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Sammanfattning 
Vatten är en förutsättning för allt liv, men det är inte bara vatten som krävs, utan även att 

vattnet är rent och går att dricka. Det finns goda tillgångar till vatten på vår jord, men bara en 

bråkdel av detta vatten är av tillräckligt god kvalité för att det ska kunna drickas. Idag saknar 

fler än 700 miljoner människor i världen tillgång till tjänligt dricksvatten. Uganda är ett av 

många länder som berörs av detta och många dricksvattenkällor i Ugandas urbana miljöer 

riskerar dessutom att förorenas av metaller, såsom bly och mangan. Landet är i en kraftig 

utvecklingsfas, men de ekonomiska resurserna är begränsade. Det är därför viktigt att försöka 

lösa dricksvattenförsörjningen både snabbt och på ett ekonomiskt fördelaktigt sett. Till följd 

av att Uganda är ett land rikt på naturresurser så har det börjat undersökas kring möjligheterna 

att använda biomassa från resterna av vissa jordbruksprodukter för att rena vattnet. I denna 

studie fokuseras det på två av de största jordbruksprodukterna i Uganda, Coffea canephora 

och Musa spp, vilka är en sorts kaffeplanta respektive bananplantor. Biomassa från dessa 

produkter har i tidigare studier visat sig vara teoretiskt lämpade för att rena vatten från 

metaller. 

 

Syftet med denna studie är att fastställa sorptionsförmågan av bly hos biomassa från Coffea 

canephora och Musa spp för att bidra med ny data och information för praktiskt tillämpning 

av dessa biomassor vid rening av dricksvatten i Uganda. Detta har genomförts med laboration. 

I laborationen konstruerades sex olika vattenprover innehållande olika sammansättningar av 

metallerna bly, mangan och kalcium. Halterna av mangan och kalcium varierades för att 

fastställa hur deras förekomst påverkade biomassornas sorptionsförmåga av bly. 

 

Resultaten visade att både Coffea canephora och Musa spp kan rena vatten, med en 

ursprunglig blykoncentration av 50 µg/L, så pass bra att blyhalten hamnar under WHOs 

gränsvärde på 10 µg/L efter sorptionsprocessen. Detta gällde för samtliga vattenprover, trots 

olika metallinnehåll. Sorptionskapaciteten var för Musa spp från 6,64 µg/g till 7,17 µg/g och 

för Coffea canephora var den från 5,94 µg/g till 6,40 µg/g. Biomassa från Musa spp hade 

bättre sorptionsförmågan i jämförelsen mellan de båda biomassorna, oberoende av 

vattenprovernas olika sammansättningar. Sorptionskapaciteten visade sig dock minska för 

Musa spp då det fanns mangan men inget kalcium i vattnet. Soprtionskapaciteten för Coffea 

canephora försämrades då vattenproverna innehöll andra metaller än bly. Utöver detta fanns 

inget tydligt samband över hur koncentrationen av mangan och kalcium förhöll sig till 

sorptionsförmågan av bly. 

 

Studien har varit begränsad vad gäller tid och resurser. Ytterligare studier behövs för att få en 

bättre helhetsuppfattning av hur användning av biomassor kan bidra till dricksvatten av god 

kvalité. Trots detta visade resultaten på bra sorptionsförmåga hos de båda biomassorna, vilket 

är ett bra underlag för att fortsätta arbeta mot en verklig implementering av biomassornas 

användning vid dricksvattenrening i Uganda. 

 Nyckelord 

Vattenrening, Uganda, Biomassa, Bly, Musa spp, Coffea canephora, Sorptionskapacitet 
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Abstract 
Water is the source of all life, but water itself is not the only requirement, the water also needs 

to be clean and potable. There are good assets to water on our Earth, but only a fraction of this 

water is of a quality good enough for it to be potable. As of today, more than 700 million 

people worldwide lack access to drinking water of good quality. Uganda is one out of many 

countries that are affected by this and many sources of drinking water in Uganda's urban 

environments also risk to be contaminated by metals such as lead and manganese. The 

country is undergoing a significant development, but the financial resources are limited. It is 

therefore important to try to solve the drinking water supply both quickly and economically 

advantageous. Uganda is a country that is rich in natural resources, and as a result of that, the 

feasibility of using biomass from the remains of some agricultural products for water 

purification water has begun to being examined. This study focuses on two of the biggest 

agricultural products in Uganda, Coffea canephora and Musa spp, which are sorts of coffee 

plant and banana plants. Biomasses from these products have previously been shown to be 

theoretically suitable for purifying water from metals. 

The purpose of this study is to determine the sorption capacity of lead for the biomasses of 

Coffea canephora and Musa spp. This new data and information can then help with the 

development of practical application of these biosorbents in drinking water treatment in 

Uganda. This has been carried out by laboration. In the lab, six different water samples were 

constructed, all with different compositions of the metals lead, manganese and calcium. The 

levels of manganese and calcium were varied to determine how their presence affected the 

sorption capacity of lead for both biomasses. 

The results showed that both Coffea canephora and Musa spp can purify water, with an initial 

lead concentration of 50 µg/L, so good that the lead concentration falls below the WHO’s 

threshold of 10 µg/L after the sorption process. This was true for all water samples, despite of 

difference in metal content. The Sorption capacity showed to be for Musa spp from 6.64 µg/g 

to 7.17 µg/g and for Coffea canephora from 5.94 µg/g to 6.40 µg/g. Biomass from Musa spp 

had better sorption capacity in comparison between the two biomasses, regardless of the 

different compositions of the water. However, the sorption capacity for Musa spp was reduced 

when there was manganese but no calcium in the water. The sorption capacity for Coffea 

canephora deteriorated when there were more metals than lead in the water. Apart from this, 

there was no clear correlation of how the concentration of manganese and calcium were 

related to the sorption capacity of lead. 

This study has been limited in terms of time and resources, therefore further studies will be 

needed to get a better overall understanding of how the use of biosorbents can contribute to 

drinking water of good quality. In spite of this, the results prove that both biomasses have a 

good sorption capacity of lead, which is a good basis for further studies towards a real 

implementation of biomass use in purification of drinking water in Uganda. 

Keywords 
Water purification, Uganda, Biomass, Biosorbents, Lead, Musa spp, Coffea canephora, 

Sorption capacity 
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Förord 
Denna studie är ett kandidatexamensarbete inom ramen för civilingenjörsprogrammet ‘Energi 

och Miljö’ på KTH. Vi som har utfört arbetet heter Chung Heng Chong och Fredrick Regnell. 

Vi skulle vilja uttrycka tacksamhet till vår handledare under projektet Ann-Catrine Norrström, 

forskare och docent inom mark- och grundvattenkemi vid KTH, för det stöd och den 

vägledning vi har fått. Hennes engagemang i projektet har hela tiden varit en positiv drivkraft 

för oss. På samma sätt vill vi visa vår tacksamhet till Bertil Nilsson, KTH, som gav oss stöd 

och vägledning under laborationsarbetet samt utförde ICP-OES och DOC analyserna för 

projektet. Utan all denna hjälp hade inte detta projekt varit möjligt att utföra. Tack! 
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1. Introduktion 
Vatten är livsnödvändigt för alla människor, men idag saknar fler än 700 miljoner människor i 

världen tillgång till en förbättrad vattenkälla, där förbättrad innebär att källan inte anses kunna 

bli infiltrerad av föroreningar, till exempel metaller och avföring från djur och människor 

(UNICEF & WHO, 2014). De flesta av dessa drabbade människor bor i länder som ligger 

söder om Sahara-öknen i Afrika. Uganda är ett av dessa länder och landet omnämns även i de 

Milleniemål som FN har satt upp för att säkra en hållbar utveckling världen över (Minstry of 

Finance, 2013). 

1.1 Bakgrund  

Uganda anses av Världshälsoorganisationen (WHO) vara ett av de länder i världen som är 

minst utvecklat. Ungefär 25 procent av landets befolkning saknar tillgång till en förbättrad 

vattenkälla (FAO, 2011). Uganda har ca 36 miljoner invånare, varav 1,5 miljoner bor i 

huvudstaden Kampala. Den mänskliga aktiviteten i huvudstadens överstiger vida all dess 

infrastrukturs kapacitet (Matagi, 2002). Det är en anledning till att rent vatten är dyrbart, 

endast 33 procent av befolkningen i Ugandas städer har tillgång till rent vatten (Svenska FN-

förbundet, 2015). Då Uganda är ett land under utveckling med små ekonomiska resurser är 

det viktigt att försöka hitta billiga lösningar på vattenförsörjningsproblemet. Landet är 

däremot rikt på naturresurser (Svenska FN-förbundet, 2015) och att använda biomassa från 

resterna av en del jordbruksprodukter för att rena vatten är en idé som har börjat undersökas. 

Detta tankesätt är en möjlighet att försöka bidra till en mer cirkulär ekonomi, med 

grundtanken i att avfall bör ses som en resurs snarare än något oönskat (Zils, 2014). 

1.2 Tidigare studier  

Pågående forskningsstudier inom vattenrening med hjälp av biomassa från organiska material 

genomförs just nu av doktoranden Grace Bakyayita. I avhandlingen “Equilibrium and kinetic 

batch studies of Cadmium and Lead sorption using Low Cost Biosorbents” undersöker 

Bakyayita sorptionsförmågan hos fem olika biomassor. Som ett vidare arbete av hans studie 

fastställde två studenter vid KTH, Linda Netz och Elin Salmonsson, år 2014 i sitt 

examensarbete “Biomassa för rening av metallkontaminerat grundvatten” den teoretiska 

katjonbyteskapaciteten för fem olika biomassor. Varav fyra av dessa undersökta biomassorna 

var densamma som i  Bakyayitas studie. Båda dessa studier har visat att biomassa från Musa 

spp och Coffea canephora, vilka är en sorts bananplanta respektive kaffeplanta vanligt 

förekommande i Uganda, teoretiskt sett skulle vara lämpliga för rening av vatten från 

metaller. 
 

Ett annat examensarbete från KTH, "Evaluation of the levels of selected trace metal pollutants 

in groundwater and soil from protected springs in peri-urban Kampala, Uganda" av Shler 

Moulodi och Jessica Thorsell, undersökte år 2013 vattenkvalitén hos grundvattnet från några 

vattenkällor som används till dricksvattenförsörjning i Ugandas huvudstad Kampala. Studien 

visade att halterna av spårmetaller i vattnet var låga och delvis underskred WHO:s 

standardgränsvärden för dricksvatten. Däremot visade sig de lakbara metallkoncentrationerna 

i jorden vara förhöjda för vissa metaller vilket kan komma att utgöra en risk för förorening av 

grundvattnet. Det har ännu inte genomförts studier kring sorptionsförmågan för biomassa från 

Musa spp och Coffea canephora då vattnet samtidigt innehåller flera olika metaller som 

potentiellt skulle kunna konkurrera och påverka reningsförmågan. 
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1.3 Syfte och mål   

Syftet med arbetet är att bidra med ny data och information för praktiskt tillämpning av 

biomassa från Musa spp och Coffea canephora vid dricksvattenrening av bly i Uganda.  
 

För att uppfylla syftet skulle dessa mål uppnås: 

1. Fastställa den teoretiska sorptionskapaciteten hos biomassa från Musa spp och Coffea 

canephora för ett referensprov av vattenlösning med naturlig jonstyrka och enbart bly. 
2. Fastställa om bly kan renas från dricksvatten med biomassa från Musa spp och Coffea 

canephora samt om konkurrensen från mangan och kalcium har betydelse för 

sorptionsförmågan för dessa. 
3. Jämföra de två biomassornas lämplighet för rening av dricksvatten utifrån olika 

sammansättningar hos vattnet samt visa detta grafiskt. 

1.4 Avgränsningar 
 Arbetets fokus var på rening av tungmetallen bly. Detta trots att andra metaller som 

finns i miljön också skulle kunna vara en potentiell hälsorisk. 

 Arbetet gjorde enbart reflektioner till förhållanden i Uganda. Resultaten som framgår 

kan möjligtvis även appliceras i andra länder, men det togs ingen hänsyn till detta i 

denna studie. 

 Studien inkluderade endast biomassa från Musa spp och Coffea canephora och inga 

fler då tidigare studier har visat att just dessa två biomaterial är lämpligare än andra för 

att rena vatten. 

 De vattenprover som konstruerades för att fastställa sorptionskapaciteten hos 

biomassorna var baserade på halter av kalcium och mangan från källor i Uganda. 

Dock användes mätvärdena från källorna enbart som referensvärden till de halter som 

användes för proverna. Vattenproverna rekonstruerades därmed inte för att exakt 

efterlikna någon specifik källa. Detta för att en alltför komplicerad sammansättning 

hos vattenproverna skulle bli för svår att tyda och alltför tidskrävande.  

 På grund av begränsad tid undersökdes enbart en uppsättning av sex vattenprover med 

olika vattensammansättningar, inklusive referensprov. 
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2. Teoretisk bakgrund 
Den teoretiska bakgrunden beskriver den kemiska teorin och de olika processer som ligger till 

grund för studien. Här redogörs för de metaller som har använts i studien samt deras påverkan 

på människor. Även de två biomassorna som har använts presenteras mer ingående och deras 

betydelse för Uganda beskrivs. 

 
2.1 Kemisk teori 

Metallers förekomst och transport i mark och vatten beror av de kemiska förhållandena på 

platsen och de kemiska processer som sker mellan metaller och jordmaterialets partikelytor. 

Den kemiska mekanism som är av betydelse för en biomassas upptagningsförmåga av 

metaller är sorption. Sorption har stor betydelse för vattnets och olika ämnens transport 

genom marken och vidare till grund- och ytvattnet eller andra källor för dricksvatten. 

2.1.1 Sorption 

Sorption betår av de kemiska processer där ett ämne antigen absorberas eller adsorberas till ett 

annat ämne. Absorption innebär att ett ämne upptas och helt omsluts av ett annat ämne i en 

annan fas medan adsorption är de kemiska processer där ämnen i exempelvis vattenlösningar 

binds med ytan av ett material. Sorptionsförmågan beskriver på detta sätt den totala 

upptagningsförmågan av olika ämnen, bland annat metalljoner, för ett organiskt material 

(Gustafsson, et al., 2008).  

 

Absorption kan delas in i en fysikalisk och en kemisk absorption. Där båda dessa involverar 

omslutande av ett ämne i en annan. Där den kemiska absorptionen även omfattar kemiska 

reaktioner mellan ämnena, medan den fysikaliska absorptionen inte gör det (General 

Chemistry, 2010). Absorption kan inte helt uteslutas inför vår laboration, men denna kemiska 

process har mindre betydelse för biomassors upptagningsförmåga av metaller. Den andra 

sorptionsprocessen är adsorption och har en större betydelse och består av flera 

reaktionsprocesser. Av betydelse för en biomassas upptagningsförmåga är jonbyten, 

ytkomplexbildningar och hydrofob adsorption. Dessa kemiska mekanismer sker oftast 

parallellt i olika utsträckningar beroende på faktorer som typ av biomassa, den specifika 

rektionsytans storlek och förhållandet i omgivningen.  

 

Partikelytor hos organiskt material kan ha en laddning. Till följd av denna laddning kan lösa 

joner attraheras elektrostatiskt till ytorna. Denna elektrostatiska bindning mellan joner och 

partikelytor är relativt svag och jonerna kan därför lätt bytas ut mot andra joner. Fenomenet 

kallas därför för jonbyte. Lösa joner, i första hand katjoner, kan även bilda komplex med syret 

i ytgrupperna hos biomassors partikelytor. Detta kallas ytkomplexbildning och är 

jämförelsevis starkare bundna till partikelytan, men dessa kan även bytas ut mot andra joner 

under vissa förhållanden. Den hydrofoba adsorptionen beror istället på ett organiskt ämnes 

oförmåga att lösas i polära lösningsmedel som exempelvis i vatten (Gustafsson, et al., 2008).  

 

I denna studie kommer de olika specifika kemiska mekanismerna, som beskrivits ovan, inte 

att urskiljas närmare eller att undersökas separat. Dessa ligger dock till grund för att förstå vad 

som sker vid biomassornas sorption av bly från vattnet. Studiens fokus är alltså hur stor total 

mängd bly som kan upptas av de olika biomassorna ur vattnet. I denna rapport kommer därför 

’sorption’ och ’reningsförmåga’ att innebära samma sak. 
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2.1.2 Biomassornas adsorptionsförmåga och pH-beroende 

Att biomassor undersöks för att utveckla nya sätt att rena vatten beror på att organiskt material 

har distinkta adsorptionsegenskaper på grund av dess ytstruktur och sammansättning. Delar av 

det organiska materialets partikelytor är icke-polära, medan andra är polära. Partikelytornas 

poläritet kommer från att ytorna består av i huvudsak dissocierbara karboxylgrupper (-

COOH), men även fenolgrupper (-ArOH) är ofta förekommande. Dessa ytgrupper kan lämna 

vätejoner till omgivande vatten vid högt pH, eller återta vätejoner från omgivande vatten vid 

låga pH. Det är genom denna dissociationsprocess av dessa grupper som partikelytans 

negativa laddning uppkommer. Partikelytorna dissociationsgrad bestämmer därför poläriteten 

hos denna och möjligheten till adsorption. Vilket i sin tur beror av omgivningens pH nivå. 

Partikelytor som dessa har därför så kallad variabel laddning. Vilket betyder att partikelytans 

laddning kan förändras beroende på omgivningens pH-nivå. Dissociationsgraden påverkas 

även av storleken av biomassans specifika reaktionsyta och omgivande jonstyrka. En ökning i 

någon av dessa faktorer medför en ökad dissociationsgrad (Gustafsson, et al., 2008).  

 

Biomassors pH-beroende har stor inverkan på dess attraktionsmöjligheter till joner och 

därmed också dess adsorptionsförmåga generellt. Katjoner binds starkast vid höga pH till 

biomaterial, då dissociationsgraden är hög och partikelytan har större negativ nettoladdning. 

Som en motsats binds anjoner starkast vid låga pH, då dissociationsgraden är låg. Metall-

katjoner attraheras därför starkt till organiskt material. Organiskt material, däribland 

humusämnen, binder dessutom metalljoner starkare vid lägre pH i jämförelse med 

jordmaterial som järnoxider. Dock är humusämnen lösliga i vatten vid högre pH, och därmed 

sjunker reningsförmågan vid sådana pH-värden. Även adsorptionen i sig kan påverka pH i 

omgivningen. Då katjoner medvekar i ytkomplexbilningar sänks pH genom att partikelytan 

släpper ifrån sig vätejoner för att göra plats för ytkomplexbindningen. Anjoners medverkan i 

ytkomplexbildning minskar däremot partikelytans positiva laddning och höjer pH. Detta sker 

genom att ytan kompenserar för sig ökning av negativ laddning genom att binda in vätejoner 

till närliggande ytgrupper (Gustafsson, et al., 2008). 

 
2.1.3 Löst organiskt kol (DOC) 

Löst organiskt kol, även kallat DOC (eng. Dissolved organic carbon) är det organiska material 

i storleksordningen mindre än 0,45 µm som förekommer i en vattenlösning (ISO, 1999). Det 

organiska kolet i vatten härstammar ofta från nedbrytning av organiskt material från växter 

och djur och utgör en viktig del av transporteringen av metaller i vattensystem, då de binder 

starkt till metaller genom komplexbindning och tar med sig metallerna genom 

vattensystemen. Eftersom DOC konkurrerar starkt med det fasta organiska materialet om 

metalljoner utgör de en sorptionsminskande faktor för den fasta biomassan (Gustafsson et al, 

2008). DOC är även en riskkälla till ett förhöjt metallupptag för djur och människor och det 

rekommenderade gränsvärdet för koncentartionen i grundvatten för dricksvattenanvändning är 

2 mg/L (EPD, 2001). 

2.2 Metallerna 

De metaller som ingår i studien är bly, mangan och kalcium. Det är för bly som 

sorptionsförmågan fastställs. Mangan och kalcium ingår som konkurrerande metaller. 

Anledningen till att dessa metaller undersöks är att det finns hälsomässiga apekter kring 

metallerna samt att de förekommer i dricksvattnet i Uganda.  
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2.2.1 Bly 

Bly (Pb) är en så kallad tungmetall, vilket betyder att det har en densitet som är högre än 

4500-5000kg/m3 (Nationalencyklopedin, 2015). Den är starkt adsorberande, adsorptionen är 

generellt sett starkast vid höga pH-värden, men även vid låga pH-värden har hög adsorption 

uppmäts (Berggren Kleja et al, 2006). Metallen har traditionellt använts inom många 

industrier, framförallt i elektriska batterier (Goyer, 1990). Exempel på andra 

användingsområden för bly är i kablar, ammunition eller som fiskesänken 

(Kemikalieinspektionen, 2006). Dessutom användes det länge som tillsats i bensin 

(Folkesson, 2005). I Uganda förbjöds bensin med bly så sent som 2005 (Graber, et al., 2010). 

Detta betyder att det kan finnas kvar blyföroreningar i marken. Bly är giftigt för både 

människor och djur och det ackumuleras i kroppen istället för att brytas ner. Främst får vi i 

oss bly genom mat och vatten (Goyer, 1990). Väl i kroppen kan det bidra till nedsatt 

njurfunktion, blodbrist och nervskador. Barn är dessutom känsligare för bly än vuxna, bly kan 

störa hjärnans utveckling och det finns studier som visar på en koppling mellan höga blyhalter 

i blodet och minskad intelligenskvot (Folkesson, 2005). Det internationellt rekommenderade 

gränsvärdet för bly i dricksvatten är 10 µg /L (WHO, 2011a). 

2.2.2 Mangan 

Mangan (Mn) är en av de metaller som finns i överflöd i jordskorpan (ATSDR, 2000). 

Liksom bly är det en tungmetall, men till skillnad från bly är det ett livsnödvändigt ämne för 

växter och djur då det ingår i många enzymsystem och är viktigt för oxidations- och 

reduktionsprocesser (Folkesson, 2005). Metallen används främst i järn- och stållegeringar, 

men återfinns även i batterier, glas och fyrverkerier. Den förekommer naturligt i både yt- och 

grundvatten, men människor får främst i sig mangan genom föda. Nötter, baljväxter och frukt 

innehåller mycket mangan (ATSDR, 2000). Dock kan mangan i stora mängder enligt vissa 

studier vara skadligt för hjärnan och påverka intelligensen hos barn (Children’s Helath, 2014). 

Världshälsoorganisationen har dock tagit bort sitt tidigare gränsvärde på 400 µg /L i 

dricksvatten då de anser att en naturligt varierad kost innehåller betydligt mer mangan än 

detta riktvärde. Mangan kan däremot få dricksvatten att ändra färg och smak, men en 

manganhalt under 0.05 mg/L har konstaterats som acceptabel (WHO, 2011b). 

2.2.3 Kalcium 

Kalcium (Ca) klassificeras som en lättmetall. Jonformen tillhör gruppen baskatjoner (Ca
2+

, 

Mg
2+

 och K
+
) och binds både genom jonbyten och av ytkomplexbildning till ytgrupper men är 

inte speciellt konkurrenskraftig gentemot andra katjoner (Gustafsson, et al., 2008). I likhet 

med mangan finns kalcium i naturligt överflöd i jordskorpan. Även kalcium är livsnödvändigt 

och behövs i människokroppen för att stärka skelett och tänder. Det förekommer naturligt i 

både vatten och föda, framförallt i mjölkprodukter och fisk. När kalcium omnämns så är det 

oftare brist på kalcium som berörs än för höga halter av kalcium i kroppen. Brist på kalcium 

kan orsaka tillväxthämning, medan för mycket kalcium kan skada vävnader och njurarnas 

funktion. Det finns inga direkta riktvärden för hur mycket kalcium som klassas som för 

mycket och inte heller några internationella riktlinjer för kalciummängden i dricksvatten. Den 

dagliga intagna dosen bör dock inte understiga 600 - 900 mg beroende på ålder och kön 

(Livsmedelsverket, 2015). I Norsjö kommun har man satt upp 100 mg/L som gränsvärde för 

kalcium i dricksvatten (Norsjö kommun, 2011). 

2.3 Biomassorna 

Rester från växtmaterial, såsom skal och stjälkar, har normalt en liten eller ingen möjlighet att 

återanvändas i stadsmiljöer och klassificera därför oftast som avfall. Ett sätt att främja en 

hållbar utveckling i landet är att minska detta avfall genom att sträva mot en mer cirkulär 

ekonomi. I en cirkulär ekonomi ses avfall som en resurs snarare än något oönskat, vilket 
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betyder att så mycket material som möjligt ska återvinnas och återanvändas (Zils, 2014). 

Användningsområdena för rester från växtmaterial är inte särskilt många, men en del 

forskning pågår redan nu om hur man skulle kunna använda dem för att på ett billigt sätt rena 

vattenkällor från olika hälsofarliga metaller (Bakyayita, 2014). I denna studie fastställs 

sorptionsförmågan av bly hos två sådana biomassor som är naturligt förekommande i Uganda, 

Coffea canephora och Musa spp. Båda dessa biomassor har i tidigare studier visat sig vara 

lämpliga för detta ändamål, ur ett ekonomiskt- och hållbarhetsperspektiv (Netz & 

Salmonsson, 2014; Bakyayita, 2014). 

2.3.1 Coffea canephora 

Coffea canephora är en kaffeplanta och kallas även för robustakaffe. Den förekommer 

naturligt i fuktiga klimat i flera delar av Afrika, bland annat i västra Afrika, Kongo och 

Uganda (Dr. Dagoon, 2005). Robustakaffet odlas på stora plantager i Uganda, landet är bland 

världens största exportörer av kaffesorten (International Coffee Organization, 2015). Ugandas 

klimat och jordar gör att kaffeplantan växer naturligt bra och kan skördas året om, dessutom 

behöver inget bekämpningsmedel användas på plantagerna (NUCAFE, 2012). Detta innebär 

att rester från kaffeplantan kan användas för att försöka rena vatten, utan risker av 

föroreningar från bekämpningsmedel. Till följd av den stora produktionen är biomassa från 

plantan lättillgänglig. Biomassan av intresse består av kaffebönornas torkade skal och har till 

just denna studie inhämtats av Doktoranden Grace Bakyayita (se Figur 2.1). Coffea 

canephora innehåller naturligt en viss mängd metaller, bland annat mangan och kalcium. Den 

naturliga manganhalten är 11,5 µg /g och kalciumhalten är 1329 µg /g (Bakyayita, 2013). 

 

 
Figur 2.1. Biomassa från Coffea canephora som  

används i studien [foto: Fredrick Regnell].  
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2.3.2 Musa spp 

Musa spp är ett samlingsnamn för bananplantor som förekommer naturligt i Uganda. 

Bananplantor har traditionellt sett alltid använts av lokalbefolkningen och de tidigaste bevisen 

för att bananplantan funnits i landet går så långt bak som till 1300 f.Kr. (Karugaba & Kimaru, 

1999). Frukten från plantorna, som kallas matbanan eller även ibland kokbanan, är ofta större 

än traditionella bananer och används inom matlagning. Uganda är det land i världen som har 

högst matbananskonsumtion per capita (Clarke, 2003). Enligt International Food policy 

research Institute är fler än 7 miljoner människor i Uganda, ungefär 20 procent av landets 

befolkning, beroende av matbananer som antingen föda eller inkomst (Kikulwe & Wesseler, 

2008). 

 

Musa spp odlas, likt Coffea canephora, på stora plantager i landet och vanligtvis används inte 

bekämpningsmedel på plantorna, även om dessa kan utsättas för skadedjur. Anledningen till 

detta är att risken med skadad skörd på grund av skadedjursangrepp inte rättfärdigar ett 

användande av bekämpningsmedel ekonomiskt (Kikulwe & Wesseler, 2008). Biomassa från 

plantan som används i studien består av torkade, gröna bananskal och även dessa är 

lättillgängliga till följd av den stora produktionen i landet. På landsbygden används 

bananskalen som djurmat eller i komposter, men i stadsmiljöer finns det inga direkta 

användningsområden för skalen vilka istället då kan bidra till att öka landets 

sophanteringsproblem (Bakyayita, 2014). I praktiken skulle skalen kunna samlas upp genom 

ett återvinningssystem, efter att befolkningen har konsumerat dem, för att sedan användas till 

vattenrening. Biomassan i just denna studie har inhämtats av Doktoranden Grace Bakyayita 

(se Figur 2.2). Även Musa spp har ett naturligt innehåll av metaller, manganhalten är 11,7 

µg/g och kalciumhalten är 198 µg/g (Bakyayita, 2013). 

 

 
Figur 2.2 Biomassa från Musa spp som används 

 i studien [foto: Fredrick Regnell]. 
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3. Metod  
Sorptionsförmågan av bly för biomassorna fastställdes genom att bestämma 

sorptionskapaciteten med mätvärden erhållna från en ICP-OES analys av vattenprover, dvs. 

en mätning av de kvarvarande mängderna av metaller efter sorption. Vattenproverna 

konstruerades genom att först bereda vattenlösningar med olika metallsammansättningar. De 

olika metallinnehållen i proverna konstruerades i syfte att testa konkurrensförhållandet mellan 

dessa. Därefter delades varje vattenlösning in i två lika stor volym för att sedan blandas med 

biomassa från Musa spp respektive Caffea canephora. Proverna sattes under skakning i 22 

timmar innan biomassorna filtrerades bort. De resterande halterna av de olika metallerna 

mättes sedan från extraktionslösningarna. En mätning av halten DOC och pH-värdet utfördes 

även för proverna. 

3.1 Preparation av prover 

Det beredes sex prover med vattenlösningar innehållande olika halter av bly, kalcium och 

mangan. Sammansättningarna hos proverna var baserade på data från källor i Uganda 

(Moulodi & Thorsell, 2013). Vattenlösningarna späddes med 0.01 M NaNO3, för att uppnå en 

naturlig jonstyrka som motsvarar markförhållanden hos källorna i Uganda. Vattenlösningarna 

justerades sedan till pH 5.0 genom tillsättning av HNO3 (salpetersyra) eller NaOH 

(natriumhydroxid), enligt en uppskattning av det naturliga värdet i marken baserat på tidigare 

mätningar (Moulodi & Thorsell, 2013; Bakyayita, 2014). 

 

Vattenprovernas sammansättningar som användes i studien och en beskrivning av dessa visas 

i tabellen nedan. 

Tabell 3.1 Vattenprovernas olika metallhalter. 

Prov Pb (µg/L) Mn (µg/L) Ca (µg/L) 

1 50 0 0 

2 50 73 0 

3 50 2800 0 

4 50 0 80000 

5 50 73 80000 

6 50 2800 80000 

 

1. Ett referensprov med lösning som avsågs att visa adsorptionsförmågan för bly utan 

konkurrens av andra metaller. 
2. En lösning som avsågs att visa eventuell konkurrens mellan bly och mangan vid 

likvärdig koncentrationer. 
3. En lösning som avsågs att visa eventuell konkurrens mellan bly och mangan, då 

koncentrationen av mangan var betydligt högre än bly. 
4. En lösning som avsågs att visa eventuell konkurrens mellan bly och kalcium. 
5. En lösning som avsågs att visa eventuell konkurrens mellan alla tre metaller, med 

låg koncentration av mangan. 
6. En lösning som avsågs att visa eventuell konkurrens mellan alla tre metaller, med 

hög koncentration av mangan. 
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Vattenlösningarna till varje delprov delades sedan upp i tre lika stora delprover om 70 ml där 

0,5 g torr biomassa tillsattes. Därmed konstruerades totalt 36 delprover. Biomassa från Musa 

spp tillsattes till de 18 första delproverna och biomassa från Coffea canephora tillsattes till de 

resterande 18 delproverna. Proverna sattes under skakning i 22 timmar för att säkerställa 

utbytet mellan biomassan och lösningen. Extraktionslösningen efter sorptionsprocessen 

separerades sedan från biomassan genom att först suga upp den ovanliggande lösningen från 

den sedimenterade biomassan med spruta, för att sedan filtrera lösningen genom ett filter och 

ett förfilter med porstorlek 0.45 µm respektive 1.2 µm. Därefter mättes pH-värdet för samtliga 

 delprov och en mätning av provernas DOC-innehåll utfördes. Den kvarvarande mängden av 

metallerna mättes från extraktionslösningarna genom en ICP-OES analys.. ICP-OES analysen 

har en detektionsgräns på ungefär 5 µg/L för Pb. 

3.2 Bearbetning av data 

Från analyserna erhölls data om koncentrationen av bly, men även för mangan och kalcium 

samt DOC i proverna. Resultaten av koncentrationerna, pH-värden och DOC kommer att 

redovisas som ett medelvärde för de tre delproverna för varje vattenlösning. 

 

Medelvärdet beräknades genom att summera samtliga delprover för varje 

vattensammansättning och sedan dividera med antalet prov. Exempel ges av ekvation (3.A): 

Standardavvikelsen beräknas sedan enligt ekvation (3.B): 

 

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

summeras för att sedan, divideras med 3 och tas roten ur 

 

Från halterna av bly som uppmättes beräknades även sorptionskapaciteten och 

sorptionsandelen. Sorptionskapaciteten beskriver hur mycket bly som ett gram biomassa kan 

rena från vattnet. Därmed beskriver den även, det mer praktiska, hur mycket biomassa det 

skulle krävas för att rena en viss mängd bly från vatten.  

 

Sorptionskapaciteten (µg/g) beräknades enligt ekvation (3.C): 

 

 

 

(3.C) 

 

Q  : Sorptionskapaciteten [µg Pb/g biomassa] 

C0 : Ursprunglig bly koncentration i extraktionslösningen [µg/L] 

Ce : Blykoncentration i extraktionslösningen vid jämvikt [µg/L] 

M : Mängden tillsatt biomassa  [g] 

V  : Extraktionslösningens volym [L] 

 

 

 

(3.A) 

 

 

 

 

 

(3.B) 

 0,679 0,619 1

3

,157
 0,818

 


2 2 2(0,818 0,679) (0,818 0,619) (0,818 1,157)
0,241

3
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Sortptionsandelen beskriver hur stor andel av den mängd bly i vattnet som har sorberats av 

biomassan. Detta visar biomassans reningsförmåga med den aktuella halten av bly i vattnet 

och mängden biomassa som användes i försöket.  

 

Den procentuella sorptionsandelen (%) ges av ekvation (3.D) : 

 
 

 

(3.D) 

 

E  : Procentuella sorptionsandelen, relaterat till den ursprungliga blyhalten i vattnet  [%] 

C0 : Ursprunglig blykoncentration i extraktionslösningen [µg/L] 

Ce : Blykoncentration i extraktionslösningen vid jämvikt [µg/L] 
 
 

Ett T-test utfördes för båda biomassorna mellan resultatet från referensprovet gentemot 

resultaten från de övriga vattensammansättningarna. Detta gjordes för att säkerställa 

mätningarnas statistiska signifikans, det vill säga att skillnaderna i mätningarnas värden inte 

enbart är slumpbaserade. T-testet beräknades i programmet Excel som då genererade en  

sannolikhetssiffra mellan 0 och 1.  
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4. Resultat 
ICP-OES analysen visade hur mycket av de olika metallerna som återstod i vattnet efter 

sorption av biomassorna. Resultatet för bly redovisas här som medelvärdet av de tre 

delproven för varje vattenlösning med standardavvikelse. Resultat för biomassa från Musa 

spp redovisas i tabell 4.1 och resultatet för biomassa från Coffea canephora redovisas i tabell 

4.2. Samtliga mätvärden, inklusive mangan och kalcium, från ICP-OES analysen hittas i 

Appendix 1. 

Tabell 4.1. Medelvärdet av mängden bly kvar i vattenproverna efter sorption till biomassa från Musa spp 

(bananskal) med standardavvikelser, sorptionskapaciteten med standardavvikelser samt sorptionsandelen i 

procent. 

 

Mängden bly som fanns kvar efter sorption med Musa spp låg mellan 0,201 µg/L och 4,163 

µg/L för de olika vattensammansättningarna. Standardavvikelsen var mellan 0 µg/L och 0,585 

µg/L. Detta innebar att samtliga blyvärden låg stabilt under den rekommenderade gränsen på 

10 µg/L även när standardavvikelsen var medräknad för denna biomassa. Det var inte 

uppenbart hur förekomsten mangan och kalcium påverkade reningsförmågan av bly, men en 

tydlig försämring av sorptionsförmågan kunde ses då det fanns mangan men inget kalcium i 

vattnet. T-testet visade för Musa spp att skillnaderna för resultatet från prov 1 (referensprovet) 

och resultaten från proverna 2,3 och 4 (förekomst av någon enskild metall, mangan eller 

kalcium) var statistiskt signifikanta. Däremot var skillnaden inte statisktiskt signifikant mellan 

resultatet från prov 1 (referensprovet) och resultaten från proverna 5 och 6 (förekomst av 

mangan och kalcium samtidigt). Se Appendix 7 för fullständigt T-test resultat. Det kan dock 

konstateras att sorptionsförmågan inte har försämrats markant  vid förekomsten av både 

mangan och kalcium i vattnet. 

  

Musa spp  

Prov 
 

Pb/Mn/Ca Pb (µg/L) 
 efter 

sorption 

Standard-
avvikelse  

(+/-) 

Adsorptions-
andel 
(%) 

Sorptions-
kapacitet 

(µg/g) 

Standard-
avvikelse 

(±) 

1 50/0/0 0,818 0,241 98,36 6,87 0,4184 

2 50/73/0 4,163 0,323 91,67 6,64 0,0984 

3 50/2800/0 3,359 0,463 93,28 6,78 0,3917 

4 50/0/80000 0,201 0,000 99,60 7,07 0,2484 

5 50/73/80000 0,221 0,401 99,56 7,17 0,2008 

6 50/2800/80000 0,876 0,585 98,25 7,02 0,0836 
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Tabell 4.2. Medelvärdet av mängden bly kvar i vattenproverna efter sorption till biomassa från Coffea 

canephora (skal från kaffebönor) med standardavvikelser, sorptionskapaciteten med standardavvikelser 

samt sorptionsandelen i procent. 

 

Mängden bly som fanns kvar efter sorption med Coffea canephora låg mellan 2,787 µg/L och 

8,435 µg/L för de olika vattensammansättningarna. Standardavvikelsen var mellan 0,042 µg/L 

och 0,854 µg/L. Detta innebar att samtliga blyvärden låg under den rekommenderade gränsen 

på 10 µg/L även när standardavvikelsen var medräknad även för kaffeplantan. Dock var de 

flesta värdena knappt under 10 µg/L och det var även tydligt att förekomsten av metallerna i 

detta fall försämrade sorptionsförmågan av bly. T-testet visade för Coffea Canephora att 

skillnaden för resultatet från prov 1 (referensprovet) och resultaten från samtliga andra prover 

(förekomst av en eller båda metallerna) var statistiskt signifikanta. Se Appendix 7 för 

fullständigt T-test resultat. 

 

De båda biomassorna renade vattnet bra från bly, men Musa spp renade bättre än Coffea 

canephora. Skillnaden i sorptionsandelen syns tydligt då tabell 4.1 och tabell 4.2 jämförs. I 

figur 4.1 redovisas hur mycket bly som finns kvar i de olika vattenproverna och skillnaden 

mellan Musa spp och Coffea canephora. Här syns även att reningen av vattnet fungerade 

sämre för de båda biomassorna när det fanns mangan men inget kalcium i vattnet. 

Coffea canephora 

Prov 
 

Pb/Mn/Ca Pb (µg/L) 
 efter 

sorption 

Standard-
avvikelse  

(+/-) 

Adsorptions-
andel 
(%) 

Sorptions-
kapacitet 

(µg/g) 

Standard-
avvikelse 

(±) 

1 50/0/0 2,787 0,854 94,43 6,40 0,063 

2 50/73/0 8,435 0,153 83,13 5,94 0,177 

3 50/2800/0 7,701 0,348 84,60 6,09 0,138 

4 50/0/80000 6,466 0,042 87,07 6,10 0,172 

5 50/73/80000 6,873 0,792 86,25 6,08 0,131 

6 50/2800/80000 6,265 0,090 87,47 6,00 0,084 
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Figur 4.1. Visar hur mycket bly (µg/L) som finns kvar av den ursprungliga mängden av 50 µg/L för 

respektive prov efter sorptionen. 

 

Figur 4.1 visar att Musa spp renade vattnet från bly bättre än Coffea canephora, oberoende av 

vattensammansättningarna. Sorptionskapaciteten för de båda biomassorna var bra. De olika 

sammansättningarna på proverna visade inga större skillnader med avseende på 

sorptionskapaciteten. Sorptionskapaciteten presenteras i figur 4.2. Samtliga värden för 

sorptionskapaciteten med standardavvikelse hittas i Appendix 2. 

 

 

Figur 4.2. Visar hur mycket bly som varje gram av respektive biomassa kan uppta från vatten.  
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Från tabell 4.1 och 4.2 kan det utläsas att sorptionskapaciteten för Musa spp låg mellan 6,64 - 

7,17 µg/g och sorptionskapaciteten för Coffea canephora låg mellan 5,94 - 6,40 µg/g. Figur 

4.2 visar detta grafiskt och även här syns tydligt att Musa spp renade vattnet från bly bättre än 

Coffea canephora, oberoende av vattensammansättningarna. 

 

För proverna mättes pH-värden både före och efter sorptionsprocessen och mätvärdena 

redovisas i tabell 4.3. Resultaten visar att de olika vattensammansättningarnas pH-värden 

förändrats efter sorptionen. Extraktionslösningarna med biomassa från Musa spp visade på en 

ökning av pH-värdet för samtliga prover efter sorptionen, medan extraktionslösningarna med 

biomassa från Coffea canephora visade på både ökning och sänkning av pH-värdet. Om man 

ser till medelvärdet för Coffea canephora var den dock nästintill oförändrat jämfört med innan 

sorptionen. Samtliga mätvärden av pH hittas i Appendix 3. 

Tabell 4.3. Visar de olika provernas pH-värde före och efter  

sorptionen för båda biomassorna. 

 Före Efter 

Prov pH pH   
M. spp 

pH   
C. canephora 

1 5,08 6,391 5,604 

2 5,105 5,594 4,242 

3 5,042 5,534 5,152 

4 5,09 5,417 4,716 

5 5,003 5,400 4,714 

6 4,96 5,568 4,828 

Medel 5,047 5,650 5,043 

 

Resultaten från DOC-analysen visas i figur 4.3. Värdena för DOC-innehållet var relativt 

jämna över samtliga prover, oavsett biomassa och vattensammansättning. Detta tyder på att 

blyt i vattnet troligtvis inte har komplexbundit med DOC istället för att sorberas av de olika 

biomassorna. Mätvärden för DOC-innehållet hittas i Appendix 4. 
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Figur 4.3. Visar DOC-innehållets variation beroende på de olika vattenproverna. Figuren visar  

DOC-innehållets värde för samtliga 36 delprover med separata kurvor de två biomassorna. 
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5. Diskussion 
I detta avsnitt analyseras och diskuteras de resultat som har presenteras, de potentiella 

felkällor som har funnits under arbetet, samt källkritik. Det diskuteras även kring hur 

resultaten kan användas samt deras koppling till hållbar utveckling i Uganda. 

5.1 Analys av resultat 

Tabell 4.1 och tabell 4.2 visar att samtliga vattenprover renades bra då alla värden låg under 

det gränsvärde som WHO rekommenderar (10µg/L). För Musa spp låg samtliga värden väl 

under gränsvärdet, medan för Coffea canephora låg en del av värdena ganska precis under. 

Variationerna inbördes för Musa spp var stabila men för Coffea canephora så var de relativt 

stora. Den bästa respektive sämsta reningen när Coffea canephora användes var 2,787±0,854 

µg/L och 8,435±0,153 µg/L. För Coffea canephora minskar reningsförmågan då fler metaller 

än bly finns i vattnet och skillnaden mellan referensprovet och de andra proverna skilde sig 

även mer för Coffea canephora än för Musa spp.  

 

När det gäller sorptionskapaciteten så hade Musa spp den högsta sorptionen på 99,60 procent 

och den lägsta på 91,67 procent. Coffea canephora hade sitt högsta värde på 94,43 procent för 

referensprovet och det lägsta på 83,13 procent. Utifrån dessa siffror, och framförallt figur 4.1 

och figur 4.2 under ’Resultat’, är det tydligt att Musa spp har renat vattnet bättre från bly än 

vad Coffea canephora har gjort. Detta gäller även oberoende av vattensammansättningarna. 

En viktig detalj är att bly har visat sig vara den dominerande metallen, vilket betyder att de 

andra metallerna (mangan och kalcium) inte är konkurrenskraftiga mot bly för att bli 

sorberade av biomassan. Då denna studie har fokuserat på reningen av just bly så är detta 

resultat mycket aktuellt. 

 

Det har inte visats något tydligt samband mellan koncentrationen av mangan respektive 

kalcium och sorptionsförmågan av bly för proverna. Kalcium hade en liten eller ingen 

påverkan på sorptionen av bly, samtidtigt som påverkan av mangan var tvetydig. Exempelvis 

så renades referensprovet bättre än om det fanns mangan i vattnet, men då manganhalten var 

2800 µg/L så renades vattnet bättre än när manganhalten var 73 µg/L. Detta gäller för både 

Coffea canephora och Musa spp. Däremot är det tydligt från Figur 4.1 att Musa spp renar 

vattnet sämre då det finns mangan men inget kalcium i vattnet. I övrigt konstruerades inte 

något försöksled som testade konkurrensen mellan enbart mangan och kalcium. Indikationer 

på konkurrensförhållandet dem emellan antogs kunna tolkas från resterande prover, men för 

framtida användning och alternativa reningsmetoder, exempelvis för att rena de för höga 

halterna mangan som uppstår efter den sorptionprocess som används i denna studie, kan även 

denna aspekt komma att behöva testas. 

 

Det finns naturliga mängder kalcium och mangan i biomassorna som används i studien (se 

Appendix 5). En del av dessa naturligt förekommande metaller i biomassorna har släpps ut till 

vattenlösningen (se Appendix 1). De mängder av mangan och kalcium som släppt ut i 

vattenlösningen har ökat den totala koncentrationen av metaller i några av proverna i 

jämförelse med utgångshalterna. Halterna av kalcium på samtliga prover visade sig vara under 

gränsvärdet på 100 mg/L efter sorptionsprocessen. Däremot har halterna av mangan visat sig 

vara över gränsvärdet på 0,05 mg/L för flera av proverna. Biomassorna har visat sig bra i 

reningen av bly, men en eventuell tillämpning av biomassa för vattenrening måste även ha ett 

större helhetsperspektiv och ta hänsyn till andra faktorer. Detta bland annat för att förebygga 

mot lokalbefolkningens exponering av skadliga ämnen. Dricksvattenreningen från 
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grundvattenkällor kan därför behöva kompletteras med andra reningsmetoder utöver 

eventuella biofilter gjorda av skal från bananer eller kaffebönor.  

 

Bestämningen av pH-värdena efter sorptionen gjordes för att undersöka om några markanta 

förändringar hade skett. Tabell 4 visar att samtliga extraktionslösningar med Musa spp har 

ökat i pH-värde. Förutom referensprovet så har varje prov ökat med ungefär 0,5 i värde. 

Extraktionslösningarna med biomassa från Coffea canephorae har både ökat och minskat i 

pH-värde. Medelvärdet för Coffea canephora är dock nästintill oförändrat jämfört med innan 

sorptionen. Tolkningen av dessa resultat är att pH-värdet inte påverkats i betydande mening 

av sorptionsprocessen i studien men har likväl noterats för eventuell användning i framtida 

studier. 

 

DOC-innehållet i lösningarna analyserades för samtliga delprov efter sorptionen. Ett förhöjt 

DOC-innehåll skulle teoretiskt sett kunna vara förklaringen till en högre koncentration av bly 

kvar i delproven efter sorption. Eftersom DOC har stor förmåga att komplexbinda med bly 

skulle detta kunna innebära att metallen stannar kvar i vattnet bundet till DOC istället för att 

upptas av biomassan. Då DOC-kurvan är så pass jämn och inte visar något sådant samband, 

det vill säga alltså inte följer de uppmätta blyhalterna, kan denna teori uteslutas i detta fall. 

DOC-innehållet i extraktionslösningarna var dock för höga för dricksvatten, men detta är 

ingen fara då tanken är att biomassorna i praktiken kommer att utgöra filter i marken som 

vattnet sedan rinner igenom. Efter att vattnet har runnit igenom detta filter så kan man 

förvänta sig att DOC fastläggs eller bryts ner i naturliga markprocesser. 

5.2 Mängder och värden vid laboration och beräkningar 
Samtliga mängder och värden som har använts i försöken har baserats på tidigare studier. Här 

nedan följer beskrivningar och förklaringar till varför just dessa värden har använts. 

5.2.1. Vattenlösningarnas metallhalter 
Vattenlösningarnas metallhalter baserades på markdata från källor i Kampala (Moulodi & 

Thorsell, 2013). Det konstanta blyvärdet av 50 µg/L baserades på det högsta uppmäta värdet 

från studien. Enbart ett värde av koncentrationen på kalcium användes eftersom skillnaderna 

på koncentrationerna från mätdatan var små men ändå konstant mycket högre än bly- och 

manganhalterna. För mangan användes det högsta uppmätta värdet som övre värde. För det 

nedre värdet valdes ett mellanliggande värde. Anledningen till att valet föll på ett 

mellanliggande värde var att de lägre värdena från studien var så låga som 3 µg/L, vilket är så 

lågt att det eventuellt inte skulle ge några tydliga resultat. 

 

Värdena av vattenkällornas metallhalter från källorna i Kampala visar dock stora variationer. 

Det har därför varit svårt att bedöma denna data. Oavsett om dessa uppmätta värden är mer 

eller mindre tillförlitliga påverkar det inte syftet med detta arbete då arbetet inte grundas på 

exakta ursprungliga värden. 

5.2.2 Vattenlösningarnas pH-värde 
Vattenlösningarna justerades till pH 5.0, som ett konstant värde för alla proverna. Detta för att 

begränsa antalet variabler i studien. pH-värdet baserades på tidigare mätningar av marken hos 

vattenkällorna, samtidigt som tidigare studie av sorptionsförmågan vid olika pH-värden har 

visat att värden mellan 3.5-6 gör lite skillnad för dessa biomassors sorptionsförmåga 

(Bakyayita, 2014). 
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5.2.3 Mängden tillsatt biomassa 
Mängden biomassa som tillsattes vattenlösningarna har direkt betydelse för hur mycket bly 

som kan sorberas. Biomassan kan sorbera bly till den grad tills den blir mättad. Det kan 

förväntas att desto mer biomassa som tillsätts, desto mer bly kan renas. Om för mycket 

biomassa tillförs till proverna kan överflödet av biomassa ge ett missvisande resultat där 

biomassan per gram potentiellt skulle kunna rena mer än vad som visas av studien. Därför 

valdes mängden biomassa till 0,5 g baserad på tidigare undersökningar av biomassornas 

mättningsgrad. Vid laborationen uppmättes dock biomassa till mellan 0,46 g - 0,55 g. Vid 

uträkningarna av sorptionskapaciteten och sorptionsandelen har den faktiska mängden 

biomassa för respektive delprov använts. En fullständig lista över mängderna uppvägd 

biomassa hittas i Appendix 6.  

5.3 Potentiella felkällor 
Det finns naturligtvis utrymme för en del potentiella felkällor i alla laborationer som har 

utförts av människor. Här följer en diskussion över de felkällor som kan finnas i denna studie 

samt hur dessa har hanterats. 

5.3.1 Konstruering av vattenproverna 
En felkälla vid konstruktionen av vattenproverna uppstod vid pH-justeringen. 

Vattensammansättningarna pH-justerades till 5,0 genom att tillsätta en syra (salpetersyra, 

HNO
3
) eller bas (natriumhydroxid, NaOH) beroende på ursprungligt pH-värde tidigare i 

provet. Då mer vätska tillsätts så minskas den totala koncentrationen av metallerna i 

vattensammansättningen. Den tillsatta vätskan i varje vattensammansättning uppskattas dock 

vara en så liten mängd att felmarginalen endast blir marginell. 

5.3.2 pH-mätning 
Säkerheten vid pH-mätningarna beräknades till 93,6 procent. Detta är en relativt god 

felmarginal, dessutom har inte pH-värdet visat sig vara en avgörande faktor i denna studie.  

5.3.3 Detektionsgränsen för ICP-OES och utebliven ICP-MS analys  
Detektionsgränsen för ICP-OES analysen 5 µg/L för bly, vilket gör att samtliga värden under 

detta har en viss osäkerhet. Det måste därför antas att blyvärdena under detektionsgränsen är 

ungefärliga. En ICP-MS analys var planerad att göras, då denna har lägre detektionsgränser av 

metaller i vatten, men resultaten från den analysen uteblev. De värden som erhölls från ICP-

OES bedöms dock ge oss tillräckligt god information, vilket gör att generella slutsatser ändå 

kan dras. 

5.3.4 Antalet vattenprover 
Det kan alltid diskuteras om det finns en möjlighet att fler prover med olika 

vattensammansättningar hade gett tydligare och mer tillförlitliga resultat för hur pass bra de 

olika biomassorna kan sorbera bly, men innan laborationen utfördes kom vi fram till att just 

dessa vattensammansättningar bör vara tillräckliga för att tillfredsställa vårt syfte och de mål 

vi eftersträvade. 

5.4 Källkritik 
Det största arbetet med detta projekt har varit utformandet och utförande av 

laborationsundersökningarna. Detta krävde dock ett förarbete som bestod till större delen av 

research och litteraturstudie. Litteraturen som studerades låg till grund för laborationens 

metodik och förståelse för den bakomliggande kemiska teorin. Samtidigt syftar referenserna, 

från litteraturen som används i denna rapport, till att på ett naturligt sätt presentera ämnet och 

ge viktiga förkunskaper åt läsaren.  
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Som har nämnts i ’Diskussionen’ så har metodiken för laborationen, valen av mängder för 

metaller och biomassa samt valet av pH-värden baserats mycket på de arbeten som nämns i 

kapitlet ’Tidigare studier’. De värden som används i laborationen är i sig ungefärliga värden, 

samtidigt som den bakomliggande litteraturen har osäkerheter. De tidigare studiernas 

osäkerheter behöver inte nödvändigtvis bestämma tillförlitligheten för dessa i sig, men att 

använda dessa värden i kombination med denna studie bör göras med införståelse för detta. 

5.5 Användning i praktiken 
I praktiken kommer sannolikt inte vattnet som behöver renas att skakas i olika behållare 

tillsammans med biomassa i närmre ett dygns tid. Det slutliga målet med att testa olika 

biomassors sorptionsförmåga av hälsoskadliga metaller är istället att skapa olika slags filter 

som sen kan användas på strategiskt utvalda platser. Innan detta görs måste dessa filter 

naturligtvis testas, både teoretiskt och praktiskt. Innan filtrena tillverkas och testas måste man 

därför säkerställa att de teoretiskt kommer att fungera. Det är här som den utförda studien 

kommer in i bilden. 

5.5.1 Användning av biomassorna 
Denna studie som har utförts är en så kallad ”Batch-studie” där två olika biomassors 

sorptionsförmåga har uppmäts genom laboration. Om resultaten från Batch-studien är goda så 

finns det anledning att gå vidare med att göra en Kolumn-studie. I en sådan studie skapas 

olika filter, av biomassa i detta fall, som sedan placeras i ett antal kolumner med strömmande 

vatten. Vattnet kommer då att strömma genom filtrena ett antal gånger för att på så vis mer 

efterlikna verkliga förhållanden. Om resultaten från Kolumn-studien visar sig vara goda så 

finns det då anledning att gå vidare med att tillverka större biomassafilter för att försöka 

implementera dessa i verkligheten. 

5.5.2 Holistiskt synsätt 
Även om biomassor kan rena vatten från bly är det inte hela lösningen till problemen med 

otjänligt dricksvatten i Uganda. Ett mer holistiskt synsätt måste tillämpas då de använda 

biofiltrena i dagsläget inte går att återvinna eller återanvända utan därför skulle hamna på 

deponi. Detta kan på längre sikt bidra till att metallerna läcker ut i jorden och till vattnet igen. 

Detta problem behandlas inte i detta arbete, men är mycket viktigt att ta i beaktande då enbart 

ett filter av biomassa inte främjar den ekologiska aspekten av hållbara utveckling i landet på 

lång sikt. Teoretiskt sett skulle det bästa vara om det gick att utvinna metallerna från filtren 

för att sedan återanvända i industrier eller liknande, men det är en process som idag är väldigt 

avlägsen på grund av den tid och de ekonomiska resurser som skulle krävas för att bygga upp 

bland annat infrastrukturen kring detta. 

 

Det är även viktigt att tänka på att rening med biomassa inte är en fulländad reningsmetod. I 

detta arbete har det fastställts hur pass bra två olika biomassor renar vatten från metallen bly, 

men i praktiken finns det även många andra ämnen som är viktiga att rena innan dricksvattnet 

kan anses som tjänligt. Exempel på detta kan vara förhöjda manganhalter, vilket vi sett att 

dessa biomassor kan bidra till, men även hydrofoba bakterier och bakterier som finns i bland 

annat avföring. På grund av detta kan det vara aktuellt med ytterligare filter eller andra 

reningsmetoder som tar hand om dessa skadliga ämnen. 

 

Trots att dricksvattenrening med hjälp av biomassa inte är en definitiv lösning på så kan det 

vara ett bra sätt för Uganda att komma närmre en hållbar utveckling. Hållbar utveckling består 

av de ekonomiska, ekologiska och sociala aspekterna tillsammans. Att samtliga av dessa 
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aspekter blir fördelaktiga på längre är såklart en målbild, men det är väldigt svårt att uppnå i 

praktiken. Då Uganda är ett land i kraftig utvecklingsfas så kan det vara viktigt att sätta en 

viss prägel på landet tidigt i utvecklingen. Genom att börja implementera hållbara lösningar 

som är speciellt fördelaktiga för en, eller flera, aspekter av hållbar utveckling så kan det visa 

åt vilket håll landet vill sträva. Exempelvis så kan användningen av biomassafilter för 

vattenrening symbolisera att landet vill främja cirkulär ekonomi, att landet är kapabelt till att 

rena dricksvatten med hjälp av egna resurser eller helt enkelt att befolkningens hälsa är viktig. 
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6. Slutsats 
Vattensituationen i dagens Uganda är inte hållbar, men problemet är inte bara akut utan även 

komplext. Förhöjda halter av metallen bly i dricksvattnet, vilket kan leda till både skador och 

sjukdomar hos befolkningen, är inte det enda problemet, men det är definitivt ett av de 

främsta. Även om reningen av bly inte är en helhetslösning för vattensituationen i Uganda är 

problemet tillräckligt allvarligt för att det bör tas itu med så fort som möjligt. Förhoppningen 

är att denna studie ska kunna bidra till just detta med hjälp av de resultat som analyserna har 

gett. 

 

I studien har det fastställts att båda biomassorna lyckades rena samtliga 

vattensammansättningar till under WHOs gränsvärde för bly i dricksvatten (10µg/l). Detta 

trots förekomsten av andra konkurrerande metaller. Den teoretiska sorptionskapaciteten var 

för Musa spp 6,64 - 7,17 µg/g och för Coffea canephora 5,94 - 6,40 µg/g. Musa spp renade 

alltså vattnet från bly bättre än Coffea canephora, vilket gör att Musa spp är den biomassa att 

föredra om valet skulle stå mellan de två biomassorna. Musa spp hade bra sorptionskapcitet 

för samtliga vattensammansättningar, men då det fanns mangan men inget kalcium i vattnet så 

var sorptionskapaciteten något sämre. Trots att Musa spp visade sig vara den lämpligaste 

biomassan kan även Coffea canephora rekommenderas som biomassa för rening av bly då 

dess sorptionskapacitet fortfarande är bra, men det är i sådana fall viktigt att veta om vattnet 

innehåller andra metaller än bly då detta minskar biomassans sorptionskapacitet. Förutom 

ovan nämnt går det inte att urskilja något tydligt samband mellan hur förekomsten av 

metallerna mangan och kalcium förhåller sig till sorptionsförmågan av bly. 

6.1 Framtida användning 

Förhoppningen är att resultatet från denna studie kommer att bidra med ny data och 

information som kommer till god användning under vidare studier och utveckling av 

dricksvattenrening med hjälp av biomassor i Uganda. I första hand som komplement och 

bidrag till doktoranden Grace Bakyayitas forskning kring detta område, men även som allmän 

kunskap som kan gynna andra inom liknande forskningsområden. 

 

Studien som har utförs är relativt liten, begränsningarna har varit många på grund av 

tillgängliga resurser och tidsåtgång. Vi ser att vidare utveckling av liknande studier vore 

fördelaktigt för att få en heltäckande kunskap inom området. I denna studie undersöks bara 

reningsförmågan för bly, medan andra spårmetaller även kan vara av intresse för en sådan 

studie. Samtidigt har det funnits begränsningar för hur många prover som kunnat undersökas i 

detta arbete, vilket lämnar utrymme för eventuella utökade undersökningar. Då resultaten från 

studien visar att sorptionskapaciteten för de båda biomassorna är bra, så är slutsatsen att det 

finns anledning att testa båda dessa i en Kolumn-studie, med förhoppningen om att detta ska 

leda till en verklig implementering av biofilter vid vattenrening i Uganda.  
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Appendix 
 

Appendix 1 – Mängd metaller kvar i vattnet efter sorption 

 

Musa spp 

  Mn Ca Pb Pb  Standaravvikelse 

Prov Delprov  µg /L µg /L µg /L Medel  (+/-) 

1 1.1 129 838 0,68 0,82 0,24 

  1.2 97 803 0,62     

  1.3 102 540 1,16     

2 2.1 163 1039 4,42 4,16 0,32 

  2.2 164 645 3,71     

  2.3 152 593 4,36     

3 3.1 1368 963 3,30 3,36 0,46 

  3.2 1354 673 2,83     

  3.3 1416 656 3,95     

4 4.1 123 9022 0,20 0,20 1,70E-16 

  4.2 143 8435 0,20     

  4.3 122 10125 0,20     

5 5.1 171 11499 -0,16 0,22 0,40 

  5.2 162 10509 0,78     

  5.3 151 8306 0,04     

6 6.1 1152 8572 0,39 0,88 0,59 

  6.2 1118 7732 1,70     

  6.3 1092 7270 0,54     
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Coffea canephora 

  Mn Ca Pb Pb Standaravvikelse 

Prov Delprov µg /L µg /L µg /L Medel  (+/-) 

1 1.4 35 1779 3,85 2,79 0,85 

  1.5 30 1685 1,75     

  1.6 29 1668 2,76     

2 2.4 38 1743 8,40 8,43 0,15 

  2.5 42 1830 8,64     

  2.6 39 1774 8,27     

3 3.4 439 1955 8,07 7,70 0,35 

  3.5 438 1550 7,80     

  3.6 426 1975 7,24     

4 4.4 75 25995 6,48 6,47 0,04 

  4.5 80 29011 6,51     

  4.6 80 26259 6,41     

5 5.4 104 26389 7,07 6,87 0,79 

  5.5 111 28633 7,73     

  5.6 106 26928 5,82     

6 6.4 956 23832 6,18 6,26 0,09 

  6.5 960 23850 6,39     

  6.6 956 23376 6,23     
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Appendix 2 – Biomassornas soprtionskapacitet och sorptionsandel 

 Musa spp  

Prov Delprov  Sorptionskapacitet 
(µg/g) 

medel Standardavikelse 
(+/-) 

Sorptionsandel 
(%) 

medel 

1 1.1 6,28 6,87 0,4184 98,64 98,36 

  1.2 7,20   98,76  

  1.3 7,12   97,69  

2 2.1 6,51 6,64 0,0984 91,16 91,67 

  2.2 6,75   92,59  

  2.3 6,66   91,27  

3 3.1 7,11 6,78 0,3917 93,41 93,28 

  3.2 6,23   94,35  

  3.3 7,01   92,09  

4 4.1 6,97 7,07 0,2484 99,60 99,60 

  4.2 7,42   99,60  

  4.3 6,84   99,60  

5 5.1 6,88 7,17 0,2008 100,31 99,56 

  5.2 7,33   98,45  

  5.3 7,29   99,91  

6 6.1 7,09 7,02 0,0836 99,23 98,25 

  6.2 6,90   96,60  

  6.3 7,07   98,91  

 

 Coffea canephora 

Prov Delprov Sorptionskapacitet 
(µg/g) 

medel Standardavikelse 
(+/-) 

Sorptionsandel 
(%) 

medel 

1 1.4 6,33 6,40 0,0631 92,31 94,43 

  1.5 6,37     96,49   

  1.6 6,48     94,47   

2 2.4 5,94 5,94 0,1766 83,20 83,13 

  2.5 6,16     82,73   

  2.6 5,73     83,46   

3 3.4 6,24 6,09 0,1379 83,85 84,60 

  3.5 5,91     84,41   

  3.6 6,11     85,53   

4 4.4 5,97 6,10 0,1721 87,03 87,07 

  4.5 6,34     86,99   

  4.6 5,98     87,19   

5 5.4 6,26 6,08 0,1313 85,85 86,25 

  5.5 6,04     84,54   

  5.6 5,95     88,36   

6 6.4 5,90 6,00 0,0843 87,65 87,47 

  6.5 6,11     87,22   

  6.6 6,01     87,54   
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Appendix 3 - Samtliga pH-värden före och efter sorption 

Musa spp 

    Före Efter         

Prov Delprov  pH0 pH1 pH2 pH3 pH mean (1) pH mean (2) 

1 1.1 5,08 6,459 6,421 6,451 6,444 6,391 

  1.2   6,258 6,298 6,31 6,289   

  1.3   6,419 6,454 6,445 6,439   

2 2.1 5,042 5,615 5,161 5,616 5,464 5,594 

  2.2   5,657 5,653 5,653 5,654   

  2.3   5,664 5,662 5,663 5,663   

3 3.1 5,003 5,573 5,578 5,579 5,577 5,534 

  3.2   5,61 5,612 5,609 5,610   

  3.3   5,513 5,51 5,498 5,507   

4 4.1 5,105 5,444 5,441 5,438 5,441 5,417 

  4.2   5,424 5,423 5,422 5,423   

  4.3   5,393 5,385 5,381 5,386   

5 5.1 5,09 5,376 5,375 5,377 5,376 5,400 

  5.2   5,38 5,376 5,374 5,377   

  5.3   5,449 5,446 5,443 5,446   

6 6.1 4,96 5,725 5,73 5,735 5,730 5,568 

  6.2   5,464 5,458 5,458 5,460   

  6.3   5,52 5,511 5,51 5,514   

 

Coffea canephora 

    Före Efter         

Prov Delprov pH0 pH1 pH2 pH3 pH mean (1) pH mean (2) 

1 1.4 5,08 5,599 5,607 5,63 5,612 5,604 

  1.5   5,573 5,58 5,582 5,578   

  1.6   5,618 5,626 5,625 5,623   

2 2.4 5,042 5,256 5,251 5,254 5,254 5,242 

  2.5   5,251 5,246 5,245 5,247   

  2.6   5,225 5,223 5,223 5,224   

3 3.4 5,003 5,164 5,162 5,162 5,163 5,152 

  3.5   5,213 5,211 5,209 5,211   

  3.6   5,086 5,082 5,078 5,082   

4 4.4 5,105 4,742 4,736 4,727 4,735 4,716 

  4.5   4,705 4,689 4,693 4,696   

  4.6   4,725 4,714 4,713 4,717   

5 5.4 5,09 4,739 4,73 4,73 4,733 4,714 

  5.5   4,702 4,687 4,684 4,691   

  5.6   4,727 4,715 4,712 4,718   

6 6.4 4,96 4,785 4,78 4,778 4,781 4,828 

  6.5   4,888 4,879 4,879 4,882   

  6.6   4,826 4,819 4,818 4,821   
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Appendix 4 -  DOC värden för samtliga delprov 

 
Musa spp Coffea canephora 

Prov Delprov DOC (mg/L) Delprov DOC (mg/L) 

1 1.1 353 1.4 279 

  1.2 285 1.5 304 

  1.3 281 1.6 276 

2 2.1 295 2.4 266 

  2.2 345 2.5 301 

  2.3 306 2.6 293 

3 3.1 345 3.4 276 

  3.2 310 3.5 286 

  3.3 280 3.6 285 

4 4.1 269 4.4 245 

  4.2 283 4.5 236 

  4.3 258 4.6 262 

5 5.1 268 5.4 253 

  5.2 267 5.5 230 

  5.3 266 5.6 258 

6 6.1 235 6.4 252 

  6.2 262 6.5 225 

  6.3 280 6.6 230 
 

 

 

Appendix 5 – Biomassornas naturliga innehåll av metaller  

 

Naturliga värden     

 
Ca (µg/g) Mn (µg/g) Ca (µg/L) Mn (µg/L) 

Musa Paradisiaca 198 11,7 1414 83,57 

Coffea canephora 1329 11,5 9493 82,14 
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Appendix 6 – Mängd biomassa för respektive delprov   

Prov Delprov Musa spp (g) Delprov C. canephora (g) 

1 1.1 0,55 1.4 0,51 

  1.2 0,48 1.5 0,53 

  1.3 0,48 1.6 0,51 

2 2.1 0,46 2.4 0,47 

  2.2 0,53 2.5 0,5 

  2.3 0,46 2.6 0,49 

3 3.1 0,51 3.4 0,48 

  3.2 0,47 3.5 0,49 

  3.3 0,48 3.6 0,52 

4 4.1 0,49 4.4 0,49 

  4.2 0,48 4.5 0,47 

  4.3 0,48 4.6 0,51 

5 5.1 0,5 5.4 0,51 

  5.2 0,47 5.5 0,48 

  5.3 0,51 5.6 0,51 

6 6.1 0,49 6.4 0,52 

  6.2 0,49 6.5 0,5 

  6.3 0,49 6.6 0,51 

 

 

Appendix 7 – T-test av referensprov mot samtliga andra prover 

 

T-Test (Musa spp.) 

 Type 1 Type 2 

Ref. mot 2 0,001784326 0,000150459 

Ref. mot 3 0,002345869 0,001162626 

Ref. mot 4 0,034177412 0,011120148 

Ref. mot 5 0,131054944 0,072774522 

Ref. mot 6 0,460651222 0,451603875 

 

T-Test (Coffea Canephora) 

 Type 1 Type 2 

Ref. mot 2 0,0070168 0,000387407 

Ref. mot 3 0,0065568 0,000832234 

Ref. mot 4 0,0132183 0,001848135 

Ref. mot 5 0,0248243 0,003858156 

Ref. mot 6 0,017339 0,002305039 
 

 

 

    


