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Sammanfattning 

För att en hållbar utveckling ska kunna nås enligt de 17 miljömålen från Paris krävs en enkel 

och billig metod för vattenrening. Denna rapport behandlar en relativt oprövad metod som 

innebär att man ska rena metallförorenat vatten med hjälp av adsorptionsytor hos biomassa. 

Syftet med rapporten är att ta reda på ifall koppar- och koboltjoner skulle kunna bindas till 

vassväxten Cyperus papyrus och bomullsväxten Imperata cylindrica. Hur konkurrensen 

mellan kopparn och kobolten påverkar adsorptionen till biomassan samt vilken av 

biomassorna som lämpar sig bäst för rening skall också fastställas. Området som granskades 

var den koppar- och koboltförorenade floden River Nyamwamba i Uganda vilket gjorde att 

metallerna koppar och kobolt studerades. Biomassorna Cyperus papyrus och Imperata 

cylindrica växer i stor utsträckning i Uganda så dessa valdes ur ett hållbarhetsperspektiv då 

eventuella transporter kan minimeras. Adsorptionsförmågan av metallerna bestämdes genom 

en laboration där biomassorna kunde adsorbera mellan 45,55 - 69,84 % av kobolten och 

63,74 -77,54 % av kopparn hos de fyra olika lösningarna som testades. Imperata cylindrica 

visade sig ha en något bättre adsorptionsförmåga. Möjliga metoder som skulle kunna 

implementeras i samhället kan vara filter tillverkade av biomassa men det krävs fortfarande 

mer forskning inom området innan dessa kan tas i bruk. 
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Abstract 

In order to achieve sustainable development according to the 17 environmental goals from 

Paris, a simple and inexpensive method for water purification is required. This report 

addresses a relatively untested method in which metal contaminated water is purified using 

adsorption to surfaces in biomass. The report aims to find out if copper and cobalt ions could 

be tied to the Cyperus papyrus reed and cotton plant, Imperata cylindrica. How the 

competition between the copper and cobalt affects adsorption to the biomass and which of the 

biomasses that is most suitable for purification will also be determined. Since the studied area 

was the copper and cobalt contaminated River Nyamwamba in Uganda the metals copper and 

cobalt were examined. The biomasses Cyperus papyrus and Imperata cylindrica are widely 

spread in Uganda and were therefore chosen from a sustainability perspective since the 

transports can be minimized. The adsorption capacities of the metals were determined by a 

laboratory experiment in which the biomasses could adsorb between 45.55 - 69.84 % of the 

cobalt and 63.74 - 77.54 % of the copper in the four different solutions that were tested. 

Imperata cylindrica was found to have a slightly better adsorption capacity. Possible methods 

of implementation in society could be filters made of biomass, but more research is still 

required before these can be put into use. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords 

Cyperus papyrus, Imperata cylindrica, cobalt, copper, water purification 



III 
 

Förord 

Denna rapport är ett kandidatexamensarbete som gjordes på Kungliga Tekniska högskolan 

inom civilingenjörsprogrammet för energi och miljö. 

Ett stort tack skulle vi vilja ge till forskare Ann-Catrine Norrström inom mark- och 

grundvattenkemi på KTH som hjälpt oss med handleding, information och inspiration samt 

labborationsförberedelser. Trevliga möten och snabba svar via mejlen underlättade verkligen 

arbetet.   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vi människor måste ha vatten för att överleva och bristen på tillgången till rent vatten är en 

viktig global fråga. Denna fråga ingår i flera av de 17 globala miljömål som bestämdes 

mellan världens ledare i Paris 2015. För att vi människor inte ska överutnyttja våra resurser 

krävs det en förändring och utveckling av hur vi hanterar råvarorna idag. Ett viktigt steg för 

framtida generationer är att hälsan för de fattiga förbättras och deras livslängd och välmående 

ökar. Då spelar tillgången till rent vatten en betydande roll (FN 2016). Renlighet är en 

betydande faktor för att människor ska ha en bra hälsa och bristen på hygien och sanitet kan 

ge upphov till runt 50 olika typer av infektionssjukdomar (Burki 2015).   

 

Dagens vattenreningsteknik kan delas in i tre olika kategorier, filtrering, kokning eller rening 

med kemiska medel. Kokning är det vanligaste men det är ganska energikrävande då vattnet 

helst ska stormkoka för att få död på så många bakterier som möjligt (Leijonhufvud 2012). 

För att kunna nå ut till människor i utvecklingsländer krävs det en enkel, billig och effektiv 

reningsmetod.  

 

Uganda är ett relativt fattigt utvecklingsland som är i behov av bättre vattenreningssystem för 

att förbättra befolkningens hälsa. Därför ska denna rapport utreda om möjligen biomassorna 

Cyperus papyrus och Imperata cylindrica kan användas till vattenrening av tungmetaller. 

Dessa biomassor valdes på grund av deras förekomst nära den sjö (Lake George) som skall 

studeras men även för att de är relativt lätta att få tag på. Dessa är nämligen biologiskt avfall 

från jordbrukssektorn vilka annars inte har några större användningsmöjligheter (Bakyayita 

2014). Det område som valts att fokusera på är floden River Nyamwamba som innehar höga 

halter av koppar och kobolt. Dessa metaller läcker ut från en stor koppar- och koboltgruva i 

Kilembe och påverkar vattenkvalitén och livet i sjön Lake George som River Nyamwamba 

mynnar ut i (VS Hydro Pvt. Ltd, (VSH) & Centre For Research & Development 2010).   

1.1.1 Tidigare arbeten 

Denna rapport är en breddning inom detta forskningsområde som pågått under några år. 

Liknande arbeten som har gjorts är bland annat två tidigare kandidatexamensarbeten skrivna 

av Linda Netz och Elin Salmonsson (Biomassa för rening av metalkontanimerat grundvatten, 

2014) samt Chung Heng Chong och Fredrick Regnell (Fastställande av sorptionsförmågan av 

Musa spp och Coffea canephora, 2015). Skillnaden mellan rapporterna är att olika typer av 

metaller och biomassa har studerats. Det har även skrivits en licentialexamen inom 

forskningsområdet av dåvarande doktoranden Grace Kizito Bakyayita (Equilibrium and 

Kinetic Batch Studies of Cadmium and Lead sorption using Low Cost Biosorbents, 2014). 

Bakyayita samlade in avfall från olika odlingar i Uganda vilka användes under laborationen i 

denna rapport. Rapporten kommer ge en ökad kunskap om adsorption av metaller till två 

olika biomassor. Detta kan förhoppningsvis vara en del av de beslutsunderlag som kan leda 

till att åtgärder implementeras för att förbättra vattenkvaliteten i Uganda och även på andra 

ställen där det behövs. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka om man kan minska halterna av koppar och kobolt 

i vatten med hjälp av biomassorna Cyperus papyrus och Imperata cylindrica. Detta behöver 

göras eftersom rent vatten är essentiellt för människors hälsa och välbefinnande. 

  

Projektet ska bidra till en ökad förståelse för hur tungmetaller beter sig i vatten och om det är 

möjligt att rena förorenat vatten genom adsorption till utvalda biomassor. Projektets 

övergripande syfte är att ta fram en enkel och billig metod för rening av vatten i 

utvecklingsländer. Detta ska förhoppningsvis bidra till en utveckling mot ett mer hållbart 

samhälle. 

1.3 Mål 

● Undersöka om det är möjligt att binda koppar och kobolt i vatten till biomassorna 

Cyperus papyrus och Imperata cylindrica. 

● Jämföra konkurrensen mellan hur koppar och kobolt adsorberas av biomassorna. 

● Fastställa vilket av de två biomassorna som är mest lämpligt för rening av vatten. 

● Beräkna mängden biomassa som krävs för rening av ett vattendrag i Uganda. 

1.4 Litteraturgenomgång 

Information och fakta till detta arbete kommer från tidigare arbeten och rapporter som 

förmedlats av handledare Ann-Catrine Norrström. Sökningar har även gjorts på vetenskapliga 

rapporter, böcker samt tidsskrifter från sökmotorerna KTH bibliotek/DiVA och Google 

Scholar.  

 

1.5 Information och begrepp 

 

Nedan kommer olika begrepp och ord att förklaras för att underlätta förståelsen för hur 

laborationen har gått till och även ge en ökad kunskap till varför biomassan i teorin fungerar 

som reningsmetod.    

1.5.1 Katjoner   

En positivt laddad jon kallas för katjon. Katjoner kan delas in i fyra grupper efter deras 

fastläggningsegenskaper. Dessa grupper är hydroxidbildande metaller, starkt adsorberande 

metallkatjoner, medelstarkt adsorberande metallkatjoner och svagt adsorberande katjoner. 

Här hamnar kopparn under gruppen “starkt adsorberande metallkatjoner” (Gustafsson et al 

2010). 

1.5.2 Adsorption  

Adsorption är en typ av fastläggning (sorption) som innebär att ett löst ämne fastnar på fasta 

partiklar, t.ex. en yta i marken (lerpartiklar och humusämnen). Adsorptionen sker framförallt 

genom två mekanismer som kallas jonbyte och ytkomplexbildning, men kan även ske genom 

hydrofob adsorption för organiska ämnen. Det finns olika faktorer som påverkar adsorptionen 
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varav den viktigaste faktorn är pH. Då pH är högt binds katjoner genom att den negativt 

laddade ytan släpper ifrån sig vätejoner så att katjonerna kan komplexbindas. 

Koncentrationen av ämnen spelar också en viktig roll eftersom detta bland annat påverkar hur 

ämnena kommer att konkurera om platser på ytorna. Adsorptionen har en avgörande roll i hur 

fort ett löst ämne transporteras genom marken. Partiklar med stora ytor, som till exempel 

lermineral, oxidytor och humusämnen är de som har någon påtaglig adsorptionsförmåga 

(Gustafsson et al 2010). Motsatsen till adsorption, processen då metallen lossnar, kallas 

desorption (Berggren Kleja et al 2006).  

 

Många metaller bildar komplex med vanligt förekommande anjoner i vattnet (t.ex. hydroxid, 

karbonat, fluorid, sulfat, organiska syror). Metalljonen kallas i regel centraljon och den 

komplexbindande anjonen för ligand. Flera metaller, t.ex. Cu, hydrolyseras vid högt pH 

vilket innebär att molekyler klyvs och bildar joner (Gustafsson et al 2010). 

 

Jonbyte  

Om en partikel har en yta som är laddad kan denna yta attrahera joner som lösts i vattnet. 

Denna typ av adsorption ger ofta svaga bindningar mellan partikeln och den attraherade jonen 

eftersom jonen behåller ett skal av vattenmolekyler runt sig och därför befinner sig en bit 

ifrån partikelytan. Ytan på partikeln kan då behålla sin laddning och på grund av att jonbytet 

ger upphov till svaga bindingar kan den attraherade jonen lätt bytas ut om en jon med större 

laddning befinner sig i närheten (Gustafsson et al 2010).   

 

Ytkomplexbildning   

Då en partikelyta har en reaktiv ytgrupp (t.ex. OH eller COOH) kan det bundna vätet avges 

eller upptas vilket gör att ytgruppen får en laddning. Om en jon befinner sig i närheten av en 

laddad ytgrupp kan denna attraheras av gruppen och bilda ett så kallat ytkomplex. 

Ytkomplexbildningen (Bild1) gör ofta att jonen adsorberas närmare partikelytan och att 

bindningen är starkare än vad den skulle varit vid jonbyte. Detta gör i sin tur att partikelytans 

laddning ändras då jonen i princip kan antas vara en del av partikelytan (Gustafsson et al 

2010).  

 

 

Bild 1. Ytkomplexbindning.  

 

1.5.3 Katjonbyteskapacitet (CEC)  

CEC är ett mått på hur mycket positiva joner en yta kan binda, alltså ett mått på de negativa 

laddningarna i exempelvis marken. CEC kan räknas ut genom att summera de extraherade 

baskatjonerna (TEB) med den titrerade aciditeten (AU), CEC = TEB + AU. Desto högre 

CEC-värde en yta har desto fler positiva joner kan bindas från omgivningen. Ett högt värde 
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på CEC bidrar således till att öka buffertförmågan då fler katjoner kan tas upp. CEC anges 

vanligtvis i enheten cmolc/kg. Den spelar en viktig roll för växter eftersom denna förmåga 

avgör hur mycket näring som kan lagras i marken och utgöra ett förråd ur vilket växter kan ta 

upp näringsämnen (Gustafsson et al 2010).  

 

1.5.4 Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) 

 

Vid bestämning av koncentrationer av metaller kan en metod med namn Inductively coupled 

plasma mass spectrometry (ICP-MS) användas för att registrera små mängder föroreningar i 

en lösning. Analysen är en typ av masspektrometri som sker genom att en plasma joniserar 

atomerna i provet som sedan separeras efter massa och laddning varpå jonerna registreras av 

en detektor. ICP-MS-analysen är känslig för låga koncentrationer av ämnen som bildar 

positiva joner vilket gör att metoden ofta föredras framför många andra analysmetoder (Wolf 

2013).  

1.5.5 Biomassans egenskaper 

Biomassan har katjonbyteskapacitet och kan fungera som förråd av kväve, fosfor, svavel, 

bidra till vittring, sänka pH, binda CO2, hålla vatten samt binda/absorbera föroreningar så att 

dessa inte sprids till yt- och grundvatten. 

 

Metallerna kan få en ökad mobilitet då de binds till biomassan via komplexbindning och 

sedan transporteras med den då denna transporteras i vatten. Metallerna fastnar på ligander 

som finns inuti biomassan. De metaller som sitter fast på biomassan kan sedan desorberas 

vilket kan bidra till en ökad toxicitet och en försurning av vattnet då även syror kan frigöras 

(Norrström 2015). 

1.5.6 Biomagnifikation 

Biomagnifikation är ett fenomen som innebär att ämnen ansamlas och anrikas till en högre 

koncentration högre upp i näringskedjan. Detta eftersom organismer på högre trofinivåer 

förtärt andra organismer och på så vis ackumulerat de ämnen som funnits i dessa. Detta leder 

till att halten av bland annat miljögifter ökar högre upp i näringskedjan vilket kan ha toxiska 

effekter hos organismer (Gröndahl & Svanström 2010).  

1.6 Studieområdet 

Arbetet behandlar de miljöproblem som uppstår i ett område i Uganda där kopparbrytning 

bedrivs. Detta område ligger inom avrinningsområdet för Lake George i västra Uganda. 

Området valdes på grund av de problem med metallkontaminerat vatten som finns. 

1.6.1 Kilembegruvan  

Koppar- och koboltgruvan i Kilembe är belägen i Ruwnzoribergen i västra Uganda ungefär 

35 mil väster om Ugandas huvudstad Kampala. I gruvan utvinns koppar- och kobolthaltiga 

sulfider ur det sedimentära berget som genomgått en metamorfos. Gruvan var i drift mellan 

åren 1956 och 1978. Därefter har produktionen i gruvan avstannat på grund av politiska 

oroligheter. Gruvavfall och öppna gruvhål lämnades obehandlade vilket har gjort att vittring 
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har kunnat ske av de sulfidhaltiga metallmineralen (Hartwig et al 2005). Regnvatten har 

sedan kunnat transportera bort stora mängder av metallerna koppar och kobolt via vattendrag 

till den närbelägna sjön Lake George (Bailey, 1995). De uppmäta metallkoncentrationerna av 

metaller i lakvattnet från analysdata av Grace Bakyayita ligger på 1,6 mg/l för koppar och 

cirka 0,4 mg/l för kobolt. Gruvan togs åter i drift år 2015 efter finansiering från kinesiska 

investerare (Muchira 2015). 

1.6.2 Lake George 

Lake George är en del av “the Great lakes” i östra delen av Afrika och har ett medeldjup på 

2,4 m (Hartwig et al 2005). Runt Lake George finns runt 60 km
2 

våtmarker. Våtmarkerna har 

stora inslag av växten Cyperus papyrus som trivs i dessa miljöer (Norah Mutekanga 2014). 

Växtligheten i våtmarkerna fångar upp stora mängder föroreningar. Här finns även den 

ovanliga “flytande skogen” Ficus sycomorus L. som utgör habitat för många ovanliga arter 

som till exempel träskonäbben men även många andra fågelarter (Bailey 1995). Våtmarken är 

en av många våtmarker som ingår i Ramsarkonventionen, vilket innebär att man ska bevara 

och använda våtmarkerna på ett hållbart sätt (Ramsar 2014). I området finns många arter som 

är skyddade enligt konventionen (Ramsar appendix). Sjön har en viktig roll då den används 

till kommersiellt fiske (Bailey 1995). Under en 40 års period låg snittet av fångsten på 3000 

ton/år. Omkring 100 fiskare jobbar runt Lake George (Food and Argiculture Organisation 

Organization of the United Nations 2003).  

 

Lake George påverkas av tungmetaller, främst koppar och kobolt, som läcker från den 

närliggande gruvan i Kilembe. Våtmarkerna runt sjön har väldigt hög biodiversitet och 

tungmetallerna som kommer in i ekosystemet kan ge upphov till biomagnifikation och skapa 

både hälso- och miljöproblem. Lake George har en väldigt hög alkalinitet och pH mellan 9-

10 (Hartwig et al 2005). Sjöns höga pH-värde beror på dess alkalinitet men också på den 

fotosyntesen som algerna i sjön ger upphov till. Det diskuteras hur vattnet kan rensas och 

man måste börja med reningsarbetet i sjön inom en snar framtid (Bailey 1995). Flera floder 

mynnar ut i Lake George och en av de största är River Nyamwamba. Floden är runt 16,25 

kilometer lång och har ett avrinningsområde på 91,23 km
2
.  Denna rinner förbi gruvområdet i 

Kilembe och har en viktig funktion för jordbruket och för människor som lever i anslutning 

till floden (VS Hydro Pvt. Ltd, (VSH) & Centre For Research & Development 2010).  

1.7 Biomassor  

Två växter som växer i studieområdet i Uganda har studerats i detta arbete. Prover av dessa 

användes i den labb som genomfördes. Faktorer som gjordes att dessa biomassor valdes var 

att den fanns tillgänglig i närheten av det studerade området vilket är bra ur ett 

hållbarhetsperspektiv då transportsträckor kan minimeras. 
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1.7.1 Cyperus papyrus 

Cyperus papyrus (Bild 2) är en vassväxt som växer i produktiva våtmarker i Afrika 

(Kansiime et al 1995). Centrala och östra Afrika är rika på våtmarker och stora delar av dessa 

våtmarker domineras av papyrusväxter. Sudan och Uganda har mycket träskmarker vilket gör 

att eventuella transporter av papyrus för rening inte blir allt för långa om Lake George är 

målet. Papyrusväxterna utgör en viktig roll ekonomiskt men har även en påverkan på 

hydrologin och ekosystemen i området. Papyrusväxter producerar mycket biomassa och 

innehåller också en stor mängd kväve. Detta gör att dessa träskmarker utgör en viktig roll för 

många arter (Elhadi & Onisimo 2008). Tillväxthastigheten på mellan 9 till 15 kg/m
2
/år gör 

den till en av de snabbast växande växterna i världen (Norah Mutekanga 2014). 

 

 

Bild 2. Cyperus papyrus. Foto: pjt56 Wikimedia. Hämtad: 2016-01-31. 

1.7.2 Imperata cylindrica  

Imperata cylindrica (Bild 3) är en typ av bomullsgräs som växer i tropiskt klimat i Afrika och 

Australien. Växten tål torka bra och trivs bäst i lite surare lerjordar. Den ses ofta som ett 

ogräs på bland annat te, kaffe och risodlingar. växten kan användas till att stabilisera jordar 

och kontrollera erosion och de unga skotten fungerar som bra betesmark (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations). Växten växer till en höjd på mellan 1 till 1,5 

meter. Imperata är ett släkte av gräs som kan växa i kompakta jordar där det till exempel skett 

markförstöring eller packning av marken (Otsamo 2000). Imperata cylindrica har en 

tillväxthastighet på ungefär 2,3 kg/m
2
/år (Hartemink 2001). 

 

 
Bild 3. Imperata Cylindrica. Foto: Keisotyo Wikimedia hämtad: 2016-01-31. 
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1.8 Metaller  

Gruvan i Kilembe läcker ut koppar och kobolt i floden River Nyamwamba som rinner genom 

området. Dessa ämnens naturliga förekomst och hur deras toxicitet i för stora mängder 

påverkar människor och djur beskrivs nedan. Både koppar och kobolt är sulfidbindande vilket 

gör dem till så kallade “mjuka syror”. Dessa har en stor förmåga att utveckla kovalenta 

bindningar med en mjuk bas som sulfid (Gustafsson et al 2010). 

 

1.8.1 Koppar 

Koppar (Cu) är ett näringsämne som förekommer naturligt i små koncentrationer i många 

jordar. Ämnet är livsnödvändigt (essentiellt) för människor. Om kopparkoncentrationerna är 

höga blir ämnet dock toxiskt. Vid låga pH-värden binds koppar starkt till ytgrupper på oxider 

och humusämnen som innehåller syre. Kopparn binds framförallt genom ytkomplexbildning. 

Vid syrefria förhållanden löses kopparn ut ur vatten och bildar sulfiden covellit (CuS). 

Eftersom adsorptionen av koppar är stark blir ämnets omsättningstid i jorden lång. Då koppar 

kommer ut i vattendrag kan den lätt transporteras genom att binda till partiklar och kolloider 

(små partiklar) som består av bland annat organsikt material genom att bilda ytkomplex med 

dessa (Gustafsson et al 2010).  

 

Kopparns toxicitet beror på att kopparjoner kan förekomma både som envärt positiva Cu
+
 

joner och som tvåvärt positiva Cu
2+

 joner. Detta gör att kopparn kan medverka i flera 

livsviktiga enzymreaktioner. Men det kan också göra att viktiga processer i kroppen misstar 

kopparn för zink och att koppar därför kan ingå i enzymreaktioner som den inte borde ingå i 

(Goyer & Clarkson 2001). Förhöjda kopparalter i blodet tros bidra till en ökad risk för att 

utveckla alzheimer. Kopparintag genom dricksvatten är dessutom betydligt farligare än intag 

genom maten eftersom den oorganiska kopparn som ofta finns i grundvatten inte renas av 

levern och istället direkt kommer ut i blodsystemet (Brewer 2010). 

Kopparn är ett hormonstörande ämnen och kan framförallt slå hårt mot akvatiska organismer 

som t.ex. fiskar. I människan är de vanligaste symptomen av höga kopparhalter yrsel, 

uppstötningar och magsmärtor (Goyer & Clarkson 2001). 

Cu
2+

 är den vanligaste kopparjonen i vatten, dess rörlighet minskar också vid olika 

fastläggningsmekanismer som kan uppstå från jordpartiklar eller organiska material (Moulodi 

& Thorsell 2013).  

Medelhalten av koppar i jordskorpan ligger på 68 mg/kg (Berggren Kleja et al 2006). 

1.8.2 Kobolt 

Kobolt (Co) finns i jordskorpan där medelhalten ligger runt 30 mg/kg. Ämnet är vanligast i 

mafiska bergarter. Kobolthalten i dricksvatten är oftast mellan 1 och 2 mikrogram/liter (Gunn 

& Roberts 2013). Kobolt binds väldigt starkt till marken vid höga pH-värden samt är ganska 

lättlösligt då pH är lågt. Den vanligaste förekomsten av kobolt i vatten är Co
2+

. Då pH-värdet 

är högt adsorberas kobolt starkt med manganoxid vilket sedan kan komplexbinda med 

organiskt material i vattnet/marken (Berggren Kleja et al 2006). 
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Kobolt förekommer oftast som en biprodukt vid brytning av nickel eller koppar. Precis som 

koppar är metallen livsnödvändig i små mängder (främst som en beståndsdel i vitamin B12) 

och behövs framförallt i bildningen av röda blodkroppar. 

Höga halter av kobolt i dricksvatten kan leda till sköldkörtelsförstoring. Andra symptom av 

för stort koboltintag kan vara t.ex. förhöjt blodtryck, tinnitus, försämrad andning och dövhet 

(Goyer & Clarkson 2001).  

2. Metoder 

En laboration genomfördes för att undersöka biomassornas adsorptionsförmåga av koppar 

och kobolt. Litteraturstudierna användes som grund till den laboration som genomfördes. 

Grace Bakyayitas analyser av vattnet i studieområdet ligger till grund för de data som 

användes under laborationen. 

2.1 Laboration  

Fyra extraktionslösningar iordningställdes från standardlösningar där olika halter av koppar 

och kobolt blandats. Dessa späddes med 0,01 M NaNO3 för att simulera den naturliga 

jonstyrkan i vattnet i studieområdet. De fyra extraktionslösningarna hade koncentrationerna  

1,6 mg/l Cu 

0,400 mg/l Co 

1,6 mg/l Cu och 0,4 mg/l Co 

1,6 mg/l Cu och 1,6 mg/l Co   

 

Därefter vägdes 0,5 g av 2 mm stora Cyperus papyrusdelar (Bilaga 1) in i 12 centrifugrör och 

0,5 g av 2 mm stora Imperata cylindricadelar (Bilaga 2) vägdes upp i 12 centrifugrör. 45 ml 

av extraktionslösningarna tillsattes därefter till 3 centrifugrör som innehöll vardera biomassa 

vilket innebar tre replikat. Rören placerades i en skakmaskin i 24 timmar. 

Centrifugrören plockades ur skakmaskinen varpå proven fick stå i några minuter så att 

biomassan sjönk till bottnen. 20 ml av lösningen i varje centrifugrör sögs upp med en spruta 

och filtrerades sedan genom ett grovfilter och ett filter med porstorlek på 0.45 µm ner i 

burkar. 0,2 ml koncentrerad HNO3 tillsattes därefter till var och ett av proven. Proven 

genomgick sedan en ICP-MS-analys. pH mättes i den ofiltrerade vätskan som fanns kvar i var 

och ett av centrifugrören. 

2.2 Formel för beräkningar  

De uppmätta värdena från labben användes sedan i beräkningar för att kunna dra slutsatser 

om sorptionskapacitet och miljöpåverkan. Säkerheten i beräkningarna bestämdes med 

statistiska beräkningar. 
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2.2.1 Beräkningar och databearbetning 

De metalhalter som uppmättes användes sedan för att beräkna sorptionskapaciteten.  

 

Formel för adsorberad andel (%) = 100 ×  
(𝐶0−𝐶𝑒)

𝐶0
     (1) 

 

Formel för fastläggning/sorptionsapacitet = Q = 𝑉(𝐶0−𝐶𝑒)

𝑀
    (2) 

 

C0 = den ursprungliga koncentrationen metall i extraktionslösningen [µg/l] 

Ce = koncentrationen metall i extraktionslösningen vid jämvikt [µg/l] 

Q = adsorptionskapacitet [mg/g biomassa] 

V = extraktionslösningens volym [l] 

M = biomassans vikt [g] 

 

För att kunna dra slutsatser om hur mycket av de olika biomassorna som krävs för att rena 

vattnet i River Nyamwamba beräknades en kvot mellan mängden biomassa och mängden 

vatten i centrifugrören. En mätserie med den årliga medelvattenföringen i floden uppmätt 

under 31 år användes för att beräkna medelvattenföringen under ett medelår i floden. Genom 

att multiplicera medelvattenföringen med kvoten kunde sedan mängden biomassa som årligen 

skulle krävas för rening av floden beräknas. Efter division av mängden biomassa som skulle 

krävas årligen med tillväxthastigheten för vardera biomassan erhölls sedan den totala 

landarealen som skulle krävas för odling av biomassan beräknas. 

2.2.2 Statistiska metoder 

Medelvärdet av metallkoncentrationerna i proverna beräknades med hjälp av att tre prov som 

innehöll samma lösning och biomassa. Medelvärdet beräknades genom att koncentrationen 

av en metall i de tre proven adderades varpå summan dividerades med 3. Standardavvikelsen 

kunde sedan beräknas genom att kvadrera differensen mellan de individuella provernas 

koncentrationer och medelvärdet varpå kvadraterna summerades. Denna summa dividerades 

med tre och därefter togs roten ur detta. 

 

√
(𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒−𝑟𝑒𝑝𝑙𝑖𝑘𝑎𝑡1)2+(𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒−𝑟𝑒𝑝𝑙𝑖𝑘𝑎𝑡2)2+(𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒−𝑟𝑒𝑝𝑙𝑖𝑘𝑎𝑡3)2

3
  (3) 
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3. Resultat  

Förteckning över biomassa och metallkoncentration i de olika rören samt pH efter skakning 

sammanfattas i Tabell 1. 

 

Tabell 1. 

Värden på metallkoncentrationerna i biomassornas lösningar och pH innan labben genomfördes. 

Provrör nr Biomassa Lösning pH 

1 Papyrus 1,6 mg/l Cu 5,48 

2      Papyrus 1,6 mg/l Cu 5,21 

3 Papyrus 1,6 mg/l Cu 5,16 

4 Papyrus 0,4 mg/l Co 5,31 

5 Papyrus 0,4 mg/l Co 5,33 

6 Papyrus 0,4 mg/l Co 5,33 

7 Papyrus   1,6 mg/l Cu  0,4 mg/l Co 5,77 

8 Papyrus 1,6 mg/l Cu  0,4 mg/l Co 5,24 

9 Papyrus 1,6 mg/l Cu  0,4 mg/l Co 5,48 

10 Papyrus 1,6 mg/l Cu 1,6 mg/l Co 5,35 

11 Papyrus 1,6 mg/l Cu 1,6 mg/l Co 5,35 

12 Papyrus 1,6 mg/l Cu 1,6 mg/l Co 5,46 

13 Imperata 1,6 mg/l Cu 6,09 

14 Imperata 1,6 mg/l Cu 6,03 

15 Imperata 1,6 mg/l Cu 6,08 

16 Imperata 0,4 mg/l Co 6,16 

17 Imperata 0,4 mg/l Co 6,18 

18 Imperata 0,4 mg/l Co 6,14 

19 Imperata 1,6 mg/l Cu  0,4 mg/l Co 6,03 

20 Imperata 1,6 mg/l Cu  0,4 mg/l Co 6,10 

21 Imperata 1,6 mg/l Cu  0,4 mg/l Co 6,13 

22 Imperata 1,6 mg/l Cu 1,6 mg/l Co 6,09 

23 Imperata 1,6 mg/l Cu 1,6 mg/l Co 6,08 

24 Imperata 1,6 mg/l Cu 1,6 mg/l Co 6,18 

 

  

ICP-MS-analysens resultat sammanfattas i Bilaga 3 där medelvärdet visar den metallmängd 

som finns kvar i lösningarna. Värdena från Bilaga 3 användes i ekvation 1 och ekvation 2 för 

att beräkna den adsorberade andelen och sorptionskapaciteten som sammanställts i Tabell 2 

och Tabell 3. Medelvärdena för dessa illustreras i Figur 1, Figur 2, Figur 3 och Figur 4. 

Medelvärdena användes vid beräkning av standardavvikelsen i ekvation 3. Dessa 

standardavvikelser sammanfattas i Tabell 2 och Tabell 3. 
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Tabell 2 

Adsorberad andel, sorptionskapacitet samt medelvärden med standardavvikelser för 

sorptionskapaciteten av kobolt och koppar då Cyperus papyrus användes. 

Cyperus 

papyrus 

*ad 

Co 

(%) 

*ad Cu 

(%) 

**sk Co 

(μg/g) 

**sk Cu 

(μg/g) 

Medel 

*ad Co 

Medel 

*ad Cu 

Medel 

**sk Co 

± ***st 

Medel 

**sk Cu 

± ***st 

Provrör 1 - 75,52 -0,05 108,75 - 76,56 -0,04  

± 0,01 

110  

± 2,10 

Provrör 2 - 76,07 -0,04 109,54     

Provrör 3 - 78,10 -0,04 112,47     

Provrör 4 62,39 - 22,46 -0,78 60,78 - 21,9  

± 1,12 

-0,9  

± 0,16 

Provrör 5 58,18 - 20,94 -0,96     

Provrör 6 61,78 - 22,24 -1,03     

Provrör 7  57,93 70,66 20,85 101,76 55,08 66,69 19,8  

± 1,72 

96,0  

± 10,6 

Provrör 8 51,28 60,62 18,46 87,30     

Provrör 9 56,03 68,78 20,17 98,96     

Provrör 10 43,71 62,50 62,94 90,00 45,55 63,74 65,6 

 ± 4,41 

92,8  

± 3,52 

Provrör 11 47,97 63,10 69,08 90,87     

Provrör 12 44,97 65,61 64,75 94,48     

*ad = sorptionsandel 

**sk = sorptionskapacitet 

***st =standardavvikelse 

 

Tabell 3 

Adsorberad andel, sorptionskapacitet samt medelvärden med standardavvikelser för 

sorptionskapaciteten av kobolt och koppar då Imperata cylindrica användes. 

Imperata 

cylindrica 

*ad 

Co 

(%) 

*ad Cu 

(%) 

**sk Co 

(μg/g) 

**sk Cu 

(μg/g) 

Medel 

*ad Co 

Medel 

*ad Cu 

Medel 

**sk Co 

± ***st 

Medel 

**sk Cu 

± ***st 

Provrör 13 - 76,26 -0,03 109,81 - 77,54 -0,02  

± 0,01 

112  

± 2,08 

Provrör 14 - 77,77 -0,02 111,99     

Provrör 15 -   78,60 -0,02 113,19     

Provrör 16 68,23 - 24,56 -1,06 65,96 - 23,7  

± 1,19 

-0,98  

± 0,24 

Provrör 17 63,56 - 22,88 -0,77     

Provrör 18 66,08 - 23,79 -1,11     

Provrör 19 66,86 65,47 24,07 94,28 68,71 67,16 24,7 

 ± 0,99 

96,7  

± 3,42 

Provrör 20 70,75 68,83 25,47 99,11     

Provrör 21 68,51 67,17 24,66 96,72     

Provrör 22 71,04 67,25 102,29 96,85 69,84 65,50 101  

± 2,51 

94,3  

± 3,29 

Provrör 23 68,58 66,08 98,75 95,16     

Provrör 24 69,90 63,17 100,66 90,97     

*ad = sorptionsandel 

**sk = sorptionskapacitet 

***st =standardavvikelse 
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Medelvärdena för andelen adsorberade metaller i de olika lösningarna till vilka Cyperus 

papyrus tillsattes illustreras i Figur 1.  

 

 
Figur 1. Adsorptionsandel för Cyperus papyrus. 

 

Cyperus papyrus tar upp en större andel koppar än kobolt då konkurrens råder mellan 

metallerna. Upptaget av varje enskild metall minskar då konkurrensen mellan metallerna 

ökar.  

 

Figur 2 visar medelvärdena för den adsorberade andelen metaller i de olika provrören till 

vilka Imperata cylindrica tillsattes. 

 

 
Figur 2. Adsorptionsandel för Imperata cylindrica.  
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Imperata cylindrica adsorberar en större andel av metallerna än vad Cyperus papyrus gör. 

Koboltupptaget är framförallt större för Imperata cylindrican. Koboltupptaget ökade då 

kobolten konkurrerade med kopparn. 

 

Medelvärdena för sorptionskapaciteten för Cyperus papyrus i de olika lösningarna illustreras 

i Figur 3. 

 

 
Figur 3. Sorptionskapacitet för Cyperus papyrus.   

 

Figur 3 visar även att små mängder metaller desorberas till lösningarna då provrören med 

enbart den ena metallen analyserades (provrör 1-6). Desorptionen ses som staplar under x-

axeln.  Kopparupptaget minskade vid ökad konkurrens med kobolt. Om standardavvikelsen 

tas med skulle dock kopparadsorptionen kunna vara större för de provrör med 1,6 mg/l Cu 

och 1,6 mg/l Co (provrör 10-12) än för provrören som innehöll 1,6 mg Cu/l och 0,4 mg/l Co 

(provrör 7-9). 
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I Figur 4 illustreras medelvärdet av sorptionskapaciteten för Imperata cylindrica i de olika 

provrören. 

 

 
Figur 4. Sorptionsakapacitet för Imperata cylindrica. 

 

Även i Figur 4 skulle kopparadsorptionen kunna vara större för de provrör med 1,6 mg/l Cu 

och 1,6 mg/l Co (provrör 10-12) än för provrören som innehöll 1,6 mg Cu/l och 0,4 mg/l Co 

(provrör 7-9) om standardavvikelserna tagits med i beräkningarna. 

Koboltupptaget är mycket högre för Imperata cylindrica än för Cyperus papyrus. Detta märks 

framförallt i de provrör som hade lika stora mängder koppar och kobolt (provrör 10-12 och 

22-24). Som synes kan båda biomassorna adsorbera metaller. 

 

I försöken har förhållandet mellan biomassan och vattnet varit 0,5 g biomassa/45 ml vatten 

det vill säga 0,0005 kg biomassa/0,045 l vatten. Detta ger att det går åt 0,011 kg biomassa för 

att rena 1 l vatten med en motsvarande andel som anges i Figur 1 och Figur 2. 

Medelvattenföringen för ett medelår i River Nyamwamba beräknades med de årliga 

medelvattenföreningarna för perioden 1954-1984 som angetts av VS Hydro Pvt. Ltd, (VSH) 

och Centre For Research & Development, 2010.  

 

Dessa ger en medelvattenföring på 

(6,85+5,80+4,41+5,96+2,86+4,60+3,01+3,50+4,25+3,38+4,93+3,91+6,81+7,99+7,40+5,25+

5,57+6,05+4,11+4,35+5,49+7,67+4,34+4,34+4,30+3,57+4,09+4,52+7,16+9,14+6,28)/31 = 

5,19 m
3
/s.   

 

Om reningen antas ske lika bra som i experimentet krävs i genomsnitt, 

5,19 (m
3
/s) × 1000 (l/m

3
) × 3600 (s/h) × 24 (h/dygn) × 365 (dygn/år) × 0,011 (kg/l) =  

1,8 × 10
9
 kg biomassa/år = 1,8 × 10

6
 ton biomassa/år, för att rena en lika stor andel av 

kobolten och kopparn i floden som experimenten visat. 
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Den area som skulle krävas för att producera 1,8*10
6 

ton biomassa av Cyperus papyrus och 

Imperata cylindrica blir: 

 

Cyperus papyrus - växthastighet 9-15 kg/m
2
 år → medelhastighet (9+15)/2 = 12 kg/m

2 
år, 

1,8 × 10
9
 (kg)/12 (kg/m

2
) = 150 × 10

6
 m

2
 = 150 km

2 
 

 

Imperata cylindrica -växthastighet 2,3 kg/m
2 

år, 

1,8 × 10
9
 (kg)/2,3 (kg/m

2
) = 782,6 × 10

6
 m

2
 = 782,6 km

2  

 

4. Diskussion 

Under denna del kommer resultaten från labben att diskuteras och osäkerheter samt felkällor 

att analyseras. Även källkritik samt förslag och tankar på möjliga lösningar kommer tas upp 

här. Diskussion om biomassa är en hållbar och tillräckligt bra lösning till vattenreningen 

kommer att föras. Förslag på fortsatt forskning inom området kommer också att presenteras. 

4.1 Resultatanalys 

Enligt resultaten från labben har växten Imperata cylindrica en något bättre 

adsorptionsförmåga än Cyperus papyrus gällande de undersökta metallerna koppar och kobolt 

(Tabell 2 och Tabell 3).  

De negativa värdena för soprtionskapaciteten beror troligtvis på metaller som desorberats 

från biomassan och på så sätt gett upphov till negativa resultat. Betydligt mer koppar än 

kobolt desorberades till vätskan i provrören. Detta beror på att båda biomassorna har en 

naturligt högre halt av koppar (Bilaga 4). Imperata cylindrica desorberade ungefär lika 

mycket koppar som Cyperus papyrus trots att kopparhalten i Imperata cylindrican är en 

tolftedel av kopparhalten i papyrusen. Detta skulle kunna bero på att kopparn binder på olika 

sätt till de två biomassorna. Då lösningarna med enbart en av metallerna testades uppvisade 

biomassorna en större adsorptionsförmåga av enskilda metaller än vid konkurrens.  

 

Tabell 2 och Tabell 3 visar att kopparn binds något bättre till Cyperus papyrus jämfört med 

kobolten under konkurrens, medans kobolten binder bättre än kopparn då Imperata cylindrica 

används (Figur 3 och Figur 4). Detta kan ses då koncentrationen av koppar och kobolt var 

lika stora (1,6 mg/l) så uppvisade Cyperus papyrus en förmåga att adsorbera mängden 92,78 

µg koppar/g biomassa jämfört med adsorptionsförmågan av kobolt som låg på 65,59 µg/g. 

Imperata cylindrica hade tvärtemot Cyperus papyrus, en större adsorptionsförmåga att ta upp 

kobolt (100,57 µg/g) än koppar (94,33 µg/g). 

 

Mängden koppar som binds är ungefär ekvivalent oberoende av vilken biomassa som 

används, (Figur 3 och Figur 4). Under konkurrens med koppar binds kobolten betydligt sämre 

då Cyperus papyrus används. Det visar sig att kobolten binds en aning bättre vid användning 

av biomassan Imperata cylindrica vid konkurrens med koppar än utan konkurrens (Tabell 2 

och Tabell 3). Detta skulle kanske kunna bero på att kopparn och kobolten kanske binds 
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tillsammans, eller att metallerna påverkar varandras förmåga att adsorberas. Till exempel om 

ytkomplexbindning sker och laddningen på ytan ändras vilket skulle kunna locka till sig 

negativa joner (t.ex. OH
-
). Dessa skulle i sin tur kunna plocka upp fler katjoner ur vattnet. 

Denna tolkning av resultaten är dock osäker då standardavvikelsen för sorptionskapaciteten 

för dessa provrör gör att sorptionskapaciteten för kobolten skulle kunna vara högre då den 

inte konkurrerar med koppar. 

  

Mätningen av pH i proverna avslöjar att pH är lägre i de provrör som renades med Cyperus 

papyrus (Tabell 1). pH sänkningen sker på grund av att biomassan släpper ut vätejoner då den 

upptar katjoner.  

När biomassorna hade nått jämvikt med lösningen så borde adsorptionsytorna vara fulla. En 

åtgärd som skulle kunna göras för att höja sorptionsandelen skulle kunna vara att en större 

mängd biomassa tillfördes till proverna. Eftersom sorptionsandelen är beroende av den 

ursprungliga metallkoncentrationen i vattnet skulle en högre sorptionsandel även kunna nås 

om metallhalten i vattnet var lägre. 

4.2 Felkällor och osäkerheter 

Då standardavvikelserna beräknades för varje grupp (3 referensprov) av olika 

lösningar/biomassa (Bilaga 3) ser man att några grupper har ett ganska högt värde på 

standardavvikelsen för metallkoncentrationerna. Provrören som innehöll 1,6 mg/l Cu, 0,4 

mg/l Co och till vilka Cyperus papyrus tillsattes (provrören 7, 8 och 9) har en 

standardavvikelse som är mycket större än övriga standardavvikelser med värdet 117,51. Då 

standardavvikelsen är stor blir resultatet mer osäkert eftersom värdena mellan provrören 

skiljer sig mycket åt. De flesta andra grupper har en standardavvikelse på runt 30 vilket 

fortfarande inger en osäkerhet om än något mindre. Osäkerheterna kan orsakas av mätfel och 

begränsningar i den utrustning som användes. Om fler replikat hade gjorts hade säkerheten 

för mätningarna kunnat höjas samtidigt som risken för mätfel blivit mindre.  

4.3 Applicerbarhet i Uganda 

Det höga pH-värdet i sjön Lake George borde gynna växtupptaget av katjoner som kommer 

in i sjön. Eftersom alkaliniteten (och således buffertförmågan mot pH ändringar) i sjön är hög 

kommer den pH-ändring som visats i Tabell 1 troligtvis inte att påverka sjöns pH speciellt 

mycket.  

Ett problem är att fiskar och andra vattendjur som äter vattenväxterna får i sig metallerna som 

ackumuleras i djuren. Dessa fiskas sedan upp av den lokala befolkningen och äts vilket gör 

att metallerna kommer in i människan vilket i för stora mängder är skadligt för hälsan. 

I praktiken finns det också troligen andra metalljoner i vattnet som kan påverka adsorptionen 

hos biomassan som kanske därför inte tar upp en lika stor mängd koppar och kobolt. 

4.4 Praktisk tillämpning av metoden 

Mängden biomassa i förhållande till mängden vatten har en stor påverkan på reningen 

eftersom mer biomassa också ger en ökad rening. Tidigare undersökningar av biomassans 
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absorptionsförmåga användes för att bestämma den mängd biomassa som skulle användas i 

experimenten. Försöken genomfördes därför med 0,5 g biomassa. För att i verkligheten 

kunna rena en lika stor andel av metallerna som renats i experimentet skulle i genomsnitt 1,8 

miljoner ton biomassa behöva användas varje år. Eftersom uträkningarna baserats på 

laboratorieexperiment kommer den verkliga reningen dock troligtvis vara sämre vilket 

betyder att ännu mer biomassa skulle behöva användas. Ett sätt att minska den mängd 

biomassa som behövs för reningen skulle kunna vara att finfördela biomassan ytterligare 

eftersom den sammanlagda adsorptionsytan ökar då biomassan finfördelas. Man kan också 

tänka sig att den verkliga reningen inte behöver vara lika effektiv som den rening som 

uppmättes i laboratoriet. Det skulle till exempel kanske räcka med en betydligt lägre 

reningsgrad av vattnet för att ge positiva effekter på människors hälsa och ekosystemen i 

området samt för att minska biomagnifikationen av metallerna i näringskedjan. 

 

En fördel ur hållbarhetssynpunkt som biomassorna Cyperus papyrus och Imperata cylindrica 

har i denna studie är att båda växer i relativt stora mängder i Uganda. Detta är bra ur 

transportsynpunkt då biomassan inte behöver transporteras så långa sträckor. Båda dessa 

växter har också en hög tillväxthastighet vilket gör att man kan skörda stora kvantiteter utan 

att överutnyttja resursen. Tillväxthastigheten borde dessutom innebära att priset för 

biomassorna är lågt vilket kan ge ett incitament till att använda dessa biomassor till 

vattenrening. Eftersom Cyperus papyrus har en högre tillväxthastighet än Imperata cylindrica 

behövs inte lika stora landarealer för att producera stora mängder av denna. Detta gör att 

Cyperus papyrus är den biomassa som troligen i praktiken skulle lämpa sig bäst för rening i 

stor skala eftersom detta minimerar markanvändningen och frigör den ”sparade’’ marken till 

annan aktivitet. 

En begränsning med att använda biomassa som rening är att den enbart fångar upp metaller, 

bakteriereningen har dock inte undersökts. Det kan därför behövas ett komplement till 

biomassan om även vattnet ska renas från mikroorganismer. 

4.5 Förslag på lösningar 

Tidigare rapporter inom detta område har tagit upp att mer forskning behöver göras för att 

kunna tillverka filter av biomassa för att rena vatten från metaller. Resultaten från dessa 

rapporter och även vår visar att biomassa har förmågan att rena vatten från metaller, dock 

krävs det stora mängder biomassa för att rena stora volymer vatten. Man får även ha i åtanke 

att dessa värden kommer från en laboration där provrör har skakats i 24 timmar för bästa 

effekt vilket inte kommer fungera i verkligheten. För att kunna genomföra en rening av 

vattnet i den flod som rinner genom Kilembe skulle därför mer biomassa troligtvis behöva 

användas. 

Två metoder för att få biomassan att fungera som rening i praktiken skulle kunna vara till 

exempel filter av biomassa. 

 

Fördelen med ett filter som antingen sitter i floden eller som vatten får hällas igenom innan 

användning är att vattnet skiljs ganska väl från biomassan om filtret är tillräckligt tunt 



18 
 

samtidigt som ett lite tjockare filter gör att det tar längre tid för vattnet att åka igenom filtret 

vilket ökar adsorptionsupptaget av biomassan. 

Ett problem som uppstår är vilka andra material som ska ingå vid tillverkningen av filtret och 

var den ska tillverkas. Desto mindre komplicerad tillverkning med så lite material som 

möjligt desto bättre då fler kan tillverka filtren. Detta gör att de inte behöver transporteras så 

långa sträckor vilket är bra ur ett hållbarhetsperspektiv.  

 

En annan metod som fungerar likt ett filter fast inte är lika effektivt skulle kunna vara att ha 

biomassan i ihåliga burar, likt kräftburar, och låta vattnet flöda genom dem. Då biomassan 

inte kan vara lika finfördelad (då åker den ur buren) blir den inte lika effektiv som ett 

klassiskt filter men själva användningen är väldigt enkel. Man låter en mängd biomassa ligga 

i buren under en tid och behöver bara ta upp buren/burarna och ta ut biomassan och lägga i ny 

biomassa och lägga tillbaka buren i vattnet. Metoden är väldigt enkel och med burar med lång 

livslängd så behövs inte så mycket tillverkningsmaterial.  

En nackdel förutom att effektiviteten är sämre än filtret är att biomassan som använts måste 

förvaras någonstans säkert så att inte metallerna som adsorberats kommer tillbaka ut i vattnet. 

 

Eftersom flödet av vatten i floden är stort blir även mängden biomassa som behövs för rening 

av vattnet stor. På grund av detta skulle rening av vatten med hjälp av biomassa kanske kunna 

fungera bättre i stillastående vattendrag, akviferer eller i brunnar där vattnet dröjer kvar 

längre så att biomassan hinner adsorbera en större andel av metallerna. 

4.6 Källkritik 

I denna rapport har många olika typer av källor använts. Många av källorna har genomgått en 

vetenskaplig granskning vilket borde öka tillförlitligheten. Några av källorna är dessutom 

utgivna av stora internationella organisationer som till exempel FN. Resultatet av arbetet har 

till stor del påverkats av den laboration som utförts. Data som använts i laborationen har 

baserats på tidigare arbeten som utförts inom området. De osäkerheter som funnits inom 

dessa arbeten kan därför även ha påverkat resultatet i denna rapport. Vid beräkning av hur 

mycket biomassa som behöver användas för att rena River Nyamwamba användes värden för 

den årliga medelvattenföringen under en 30 års period. Dessa värden presenterades i en 

rapport vars syfte var att sammanställa information inför exploatering av floden för 

elproduktion. Detta gör att de ekonomiska drivkrafter som legat till grund för 

datasammanställningen kan ha påverkat hur data sammanställts. Mätningar av vattenföringen 

efter år 1984 presenteras icke men anledningen till varför detta inte görs nämns inte.  

4.7 Förslag på vidare forskning 

Både denna rapport och tidigare rapporter om ämnet visar att biomassa kan användas för att 

rena vatten från metaller i ett laboratorium. Ytterligare forskning om hur konkurrensen 

mellan metaller påverkar den mängd som adsorberas behövs dock. Även forskning om hur 

vattenkvaliteten blir efter reningen krävs. Vattnet som användes under labben fick en brun 

färg efter att skakningen var klar, något måste därför har kommit ut i vattnet från biomassan. 
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Eftersom metoden fungerar i teorin kan även forskning om utveckling av filter bedrivas och 

kanske också om hur kokning av vatten med biomassa skulle påverka metallhalten i vattnet. 

Vidare forskning inom detta område bör bedrivas då både resultaten från detta arbete och 

tidigare arbeten visar att biomassa kan ha en stor potential för rening av vatten.  

5. Slutsats 

Labbresultaten visade att båda biomassorna kan ta upp metaller ur vatten men att Imperata 

cylindrica hade något bättre upptagningsförmåga än Cyperus papyrus. Cyperus papyrus hade 

större förmåga att uppta koppar än kobolt. Biomassan Imperata cylindrica kunde då både 

kobolt och koppar fanns i vattnet uppta mer kobolt. Båda biomassorna tar upp koppar bättre 

än kobolt då ingen konkurrens råder. 

Cyperus papyrus har en större tillväxthastighet än Imperata cylindrica vilket gör att det krävs 

en mindre area för att producera samma mängd biomassa. Detta gör att Cyperus papyrus trots 

en aningen sämre adsorptionsförmåga är ett bättre val ur ett hållbarhetsperspektiv då den 

“sparade” landarean skulle kunna få användas till annat. 

På grund av flödesförhållandena i River Nyamwamba skulle stora mängder biomassa 

behövas för att rena vattnet, vilket gör att rening med biomassa troligtvis inte lär kunna 

användas där. Metoden kan dock få användning i vattendrag, brunnar och akviferer där 

vattnet inte har lika stor mobilitet. Forskningsområdet visar stor potential vilket gör att 

biomassans roll inom vattenrening av metaller bör utvecklas ytterligare. 
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Bilaga  

Bilaga 1 

 
Biomassan Cyperus papyrus (2mm) som användes under laborationen. 

 

 

Bilaga 2 

 
Biomassan Imperata cylindrica (2mm) som användes under laborationen.  
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Bilaga 3 

Koncentrationen av de kvarvarande metallerna, samt meddelavärden av de identiska replikaten med 

deras standardavvikelser då Cyperus papyrus användes. 

Cyperus  

Papyrus 

Co  

(µg/l) 

Cu (µg/l) Medelvärde Co 

± 

standardavvikelse 

Medelvärde Cu 

± 

standardavvikelse 

Provrör 1 0,53 391,68 0,48 ± 0,1 375 ± 23,3 

Provrör 2 0,42 382,85   

Provrör 3 0,49 350,34   

Provrör 4 150,45 8,66 157 ± 12,5 10,28 ± 1,8 

Provrör 5 167,30 10,72   

Provrör 6 152,89 11,45   

Provrör 7 168,28 469,37 180 ± 19,1 533 ± 117 

Provrör 8 194,88 630,05   

Provrör 9 175,88 500,45   

Provrör 10 900,67 600,00 871 ± 49,0 580 ± 28,2 

Provrör 11 832,45 590,37   

Provrör 12 880,56 550,23   

 

 

Koncentrationen av de kvarvarande metallerna, samt meddelavärden av de identiska replikaten med 

deras standardavvikelser då Imperata cylindrica användes. 

Imperta 

Cylindrica 

Co 

(µg/l) 

Cu  

(µg/l) 

Medelvärde Co 

± 

standardavvikelse 

Medelvärde Cu 

± 

standardavvikelse 

Provrör 13 0,36 379,92 0,28 ± 0,1 359 ± 23,1 

Provrör 14 0,25 355,67   

Provrör 15 0,23 342,35   

Provrör 16 127,09 11,80 136 ± 13,2 10,9 ± 2,7 

Provrör 17 145,78 8,50   

Provrör 18 135,57 12,34   

Provrör 19 132,57 552,41 125 ± 11,0 525 ± 37,9 

Provrör 20 117,02 498,77   

Provrör 21 125,98 525,32   

Provrör 22 463,40 523,32 482 ± 27,9 551 ± 36,4 

Provrör 23 502,78 542,69   

Provrör 24 481,61 589,25   

 

Bilaga 4 

Totalhalter av metaller i biomassorna.   

Biomassa Co (mg/kg) Cu (mg/kg) 

Cyperus 

Papyrus 

0,10 1,26 

Imperata  

Cylindrica 

0,01 0,1 

 


