

vattnet som renas och motverkar reningseffekten. Dock innebär en minimal användning av 

bekämpningsmedel att bananerna istället utsätts för mer sjukdomar, särskilt med tanke på att 

plantan lätt drabbas. Därmed ökar risken för små skördar. För att plantan ska kunna fungera 

som en hållbar lösning i längden förutsätts det att bekämpningsmedelindustrin för bananer i 

Uganda hålls nere samt att det inte sprids någon epidemi bland bananplantorna.  

 

4.4.2 Cyperus Papyrus 

C. Papyrus trivs på våtmarker och träsk, där våtmarker utgör 4 800 km
2
 i Uganda. Detta 

betyder att växtens möjligheter för utbredning inte är jättestora i jämförelse med de andra 

materialen, vilket i sin tur förmodligen kommer innebära att det finns en mindre mängd att ta 

tillvara. En fördel med denna planta är att den sällan bär på sjukdomar, vilket är en risk med 

många av de andra växterna. Växtens CEC är dessutom relativt högt, särskilt i obehandlat 

tillstånd, men dock inte det högsta möjliga. Växten används en del ur matförsörjnings- och 

medicinsyfte i Uganda och detta är en nackdel för reningen eftersom skövling i för stor grad 

då skulle kunna bidra till negativ påverkan på människors hälsa. C. papyrus betydelse för 

våtmarkers ekosystem betyder att den måste användas varsamt för att undvika att 

ekosystemen kollapsar. 

 

4.4.3 Coffea Canephora 

Kaffeplantan är billig att använda som restmaterial eftersom den skördas och skövlas mycket, 

då den står för en relativt stor del av Ugandas exportinkomster. Detta innebär att denna växts 

avfall, precis som bananplantan, kan utnyttjas istället för att bli oönskat avfall. 
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Katjonbyteskapaciteten för kaffeplantan var väldigt hög, den näst högsta av alla material, 

vilket ger växten en stor fördel reningsmässigt. Kaffeplantan kan samodlas med flera andra 

växter, både E. abyssinica och M. spp, vilket innebär att alternativen för användning i till 

exempel filter lätt kan breddas, utan att behöva samla in material från olika områden. En 

annan fördel med denna är att den inte drabbas så lätt av sjukdomar, vilket gör den till ett 

hållbart alternativ även i längden. 

 

De flesta av dagens kaffeplantager dåliga för en hållbar utveckling eftersom det används 

giftiga bekämpningsmedel som både skadar människor och miljön. I Uganda där klimatet är 

högst lämpligt för kaffeodlingar förekommer dock inte mycket bekämpningsmedel, vilket 

minskar vikten av detta problem då det är just Uganda som undersöks. 

 

Uttaget av denna växt sker från plantager, vilket innebär att så länge det odlas minst lika 

mycket som det skördas kommer plantans existens inte att hotas.  

 

4.4.4 Erythrina abyssinica 

Fröna från korallträdet är giftiga, vilket rent teoretiskt kan innebära en risk för reningen. 

Tanken är att barken ska användas och inte fröna, men om giftet kommer i kontakt med 

vattnet skulle problem kunna uppstå. Detta kan dock anses orimligt. Trots att trädets bark till 

viss del används mot ögonsjukdomar och liknande anses inte detta påverka människors hälsa 

vid en viss skövling eftersom trädet trivs på stora arealer i Uganda och därmed finns i stor 

mängd. Dessutom uppstår en liten mängd avfall från trädet efter de småskaliga hantverk som 

tillverkas av trädet och detta avfall skulle kunna användas i reningen. Att det kan vara i 

växelbruk med kaffe är en fördel eftersom kaffe är ett av de andra materialen som undersökts, 

detta möjliggör en kombination av de båda materialen. Katjonbyteskapaciteten för E. 

abyssinica var medelhögt och ger därmed inte denna växt en lika stor betydelse som 

kaffeplantan eller bananplantan. 

 

Svampangrepp och insektsangrepp innebär en risk för att reningen inte blir lika bra om trädet, 

vars bark används, är drabbat. Vidare innebär detta att trädet inte är ett lika säkert material för 

rening, eftersom avkastningen från lämpliga träd kan bli mindre än väntat. Ytterligare något 

som talar emot användningen av detta träd är att det ses som en vacker växt som gärna 

bevaras. Dock skulle det krävas ordentliga skövlingar för att trädets existens skulle bli hotat, 

vilket inte är tanken med reningen. Reningen är tänkt att vara ett steg mot en biobaserad 

ekonomi och hållbar utveckling i Uganda och detta innebär att materialen som används till 

reningen helst inte får utnyttjas i större mängd än vad som redan finns tillgängligt i avfall. 

 

4.4.5 Imperata Cylindrica 

Detta gräs kan alltså hittas på ett område som är över 92 000 km
2
 och den sprider sig snabbt 

samt tar över platser från andra växter då den är konkurrenskraftig och inte drabbas av några 

kända sjukdomar. Trots att det på en del ställen är en viktig växt ses den i de flesta fall som ett 

ogräs. Detta är indikationer på att gräsväxten finns i stora mängder och skulle alltså inte, ur 

den synpunkten, vara ett problem att använda utan det skulle snarare innebära en nytta. 

Eftersom växten klassas som ogräs kommer den vara billig att införskaffa för reningssyfte då 

många vill bli av med den. Användning av denna växt skulle innebära att områden rensas på 

ogräs och ger plats för annat som kan växa där. Gräset förstör ofta jordbruksproduktionen så 

utan ogräset skulle jordbruket få blomstra fritt och bidra till en ekonomisk tillväxt. Däremot är 

katjonbyteskapaciteten för denna växt den lägsta, vilket innebär att dess stora tillgänglighet 

inte kan väga upp den mindre betydelse som denna växt skulle ha för reningen. 
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4.4.6 Andra studier kring biomassamaterialens adsorption 

Eftersom denna studie inte tar hänsyn till andra adsorptionsmekanismer kan inte lämpligheten 

kring materialen enbart baseras på denna studie. En tidigare studie om samma material som 

använts i detta arbete visar på att materialen har hög förmåga för adsorption av bly och 

kadmium i jämförelse med andra material som genomgått samma undersökning (Bakyayita, et 

al., 2014). Studien visar på höga adsorptionsvärden för M. spp och behandlat C. Canephora 

(Bakyayita, 2014b), vilket visar sig stämma överens med materialens CEC (se tabell 1) som 

undersöks i denna studie. 

 

4.4.7 Sammanvägning 

Av de olika materialen finns både behandlade med bland annat H2O2 och obehandlade. 

Eftersom alla material förutom C. canephora hade högre CEC i obehandlad form anses 

obehandlad form vara den absolut bästa och den som bör användas. Det är en fördel eftersom 

det då behövs mindre kemikalier, vilket skyddar miljön och vattnet som ska renas från 

eventuella onödiga läckage, och samhället från extra ekonomiska kostnader. Dock skulle 

möjligtvis behandlingen kunna göra mer nytta än skada om den används på C. canephora men 

eftersom skillnaden i katjonbyteskapacitet var så pass liten mellan obehandlat och behandlat 

tillstånd för denna anses det inte vara värt behandlingen. Dock är det viktigt att ta hänsyn till 

att detta projekt inte tittar på fördelningen av bly respektive kadmiumupptag hos materialen. 

Enligt Bakyayitas studie passar behandlat material bättre för kadmiumupptag och obehandlat 

bättre för blyupptag (Bakyayita, 2014b) och om vissa vattentäkter uppvisar enbart eller 

övervägande höga kadmiumhalter skulle möjligtvis behandlat material vara mer lämpligt.  

 

I. cylindrica och E. abyssinica är väldigt vanliga eftersom de växer i vilt tillstånd på stora 

arealer. Dessa två skulle kunna ses som de mest tillgängliga rent geografiskt. Eftersom C. 

papyrus inte växer lika bra överallt anses den inte vara lika optimal för reningsförsörjning ur 

detta perspektiv. När det gäller kaffe- och bananplantorna så används avfall från dessa växters 

rester vid produktion respektive konsumtion, vilket ger växtområdena mindre betydelse. Så 

länge produkterna kaffe och banan produceras och konsumeras i tillräckligt hög grad men 

utan att utgöra ett hot för arternas existens kommer det finnas gott om material från dessa att 

använda. 

 

För de tre materialen; I. Cylindrica, M. spp och C. canephora, skulle användningen innebära 

en samhällsnytta i och med att det tas tillvara på ogräs och avfallsmaterial. Av dessa tre har 

M. spp allra högst katjonbyteskapacitet och störst avfallsmängd och tätt efter kommer C. 

canephora som har högre katjonbyteskapacitet än I. cylindrica. 

 

5. Slutsatser 

Efter ovanstående diskussion står valet mellan de två plantageväxterna. Eftersom 

avfallsmängden från bananplantan antas vara större än för kaffet och då denna även har 

absolut högst CEC anses M. spp vara det material som lämpar sig bäst för rening av 

metallkontaminerat grundvatten i Uganda och det är därmed det material som bör användas i 

störst utsträckning. Dock är alla växter lämpliga för reningen utom I. cylindrica på grund av 

att denna har en väldig låg katjonbyteskapacitet både behandlad och obehandlad jämfört med 

de andra växterna vilket skulle innebära att denna inte kan ta upp lika mycket kadmium- och 

blyjoner från omgivningen. Eftersom C. canephora, C. papyrus och E. abyssinica anses 
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lämpliga att använda till viss del skulle de möjligtvis kunna användas i den mån de behövs om 

inte avfallet från M. spp skulle klara av att försörja alla reningssystem med material. Det 

skulle framförallt kunna vara lämpligt att använda sig av samodlingssystemet mellan C. 

canephora och M. spp respektive E. abyssinica som anses lönsamt eftersom materialen då lätt 

kan fås från samma ställe. 

 

Det är svårt att redan nu förutsäga huruvida omfattande reningssystem av detta filter skulle 

kunna bli hållbara lösningar. Detta eftersom mer forskning måste göras inom området för att 

ett hållbart filter ska kunna konstrueras och återvinnas. Dock finns det mycket som tyder på 

att ett filter av detta slag skulle kunna bli hållbart och kunna leda till en mer biobaserad 

ekonomi, eftersom fyra av de undersökta materialen har visat sig ha hög förmåga att 

genomföra jonbyte med kadmium och bly, de är tillgängliga i aktuellt område och de är 

billiga. Vidare är det näst intill omöjligt att hitta en lösning som redan är helt perfekt innan 

samhället har beslutat sig för att satsa på den. Av detta blir slutsatsen att detta filter skulle 

kunna vara ett bra alternativ för en lösning som kan implementeras i samhället på ett 

fungerande och hållbart sätt. 
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 Appendix 1 
 

Sample Ca3179 Cd2144 K_4047 K_7698 Mg2852 Na5895 Na8183 Pb2169 Pb2203 

 
ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

          Coffea obehandlad 19,38 0,00 
 

  19,79 1,17   0,00 0,00 
Coffea obehandlad 18,94 0,00 

 
  2,51 1,29   0,00 0,00 

Coffea obehandlad 18,73 0,00 424,44 #VALUE! 20,21 1,26 1,28 0,00 0,00 
Coffea behandlad 33,26 0,00 99,83 #VALUE! 18,31 #VALUE! 196,00 -0,01 0,00 
Coffea behandlad 36,13 0,00 98,36 #VALUE! 18,40 #VALUE! 193,30 0,00 0,00 
Coffea behandlad 33,29 0,00 97,90 #VALUE! 17,88 #VALUE! 192,20 0,00 -0,01 
Cyp pap obehandlad 11,65 0,00 397,97 #VALUE! 6,72 #VALUE! 29,78 0,00 0,00 
Cyp pap obehandlad 11,06 0,00 404,76 #VALUE! 6,67 #VALUE! 29,03 0,00 0,00 
Cyp pap obehandlad 10,55 0,00 404,13 #VALUE! 6,60 #VALUE! 28,80 0,00 -0,01 
Cyp pap behandlad 12,55 0,00 7,16 6,38 3,66 #VALUE! 96,26 0,00 0,00 
Cyp pap behandlad 15,37 0,00 7,59 6,72 3,76 #VALUE! 102,36 0,00 0,00 
Cyp pap behandlad 12,92 0,00 7,08 6,71 3,58 #VALUE! 99,40 0,00 0,00 
Eryabe obehandlad 43,85 0,00 207,12 #VALUE! 13,77 2,07 1,99 -0,01 -0,01 
Eryabe obehandlad 42,66 0,00 222,48 #VALUE! 13,74 1,25 1,31 0,00 0,00 
Eryabe obehandlad 42,62 0,00 216,50 #VALUE! 13,57 1,36 1,42 0,00 -0,01 
Eryabe behandlad 32,15 0,00 7,67 7,30 5,02 #VALUE! 83,00 0,00 0,00 
Eryabe behandlad 31,88 0,00 9,29 8,00 4,89 #VALUE! 81,48 0,00 0,00 
Eryabe behandlad 32,27 0,00 7,97 7,11 4,94 #VALUE! 84,87 0,00 0,00 
Imp cyl Obehandlad 26,99 0,00 125,24 #VALUE! 21,82 0,98 1,02 0,00 0,00 
Imp cyl Obehandlad 27,00 0,00 130,06 #VALUE! 21,90 0,70 0,74 0,00 0,00 
Imp cyl Obehandlad 24,99 0,00 119,13 #VALUE! 20,21 0,52 0,59 0,00 0,00 
Imp cyl behandlad 20,53 0,00 4,73 4,11 10,62 #VALUE! 41,93 0,00 0,00 
Imp cyl behandlad 19,65 0,00 5,48 4,36 10,47 #VALUE! 42,84 0,00 0,00 
Imp cyl behandlad 19,93 0,00 4,45 4,18 10,72 #VALUE! 40,94 0,00 0,00 
Mupa behandlad 10,76 0,00 73,44 48,83 8,85 #VALUE! 105,18 0,00 0,00 
Mupa behandlad 10,68 0,00 73,99 49,72 8,73 #VALUE! 107,53 0,00 0,00 
Mupa behandlad 10,53 0,00 79,21 52,16 9,27 #VALUE! 110,90 0,00 -0,01 
Mupa obehandlad 9,53 0,00 756,71 #VALUE! 18,36 3,04 2,95 -0,01 0,00 
Mupa obehandlad 9,60 0,00 747,90 #VALUE! 18,33 1,81 1,75 0,00 0,00 
Mupa obehandlad 10,01 0,00 748,98 #VALUE! 18,21 1,54 1,51 0,00 -0,01 
Blank 0,02 0,00 1,01 0,03 0,00 0,02 0,13 0,00 0,00 
Blank 0,08 0,00 0,17 0,03 0,02 1,83 1,88 0,00 0,00 
Blank medel 0,05 

 
0,59 0,03 0,01 

     

  



24 
 

Appendix 2 
 

Material Prov pH-

värde 

UA 

[cmolc/kg] 

TEB 

[cmolc/kg] 

CEC 

[cmolc/kg] 

Musa spp, 

behandlad 

1 5,49 0,1933 51,33 51,53 

Musa spp, 

behandlad 

2 5,49 0,1933 52,08 52,27 

Musa spp, 

behandlad 

3 5,49 0,1933 54,13 54,32 

Musa spp, 

obehandlad 

1 5,22 1,639 141,1 142,8 

Musa spp, 

obehandlad 

2 5,22 1,639 139,3 141,0 

Musa spp, 

obehandlad 

3 5,22 1,639 139,5 141,1 

Cyperus papyrus, 

behandlad 

1 5,95 0,4184 34,69 35,11 

Cyperus papyrus, 

behandlad 

2 5,95 0,4184 37,48 37,90 

Cyperus papyrus, 

behandlad 

3 5,95 0,4184 35,73 36,15 

Cyperus papyrus, 

obehandlad 

1 5,39 0,9542 83,93 84,89 

Cyperus papyrus, 

obehandlad 

2 5,39 0,9542 84,65 85,60 

Cyperus papyrus, 

obehandlad 

3 5,39 0,9542 84,27 85,22 

Coffea canephora, 

behandlad 

1 5,41 0,2238 94,22 94,44 

Coffea canephora, 

behandlad 

2 5,41 0,2238 94,19 94,41 

Coffea canephora, 

behandlad 

3 5,41 0,2238 92,57 95,80 

Coffea canephora, 

obehandlad 

3 4,90 1,6631 89,34 91,00 

Erythrina abyssinica, 

behandlad 

1 5,49 0,1634 38,48 38,64 

Erythrina abyssinica, 

behandlad 

2 5,49 0,1634 38,00 38,16 

Erythrina abyssinica, 

behandlad 

3 5,49 0,1634 38,98 39,15 

Erythrina abyssinica, 

obehandlad 

1 5,08 2,237 57,17 59,41 

Erythrina abyssinica, 

obehandlad 

2 5,08 2,237 59,12 61,35 

Erythrina abyssinica, 

obehandlad 

3 5,08 2,237 58,04 60,27 

Imperata cylindrica, 1 5,49 0,1682 27,32 27,49 
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behandlad 

Imperata cylindrica, 

behandlad 

2 5,49 0,1682 25,25 25,42 

Imperata cylindrica, 

behandlad 

3 5,49 0,1682 24,90 25,07 

Imperata cylindrica, 

obehandlad 

1 5,64 0,5196 42,18 42,70 

Imperata cylindrica, 

obehandlad 

2 5,64 0,5196 42,97 43,49 

Imperata cylindrica, 

obehandlad 

3 5,64 0,5196 39,48 40,00  

 


