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”Textilindustrin förorenar vattendrag,  

nu är det dags för textil att rena vattnet ” 
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 FÖRORD 
Detta examensarbete med huvudämne textilteknologi har genomförts som en avslu-
tande del vid Textilingenjörsprogrammet på Textilhögskolan i Borås. Uppdraget 
har tagits fram i samråd mellan en forskare på Smart Textiles och Sveriges tekniska 
forskningsinstitut, för att förlänga tidigare forskningsprojekt inom vattenrening. 
Uppdraget var en vidhäftningsstudie av algtillväxt på textila ytor, där strävan finns 
att utveckla en geotextil för att kunna rena vattendrag från tungmetaller. Detta har 
gjorts genom en bakgrundsstudie inom området och ett experimentellt genomfö-
rande. Arbetet har genomförts både i Textilhögskolans lokaler och på SP.  

Arbetet har delats lika mellan författarna och båda har varit delaktiga i såväl rap-
portskrivningen som i det praktiska arbetet. Genom diskussion mellan båda parter 
har idéer växt fram för att nå bästa metod och resultat. 

Tack vare all hjälp och stöd från handledare och tekniker har detta projekt fått det 
resultat som presenteras. Ett stort tack till alla tekniker på väv samt färg-och bered-
ningslabb för stöd och hjälp under framtagningen av material. Vi vill även tacka SP 
för det välkomnande vi fått hos er. Alla berörda på SP har under arbetets gång visat 
ett stort engagemang och funnits där vid frågor och funderingar. Ett extra tack till 
Catrin Lindblad som varit huvudhandledare på SP. Vill vi även tacka övrig perso-
nal på SP som funnits till hjälp i det praktiska arbetet. Sist men inte minst ett stort 
tack till handledaren Nils-Krister på Textilhögskolan för att ditt engagemang i vårt 
arbete och all bra handledning.  
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ABSTRACT 
The watercourses of the earth are polluted by heavy metals and it’s an environmen-
tal problem. Algae have demonstrated good efficacy regarding biosorption of these 
pollutants. The purpose of this study was to evaluate a potential algae adhesion on 
textile fabrics, with the purpose to develop a geotextile that can remove heavy me-
tals from the water. This geotextile offer a numbers of advantages like portability, 
ability to cover large areas, cost efficency and easy uptake from water. This project 
is a collaboration between Smart Textiles and the Swedish Technical Research 
Institute (SP). 

The project started with a research in the topic to gain a deeper understanding for 
the subject. Two materials were selected, cotton and polyester in two different 
weave constructions. The algae chosen were two species of the blue-green micro-
algae C. kessleri and S. communis. The growth on the fabric continued for 24 days 
and in the meantime measurements and observations was done. The results showed 
that both the materials and the constructions are important for the growth of algae. 
Cotton had better results than polyester. C. kessleri grown on cotton had the 
highest measurement values. The construction was important and the honey comb 
got the greatest growth of algae, shown in the dry weight difference. 
 
The last part of this experiment was about if the algae covered fabric had the capa-
bility of absorbing copper from a solution. The fabric that was used was made of 
cotton and constructions of honey comb, grown with the algae C. kessleri. The 
measurement that was done showed difficulties to interpret the results in terms of 
copper biosorption. The reference sample only consisting cotton fabric was foun-
ded to increase the amount of copper in the solution. A thought of this occurrence 
was that the cotton is heavily sprayed with pesticides during its cultivation. The 
measurements also showed that the textile substrates with algae, dead and alive, 
have inhibited the copper to increase. Meaning that the algae have the ability to 
absorb copper. 
 
The experiment confirmed that algal adhesion to textile is possible. The study also 
indicated that the algae have an inhibitory effect of copper increase in a solution. 
For the future, more research on fabrics in combination of different kinds of algae 
should be done. To increase the opportunities for manufacturing a water-purifying 
fabric, more research is necessary.  
 

 
Keywords: Algae, geotextile , adhesion, heavy metals , water treatment 
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SAMMANFATTNING 
Jordens vattendrag blir alltmer förorenade av tungmetaller, vilket är ett miljöpro-
blem. Forskning visar att alger har en påvisad bra effekt gällande biosorption eller 
absorption av dessa föroreningar. Syftet med examensarbetet var att utvärdera möj-
ligheterna till vidhäftning av alger på textila material. Målet är att i framtiden ut-
veckla en geotextil som kan eliminera tungmetaller från vatten. Valet att odla alger 
på textil grundas på dess portabilitet, förmåga att täcka stora ytor, kostnadseffek-
tiva produktion och det möjliggör en smidig uppsamling av alger från vattnet. 
Detta projekt är ett samarbete mellan Smart Textiles och Sveriges Tekniska Forsk-
ningsinstitut (SP).  

Arbetet startades med en litteraturstudie inom ämnet för att få en djupare förståelse 
inför det praktiska arbetet. I projektet undersöktes materialen bomull och polyester 
i två olika konstruktioner, tvåskafts- och våffelbindning. Algerna som valdes ut var 
två arter av blågröna mikroalger, C. kessleri och S. communis. Tillväxten på textili-
erna pågick i 24 dygn och under processens gång utfördes mätningar och iakttagel-
ser. Resultatet visade att både material och textilens konstruktion hade betydelse 
för algtillväxten. Bomullsmaterialen fick bättre mätvärden än polyestern. C. kess-
leri odlat på bomull fick högst värden i flest mätningar. Konstruktionen hade bety-
delse då våffelbindningen fick bäst algtillväxt, detta visade sig genom högst vikt-
differens vid torrviktsmätningarna.  

Avslutningsvis utfördes ett experiment för att undersöka om den algbeklädda tex-
tilen har förmåga att genom biosorption eller absorption ta upp koppar ur en lös-
ning. Textilen som användes var tillverkad av bomull med våffelbindningskon-
struktion och odlad med algen C. kessleri. Mätningarna som utfördes gav svårtol-
kade resultat gällande algernas upptagningsförmåga. Referensprovet visade sig ha 
en förmåga att öka mängden koppar i lösningen. En tanke om detta fenomen var att 
bomullen besprutas hårt med bekämpningsmedel under odlingen, vilket kan inne-
hålla koppar. Mätningarna visade också att de textila substraten med alger, döda 
som levande, hämmade denna kopparökning vilket tyder på algernas förmåga att ta 
upp koppar. 

Experimenten bekräftade att algers vidhäftning på textil är möjlig. Försöket tydde 
även på att alger har en hämmande effekt av kopparökning i lösning. I framtiden 
bör mer forskning på textiler i kombination av olika sorters alger genomföras, detta 
för att öka möjligheterna för tillverkning av en vattenrenade geotextil. Att förbättra 
och förnya olika reningsprocesser är ett måste för ett fortsatt gott leverne på plane-
ten Jorden.  

Nyckelord: Alger, geotextil, vidhäftning, tungmetaller, vattenrening 
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SAMMANFATTNING – POPULÄRVERSION  
Jordens vattendrag blir alltmer förorenade, vilket är ett miljöproblem. Tidigare 
forskning har visat att alger har en bra upptagningsförmåga av dessa föroreningar. 
Målet med examensarbetet var att undersöka om alger kan odlas på tyg som i fram-
tiden ska användas som reningsverk. Valet att odla alger på tyg grundas på att det 
är billigt att tillverka, samtidigt som det lätt kan packas ihop men också vecklas ut 
och täcka stora ytor.  

I projektet undersöktes materialen bomull och polyester som var vävda på två olika 
sätt, med en slät och en vågig yta. Algerna som valdes ut var två arter av blågröna 
mikroalger. De fick växa på tygerna i 24 dygn, under den tiden genomfördes olika 
mätningar med jämna mellanrum. Resultatet visade att tygernas material och yta 
påverkade hur och om algerna fäster. Bomullsmaterialet med en grov yta gav mest 
påväxt av alger och användes i projektets sista del. 

Projektets sista experiment handlade om att utvärdera ifall ett tyg odlat med alger 
kunde ta upp de föroreningarna som finns i naturen. Resultatet visade att bomullen 
troligtvis är besprutad med de ämnen som föroreningarna innehåller, vilket är en 
bidragande orsak till varför dem finns. Men resultatet visade också på att algerna 
tillsammans med tyget ska kunna fungera som reningsverk i förorenade vattendrag.  

Det krävs mer forskning för att i framtiden kunna använda ett reningsfilter tillver-
kat av alger och tyg. Att prova fler material- och alger för att få det bästa resultatet 
måste göras, då problemet med föroreningar kommer att fortsätta.  

 

  



 

	  	  	  Alger	  på	  textil	  -‐	  Vidhäftningstudie	  	   	    6 

ORDLISTA  

 

 

 

Absorption: Är egenskapen för upptagning av ämnen hos ett levande 
material.  

Alger:  En typ av vattenorganismer som innehåller pigmentet klo-
rofyll, det finns arter både med och utan cellkärna. 

Alginat: Algens cellväggar som främst består av polysackarider. 
Autoklav:  Steriliseringsapparat som gör vätska och verktyg sterila. 

121 grader och tryck avlägsnar alla oönskade partiklar. 
Autoklavera: Metod för att sterilisera vätska och material inför utförandet 

av ett sterilt experiment. 
Bioackumulerade:  Miljögifter som ansamlas i levande organismer. 
Biosorption:  Sker då död eller levande biomassa binder tungmetaller 

från en lösning.  
Bomull (CO): Bomull, fröfiber från bomullsplantan. 
Chlorella kessleri: Blågrön algart utan cellkärna, med högt upptag av O2.  Alg-

cellerna svävar fritt i lösningen. 
Cyanobakterie: Blågrön mikroalg utan cellkärna. 
Eukaryot:  Organismer med cellkärna. 
Geotextil: Geo kommer från det grekiska ordet ”jord”. Material som 

används i naturen inom filtrering, dränering, separation, 
förstärkning och stabilisering  

Kristallin: Då ett ämne har ordnad position av sina atomer. Vilket i 
lagom mängd ofta bidrar till ökad styrka hos ett material. 

Mikroalger:  Blågröna alger eller cyanobakterier som oftast saknar cell-
kärna och kan beskrivas som mikroorganism. 

Optisk densitet: Absorption av ljus i en gas, vätska eller fast substans. 
pH-meter: Mätningsutrustning för pH-värden. 
Prokaryot:  Organismer utan cellkärna. 
Polyester (PES): Polyester, syntetisk textil fiber. 
Polymerisation: Kemisk reaktion där molekyler sammanfogas och bildar 

kedjor. 
Porositet:  Mäts genom hur stor luftgenomsläpplighet materialet har. 

Garndiameter, konstruktion och garndensiteten är de hu-
vudsakliga aspekterna som påverkar luftgenomsläpplighet-
en hos textilier.  

Textil makrostruktur: Makrostrukturen hos textilen beskriver hur fibrernas stor-
lek, form och struktur ser ut samt hur de påverkar de slut-
giltiga egenskaperna hos produkten. 

Tungmetaller:  Metaller med densitet högre än 4500-5000 kg/m3. Exempel 
är koppar, krom, kadmium och bly. 

Tvåskaftsbindning:  En grundbindning inom vävning.  Liksidig, slät och möns-
terfri struktur. 

Täckfaktor: Täckfaktorn anger hur stor del av ytan som består av garn 
respektive luft vilket oftast anges i procentform. 

Scenedesmus communis: Blågrön algart utan cellkärna. Växer gärna i klusterform i 
grupper om 2-4. 

Sterilteknik: Sterilt arbetssätt, det vill säga helt rent från bakterier och 
andra partiklar 

Spektrofotometer: Mätutrustning för optisk densitet (OD) 
Våffelbindning:  Vävbindning med celliknande struktur och bygger på en 

tvåskaftsbindning med väft och varp hankar. Flotteringar 
formar åsar i ett symmetriskt mönster. 
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1. INTRODUKTION 
1.1 INLEDNING 
Forskning kring att lösa olika miljöproblem ligger i tiden och strävan efter att finna 
nya lösningar för att rädda miljön är stor. Ett miljöproblem är den mängd förore-
ningar som släpps ut i naturen, där en ständigt ökande industriell aktivitet är den 
största boven i dramat. Världens ekosystem har inte möjlighet att reparera sig och 
kommer fortsätta att försämras. Just vattendrag är en miljö som tar skada av dessa 
utsläpp.   

Textilindustrin är en industri som ligger bakom mycket av vattenproblemen som 
finns i världen. I processerna som involveras i en textilproduktion används olika 
typer av kemikalier. Lite av dessa stannar kvar i slutprodukten men stor andel tvät-
tas ur under processen och kommer som orenat avloppsvatten ut i vattendrag och 
närliggande marker. Tungmetaller är ett exempel på föroreningar som blivit ett 
stort miljöproblem de senaste decennierna. 

Forskningsprojekt har genomförts kring hur eliminering av tungmetaller från vatten 
kan ske. Intresset för att använda biologiska processer har ökat då de har visat på 
bra effekt. Mikroorganismer så som alger har fått ökad uppmärksamhet de senaste 
åren då de har visat stor potential att rena vatten från tungmetaller med hjälp av 
biosorption eller absorption. Ett definierat problem med vattenrening och alger är 
dess problem vid upptagningen ur vattnet. Det är utifrån detta problem som tankar-
na kring en ny typ av geotextil växte fram. 

Denna kandidatuppsats är en undersökning som grundar sig på frågan om alger kan 
växa på textil för att användas till vattenrening. Att med hjälp av textil kunna rena 
vatten från tungmetaller är en lockande tanke. Då alger har visat sig vara lovande 
inom vattenrening, är det av högsta intresse att studera närmre kring hur vidhäft-
ningen av alger på textila material är möjlig. Fördelen med att använda en textil är 
dess portabilitet och billiga produktion. I framtiden kan detta leda till vidare ut-
veckling av en geotextil som till största del ska fungera som ett naturligt vattenre-
ningsverk. 

1.2 UPPDRAGSGIVAREN 
På Textilhögskolan har tidigare forskning kring vattenrening med hjälp av textilier 
bedrivits. I projektet soltråd drivet av Nils-Krister Persson var det i form av en 
titaniumdioxidbelagd textil. I ett annat projekt odlades svamp på textil för att få en 
vattenrenande effekt. Idén med algers vidhäftning på textil tar denna forskning till 
nästa steg i utvecklingen. Uppdragsgivaren till detta projekt är Smart Textiles som 
driver textilforskning och utveckling i samarbete med näringslivet. Det finns ett tätt 
samarbete mellan Högskolan i Borås, SP, Swerea IVF och Inkubatorn i Borås. Ihop 
med dem och externa företag sker forskning på olika projekt för att arbeta fram nya 
textila tekniker och produkter. Smart Textiles prioriterar miljöfrågan högt och 
många av projekten strävar efter hållbar utveckling. 
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Detta projekt är ett samarbete mellan Smart Textiles och SP, Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut. De skapar, använder och förmedlar kompetens för innovation 
och värdeskapande i näringslivet. På SP’s biologiska laboratorium ”Biolab” finns 
en kombination av kompetenser inom material, ytkemi och mikrobiologi. Där bed-
rivs forskning kring alger och dess användningsområden. Däremot har inte alger 
förut odlats på textil, vilket gör att intressegraden höjs och projektets resultat är av 
vidare intresse.   

1.3 SYFTE   
Syftet med detta examensarbete är att utvärdera möjligheterna till vidhäftning av 
alger på textila material. En metodutveckling ska utvärderas för att detta ska bli 
möjligt i framtiden. Målet är att med hjälp av denna teknik kunna rena vatten från 
tungmetaller. Valet att odla alger på textila material grundas på dess portabilitet 
och förmånliga produktionskostnader. Detta möjliggör en smidigare upptagning av 
alger från vattnet än dagens lösningar.  

Hypotes: Vidhäftade alger på vävda textilier kan användas inom vattenrening av 
tungmetaller 

1.4 PROBLEMFORMULERING  
Tungmetaller är ett stort miljöproblem då de befinner sig som föroreningar i natu-
ren och vattendragen (Mudhoo, Garg, Wang 2011). För att lösa detta problem har 
biomassor så som alger påvisat bra effekt av biosorption eller absorption av metal-
lerna (Mehta&Gaur, 2005). Genom denna teknik kan man rena vattendragen vilket 
är en positiv effekt för naturens framtid. 

Tanken med arbetet är att lösa detta miljöproblem med hjälp av textil. Om alger 
växer på textil kan detta material sedan fungera som ett reningsverk. Textilens 
fördelar i detta fall är dess portabilitet samtidigt som stora arealer kan täckas, för-
delar finns även ur kostnadssynpunkt. I framtiden finns möjligheten att använda 
återvunna textilier, då hanteras ännu ett miljöproblem.  

Att alger kan fungera för rening av vatten finns det redan mycket forskning på 
(Gadd, 1990). Däremot har det inte testats i kombination av textila material, därför 
är det ytterst intressant att undersöka. 

Frågeställningar som ska besvaras i arbetet.  

• Kan vidhäftning av alger ske på textil?  
• Vilka textila material samt konstruktioner är lämpliga för bäst algtillväxt?  
• Kan denna teknik rena vatten från tungmetaller? 

1.5 AVGRÄNSNINGAR  
När det gäller de textila substraten fick tydliga avgränsningar göras redan i ett ti-
digt skede. Två fibertyper valdes tillsammans med två olika typer av vävbindning-
ar. När det gällde de textila fibrerna valdes de två mest konventionella från både 
syntetfibrer och naturfibrer. Detta för att få så stor variation på algtillväxten så 
möjligt och då ge en indikation på om materialet verkligen har någon betydelse.  
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Även för algerna krävdes en tydlig avgränsning. Eftersom det finns flertalet olika 
sorters alger har SP varit rådgivare om vilka alger som ska användas under pro-
jektets experimentella del. Algerna som valdes ut var C. kessleri och S. commu-
nis vilka är olika arter av blågröna alger och används ofta i andra forskningssam-
manhang. 
 
Det finns många sätt att mäta vidhäftningen och på olika sätt analysera tillväxten. I 
detta arbete gjordes avgränsningar så att de mest relevanta mätningsmetoderna 
valdes ut. De som genomfördes var pH, optisk densitet, torrvikt och visuell be-
dömning då dessa tester verkade mest väsentliga för studien. Vid projektets upp-
start gick diskussionerna kring att mäta laddning på den textila ytan och även på 
algerna, vilket senare inte kunde genomföras på grund av ekonomiska skäl. På de 
textila materialen valdes det att dokumentera ytan genom mikroskopisk bild och 
täckfaktorsberäkningar. 
 

1.6 KRAVSPECIFIKATION  
Utifrån ovanstående syfte och problemformulering har det genom diskussion kring 
lämpliga textila substrat utformats en önskad kravspecifikation. Denna kravspecifi-
kation fanns med vid valet av textilt material och konstruktion. 

Tabell 1: Kravspecifikation, Geotextil för användning inom vattenrening 
Egenskap Önskvärda krav 
Vattentålig Tåla fuktig påverkan under lång tid. 
UV- tålig Tåla UV- ljus då algtillväxt kräver den typ av 

miljö. 
Väderbeständig Beständig mot olika väderfenomen och ut-

omhusmiljöer. 
Slitstark Hög slitstyrka och nötningshållfasthet. 
Använda under lång tid Inga försämrade egenskaper under lång an-

vändningsperiod. 
Billig Tillräckligt billig för storskalig produktion. 
Konventionell Vanligt material som är lätt och billigt att 

producera. 
Lätthanterlig Smidig och lätt att transportera, samt smidig 

vid användning. 
Tåla miljö med mikroorganismer Inga försämrade mekaniska egenskaper hos 

textilen på grund av mikroorganismer. 

 
1.7 RAPPORTENS STRUKTUR 
Rapportens första del kommer innehålla den bakgrundinformation som behövs för 
att förstå rapportens ämne och senare experimentella del. Längre fram i arbetet 
kommer det praktiska arbetet att sammanställas i ett experimentellt genomförande, 
där förklaras processen som utförts. De resultat som genomförandet ger kommer 
presenteras under rubriken resultat. Arbetet kommer senare sammanfattas i en 
diskussion och slutsats som knyter an till hypotesen och arbetets syfte.   
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2. METOD  
Här nedan följer information kring vilka metoder som användes i detta examensar-
bete. Framtagningen av den teoretiska delen förklaras och genomförda sökmetoder 
presenteras. I det praktiska arbetet presenteras hur planeringen gick till för det ex-
perimentella utförandet och vilken utrustning som användes.  

2.1 LITTERATURSÖKNING 
För att kunna förstå arbetets syfte och problemformulering krävdes först en djupare 
förståelse för bakgrundsinformationen kring ämnet. När bakgrunden utvecklades 
söktes fakta där tidigare forskning var en viktig del, detta kan man göra genom 
litteratursökning (Ejvegård, 2009). Författarna grundade arbetet på att söka inform-
ation om relevant fakta kring alger och mätmetoder som utförts. Även information 
gällande relevanta textila aspekter utforskades.  

Mycket användbar information kring de textila aspekterna hittades i Textilingen-
jörsutbildningens tidigare kurslitteratur. Databaser så som World Textiles och Tex-
tile Technology Complete användes också. Fakta kring områdena alger och bio-
kemi fick hittas på annat håll. Denna information tilldelades från uppdragsgivare 
och från tidigare forskning, men mycket fick sökas fram via databaser. Högskolan i 
Borås databastjänst Summon användes flitigt för att hitta relevanta vetenskapliga 
artiklar inom ämnet. De funna källorna hade också ofta egna referenser som var 
användbara i vidare sökning och sökandet av primära källor. Sökningar har även 
skett på sökmotorn Google för att hitta informativa hemsidor på internet. Google 
Scholar användes även vid sökningen. Sökord som användes i litteratursökningen 
var engelska termer så som algae, adhesion, biosorpion, heavy metal m.fl. 

Sökningar av orden alger och textil tillsammans gav inte många relevanta resultat 
kring vattenrening. Forskning kring alger på textila ytor var inget som påträffades. 
Detta visade på vikten av att bedriva forskning inom detta område. Däremot har 
tidigare studier gjorts då forskare har studerat biomassa i form av en svamp och 
dess vidhäftningsförmåga på textila ytor (Gomes, Lennartsson, Persson & Taher-
zadeh, (2014).  

Källkritik var en viktig del för att få fram rättvis information att bygga upp arbetets 
bakgrundsdel kring. All information som hittades under litteratursökningen över-
vägdes noga med åtanke på dess trovärdighet, sannolikhet och verklighetsförank-
ring. Källorna har innan användning analyserats genom att titta på dess syfte och 
vem som står bakom informationen. Det var också viktigt att se om källans inform-
ation var aktuell och söka vidare om det möjligtvis fanns nyare rön.  Det har även 
lagts stor vikt vid att använda primära källor i så stor utsträckning som möjligt.  

2.2 EXPERIMENTELLT ARBETE  
Innan det praktiska arbetet sattes igång planerades det ihop med handledarna Nils-
Krister Persson och Catrin Lindblad. Detta redogörs i den inledande delen där det 
experimentella arbetet presenteras. För att veta hur det praktiska skulle genomföras 
gjordes förstudier på lämpliga substrat och vilken utrustning som passade till dessa. 
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Detta för att det kvantitativa arbetet skulle genomföras på bästa sätt då det påbörja-
des.  

Det första praktiska arbetet som genomfördes var tillverkning av substraten. Till-
verkningen utfördes i ett väverilabb. Här vävdes 4 olika kvalitéer fram i 2 olika 
maskiner, Dornier-16 Skaftmaskin och Leonardo Vamatex-8 skaftmaskin. Efter 
vävning förbehandlades tygerna genom att tvättas i en konventionell tvättmaskin i 
60 °C. Därefter klipptes provkropparna till rätt storlek och textilens makrostruktur 
och täckfaktor dokumenterades. 

Inför det experimentella arbetet gjordes en försöksplanering. För att få en veten-
skaplig förankring valdes det att göra 3 replikat. Montgomery (2013) förklarar 
vikten av att göra en randomisering av försöket då olika omständigheter kan på-
verka experimentet. Randomisering är ett sätt att designa experiment då man vill 
undvika att oväntade faktorer påverkar resultatet. Därför delades proverna in i 
grupper där replikaten var skilda från varandra. Faktorerna som främst kunde på-
verka resultatet var ljuset och tillgång till syre.  

Den experimentella delen med försök till vidhäftning av alger på textil skedde i ett 
biologiskt laboratorium. Hur arbetet i denna miljö gick till presenterades av Catrin 
Lindblad på SP1. Här fanns de olika maskiner och den utrustning som krävdes vid 
försöket, exempel på utrustning är autoklav, torkugn och sterilbänk. Den övergri-
pande hanteringen utfördes med sterilteknik. Vilket innebar att arbetet utfördes i en 
steril miljö och att alla verktyg var steriliserade, det vill säga helt rena från bakte-
rier och andra partiklar. Detta arbetssätt var en förutsättning för att få vetenskapliga 
resultat vid forskning med substratberedning och biologiska odlingar.  

Innan start var det viktigt att planera försöken och hur hanteringen skulle ske för att 
underlätta arbetets gång. Arbetet utfördes på en sterilbänk som torkades av med 
70% etanol varje gång innan start. Alla substrat, vätskor och verktyg som användes 
steriliserades i förväg i en autoklav. Inga av dessa autoklaverade föremål fick han-
teras på annan plats än under sterilbänken. Händerna täcktes med handskar som 
sedan spritades av väl innan hanteringen startade. Under arbetsprocessen var det 
viktigt att hålla hög renlighet, detta gjordes genom att föra alla verktyg som skulle 
användas genom en låga. Alla flaskors mynning och korkar brändes av vid varje 
användning2. 

  

                                                        
1 Catrin Lindblad, Biokemist på SP, genomgång den 9 april 2014. 
2 Catrin Lindblad, Biokemist på SP, genomgång den 9 april 2014. 
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3. BAKGRUND 
I denna del presenteras den information kring examensarbetets ämne som behöver 
belysas. Detta för att redogöra vilken fakta och forskning kring det valda ämnet 
som finns idag. Bakgrundens syfte är även att författare och läsare ska kunna till-
godose sig den information som behövs för att förstå det experimentella arbetet.  

3.1 GEOTEXTIL: FÖR MILJÖNS SKULL 
Ordet geotextil kommer från det grekiska ordet geo som betyder jord. Definitionen 
av geotextil är de textila material som används i naturen inom filtrering, dränering, 
separation, förstärkning och stabilisering (Denton & Daniels 2002). Dessa textilier 
är utvecklade för att hjälpa naturen med olika mekanismer och har således en viktig 
roll i ekosystemet(Agrawal 2011). De har många användningsområden i geotek-
niska applikationer och denna sektor förväntas växa på marknaden för tekniska 
textilier (Rawal et.al 2010). 

På marknaden står non-woven material för 75 % av alla geotextilier (Rawal 
et.al,2010), resterande är vävar eller varptrikåer. Både naturliga och syntetiska 
fibrer används då de ger olika egenskaper och användningsområden (Agrawal 
2011). Naturliga fibrer har en hög brottstyrka men en låg brott-töjning och elastici-
tet, vilket gör dem fördelaktiga att använda. Geotextilier som baseras på naturliga 
fibrer är också nedbrytningsbara i naturen och därför används dessa vanligtvis för 
funktioner i temporära installationer. Däremot dominerar de syntetiska fibrerna i 
geotextil på marknaden. I permanenta installationer är det viktigt att fibrerna håller 
sig starka, är kemiskt inerta och är resistenta mot väder och åldrande (Krishna & 
Chaudhary 2013). Polymera material uppvisar detta och de har låg kostnad. Andra 
faktorer så som textilens struktur och eventuella efterbehandling påverkar också 
material egenskaper.  

Ett användningsområde för geotextilier är i vattensystemen och då vanligast inom 
filtrering. Partiklar i vätskan stannar i textilen samtidigt som vattnet passerar ge-
nom (Rawal et.al 2010). Den textil som ska utvärderas i detta projekt kan i framti-
den fungera som en typ av geotextil i vattendrag. Då i form av en textil som tar upp 
tungmetaller genom absorption eller biosorption. 

3.2 TUNGMETALLER I VATTNET 
Metaller är en grupp grundämnen i naturen som är några av jordens mest attraktiva 
tillgångar. De kan leda värme och elektricitet och är även utmärkta för att forma 
tåliga produkter. Många metaller är viktiga substanser för att växter och djur ska 
kunna leva då de har viktiga funktioner i flera biologiska processer. Brist på metal-
ler kan ge en skadlig effekt på miljön men samtidigt kan hög halt av metaller istäl-
let bli giftigt. Detta gör metaller till både en vän och fiende i naturen (Notter 1993).  

Till gruppen tungmetaller hör de metaller med densitet högre än 4500-5000 kg/m3 
(Nationalencyklopedin 2014a). Industrialisering och urbanisering har lett till ökade 
utsläpp av giftiga tungmetaller i naturen speciellt i våra vattendrag och hav. Tung-
metaller i näringskedjan är ett stort miljö och hälsoproblem för samhället. Förore-
ningskällorna kommer från förbränning av fossila bränslen, gruvor, kommunala 
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avfall, gödningsmedel, bekämpningsmedel och avloppsslam. Föroreningarna av 
tungmetaller är i form av joner och de är icke nedbrytningsbara i naturen och är 
bioackumulerade (Mudhoo, Garg & Wang 2011). Från den textila industrin släpps 
tungmetaller från fabriker ut i avloppsvattnet, metallerna finns i vissa färgämnen så 
som azofärg (Engwall 2007).  

Människan tar upp metallerna via andningen, mat och dryck och via olika typer av 
produkter som vi använder. Ämnena påverkar hormonsystemen, reproduktionsför-
mågan och är cancerframkallande. Metallerna skadar även den biologiska mång-
falden. Naturskyddsverket kontrollerar och följer upp statistik på hur stor halt det 
finns av olika tungmetaller i våra vattendrag och sjöar (Naturvårdsverket 2014). 
Halten varierar i olika delar av landet men sammantaget har det skett en minskning 
de senaste åren. Nedan presenteras en tabell över några tungmetaller som under-
söks och som är mest vanliga vattendragen. I tabellen har en sammanställning 
gjorts på hur stor andel av våra vattendrag som förorenats med tungmetaller, detta 
anges i procent. Vad som definieras som låga halter av tungmetaller benämns i 
parentesen.  

Tabell 2: Tungmetaller i våra vatten  
Tungmetall Förändring 

1996-2011 
Mätningar i vattendragen, 2011  
(Andel med låga halter eller mer) 

Pb Bly Oförändrad 55,9 % (>0,2 µg/l) 
Kd Kadmium Minskar 2 % (>0,1 µg/l) 
Cu Koppar Minskar 53 % (>0,5 µg/l) 
Zn Zink Minskar 17,6 % (>5 µg/l) 
 (Naturvårdsverket, 2014) 

3.3 BIOSORPTION OCH ABSORPTION AV TUNGMETALLER 
På grund av att tungmetaller är miljö- och hälsofarliga pågår mycket forskning 
kring hur eliminering av dessa kan ske i vattendragen (Mehta & Gaur, 2005). Det 
finns många metoder som används för att avlägsna metalljoner, det är olika fysiska, 
kemiska och biologiska tekniker. Konventionella metoder är tillexempel kemisk 
fällning, filtrering, jonbyte, elektronkemisk behandling, membranteknologier, ad-
sorption på aktivt kol och avdunstning etc. Några av dem är emellertid ineffektiva 
och vissa är dyra vid rening av avloppsvatten med låg koncentration av tungmetal-
ler (Wang & Chen 2009).  

Biologiska processer kan bemästra några av de begränsningar som de fysiska och 
kemiska har (Mehta & Gaur 2005). Under de senaste åren har forskningen tilläm-
pat bioteknik för att avlägsna metallföroreningar, detta har visat på stor potential. 
Processtekniken är biosorption där man utnyttjar naturliga material av biologiskt 
ursprung (Lesmana, Ferbiana, Soetaredjo, Sunarso, & Ismajd 2009). Biosorption 
kan definieras som avlägsnandet av metallföroreningar och partiklar från lösning 
med hjälp av ett biologiskt material. Både levande och döda biomassor, cellulära 
produkter och polysackarider kan användas för avlägsnande av metall. Exempel är 
bakterier, svampar, jäst, alger, etc. Dessa biosorbenter besitter metallkomplex-
bildande egenskaper och de kan effektivt och snabbt binda lösta metalljoner, därför 
är de idealiska för detta ändamål (Wang & Chen 2009). 
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I detta examensarbete studeras just algernas förmåga. De har fått stor uppmärk-
samhet de senaste åren (Lesmana et al 2009) då de har visat vara en mycket billi-
gare och effektivare metod jämfört med existerande fysiska och kemiska metoder 
(Mehta & Gaur 2005). Se mer kring detta i avsnitt 3.1.3. om algers biosorption av 
metaller.  

3.4 ALGER  

3.1.1  Alger 
Benämningen av vad som är en alg är mycket diffus. Alger är en skiftande samling 
organismer. Tidigare sa man att de höll till inom växtriket, men på senare år har det 
konstaterats att algerna tillhör alla riken. Alger är vattenorganismer som innehåller 
pigmentet klorofyll (Singelton 1999) och dess fotosyntetiska skicklighet. Det upp-
skattas att omkring 40 % av den globala fotosyntesen görs med hjälp av mikroalger 
(Moreno-Garrido 2007). Det som skiljer alger åt är om de är prokaryoter det vill 
säga de saknar cellkärna, de kan i dagligt tal kallas blågröna alger eller cyanobakte-
rier. Eukaryoter har en cellkärna och tillhör svamp, djur eller växtriket med flera 
(Lindholm 1998). Prokaryoterna är av bakteriesorten som innehåller klorofyll 
(Singelton 1999). Dessa algsorter lever näst intill överallt bara det finns tillgång till 
ljus och vatten. Störst andel alger lever i sjöar och hav, men de frodas även på 
marken och på trädstammar (Lindholm 1998). Några grupper av alger som be-
nämns viktiga är blågröna alger, rödalger, kiselalger, brunalger med flera (Lind-
holm 1998). 

Algmembranet är uppbyggt av olika funktionella grupper såsom hydroxylgrupper, 
aminogrupper, karboxylgrupper etc. Dessa grupper gör att algens yta blir negativt 
laddad (Mehta&Gaur 2005). Storleken på algerna kan skifta enormt, allt från 
mikroorganismer som svävar fritt i vattnet till makroalger som kan få en storlek på 
upp till 70 meter (Lindholm 1998). Algerna har en livsviktig uppgift som syrepro-
ducenter (Singelton 1999) vilket också påverkar jordens klimat (Muñoz Torre 
2005). Tilläggas ska också att de har kraftig inverkan på omsättningen av naturens 
fosfor, kisel och kväve (Lindholm 1998). Dock kan för mycket alger göra att bott-
nar och stränder täcks över, detta kan få katastrofala följder såsom syrgasbrist i 
vattnet (Lindholm 1998). 

Något som också bör nämnas om mikroalger är att de länge har fungerat som en 
del av vattenreningsprocesser. Då algerna infiltrerar vattnet är de utmärkta att an-
vändas i reningsverk (Moreno-Garrido, 2007). Dessa mikroalger har även en roll 
som det första steget i näringskedjan och är en bra proteinkälla för både människor 
och djur (Muñoz Torre, 2005). 

3.1.2 Algers vidhäftningsmöjligheter 
För tillväxt av alger och dess vidhäftningsförmåga finns det tre parametrar som är 
viktiga. Den första är att använda rätt odlingsmedium och det i en lämplig miljö. 
Den andra parametern belyser vikten av att tillsätta alger som kan växa i det speci-
fika mediet och se till att det finns möjlighet till luft och koldioxidutbyte för det 
aktuella mediet (Gualtieri & Barsanti 2006). Tredje och sista parametern för god 
algtillväxt är tillgången till ljus (Lindholm 1998). Algernas aktivitet ökar då ljusin-
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tensiteten ökar men endast till den grad då den fotosyntetiska apparaten är mättad 
(Muñoz Torre 2005). Det har även visat sig att alger som vidhäftar vid något sub-
strat innehåller en större mängd klorofyll än de som svävar fritt samt att antalet 
algceller per kultur kan vara större för vidhäftade alger än de som är fritt svävande 
i mediet (Moreno-Garrido 2007). pH värdet bör vara på mellan 7-9 (Gualtieri & 
Barsanti 2006) men skillnaden i pH för olika mikroalger kan vara stor (Muñoz 
Torre 2005). Det krävs även någon form av omrörning (Muñoz Torre 2005) för att 
undvika sedimentation och att alla algceller får ungefär lika stor andel ljus (Gualti-
eri & Barsanti 2006). 

För vidhäftning av specifikt blågröna bakterier som också kallas mikroalger finns 
det olika möjligheter, som nämns ovan spelar ljuset en stor roll även här. Vidhäft-
ningen av mikroalger kan delas in i två olika tekniker, den passiva och aktiva. Pas-
siv vidhäftning är då algernas naturliga egenskaper gör att de fastnar på olika 
material. Material som omnämns ge extra god naturlig vidhäftning är tvättsvampar 
(Liu, Tanaka & Furusaki 1998), glas och en extra kort polyesterfiber vid namn 
7607 (Moreno-Garrido 2007). Aktiv vidhäftning sker genom tillsats av ämnen. 
Kemisk vidhäftning och vidhäftning genom någon form av gel som till exempel 
alginat är några ämnen för aktiv vidhäftning (Moreno-Garrido 2007).  

Enlig undersökningen Adhesion of Chlorella vulgaris to solid surfaces, as mediated 
by physicochemical interactions av (Sirmerova, Prochazkova, Siristova, Kolska & 
Branyik) visar det sig att bäst vidhäftning på glas sker då ytan är opolär, alltså att 
laddningen är symmetriskt fördelad vilket gör att underlaget inte har någon ladd-
ning. I försöket har alger placerats i olika medium tillsammans med tre olika glas-
substrat av olika laddning. Det visar sig att bäst vidhäftning av alger sker på glaset 
som har modifierats med 3-aminopropyltriethoxysilane (APTES) och därmed har 
till stort sett helt opolär yta. Detta glas var bäst oavsett blandningen av medium 
(Sirmerova, et al 2013). 

3.1.3 Algers biosorption och absorption av tungmetaller 
Användningen av alger under vattenreningsprocesser har varit känt sedan länge. 
Alger har en extremt hög ackumulationsförmåga av potentiellt farliga substanser 
(Moreno-Garrido 2007). Att använda alger är en alternativ metod att fånga upp 
dessa farliga substanser och är bra både ur ett ekonomiskt (Mehta&Gaur 2005) och 
miljövänligt perspektiv (Gadd 1990). Många gånger har alger visat sig överträffa 
sin biosorptionsförmåga i förhållande till andra tillvägagångssätt vid avlägsnande 
av tungmetaller (Mehta&Gaur 2005). Tekniken har testats på vattendrag förore-
nade av metaller (Moreno-Garrido 2007) och det visas att både levande och döda 
algceller kan ta upp metallerna genom biosorption (Gadd 1990). I en studie gjord 
av Hamdy (2000) visar det sig att olika algarter har olika lätt eller svårt att fånga 
upp olika metaller vilket är viktigt att ta hänsyn till vid kommersiell användning. 

Absorptionen hos levande alger är mycket god (Mehta&Gaur 2005). Jonbidningar 
och kovalenta bindningar sköter algcellens absorption tillsammans med proteiner 
och polysackarider (Gadd 1990). Växande mikroalgers yta har en stor laddning 
(Muñoz Torre 2005) och genom cellväggarna sker utbytet av metallerna (Moreno-
Garrido 2007; Mehta&Gaur 2005). Exempel absorberas kadmium upp som ne-
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utralkomplex, alltså ett ämne som består av en centralatom och några intilliggande 
atomer som är kemiskt bundna till centralatomen. Denna funktion är viktig då 
kadmium ofta förekommer som ett salt i naturen (Malik 2003). Enligt ett försök 
utfört av Malik (2003) visar det sig att algernas absorption av kadmium ökar då 
koncentrationen kadmium i lösningen ökar. Även undersökningar med spektro-
skopi har visat på att det är främst i algens cellväggar som största andelen kad-
mium fastnar. Detta kan bero på cellväggens negativa laddning som attraherar me-
tallpartiklarna (Mehta&Gaur 2005). Absorptionen var som störst de två första da-
garna medan ökningen nådde sin topp på den femte av totalt sex dagar av experi-
mentet. Detta visar att absorptionen av metaller är bäst då lösningens metallkon-
centration är stor (Malik 2003). 

I vissa alger har biosorptionen av tungmetaller en betydande andel av algens totala 
upptag (Gadd 1990). Biosorptionen kan vara både aktiv och passiv (Mehta&Gaur 
2005), aktiv då algcellen lever och passiv då cellen är död. Även den döda cellen 
samlar in tungmetaller men då genom att de fastnar på cellens yta istället för att gå 
in i cellen (Moreno-Garrido 2007). Då tillväxt av algceller sker bekräftar experi-
mentet utfört av Malik (2003) att den största lagringen av metaller sker inuti cellen. 
Detta tyder på att algen har en inre avgiftningsmekanism (Malik 2003). Men som i 
de flesta fall så spelar olika parametrar in både i absorption och biosorption av 
tungmetaller. pH värdet, antalet metalljoner i lösningen, andelen biomassa, tempe-
ratur och näringsnivån är viktiga parametrar för att absorption eller biosorption ska 
fungera som väntat (Mehta&Gaur 2005). 

I arbetet kommer det undersökas om mikroalgers förmåga till biosorption eller 
absorption av koppar är möjlig. Koppar är en vanlig metall som används i liknande 
forskning. Det är också enligt ovanstående del om tungmetaller ett ämne som finns 
i våra vatten. Försöket nedan användes som en inspiration vid kopparförsöket som 
utförs senare i detta projekt.  

Zhou, Peng, Zhang & Ying (2012) har gjort ett försök där två vanliga mikroalger, 
Chlorella pyrenoidosa och Scenedesmus obliquus, skulle avlägsna koppar från 
lösningar. Algerna exponerades under 8 dagar för initial kopparkoncentration. Re-
sultatet visade att det blev en ökande tillväxt av alger samtidigt som de absorberade 
koppar till cellytan. Båda arterna av mikroalger var effektiva när det gäller att av-
lägsna koppar från vattenlösningar, med en reningsgrad nära 100%. Dessutom 
visades det sig att Chlorella var mer effektiv än Scenedesmus för absorption av 
kopparjoner (Zhou et al 2012). 

3.1.4 Algers alternativa användningsområden 
Alger har länge varit en användbar produkt i olika sammanhang. Just mikroalger 
har använts i hundratals år för olika ändamål (Gualtieri & Barsanti 2006). Exempel 
på användningsområden är mat (Lindholm, 1998), biobränsle, foder, läkemedel, 
smink och gödningsmedel med flera (Gualtieri & Barsanti 2006).  

En närmare titt på gödningsmedel framställda av alger visar att metoden har funnits 
sen lång tid tillbaka. Fördelen med att används mikroalger som gödningsmedel är 
att de är billiga (Moreno-Garrido 2007) och snabbväxande och reproduceras 
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enormt snabbt. Försök har gjorts med tomatplantor då en komposterad alg har an-
vänts som gödningsmedel. Det har visat sig att gödningsmedlet har god förmåga att 
hålla vatten, vilket betyder bättre tillväxt. Mikroalger eller cyanobakterier är en av 
de få arter som kan fixera kväve ur luften. Det fixerade kvävet används sedan som 
gödning, speciellt på risfält i Asien (Lindholm 1998). Gödningsmedel av alger 
bidrar till positiv inverkan på miljön gentemot konventionella gödningsmetoder. 
Därför kan det klassas som ett organiskt gödningsmedel (Gualtieri & Barsanti 
2006).  

Extrakt av alger hittas även som ingredienser i kosmetiska produkter (Moreno-
Garrido 2007). Krämer för ansikte, händer och kropp är de produkter som ofta 
innehåller algextrakt. På produkterna kan det uttryckas som ”marint extrakt” eller 
”extrakt av alger” (Gualtieri & Barsanti 2006). Frankrike är det land där mest alger 
används som ingrediens i skönhetsprodukter. Mineraler, vitaminer, aminosyror, 
sockerarter och fetter är det goda skälet till att alger utnyttjas (Kim, Ravichandan, 
Khan & Kim 2008). Alginat som finns i algens cellväggar består till största delen 
av sockerarten polysackarid, har en egenskap som visar sig ha en fuktbevarande 
effekt vilket är positivt för dessa produkter (Gualtieri & Barsanti 2006 ; Kim et al. 
2008). 

Inom det medicinska området har mikroalger visat sig ha en bra läkande effekt. Det 
är speciellt cyanobakterien eller blågröna algen som har flera unika värdefulla för-
eningar. Dessa visar sig ha haft en god läkande förmåga vid sjukdomstillstånd 
såsom virus, allergier, högt kolesterol (Gualtieri & Barsanti 2006) och som antiin-
flammatorisk och sårläkande ämne (Kim et al. 2008). Några algextrakt har till och 
med visat sig ha bra effekter då människor kräver extra skydd från HIV smitta 
(Gualtieri & Barsanti 2006). 

3.5 MÄTNINGSMETODER FÖR TILLVÄXT AV ALGER  
Då mätmetoder inför experimentet ska säkerställas är det viktigt att mäta det som 
anses viktigt och relevant. Genom att analysera antalet algceller i lösningen kan 
man fastställa vilket prov som har bäst effekt av tillväxt. För att uppskatta hur stor 
koncentration av biomassa som finns i en lösning eller tillväxt på föremål finns 
olika metoder. Vanliga mätningsmetoder är optisk densitet (OD), torrvikt och cell-
räkning. I detta arbete kommer optisk densitet att mätas på lösningen under algtill-
växten och torrvikt av textilen vägs före och efter försöket.  

3.5.1 Optisk densitet  
Optisk densitet (OD), även kallat absorbans, är ett mått på absorption av ljus i en 
gas, vätska eller fast substans (Nationalencyklopedin 2014b). Denna teknik är van-
lig och det är ett smidigt sätt att följa tillväxten av mikroorganismer i en lösning. I 
denna metod används en spektrofotometer, där en ljusstråle riktas genom en lös-
ning innehållande en cellkultur. Absorbans är minskningen av mängden ljus som 
transmitteras i förhållande till ett blankt prov. Mikroalger har relativt högt pigment-
innehåll vilket till stor del består av klorofyll, därav kan ljus som absorberas direkt 
relateras till mängden cellmassa eller cellantal (Griffiths, Garcin, Van hille & Har-
rison, 2011).  
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Det är en aning diffust i litteraturen om vilken våglängd som ska användas för 
mikroalger.  Oftast används våglängden mellan 600-700 nm vilket är våglängder 
som minimerar absorptionen av mediet och maximerar algcellernas absorption. 
Bark (2012) undersökte olika våglängder för att finna den lämpliga våglängden och 
valet föll på 750 nm för studier av mikroalgers tillväxt.  

Optisk densitet är ett bra sätt att mäta koncentrationen av biomassa, dock kan fel-
aktigheter förekomma då cellerna ändrar färgpigment. Griffiths, Garcin, Van hille 
& Harrison (2011) undersökte fel av koncentrationen med hjälp av optisk densitet, 
i förhållande till de faktiska torrvikterna. Resultat visade att genomsnittliga felet i 
koncentration av biomassa i förhållande till torrvikten över tillväxtcykeln var 52 % 
vid 680 nm och 25 % vid 750 nm. Detta gör att metoden med optisk densitet behö-
ver göras i jämförelse mot torrvikt och andra mätningar för att få sanningsenliga 
resultat.  

3.5.2 Torrvikt 
Torrviktsmätning är bra för att uppskatta hur mycket biomassa som vidhäftat på 
materialen, det är en viktig parameter för att uppskatta koncentration och produkti-
vitet (Lee & Zhu 1997). Metoden är vanlig och görs genom att ta vikten på od-
lingssubstratet både innan och efter tillväxt av biomassa. Viktskillnaden mellan 
mätningarna visar på hur stor vikt som den faktiska biomassan utgör.   

För korrekt utförande vägs substratet vid experimentets start och slutskede. För att 
fukt inte ska påverka mätningen torkas proverna grundligt både före och efter att 
biomassan har växt på.  

Vid mätningar av alger i en lösning kan en känd volym av alger filtreras på filter-
papper som sedan torkas (Bark 2012). I detta experiment med alger på textila 
material, vägs textilen innan experimentet börjat genom att torkas i ugn och sedan 
vägas. Efter algtillväxten torkas det igen och vägs. Differensen av viktskillnaderna 
utgör andelen alger som vidhäftat vid textilen.   

3.6 EXEMPEL PÅ TEXTIL OCH VATTENRENING  
Uppdragsgivaren Smart Textiles på Textilhögskolan har sedan några år tillbaka 
igång ett projekt som heter Soltråd där en textil beläggs med titandioxid som sedan 
renar vatten med hjälp av solljus. Andersson (2011) hade som mål att utveckla en 
titandioxidbelagd textil, resultatet som studien visade på var att ytans struktur har 
betydelse och substratet med vågmönster påvisade en bättre effekt. Emma Helenius 
fortsatte senare på denna studie och utförde fler försök (Helenius 2012) och även 
här visade sig substrats ytstruktur ha en inverkan på resultatet.  

En tidigare studie som är intressant för detta försök är skrivet av Gomes, Lennarts-
son, Persson & Taherzadeh (2014). De tittade på var hur en biomassa i form av 
svamparten Rhizopus sp. växer på olika textila ytor och hur effektiv dess biosorpt-
ion av tungmetaller är. I försöket undersöktes svampens immobilisering på 10 olika 
textila material och sedan testades textilens förmåga att reducera Cu2+

 i en lösning. 
Alla textilier hade en bra effekt när det gäller att reducera tungmetallen. Detta posi-
tiva resultat visade på möjligheten till att detta kan bli en fungerande kommersiell 
produkt. En slutsats gällande de textila materialens inverkan på resultatet var att 
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den har liten eller ingen betydelse på dess kapacitet med biosorption. Gällande 
vidhäftningen av svampen på olika fibrer presenteras värden på antal gram bio-
massa som fäste på ytorna. Det var ingen stor varians mellan olika fibertyper (Go-
mes et al. 2014) 

En annan studie som är intressant gällande alger på textil är utförd av forskarna 
(Wetzel, Wiegmann & Koop 2011). Syftet med detta experiment var att se om en 
geotextil kunde vara ett alternativt material för kustskydd vid havet. Idag används 
mest hårda material som tillexempel sten och betong för detta ändamål. Materialets 
uppgift i vattnet är ackumulering av organismer på deras ytor. I 2 år lät man två 
olika textila konstruktioner, vävt och non-woven, vistas i havet för att se tillväxten 
av organismer på ytan. En referens i form av keramiska plattor används också. 
Resultatet visade på betydligt färre individer och lägre biomassavärden på non-
woven strukturen än det vävda tyget och keramiska plattorna. På de sistnämnda 
noterades inga signifikanta skillnaden och mycket organismer hade ackumulerat till 
ytan.  

3.7 TEXTILT MATERIAL  

I detta examensarbete används viss inspiration från ovanstående del gällande 
material. Den textila ytstrukturen hade inverkan på resultat i vissa studier och där-
för väljs det att titta på algtillväxten på olika konstruktioner. Utifrån ovannämnd 
forskning som till viss del liknar detta projekt, samlas inspiration kring fibervalet.   

3.7.1 Val av fiber  
Mycket lite forskning finns kring hur alger vidhäftar på olika fibrer. Inga tidigare 
praktiska studier har gjorts med strävan av att få tillväxt av alger på textil. Utifrån 
tidigare forskning av Gomes, Lennartsson, Persson & Taherzadeh (2004) kring hur 
svamp växer på textil, hade det textila materialet liten eller ingen betydelse för dess 
kapacitet av biosorption eller mängd biomassa som fäste.  

Fibervalen grundades på den önskade kravspecifikationen för textilen. Fibertyperna 
som valdes ut var bomull och polyester då de är de är billiga, lättillgängliga och de 
två vanligaste fibertyperna på den textila marknaden. Egenskaperna skiljer dem åt 
vilket gjorde denna studie ytterst intressant utifrån materialsynpunkt. Viktiga fak-
torer gällande försöket var också att materialen tål vatten under lång tid utan att 
dess mekaniska egenskaper försämras. Fibern bör även tåla UV strålning då alger 
gror bäst i solljus. Utifrån dessa egenskaper valdes andra möjliga fibrer bort. De 
fibrer som har funnits i åtanke är polypropylen (PP) vilket är en fiber som inte tål 
UV i stor utsträckning (Rawal et al. 2010) eller viskos som blir svagare i vått till-
stånd (Humphries 2008). 

3.7.2 Bomull 
Bomull (CO) står för 1/3 av all användning på den textila marknaden (Humphries 
2008) och är en av de mest konventionella och lättillgängliga fibrerna. Den an-
vänds i första hand till kläder och inredning. Bomull är en växtfiber som utvinns 
från fröet i bomullsplantan. Plantan växer på fält och kräver varmt klimat och 
mycket vatten, detta gör att fibern inte kan produceras i alla delar av världen.  
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Bomull består av cellulosa, figur 1, som är 2 sammansatta D-glucose (Ek & Iler-
gård 2013). 65 % av fibern är kristallin vilket gör den relativt stark. Cellulosa mo-
lekylerna binder sig till vätebindningarna, vilket skapar kristallina delar (Gohl 
&Vilensky 1991). Många egenskaper kan kopplas till denna kemiska struktur. Bo-
mull är polär vilket betyder att det tar åt sig vatten, vilket beror på att vatten binds 
till OH-grupperna i cellulosan. Den blir även i vått tillstånd starkare och har högt 
motstånd mot värme.  

 

 

 

 

3.7.3 Polyester  
Polyester (PES) är en syntetisk fiber och är idag den vanligaste fibertypen på 
marknaden (Humphries 2008). Största användningsområdena är kläder och tek-
niska textilier till olika industrier. Polyester utvinns från råolja och fiber tillverkas 
genom smältspinning. Figur 2 visar polyesterfiberns kemiska beståndsdel, polyety-
lenftalat, som är en polymerisation av en syra och en alkohol (Ball, Hill & Scott 
2011). Fibern är opolär och attraheras inte till vatten, denna egenskap är kopplat till 
kemin då bensenringen är hydrofob (Gohl &Vilensky 1991). Polyester är en stark 
fiber och tål mycket påfrestningar, den består av mycket kristallina delar.  

 

 

  

Polyester är en vanlig fiber inom geotextil-sektorn. Den används mycket för att den 
uppvisar överlägsen kryphållfasthet och seghetsvärden, vilket är viktigt då geotex-
tilier är utsatta för höga påfrestningar (Rawal et al. 2010). Den påverkas inte 
nämnvärt negativt i vått och den tål UV ljus, vilket gör den möjlig för projektet.  

3.7.4 Textilens makrostruktur 
I detta examensarbete antas textilens makrostruktur ha stor betydelse. Makrostruk-
turen hos textilen beskriver hur fibrernas storlek, form och struktur ser ut, samt hur 
de påverkar de slutgiltiga egenskaperna hos produkten (Tingsvik 2012). Fibrers 
tvärsnitt kan skiljas markant åt beroende av fibertyp. Syntetfibrer har betydligt fler 
variationsmöjligheter för tvärsnittet. Detta på grund av att munstyckena vid utspin-
ningen kan konstrueras utefter vad användningsområdet kräver. Även fibers färg, 
lyster och transparens har betydelse för makrostrukturen (Tingsvik 2012). Dessa 
ovannämnda parametrar kan ge uttryck vid färgningen, fuktupptagningsförmågan 
och fukttransporten med flera (Humphries 2008).  

För att gå vidare med textiliers makrostruktur så är även konstruktionen av bety-
dande storlek. I denna rapport beskrivs de vanligaste textila teknikerna i form av 

Fig 1: Cellulosa 

Fig 2: Polyetylenftalat  
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trikå, väv och non-vowen (Humphries 2008). Om en konstruktion är tillverkad av 
samma fiber kan konstruktionen i sig göra stor skillnad för bland annat utseende 
och dragstyrka. Viktigt är att hitta rätt fiber och rätt konstruktion till den applikat-
ion textilen ska används för (Grishanov, Meshkov & Omelchenko 1993). 

3.7.7 Porositet och täckfaktor 
Textilens porositet är en viktig egenskap, både gällande konfektionsbranschens 
strävan efter god komfort och inom industrin för att bestämma graden av kvalitet 
(Ogulata & Mezarcioz 2012).  En textil struktur beskrivs ofta genom dess porositet. 
Den totala porositeten består av två typer av porositet, den på mikronivå och den på 
makronivå. Mikroporositeten skapas mellan garnets fibrer och makroporositeten 
skapas mellan garnen i konstruktionen (Havlová 2013). 

Det är främst makronivån som påverkar graden av porositet, vilken mäts genom 
hur stor luftgenomsläpplighet som materialet har (Havlová 2013). Garndiameter, 
konstruktion och garndensitet är de huvudsakliga aspekterna som påverkar luftge-
nomsläppligheten (Ogulata & Mezarcioz 2012). Porositet kan också tolkas som 
flödesgenomsläpplighet, enligt Kulichenko och Van Langenhove (1991, s 127) så 
ökar friktionen för flödet om storleken av håligheterna minskar. För att förtydliga 
hur tät eller gles en textil vara är kan dess täckfaktor beräknas. Täckfaktorn anger 
hur stor del av ytan som täcks av garn och hur mycket som täcks av luft vilket oft-
ast anges i procentform. (Kärrman 2007). 

De formler som används vid beräkningar av täckfaktorn finns i kurslitteratur av 
Kärrman (2007). Det är varptätheten/cm och väfttätheten/cm tillsammans med 
garndensiteten som har störst betydelse.  

Täckfaktorn i Varp: Vk= Tk  ⁄ 10 x C × √(Nmk) 

Täckfaktorn i Väft: Vs = Ts  ⁄ 10 x C × √(Nms ) 

Täckfaktorn totalt: V= Vk + Vs – (Vk × Vs) 

Garnkonstant: C= 2 ⁄ √(π × ρ) 

För att tydliggöra förkortningarna i formlerna ovan se bilaga 5. 

3.7.8 Val av konstruktion 
För att välja rätt textila konstruktioner inför projektet utvärderades de två mest 
konventionella tillverkningsmetoderna. Väveriteknik och trikåteknik är de kon-
struktioner som används mest i dagens textilindustri, det var mellan dessa som 
valen föll på. En konstruktion som också bör omnämnas är non-vowen, vilken är 
den mest använda konstruktionen inom geotextil (Rawal et al. 2010). Dock finns 
det inte möjlighet att tillverka sistnämnda konstruktion i maskinparken vilket var 
en uteslutande faktor. Inspiration hämtades från studien ”The ecological of geotex-
tiles in hydralic engineering” (Wetzel, Wiegmann & Koop 2011) där det påvisades 
bra resultat för vidhäftning av biomassa på vävda material. 

Inom väveritekniken fanns det flera olika bindningar att välja på. Tidigare studier 
inom vattenrening visade att material med grövre ytstruktur gav en förbättrad ef-
fekt för vidhäftning (Andersson 2011; Helenius 2012). För att påvisa om materi-
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alens ytstruktur påverkar vidhäftningen av alger valdes två helt olika väverikon-
struktioner. En konstruktion med så slät ytstruktur så möjligt och en konstruktion 
av grövre ytstruktur tillverkades. Den släta konstruktionen valdes att tillverkas av 
bindningstypen tvåskaft. Tvåskaftsbindnigen, figur 3, är den enklaste bindningen 
och är även en av grundbindningarna. Konstruktionen har också den minst före-
kommande mönsterrapporten. Varan är stabil och kan kännetecknas av en liksidig, 
slät och mönsterfri struktur (Kärrman& Rydin 2003). Bindning som valdes för att 
få en grov ytstruktur är en våffelbindning, figur 4. Våffelbindningen har en cellik-
nande struktur och bygger på en tvåskaftsbindning som succesivt övergår i längre 
och längre väft och varp hankar. Detta gör att det bildas flotteringar som formar 
åsar i ett symmetriskt mönster (Kärrman& Rydin 2003). Konstruktionerna som 
tillverkades har som ovan beskrivs, helt olika ytstrukturer. Detta kommer förhopp-
ningsvis påverka studien av graden vidhäftning med alger på de textila ytorna. 

 

   

 

 

 

  

Fig 3. Tvåskaftsbindning Fig 4. Våffelbindning 
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4. EXPERIMENTELLT GENOMFÖRANDE  
4.1 PLANERING  
En planering sattes upp för det experimentella arbetet i samråd med handledarna 
Nils-Krister Persson och Catrin Lindblad på SP.

 

Provkroppar: Försöken med algtillväxt delades in i experiment 1 och 2 med lik-
nande prover i varje. Försök 1 var det med levande alger då dessa skulle finnas 
tillhands då absorption och biosorption med koppar skulle utföras. I försök 2 skulle 
algerna ”dödas” efter tillväxtfasen för att kunna mäta en slutgiltig torrvikt av alg-
tillväxten. 

Experiment 1 och 2: 4 material x 2 alger x 3 replikat x 2 experiment = 48 prover  
Referens: 4 material i endast lösning = 4 prover 
Lösningen: 2 med endast lösning = 2 prover 
Alger: 1 referens till varje algart = 2 prover 
Totalt: 56 prover 

Substart 

• Väva fram material. 
• Förbehandling. 
• Klippa provbitar. 
• Mäta torrvikt och autoklavera. 

Mätning på 
textilen 

• Makrostruktur, mikroskopisk bild. 
• Täckfaktorsberäkningar. 

Algtillväxt 

• 2 algarter, given näringslösning, temperatur och neutralt PH. 
• Allmänna iakttagelser. 
• Visuell bedömning. 
• PH- mätningar. 
• Torrvikt. 
• OD- Optisk densitet. 

Biosorption 
av metaller 

• Blanda en kopparlösning med bestämd koncentration. 
• Utse bästa substrat för testet. 
• 5 dygns verkan av biosorption. 
• Mäta slutvärde av kopparhalt. 
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Mätningarna under algtillväxten: Nedan presenteras planeringen av mätningarna 
som pågick under algtillväxten på materialen.  

Kopparförsöket: Detta försök utfördes efter att algtillväxten avslutats. Här skulle 
en analys ske för att kontrollera om textilierna kunde ta upp koppar ur lösningen. 
Detta genomfördes inte på alla substraten utan utifrån resultatet som grundades på 
hur algtillväxten gick. Då valdes det material och den alg som har fått bäst effekt 
av algtillväxten. Försöket gjordes på 3 replikat av döda alger, 3 av levande, 3 refe-
renser med textil och 3 med bara lösning.  

 

4.2 TEXTILT MATERIAL OCH SUBSTRAT 

4.2.1 Substraten  
För de experimentella studierna valdes det att titta på två olika textila fibrer med 
två olika konstruktioner, detta enligt ovanstående bakgrund. Genom att titta på två 
skilda fibrer kunde eventuella olikheter på algernas vidhäftning analyseras. Det 
kunde även analyseras om konstruktionen hade någon betydelse för försöket med 
vidhäftning av alger.  

För att välja rätt textila konstruktioner inför projektet utvärderades de två mest 
konventionella tillverkningsmetoderna. En förstudie av hur vävda och stickade 
material uppförde sig i vatten genomfördes för en första utvärdering av materialen. 
Två olika substrat av två olika bindningstyper, en slät provbit och en provbit med 
grövre struktur av båda konstruktionerna valdes ut. Dessa provbitar placerades i 
varsin flaska tillsammans med vanligt kranvatten. Detta för att få en så lik miljö så 
möjligt som då projektets huvuddel. Testerna visade att provbitarna i trikå rullade 
ihop sig. Detta kunde göra att det blir svårt att visuellt bedöma om det sker någon 
vidhäftning av algerna. De vävda provbitarna hade en betydligt stabilare form un-
der hela tiden de befann sig i flaskorna. Denna studie gjorde att väv var den kon-
struktion som valdes inför kommande projekt. 

Start 11/4 

•  pH  
• OD  
• Torrvikt 

14/4 

• Allmän 
• OD  

17/4 

• Allmän 
• OD  
• Visuell 

23/4 

• Allmän 
•  pH  
• OD 

28/4  

• Allmän 
• OD  
• Visuell 

Slut 5/5 

• Allmän 
•  pH 
• OD 
• Visuell 
• Torrvikt 

Start 7/5 

• Flaskor 
förbereds 
med lösning 
och textil  

Kopparupptag 

• Proverna står 
i 5 dygn 

Slut 12/5 

• Slutprov 
mäter 
kopparhalt 
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4.2.2 Framtagning av substrat  
Framtagningen av substraten som skulle användas i projektet gjordes genom väv-
ning. För att få ett material som inte föll isär eftersträvades viss täthet i både varp 
och väft. Tätheten har begränsats till väverimaskinernas kapacitet och garnens 
grovlek. För enkelhetens skull har samma garntjocklek och material valts i varp 
och väft. 

Proverna som tillverkades var av typerna våffelbindning och tvåskaftsbindning. 
Bindningarna konstruerades genom litteratursökning och diskussion med väveri-
labbets tekniker. Bindningarna ritades upp i datorn och programmet Staübli. Ge-
nom diskettöverföring skrevs bindningen ut på hålkort som var anpassade för väve-
rimaskinen Dornier, varpad med polyester. Dornier maskinen är en tysktillverkad 
sextonskaftad maskin där väftinläggen sker med gripare. Bindningsinformationen 
för bomullsväven överfördes i filformat till väverimaskinen Leonardo Vamatex. 
Denna Italienska maskin är åttaskaftad. För de fyra olika proverna har väfttätheten 
reglerats, detta för att få en stabil struktur då provbitarna klipptes ut. För mer in-
formation om materialen och konstruktionerna se tabell 3. Bindning och solvning 
för vävarna, se bilaga 1.  

Tabell 3: Vävning av substrat  
Substrat Garn Bindning Varptäthet Väfttäthet Vävmaskin 
Prov 1 PES 

60/2 Nm 
Våffel-
bindning 

12,6 tr/cm 19 tr/cm Dornier-16 
Skaftmaskin 
med gripare 

Prov 2 PES 
60/2 Nm 

Tvåskafts-
bindning 

12,6 tr/cm 12,5 tr/cm Dornier-16 
Skaftsmaskin 
med gripare 

Prov 3 Co 30/2 
Nm 

Våffel-
bindning 

12 tr/cm 26 tr/cm Leonardo 
Vamatex-8 
skaftsmaskin 
med gripare 

Prov 4 Co 30/2 
Nm 

Tvåskafts-
bindning 

12 tr/cm 18 tr/cm Leonardo 
Vamatex-8 
skaftsmaskin 
med gripare 

 

4.2.6 Förbehandling 
Sista steget i materialproduktionen var att tvätta materialen i 60 °C för att få bort 
oönskade partiklar på slutresultatet. För bomullsväven har det diskuterats huruvida 
avkokning och avklistring bör göras. Varpen i bomullsvävar behandlas oftast med 
varpklister för att klara de påfrestningar som väverimaskinen ger. För att säker-
ställa att det inte fanns varpklister kvar så droppades jodlösning på materialet. Det 
kunde utläsas att inget varpklister fanns i materialet. Substraten storleksanpassades 
sedan till 7 x 1,5 cm vilket var utifrån odlingsflaskans mynning och höjd.  

Antal prover: 4 material x 2 algsorter x 3 replikat x 2 tester + 8 kontrollprover = 
56 stycken 
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4.3 DOKUMENTATION AV DEN TEXTILA YTAN  

4.5.1 Mikroskopisk bild 
För att förtydliga textiliernas struktur har mikroskopiska bilder av vardera textil 
fotograferats. Fotograferingen utfördes med en mikroskopisk USB kamera. Genom 
noggrann placering av textilen och kameralinsens inställningar kunde rätt skärpa 
ställas in. Resultatet av fotograferingen av makrostrukturerna kan skådas under 
rubriken resultat och makrostruktur. 

4.5.2 Täckfaktorn 
Täckfaktorn grundades på hur stor andel luft respektive material som fanns i den 
vävda varan. Detta beror på garnets densitet som i uträkningarna kallas garnkon-
stanten och hur stor tätheten var i varp respektive väftinslagen (Kärrman 2007). 
Uträkningarna av täckfaktorn följde de matematiska formler som Kärrman (2007) 
tillhandahåller i kurslitteraturen varukonstruktion väv.  

4.4 VAL AV ALGER  

4.3.1 Algart 1: Chlorella kessleri 
Algen är prokaryot, alltså har den ingen cellkärna och tillhör gruppen bakterier 
(Lindholm 1998). Denna blågröna bakterie har en hög förmåga till konsumtion av 
O2 (Weger, Walker & Fink 2007). Algen har hög potential till utveckling vid 
kommersiella applikationer (Wan, Rosenberg, Faruq, Betenbaugh & Xia 2011) 
speciellt inom området avloppsrening (Wang, Tao & Song 2012). Detta grundas på 
dess snabba tillväxt, lätt att odla och höga fotosyntetisk funktion (Wan et al. 2011). 
Den har samtidigt mycket bättre resistans mot krom, koppar, gödningsmedel och 
hexaklorbensen än andra liknande mikroalger (Wang, Tao & Song 2012). Figur 6 
visar algen under mikroskop.  

Fig 5: Substraten  

Fig 6: Chlorella kessleri    
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4.3.2 Algart 2: Scenedesmus communis   
Denna alg är också prokaryot, alltså har den ingen cellkärna och tillhör gruppen 
bakterier (Lindholm 1998). Under släktnamnet finns det över 1300 arter och av 
dem finns det 330 olika strukturer (Andersen 1992). S. communis är en algart som 
använder ljus för att växa alltså är den fototrof och blir i rätt klimat lättodlad. Då 
tillväxt sker så formas små kluster om 2-4 algceller med en diameter omkring 11 
µm (Gorenflo, Schulze, Braun, Stahl 1998). Men för att dessa kluster ska bildas 
krävs rätt temperatur (Andersen 1992). Analys av algen har gjorts vilket visar på 
att cellväggarna främst består av ett starkt alifatiskt material, alltså ett material där 
kolvätemolekylerna är öppna och inte slutna i en ring (Blokker, Schouten, Van Den 
Ende, De Leeuw, Hatcher & Damsté 1998).  Figur 7 visar algen under mikroskop.  

4.5 VIDHÄFTNING AV ALGER  
Innan och under utförandet av arbetet diskuterades olika tillvägagångssätt och för 
hur testresultaten bör dokumenteras. För läsare med extra intresse av mätresultat se 
bilagorna längst bak i denna rapport. 

Tabell 4. Utrustning under experimentet 
Maskintyp Namn Funktion 
Autoklav Systec DX-45 autoklave Sterilisering  
Torkugn Gossen PANTATHERM D Ta bort all fukt i materialet. 
Spektrofotometer Varian 50 Bio Mätutrustning för optiskt 

densitet (OD- mätning) 
Sterilbänk Biowizard kojair Steril arbetsmiljö 
PH-meter SympHony SP80PD PH mätning 
Exsickator Duran Förvaring av fuktkänsliga 

ämnen 
Våg KERN pu Väger materia 
Induktivt kopplad 
plasma-
masspekrometer  

Thermo Scientific  
Element 2 

Mäter kopparkoncentrationen 
i lösning 

 

Förberedelser inför experimentet 

För att genomföra experimentet krävdes förberedelser. De 56 provkropparna 
namngavs med siffror och bokstäver för tydlighetens skull. Tabell över proverna 
presenteras i bilaga 2. Substraten fick sina namn utifrån vilket textilt substrat, vil-

Fig 7: Scenedesmus communis    
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ken alg som ska växa på och vilket replikat av varje textil materialkombination och 
struktur. Ett exempel var 1:2:b och där 1 betydde vilket substrat, 2 benämnde vil-
ken algart och b att det var det andra replikatet av 3. Detta gjordes dubbelt upp för 
att 2 experiment skulle utföras, ett där algerna skulle ”dödas” för att kunna mäta en 
slutgiltig torrvikt av algtillväxten. Det andra experimentet skulle finnas tillhands då 
absorption av koppar skulle genomföras. Proverna delades sedan in i 12 olika 
grupper och varje grupp skulle behandlas tillsammans vid olika processer i utfö-
randet och placeras ihop vid tillväxtperioden. I grupperna fanns ett exemplar av 
varje material och vävbindning med samma alg och replikat.  

För att nå en exakt startvikt av de textila substraten torkades bitarna i en torkugn. 
Ugnen höll en temperatur av 105°C och tiden för torkningsprocessen antogs vara 
tillräcklig efter cirka ett dygn. Detta moment gjordes för att säkerställa att ingen 
fukt skulle kunna påverka det slutgiltiga resultatet och visa fel värden då mängden 
alger som växts på skulle vägas.  Då torkningen var klar vägdes alla prover. Detta 
sker med yttersta försiktighet. En exsickator användes under hela vägningsproces-
sen för att bibehålla provkropparna i torrt tillstånd. Efter att alla 57 provkroppar 
hade vägts presenterades resultatens medelvärden för de olika textila substraten 
under rapportens resultat del. För att gå vidare till nästa moment krävdes det att 
provkropparna var helt sterila, detta utfördes i en autoklav. Provbitarna placerades 
varsamt i autoklavförpackningar, där de olika grupperna från 1 till 12 är tydligt 
presenterade. Förpackningarna placerades sedan i autoklaven. Efter cirka 3 timmar 
var provbitarna steriliserade och nästa moment i experimentet kunde starta. 

Flaskorna som användes förbereddes genom att märkas med vilket substrat som 
skulle vara i vilken flaska. Nedan skådas den typ av flaska som användes, samt hur 
namngivningen har noterats på flaskans ovansida.  

Fig 8: Märkning av flaskor   

Vid denna tidpunkt hade experimentets första del fullföljts, och provkropparna var 
redo att utsättas för den miljö som krävdes för algtillväxt.  

Näringslösning och alger 

Då algtillväxt på textil var projektets huvudmål så krävdes rätt media för att alger-
na skulle gro. Mediet bestod av en given näringslösning som SP rekommenderade 
för denna typ av experiment, se bilaga 3. För att blanda till rätt näringslösning 
fordrades det att receptet följdes noggrant. Receptets olika beståndsdelar mättes 
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upp med pipett och sedan tillsattes resterande volym med avjonat vatten. I detta fall 
var det 913 ml för att få en slutlig koncentration på 1000 ml. Under denna process 
behövdes ingen sterilbehandling. Lösningen autoklaverades efter detta till en tem-
peratur på 121 °C, då oönskade partiklar dog och kunde inte längre påverka expe-
rimentet. För att se om steriliseringen var slutförd användes en autoklavtejp som 
skiftade färg då autoklaveringen var fullföljd. Efter steriliseringen tillsattes recep-
tets inkluderande vitaminer av sorterna B1 och B12, detta utfördes med steriltek-
nik. 

Då näringslösningen var helt klar tillsattes de alger som SP tillhandahöll med. Två 
olika sorters alger användes, den alg som kallas Alg 1 i rapporten heter C. kess-
leri och den alg som kallas Alg 2 heter S.communis. Det fanns en strävan av att få 
så mycket algceller så möjligt i lösningen, därför användes största möjliga mängd. 
För att fylla flaskorna som användes vid experimentet behövdes en volym på 960 
ml per alglösning, därför tillverkades en mängd på 1000 ml per alglösning. En 
första pH mätningen av alglösningarna genomfördes med hjälp av en pH- meter 
som mätinstrument, se figur 9. Mängden alger i vardera lösning kontrollerades 
genom att mäta lösningens optiska densitet med våglängden 750 nm (Bark, 2012). 
Detta utfördes med OD- mätningsinstrumentet spektrofotometer, se figur 10. Då 
lösningarna för de två algsorterna bör ha ungefärligt lika densitet gjordes en späd-
ning av Alg 1. De lösningskoncentrationer som till slut verkade vara rimliga för 
projektet fick avsluta spädningen.  

Då lösningarnas densitet fastställdes skulle den tillsammans med det textila sub-
stratet prepareras i de sterila flaskorna, se figur 11. Påpekas ska att vid detta till-
fälle var sterilisering en självklarhet och det utfördes under sterilbänken med en 
låga som sterilt hjälpmedel. Lösningsvolymen per flaska var av storleken 40 ml. 
Understrykas bör också att det även tillkom andra prover i form av fyra referenser 
med substraten och endast näringslösning tillsattes. Samt två prov där endast de två 

Fig 10: OD mätning, spektrofotometer   Fig 9: pH mätning med pH-meter  
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algsorterna utan substrat förekom i varsin flaska och två prov där endast närings-
lösning tillsattes.  

 
Fig 11: Preparering av flaskorna    

De preparerade flaskorna placerades sedan på givet ställe där det fanns möjlighet 
till rätt mängd ljus och omskakning vid enstaka tillfällen. Inkubationstiden utfördes 
i en miljö med 25±2 grader och flaskorna placerades under fluorescerande ljus, 
2000 lux, i 16 h ljus och i 8 h mörker per dygn. Tillväxten av alger pågick under 24 
dygn. Nedanstående figur 12 visar flaskornas placering i det givna klimatet.  

 
Fig 12. Uppställning av flaskor     

Under tillväxten gjordes olika typer av mätningar, se planeringen i avsnitt 4.1. Vid 
varje tillfälle gjordes allmänna iakttagelser som presenteras i nedanstående resultat 
och fotografier togs för att dokumentera förändringarna. Provernas optiska densitet 
var en av mätningarna som genomfördes med jämna mellanrum, totalt fem gånger 
under projektets gång. Då testet genomfördes skakades proverna lätt för att lösgöra 
de algceller som hade sedimenterats på det textila substratet. Prover om 1 ml per 
enskild blandning av medie och textil pipetterades ut för att slutligen hamna i mät-
utrustningen för OD- testet. Vid detta tillfälle testades 51 olika prover, då ett prov 
var blankprovet som nollställde OD- mätaren. Två av testen innehöll endast nä-
ringslösning och alger, medan 24 stycken prov innehöll alg 1 och 24 stycken prov 
alg 2. Varje prov utsattes för tre mätningar under samma tillfälle, där ett medel-
värde gavs. Detta sista medelvärde var det värde som antecknades och blev resulta-
tet för testet. Under tillväxten mättes även pH värde på varje prov, detta gjordes 
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under tre tillfällen. Även visuellbedömning genomfördes under tre tillfällen. Denna 
bedömning gjordes för att andra mätningar skulle få en visuell referens gentemot 
mätningarna. Omdömet berörde endast det textila substratet och hur stor andel 
alger som hade fått vidhäftning på textilien.  Detta skedde utifrån en tabell, Table 
508,5-II. Evaluation scheme for visible effects, som var från standarden MIL-STD-
810 F. Bedömningen gjordes utifrån en 5 gradig skala, 0 på skalan var samma sak 
som att substratet var helt tomt på mikroorganismer. Nummer 4 på skalan betydde 
att det var massiv påväxt på substratet. Under experimentets gång graderades alla 
textila prover var för sig och i experimentets slutskede var de tre bedömningar 
sammanställda. För mer information om standarden och mätvärden se bilaga 4.  

Vid experimentets slutskede gjordes de sista mätningarna av OD, pH och visuell 
bedömning. Då genomfördes även en sista torrviktsmätning på de prover som 
skulle ”dödas”. Torrvikten utfördes på samma sätt som vid experimentets uppstart. 
Detta gav en tydligare inblick i om algerna verkligen hade fäst på textilen. Det 
textila substratet tillsammans med algarten som hade visat sammanlagt bäst resultat 
i ovannämnda tester valdes ut för experimentet då biosorption eller absorption av 
tungmetaller utfördes. 

I resultatet presenteras hur mätvärdena såg ut efter torkningen av proverna. Figur 
13 och 14 nedan visar hur urtagningen av det textila substratet gick till, samt hur 
placeringen på pappret inför torkningen ägde rum. 

 
4.6 BIOSORPTION OCH ABSORPTION AV METALLER  
Projektets sista del innefattade om de utvalda algbeklädda textila substraten hade 
förmåga att ta upp koppar genom absorption eller biosorption från en lösning. Uti-
från de 56 provkroppar som funnits med under tillväxtperioden var det 9 av dessa 
som användes i experimentet. Det som skulle adderas var 3 stycken prover med 
enbart näringslösning som medie, alltså fanns det totalt 12 prover som skulle an-
vändas. Antalet prover grundade sig på att försöket skulle vara vetenskapligt tro-
värdigt och replikerbart, se metod i avsnitt 3. 

Fig 13. Urtagning av substrat Fig 14. Inför torrviktsmätning 
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Det mediet som användes till experimentet var samma näringslösning som använ-
des under algernas tillväxtperiod. Den befintliga näringslösningen fick dock spädas 
10 gånger innan tillsatsen av kopparsulfaten (CuSO4) skedde. Lösningens koncent-
ration blev således 25 Cu µg/l näringslösning. Denna lösning bestående av närings-
lösning och CuSO4 kommer i fortsättningen att gå under namnet ”kopparlösning”. 
För mer information om kopparlösningen se informationen nedan i tabell 5. Denna 
spädning genomfördes för att mätinstrumentet av typen induktiv kopplad plasma-
masspektrometer (ICP-MS), skulle klara de halter av ämnen som fanns i lösningen. 
Flaskorna som användes under försöket märktes med de fakta som krävdes för att 
hålla isär proverna. Uppställningen av flaskorna sker på sättet som visas nedan i 
figur 15. För fler bilder på alla proverna se bilaga 12. 

 

 
Då flaskorna hade prepareras med kopparlösning och substrat fick de sedan stå 
under 5 dygn innan mätningarna med en induktiv kopplad plasmamass-
pektrometer( ICP- MS) utfördes. För att förtydliga detta experiments beståndsdelar 
se tabell 6 nedan.  

  

Ingredienser  Tillverkning  
1000 ml Nä-
ringslösning 
(enligt bilaga 3) 

Näringslösningen späds 10 gånger med avjonat vatten. 
Detta för att lagom mängd av näringslösningens ämnen 
ska finnas kvar. Då CuSO4 tillsätts är det enligt mängderna 
25 µg CuSO4  / l näringslösning. 25 µg CuSO4 

Avjonat vatten  

Grupper Antal per 
grupp 

Lösning  Absorptions-/Biosorptions 
tid (Dygn) 

Levande 3 Kopparlösning 5 
Döda 3 Kopparlösning 5 
Textil+Medie 3 Kopparlösning 5 
Medie 3 Kopparlösning 5 

Fig 15: Uppställning av flaskor vid kopparförsöket 

Tabell 6: Planering inför kopparförsöket 

Tabell 5: Planering inför kopparlösning 
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Fig 16. PES, våffel under mikroskop Fig 17. PES, tvåskaft under mikroskop 

5. RESULTAT  
5.1 TEXTILA YTAN 

5.1.1 Textilens makrostruktur  
Här nedan presenteras bilder av de textila ytorna under mikroskop. Detta med syfte 
att visa skillnaderna på strukturerna och om det kan haft effekt på vidhäftningen.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Bilderna ovan visade tydliga skillnader på ytan. Förstoringen är på 1280x1024 för 
alla bilderna. De två våffelbindningarna hade en grövre struktur vilket gör att det 
finns mer material per ytenhet. Man såg även skillnader på de två olika fibrerna. 
Bomull hade en hårigare fiberyta då fibriller stack ut. I nedanstående del presente-
ras skillnaderna mellan tätheterna och andel material per ytenhet genom uträkning 
av täckfaktorn.  

5.1.2 Täckfaktorn  
Täckfaktorn presenteras i procentform där det visas hur stor andel av tygets yta 
som täcktes av textil. Nedan i tabell 7 visas resultatet för de beräkningar som 
gjorts. Ytterligare beräkningsinformation och tillvägagångsätt finns i bilaga 5. 

 

Fig 18. CO, våffel under mikroskop   Fig 19. CO, tvåskaft under mikroskop  
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Tabell 7: Täckfaktorn för substraten  
Prov Täckfaktor 

Varp (%) 
Täckfaktor 
Väft (%) 

Täckfaktor Total (%) 

1. PES (Våffel) 24,0 36,1 51,4 
2. PES (Tvåskaft) 24,0 23,8 42,0 
3. CO (Våffel) 33,7 73,0 82,1 
4. CO (Tvåskaft) 33,7 51,0 67,2 

 

Ur tabellen kan det utläsas att prov 3 innehöll mest andel textilt material. Lägst 
materialinnehåll fanns i prov 2. Detta kunde härledas till de totalt skilda antal 
väftinlägg där prov 3 nästan hade tre gånger så mycket väftinlägg. För båda 
materialen hade våffelbindningen den högsta täckfaktorn, detta beror på våffel-
bindningens förmåga att bygga på höjden vilket ger mer material per ytenhet. Pro-
centmässigt var skillnaden på tätheten större för bomullsmaterialen, där våffel-
bindningen innehöll cirka 15 % mer material än tvåskaften. Skillnaden på polyes-
termaterialen är att våffelbindningen innehöll 9,4 % mer material än tvåskaften. De 
stora skillnaderna berodde på garnens olika densitet och vilken väverimaskin som 
tillverkat materialen.  

Något som bör uppmärksammas är att vid total täckfaktor blir värdet 100%, vilket 
inte kan överstigas. Eftersom många faktorer spelar in kan värdena inte tolkas för 
att vara helt sanningsenliga. För ytterligare en hänvisning om hur projektets olika 
substrat förhåller sig, kan det jämföras med den maximala täckfaktorn för tvåskaft 
som ligger på 82% (Kärrman 2007).  

5.2 VIDHÄFTNING  

5.2.1 Allmänna iakttagelser 
3 dagars tillväxt (14/4-14): Iakttagelser som gjordes redan i startskedet var att 
materialet av polyester sjunker till botten medan materialet av bomull suger åt sig 
vatten och flyter upp till ytan. Om detta påverkade slutresultatet kunde inte avgöras 
vid detta tillfälle. En fingervisning om huruvida detta påverkade algtillväxten 
kunde sammanfattas i projektets slutskede.  

6 dagars tillväxt (17/4-14): Iakttagelser efter sex dygns tillväxt visade att alg 1 
inte fäster lika bra vid textilens yta som alg 2. Det var stor skillnad på arternas till-
växtsätt. Alg 2 växte i sjok vilket gjorde att den lättare fastnade på textilens yta. 
Detta kunde medföra viss förvirring då den visuella bedömningen utfördes. Båda 
algerna hade än så länge en ökande tillväxt men efter närmre iakttagelser fanns det 
en uppfattning om att algerna gärna samlades runtomkring textilen istället för 
ovanpå. 

12 dagars tillväxt (23/4-14): Efter 12 dygn gjordes ytterligare mätningar och iakt-
tagelser. De mest självklara iakttagelserna var likt de som skådades redan efter sex 
dygn. Det som bör noteras var dock att tillväxten och färgintensiteten var större 
denna gång. Alg 1 hade fortfarande mindre andel algceller som fäste på textilen, 
den andel celler som låg runt textilens var betydligt större. För alg 2 var det fortfa-
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rande stora sjok av alger som växte på, eller på något annat sätt klamrade sig fast 
vid textilen.  

17 dagars tillväxt (28/4-14): Iakttagelserna resulterade i att det som kan läsas ovan 
förtydligades. Andra iakttagelser var att lösningen med alg 1 hade en klar grön färg 
och dess textila substrat hade en jämn grön fördelning av tillväxten. För alg 2 var 
lösningen brungrön och som nämnts tidigare växte algerna i sjok. Alg 2 fäste ore-
gelbundet på det textila substratet, på grund av detta kunde det ibland tolkas som 
mer tillväxt av alg 2 än alg 1. Det var även mer tydligt att algerna sedimenterar runt 
textilen, vilket gav en indikation på att de även sedimenterade på textilen istället 
för att växa fast på den.  

24 dagars tillväxt (5/5-14): Sista dagen av tillväxtperioden. Allmänna iakttagelser 
som bör nämnas var främst att för alg 1 hade en ännu starkare grön färg vuxit fram. 
I detta skede såg det ut som att alg 1 hade växt bättre än alg 2, som fortfarande 
befann sig som kluster av en blekgrön nyans. Detta fenomen gjorde att det var 
första gången under allmänna iakttagelserna som alg 1 verkade vara starkare än alg 
2. För båda algsorterna hade mycket av algerna samlats runt textilien och sedimen-
terats på botten av tillväxtkärlen. 

Det exempel som visas i figur 20 är material 3 med alg 1, där några trådar eller 
fibrer har släppt från materialet och ligger löst i lösningen. Vid närmare granskning 
visade det sig att en stor andel alger satt på dessa lösa fibrer, vilket gav en indikat-
ion på att de möjligen trivdes bättre på enskilda fibrer än på en textil konstruktion. 

Bilder på vidhäftning för allmänna iakttagelser, se bilaga 6. 

5.2.2 pH  
PH mätningar gjordes under projektets gång. Den första pH mätningen utfördes då 
näringslösning och algcellerna blandats. Nedan presenteras de pH värden som gavs 
för vardera lösning efter första mätningen, se tabell 8. Resterande mätningar resul-
terade i två mättillfällen i mitten och slutet under algtillväxten. Det som presenteras 
i tabell 9 nedan är medelvärden av pH mätningarna, mätningarna har avrundats 
uppåt till två decimaler. Att pH-värdet steg visade på att algerna förbrukade det 

Fig 20. Material 3, alg 1, Exempel  
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syre som fanns tillgängligt i lösningen och på så vis hade en god tillväxt3. Det 
fanns en liten varians mellan replikaten, alla värden vid pH mätningarna finns att 
utläsas i bilaga 7.  

 
Tabell 8: pH startvärden 
Lösning PH- värde start 
Alglösning 1 7.02 
Alglösning 2  7.17 

 

Tabell 9: pH-värden, medelvärden  
Substrat Alg PH, under tiden, 12 dygn  

 
PH, slutvärde, 24 dygn 

1 1 7,06 7,82 
2 1 7,01 7,25 
3 1 7,01 7,85 
4 1 7,09 7,30 
1 2 7,20 7,93 
2 2 7,25 7,90 
3 2 7,30 8,22 
4 2 7,29 8,24 
Alg 1 6,75 7,67 
Alg 2 6,94 7,96 

 

Här nedan presenteras diagrammen över pH mätningarna, ett för vardera alg. 

 

Fig 21. Diagram över pH-värdet med Alg 1 

Tolkning: I figur 21 visas att substrat CO, våffelbindningen höll det högsta pH-
värdet under hela tillväxtperioden. Lägst pH-värde hade substratet PES, tvåskaft 
och kunde skådas under hela tillväxtperioden. pH värdet för bara algen visade sig 
vara nästan likvärdigt eller något under substratet med CO, våffel. Detta gav en 
                                                        
3 Mattias Bark SP 2014 
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indikation på att bomullsmaterialet var mer benäget att bilda ett högre pH värde, 
gentemot polyestern som möjligtvis hämmar pH ökningen. Däremot verkade inte 
bomullen visa på en betydligt högre pH ökning då Substrat 4 av CO, tvåskaft inte 
hade någon betydande ökning. 

 

Fig 22. Diagram över pH-värdet med Alg 2 

Tolkning: Figur 22 visar att materialen av bomull (CO) hade den absolut högsta 
ökningen av pH, där båda materialens värden följdes åt under hela tillväxtperioden. 
Dessa värden var även av betydelse gentemot pH värdet endast innehållande algen. 
En tolkning var att bomullen faktiskt bidrog till att pH värdet ökade. I tidigare läs-
ning fanns utlåtanden om att ju mer pH värdet ökar, desto större tillväxt har algerna 
haft. Vilket visade på mer förbrukat syre i lösningen som naturligt gav ett högre pH 
värde. Polyestermaterialen hade också en likvärdig ökning av pH, dock inte lika 
stor som den förstnämnda. Under första delen av tillväxt-tiden visade alla material 
på en högre pH ökning än provet med endast innehållandes alglösning. 

5.2.3 Optisk densitet 
Vid uppstarten av projektets tillväxtperiod gjordes iakttagelser av algernas kon-
centration i näringslösningen vilka sedan har utvärderats. Vid projektets start var 
det viktigt att koncentrationerna av alg 1 och alg 2 hade ungefär lika stor mängd 
algceller i vardera lösning. Skillnader för algkoncentrationerna upptäcktes vid mät-
ningen av optisk densitet, alltså lösningens absorbans. Likvärdiga värden säker-
ställdes genom spädning, främst för alg 1. Det resultat som presenteras nedan i 
tabell 10 är de medelvärden på OD-mätningarna som dokumenterades vid pro-
jektets uppstart.  

Tabell 10: Optisk densitet, startvärden   
Lösning Optisk densitet (absorbans) 
Alglösning 1. (1000ml) 0,076 Absorbans 
Alglösning 2. (1000ml) 0,079 Absorbans 
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OD-mätning 1: Iakttagelser som gjordes under den första OD-mätningen var att 
alg 1 är finfördelad i näringslösningen medans alg 2 lätt klumpade sig och bildade 
gröna sjok av algceller. Detta kunde ha viss påverkan på absorbansen även om 
proverna skakades lätt innan lösningen mättes upp. För att få en överblick om 
första mätningarna presenteras de som medelvärden i tabellen nedan. Det som 
kunde utläsas ur tabellen var att alg 1 och substrat 3 innehöll större mängd algceller 
än resterande prover. Det prov som innehöll minsta mängd algceller var provet 
under alg 2 och substrat nummer 1.  

OD-mätning 2: De främsta iakttagelserna som gjordes under OD-mätning 2 var att 
alg 1 har ett betydligt högre OD än alg 2. Detta kunde bero på att alg 2 lätt bildade 
kluster medan alg 1 svävade fritt i lösningen.  Mätningarna visade också på att alg 
1 hade en ökning av OD för alla substrat, men för alg 2 hade OD minskat för alla 
substrat. Troligen var det fler algceller av alg 2 som hade fastnat på det textila sub-
stratet och fanns därför inte med i vätskan som mättes vid OD mätningen.  

OD-mätning 3: Iakttagelser som gjordes under den tredje mätningen av optisk 
densitet var som ovan att alg 1 har ett betydligt högre OD än alg 2. I detta skede 
kunde ingen skillnad göras på de textila substraten varken då det gäller material 
eller bindningstyp. Det kunde heller inte avgöras om algerna faktiskt hade vidhäftat 
vid textilens yta eller bara sedimenterats. Då absorbansen mättes på de prover som 
inte innehåller några textila substrat visade det sig att den var högre och låg på runt 
0.3 för båda algerna. Detta kunde tolkas som att alger faktiskt hade vidhäftat vid 
det textila substratet, därför fås lägre absorbans hos de prover preparerade med 
textila substrat. Mätningar visade också på att båda algsorterna hade god tillväxt 
och den optiska densiteten ökade hos båda.  

OD-mätning 4: Iakttagelser under den fjärde mätningen visade att alg 1 hade de 
högsta mätvärdena i lösningen innehållandes substrat 3 och 4, alltså de av bomull. 
För alg 2 visade mätvärdena tvärtom, där hade lösningen innehållandes bomull 
lägre mätvärden än de andra. Sen förra mätningen hade båda algerna ökat sin till-
växt i alla lösningar. Något som noterades vid denna mätning var större skillnader i 
algtillväxt hos de olika substraten än vad det har varit vid tidigare mätningar.  

OD mätning 5: De främsta iakttagelserna som gjordes för den femte och sista OD-
mätningen var att alg 1 fortfarande hade ett högre OD än alg 2. Även denna mät-
ning visade att bomullen i alglösning 2 hade ett lägre OD vid jämförelse av materi-
alen, men för alglösning 1 hade bomullen ett högre OD än materialet av polyester. 
Mellan de två algerna skiljde sig mätvärdena åt relativt mycket men inom algsor-
terna var skillnaderna inte överdimensionerat stora. Detta kunde som nämnts tidi-
gare bero på att alg 1 svävade fritt i lösningen medan alg 2 bildade kluster som 
enklare fastnar på den textila ytan. 

Under tillväxtperioden hade båda algsorterna med de fyra substraten haft en stadig 
ökning hela tiden. Den största ökningen från OD-mätningarna sett var alg 1, detta 
visade dock inte på att alg 1 är den sort som vidhäftar bäst. Eftersom OD mätning-
arna skedde i vätskan var det fullt lika möjligt att ett mindre antal alger hade vid-
häftat till textilen. Det kunde betyda att alg 2 hade bäst vidhäftningsförmåga, ef-
tersom det inte ligger så många algceller flytande kvar i vätskan. Som tabellen 
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nedan visar så hade alg 1 och substrat 3 och 4 de högsta OD-värdena. De som hade 
lägst OD-värden var också substrat 3 och 4 men för alg 2. 

Medelvärdena på OD-mätningarna presenteras i nedanstående tabell 11. Det som 
bör tas i beaktande är variansen som fanns bland replikaten. Variansen kan utläsas i 
bilaga 8 där alla värden från mätningarna är presenterade.  

Tabell 11: OD-mätningar, medelvärden   
Substrat Alg OD 1 OD 2 OD 3 OD 4 OD 5 
1 1 0,12 0,14 0,26 0,34 0,43 
2 1 0,12 0,13 0,24 0,33 0,44 
3 1 0,13 0,14 0,25 0,38 0,46 
4 1 0,12 0,13 0,26 0,38 0,47 
1 2 0,08 0,07 0,12 0,20 0,33 
2 2 0,09 0,07 0,12 0,22 0,33 
3 2 0,09 0,07 0,12 0,18 0,31 
4 2 0,09 0,07 0,13 0,18 0,26 
Alg 1 utan textil 0,14 0,17 0,31 0,44 0,56 
Alg 2 utan textil 0,10 0,13 0,38 0,27 0,40 

 

Diagrammen nedan presenterar värdena för alg 1 och 2  

 

Fig 23: Diagram över OD mätning med Alg 1 

Tolkning: Diagrammet ovan visar på att alla prover haft en jämn tillväxt av alger 
vid OD-mätningarna. Den lösning som hade ett högt OD, innehöll också flest antal 
algceller, vilket i detta fall var lösningen endast innehållande alg 1, utan textilt 
substrat. För de olika substraten kan det utläsas att de olika materialen följde lik-
värdigt varandras OD under hela tillväxtperioden. Det visade sig att materialen av 
bomull hade något högre OD än vad polyestern hade. Detta kan möjligtvis härledas 
till att materialet av bomull hade bättre förmåga att attrahera tillväxten av algceller. 
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Något som uppmärksammas var även att substratens olika konstruktion hade 
mindre betydelse, det var snarare de textila materialen som påverkade hur OD-
mätningarna skiljde sig åt. 

 

Fig 24: Diagram över OD-mätning med alg 2 

Tolkning: Diagrammet ovan visar även här att provet endast innehållande alglös-
ning gav den högsta OD mätningen, alltså flest algceller i lösningen. Denna lös-
ningen hade dock ett varierande OD och dess varians kan hittas i rapportens bilaga 
8 där alla värden kan utläsas. De fyra substraten hade en likvärdig jämn tillväxt 
fram tills dygn 12, där det skedde en ökning hos materialen av polyester. Ökningen 
var dock marginell där skillnaden endast bestod av ett tiotal hundradelar. Förhål-
landevis hade alg 2 ett lägre OD värde, vilket kunde härledas till algens naturliga 
förmåga till att bilda kluster om 2- 4 algceller (Gorenflo et al. 1998). Denna egen-
skap påverkade också algens förmåga att vidhäfta alternativt klibba fast vid tex-
tilien, vilket gjorde att ett mindre antal algceller befann sig flytandes i lösningen. 

5.2.4 Visuell bedömning 
Den visuella bedömningen genomfördes vid tre tillfällen. Bedömningen skedde 
utifrån en skala från 0 till 4, där 0 var ingen tillväxt alls på substraten medan 4 var 
massiv tillväxt. Efter den första bedömningen kunde det utläsas att alg 2 till synes 
hade bättre vidhäftning än alg 1. Nämnas ska dock att alg 1 hade till viss del högre 
färgintensitet på begränsade ytor. På fåtalet prover hade det inte blivit någon vid-
häftning alls eller ytterst liten vidhäftning, detta hade främst skett på textilprov 2 
som är en tvåskaftsbindning av polyester, detta var för båda algsorterna. Det 
material som visuellt gav sken av bäst vidhäftning och tillväxt av alger var textil-
prov 3 som var en våffelbindning av bomull. Här visade det på bra tillväxt hos 
båda algsorterna. 

Efter andra visuella bedömningen visade det sig att substrat 3 och alg 1 hade den 
klart största vidhäftningen. För båda algerna stod det klart att textilsubstrat 2 hade 
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Fig 25: Diagram över sammanlagd visuell bedömning, Alg 1 

den sämsta vidhäftningsförmågan visuellt sett. För resterande substrat var vidhäft-
ningsförmågan likvärdig, vilket också inkluderar avvikelser för olika substrat. 

Tredje och sista visuella bedömningen visade på att alg 1 och substrat 3 fick den 
högsta poängen av visuell bedömning. Det var även substrat 3 som generellt hade 
den bästa tillväxten av båda alger. För att utnämna något material var det i särklass 
bomullen, substrat 3 och 4 som hade bidragit till den bästa ökningen. På största 
delen av proverna för alg 1 hade algerna en jämn fördelning över ytan. Medan för 
alg 2 var det som beskrivits tidigare mer ojämnt fördelat över ytan. Nedan skådas 
en tabell över det visuella resultatet. Desto mer poäng betyder större algtillväxt, 
mindre antal poäng betyder mindre algtillväxt. För att tillgodogöra sig det samman-
lagda resultatet av visuell bedömning se sista kolumnen i tabell 12 nedan. För en 
än mer tydligare bild av denna mätning, se Figur 25 och 26. 

Tabell 12: Visuell bedömning  
Substrat Alg Visuell  

bedömning 
1 

Visuell  
bedömning 

2 

Visuell  
bedömning 

3 

Sammanlagd 
visuell be-
dömning 

1 1 6 10.5 10 26,5 
2 1 6 7 9 22 
3 1 9 14 16 39 
4 1 6 10,5 12 28,5 
1 2 6 8.5 11 25,5 
2 2 6 7 8,5 21,5 
3 2 9.5 11 13,5 34 
4 2 9 8 11,5 28,5 

Under bilaga 9 finns alla värden för den visuella bedömningen, där kan även vari-
ansen mellan replikaten utläsas.  

 

 

Tolkning: Stapeldiagrammet ovan förtydligar resultatet från visuell bedömning av 
alg 1 förmåga till adhesion på textilen. Diagrammet visar att bomull hade bäst vid-
häftning även om skillnaderna av tvåskaftmaterialen var marginell. Det rådde dock 
inget tvivel om att materialet av bomull/våffelbindning hade den högsta visuella 
vidhäftningen. För båda materialen visade tvåskaftbindningarna sig svagare för 
tillväxt av alger. För att få en än mer tydligare förståelse för hur bedömningen 
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Fig 26: Diagram över sammanlagd visuell bedömning, Alg 2 

skett, se bilaga 9 och dess kommentarfält. Samt den standard som bedömningen 
utgått ifrån, se bilaga 4. 

 

  

 

Tolkning: Stapeldiagrammet ovan förtydligar det resultat som gavs från visuell 
bedömning av alg 2. Det rådde ingen tvekan om att substrat 3 kombinerat bomull 
och våffelbindning, erhöll bäst tillväxt vid visuell bedömning. Bomullen var stark 
även vid tvåskaftsbindningen där båda konstruktionerna av polyester hade lägre 
värden. Det bör dock nämnas att det var marginell skillnad av alla prover förutom 
prov 3. För att få en än mer tydligare förståelse för hur bedömningen skett var god 
och se bilaga 9 och dess kommentarfält. Samt den standard som bedömningen 
utgått ifrån, se bilaga 4. 

5.2.5 Torrvikter 
Torrvikten mättes genom att väga vardera substrat före undersökningens start, un-
der tillväxt och vid den avslutande skedet då kopparförsöket var avslutat. Detta gav 
en indikation på hur mycket alger och koppar som hade fastnat på de textila 
materialen. Alltså var det differensen mellan vägningarna som var mest intressant.  

För att säkerställa vikten så torkades substratet grundligt. Den första torkningen 
utfördes under cirka ett dygn, med en temperatur på 105 °C. Medelvärden av de 
fyra olika textilernas vikter presenteras i figur 13 nedan, dessa har avrundats uppåt 
till tre decimaler. Resultatet tydde på att våffelbindningarna innehöll betydligt mer 
textilt material än vad tvåskaftsbindningarna gjorde. 

Andra torrvikten togs på grupp 7-12 vilket var de som efter algtillväxten skulle 
torkas och sedan få en slutvikt. Andra torkningen utfördes under cirka två dygn, 
även där med en temperatur om 105 °C. Medelvärdena och skillnaderna av de fyra 
olika textilernas vikter presenteras i tabell 13 nedan, dessa har avrundats till tre 
decimaler. Skillnaden visade på hur mycket tillväxt algerna haft. Högst vikt hade 
våffelbindningen av bomull. Det var också den som hade den största skillnaden av 
mätvärdena vilket kunde tyda på mer och bättre algtillväxt. 
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För alla värden se bilaga 10.  I bilaga 11 visas bilder på proverna när sista torrvik-
terna mäts och även på pappret som substraten fästs på under torkningen. På papp-
ret sågs spår av alger vilket tydde på att inte alla alger hade fastnat på textilen, vil-
ket kunde ge viss felmarginal i mätvärdena. Det var även skillnad på hur mycket 
alger som hade fastnat på pappret för de olika substraten, vilket kan finnas i åtanke 
då tabeller och diagram utvärderas av läsaren.  

I tabell 13 nedan finns även standardavvikelsen uträknad för mätningarna båda före 
och efter tillväxt. Detta var intressant för att se skillnaderna mellan mätningarna. 
Standardavvikelsen (σ) står för variansen mellan observationerna och räknas ut 
enligt nedanstående formel där x är ett enskilt observationsvärde, m är medelvär-
det, och n är antalet observationer. De enskilda observationsvärdena finns i bilaga 
10. 

  

Tabell 13: Torrvikter  
Substrat Alg mföre σ före mefter  σ efter Skillnad  
1 1 0,181 0,009 0,182 0,008 0,001 
2 1 0,151 0,010 0,159 0,007 0,008 
3 1 0,225 0,004 0,235 0,014 0,010 
4 1 0,154 0,009 0,161 0,015 0,007 
1 2 0,182 0,009 0,184 0,009 0,002 
2 2 0,157 0,012 0,158 0,012 0,001 
3 2 0,222 0,009 0,236 0,012 0,016 
4 2 0,159 0,003 0,162 0,010 0,003 

 

Här nedan presenteras diagram över vikter och viktskillnaderna för alla material, 
ett för varje algart. 

 

Fig 27: Torrvikt för substrat med alg 1  
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Tolkning: Ur diagrammet för alg 1 kan informationen fås om att viktökningen var 
relativt likvärdig för tre av substraten. Det som särskilde sig var PES, våffel som 
nästa inte hade fått någon viktökning alls. Något som uppmärksammades var att 
alla substrat hade ökat i vikt, vilket betydde att algerna faktiskt hade fastnat på 
textilen. 

 

Fig 28: Torrvikt för substrat med alg 2  

Tolkning: Skillnaderna för substratens torrvikter presenteras i diagrammet ovan. 
Här visade det sig att material 3 av CO, våffel har haft i särklass högsta viktskill-
naden. De tre resterande substraten hade alla marginell ökning av vikten. Men även 
här ska det observeras att alla substraten faktiskt hade ökat i vikt, vilket tydde på 
någon form av vidhäftning med alger. 

5.3 BIOSORPTION OCH ABSORPTION AV KOPPAR  
För att genomföra biosorptions-/ absorptionsförsöket med koppar utsågs det bästa 
textila substratet och algen. Detta gjordes genom att utvärdera de tester som utförts 
under och efter tillväxtperioden. Det material och alg som till slut valdes för kom-
mande försök var prov 3 av bomull/våffelbindning tillsammans med alg 1. Det 
provet ansågs ha bäst tillväxt av biomassa vilket var av stor betydelse. Alg 1 ansågs 
även vara ett bra val då tidigare litteraturundersökning visade på att släktet Chlo-
rella var mer effektiv än släktet Scenedesmus för upptagning av kopparjoner (Zhou 
et al, 2012). 

Efter 5 dygn var biosorptionen avslutad. En första visuell bedömning av proverna 
var att de textilier som hade avdödade alger, visade på extremt färgbortfall och 
hade fått tillbaka sin ursprungliga vita färg. De textilier som fortfarande hade le-
vande alger visade på god färgintensitet och att algerna hade fortsatt att växa i sin 
nya miljö. Bilder på proverna före och efter dessa 5 dygn finns i bilaga 12. För att 
avgöra om materialet verkligen hade absorberat koppar utfördes två olika mätme-
toder, resultatet av testerna kan ses nedan.  
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5.3.1 Resultat av mätningar med en induktivt kopplad plasma-
masspekrometer 
Mätningarna av kopparhalten utfördes med en induktivt kopplad plasma-
masspekrometer (ICP-MS), där halten koppar i lösningen bestämdes. Tabell 14 
presenterar de medelvärden som gavs av mätningen. Alla värden från mätningen 
finns i bilaga 13. 

Tabell 14: Kopparhalt efter biosorption  
Näringslösning(µg/l) Levande(µg/l) Döda (µg/l) Referens (µg/l) 

25,00 27,67 30,33 69,33 
 

Tolkning: Det värde som mätningarna utgick ifrån var provet endast innehållande 
näringslösning som var på 25 µg/l. Proverna endast innehållande lösning och textilt 
substrat hade högst värden av koppar. Bomullen utan alger verkade alltså attrahera 
ökning av kopparhalt i lösningen. De levande algerna hade fått ett lite högre värde 
än näringslösningen, men i jämförelse med referensprovet verkade de levande al-
gerna ha hämmat kopparökningen. Detsamma gällde även för de döda algerna där 
ett värde något högre än de levande skådades. De döda algerna hade alltså inte 
hämmat textiliens ökande kopparhalt så bra som de levande algerna. Sammanfatt-
ningsvis ska det ändå nämnas att resultatet var oväntat och vissheten om att textilen 
attraherar till kopparökning i lösningen var ett faktum. 

5.3.2 Torrvikt efter biosorptionen 
Tredje mätningen av torrvikt utfördes efter att kopparförsöket var avklarat. Vikt-
skillnaden visade på hur mycket de algbeklädda textilsubstraten faktiskt har absor-
berat. I tabell 15 nedan visas medelvärdena på vikterna före algtillväxt, efter alg-
tillväxt och slutligen efter kopparförsöket. Alla värden för denna mätning finns i 
bilaga 13. För förtydligande av viktskillnaderna efter kopparförsöket se figur 29 
nedan. 

 
Tabell 15: Torrvikter efter biosorption/absorption 

 

 

 

 

Substrat mföre 
(g) 

σ före mefter 
(g) 

σ efter mefter  

biosorption (g) 
σ efter  

biosorption  

3.1 Levande 0,22
2 

0,002 0,234 0,015 0,22 0,002 

3.1 Döda 0,22
5 

0,004 0,234 0,15 0,216 0,007 

Referens 0,23
1 

0,011 - - 0,236 0,006 
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Figur 29: Diagram över torrvikter efter biosorption/absorption 
 

 

 

Tolkning: De staplar ur diagrammet som jämförs i denna tolkning är vikterna av 
de levande och döda algerna, samt ett referensprov efter att kopparförsöket hade 
genomförts. Som diagrammet visar hade algernas vidhäftning påverkat vikten av 
substraten. Dessa substrat hade efter kopparförsöket minskat i vikt vilket möjligtvis 
beror på att algerna hade släppt från textilen. Något som var extra intressant var att 
referensprovet hade ökat i vikt, vilket tydde på att kopparn hade påverkat substratet 
i något avseende. Detta visade återigen att textilen hade attraherat kopparns ökning 
i lösningen och i diagrammet visade det sig även som en viktskillnad hos substra-
tet. 

  

0,18 

0,19 

0,2 

0,21 

0,22 

0,23 

0,24 

0,25 

0,26 

0,27 

0,28 

Levande  Döda Referens 

Vikt(g)	  
Före	  alg1llväxten	  

E7er	  alg1llväxt	  

E7er	  biosorp1on	  



 

 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alger	  på	  textil	  -‐	  Vidhäftningstudie	  	   	   	  50
	   	    

	   	  
	   	    

6. DISKUSSION 
6.1 DISKUSSION AV PROJEKTET 
För att påbörja detta examensarbete inleddes en brainstorming kring intressanta 
ämnen. Miljömedvetenhet och hållbar utveckling var två viktiga parametrar i för-
fattarnas intresse då strävan fanns att hitta innovativa lösningar för framtiden. Vat-
tenrening är ett område där tidigare textil forskning har skett. Ett textilt material 
med påväxt av alger skulle kunna vara möjligt. Utifrån detta ämne konstruerades 
ett syfte och en hypotes om att vidhäftande alger på textil kan användas inom vat-
tenrening av tungmetaller. 

Arbetet startade med litteratursökning för att ge de grunder som krävdes. På grund 
av ämnet så fordrades en fördjupning, speciellt inom biokemin. Sökningar som 
gjordes om algers vidhäftning på textil gav lite litteratur, vilket visar på att ämnet 
är nytt inom forskningsvärlden. Denna okunskap i algers vidhäftning och dess lev-
nadsätt på textil gjorde att det var svårt att veta vilka material som bör användas 
och vilka mätmetoder som forskningen stödjer. För att hitta väsentlig litteratur för 
projektet fick därför vitt skilda sökmotorer och sökord användas. Olika material 
och hur vidhäftning av alger sker undersöktes och kopplades ihop med textilens 
egenskaper. Utifrån detta kunde relevanta textila material och strukturer väljas för 
projektet.  

Vid projektets genomförande så fastställdes en rimlig försöks- och tidsplanering. 
Under projektets tidiga skede ansågs planeringen och avgränsningarna vara rele-
vanta. Begränsning av material och alger visade sig vara rimlig inom tidsramen för 
arbetet. Enligt resultatet visade det sig också att det var intressant att välja alger 
och fibrer av totalt olika karaktär då skillnader fanns. Antal replikat och försöks-
planeringen av typen randomisering har visat sig ge ett tillförlitligt resultat. 

Ett sätt att definiera textilens yta var genom mikroskopisk bild och uträkning av 
täckfaktorn då de tros vara viktiga parametrar för algtillväxt. En hypotes var att 
desto mer textilt material per ytenhet, ger mer tillväxt av alger. Makrobilden som 
togs på de olika ytorna visade en klar skillnad på strukturer och täthet mellan bind-
ningar och material.  

Frågeställning 1: Kan vidhäftning av alger ske på textil?  

Under hela tillväxtperioden har en allmän iakttagelse av algtillväxten gjorts. Bil-
derna i bilaga 6 visar hur algtillväxten pågick och hur de olika materialen uppförde 
sig. En tydlig iakttagelse var att algerna betedde sig på olika sätt. Båda algerna 
hade en benägenhet att sedimentera runt om textilien, vilket kan tyda på någon 
sorts attraktion. Det uppmärksammades även att lösa trådar och fibrer lätt attrahe-
rade algerna. Vilket kan antas bero på att algerna vill ha mer utrymme att växa till 
på. Under tillväxtperioden sågs även en tendens till ökad tillväxt på den textila 
ytan, samtidigt som lösningen blev allt mer färgrik.  

Under projektets gång utfördes olika mätningar där pH var en av dem. Resultatet 
visade att bomullsmaterialen generellt sett hade ett högre pH än polyestern. Detta 
tydde på att bomullen påverkade lösningen till att bli mer basisk. Bomullen av 
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våffelbindning visade sig slutligen att ha fått bäst vidhäftning vilket kan kopplas 
ihop med att pH var högst i detta material. För att verifiera att materialen i sig inte 
påverkade pH värdet kontrollerades detta i slutskedet. Resultatet visade att materi-
alet inte hade påverkat pH värdet, därav är pH ökningen i bomullen inte kopplat till 
material i sig.  

Fem stycken OD mätningar har gjorts under tillväxtperioden. OD mätningen som 
gjordes på proverna med textil, visade sig ha lägre mätvärden vid alla tillfällen 
gentemot referensprovet endast innehållande alg. Detta tolkas som att viss andel 
alger har fäst vid textilen, därmed minskar antalet alger i lösningen. Alg 1 med 
materialet bomull har fått högst värden, vilket kunde tolkas som att bomullen attra-
herar tillväxten av alger. Detta kunde kopplas ihop med att bomullen hade högre 
pH värde, vilket visar på tillväxt.  

Visuell bedömning har utförts tre gånger med jämna mellanrum. Alg 1 har sam-
manfattningsvis för alla material fått ett högre värde än alg 2. Detta kan bero på att 
alg 1 har bättre förmåga till produktion av klorofyll, vilket gör att det ser ut att vara 
bättre tillväxt. Samtidigt ska det nämnas att den visuella bedömningen gjorde sin 
rätt då de andra mätningarna visade på liknande resultat. För båda materialen fick 
våffelbindningen högre betyg, vilket kan hänvisas till skillnaderna i täckfaktorn.  

Torrvikterna var en viktig mätning då de tydligt visar andelen alger som fanns på 
materialet. Felmarginaler kan tyda på att viss andel alger har försvunnit vid tork-
ningsprocessen. Det varierande resultatet av standardavvikelsen för torrvikterna 
tros bero på substratens form och hur de har klippts ut, då avvikelsen följs åt i de 
tre mätningarna. I bilaga 11 finns det bilder på hur alger har fastnat på pappret som 
används vid torkningen. Här ses ingen tendens på att de olika materialen har tappat 
en särskild mängd alger, utan detta har skett slumpmässigt.  

Frågeställning 2: Vilka textila material samt konstruktioner är lämpliga för 
bäst algtillväxt?  

Sammanfattningsvis ser vi att både material och konstruktion har betydelse för 
algtillväxten. Bomullsmaterialen har generellt sett fått bättre mätvärden än polyes-
tern. Varför detta resultat förmodar författarna bero på att bomull är ett polärt 
material vilket betyder att det suger åt sig vatten. När materialet suger åt sig vatten, 
gör det möjligtvis att algerna får tätare kontakt med fibrerna. 

Bomull är ett naturligt material och påverkas i allmänhet mer av ämnen såsom 
bakterier och mögel än syntetiska material. Väverikonstruktionen av våffelbind-
ningen fick bäst betyg både gällande visuell bedömning och gav störst viktskillnad 
i torrviktsmätningarna, vilket tyder på algtillväxt. Detta tror författarna beror på att 
materialet har högre täckfaktor jämfört med de andra proverna. Mer material ger 
större fästyta för algerna och därav mer tillväxt.  

Frågeställning 3: Kan denna teknik rena vatten från tungmetaller? 

Tekniskt sett skulle vattenrening av tungmetaller med denna teknik vara möjlig. 
Utifrån litteraturstudierna visade algerna på bra absorptionsförmåga och enligt 
experiment så har dessa alger vidhäftat vid det textila substratet.  Mätningarna som 
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gjordes i experimentet gav svårtydda resultat gällande algernas biosorptionsför-
måga. Referensprovet med bomullsmaterialet visade på ökning av koppar i lös-
ningen. En annan intressant iakttagelse här var att de textila substraten med alger, 
döda som levande har hämmat denna kopparökning vilket kunde tyda på att alger-
na till viss del har fungerat som absorbenter av kopparn.  

En tanke om fenomenet är att bomullen ökar kopparhalten i lösningen och att det 
kommer från odlingen. Bomull odlas med gödningsmedel och besprutas hårt med 
bekämpningsmedel (Tingsvik, 2012). Att bomullen skulle kunna innehålla koppar 
bekräftas av Rydbicki, Swiech, Lesniewska, Albinska, Synkowska, Paryjczak & 
Sypniewski (2004) då studien visar att beroende på vart bomullen är odlad innehöll 
den olika mängd koppar. Bomull som var odlad i Afrika innehöll mest andel kop-
par och minst innehöll den som är odlad I Uzbekistan. Men av de 23 proverna som 
undersöktes innehöll alla en viss mängd koppar. Bekämpningsmedel som används 
vid odling av jordbruksprodukter innehåller bland annat spårämnen av koppar (He, 
Yang, Stoffella 2005). Detta kan vara en orsak till den höga kopparhalten som bo-
mullen bidrog till i kopparexperimentet som genomförts. Dock kan bomullen som 
använts i experimentet inte spåras till sitt ursprung.  

För att återkoppla till rapportens hypotes så visar detta experiment att hypotesen till 
viss del stämmer men att ytterligare forskning rekommenderas. Resultatet visar att 
alger faktiskt har vidhäftat på textil, frågar är hur vidhäftningen har skett. Det finns 
två självklara möjligheter, den första var att algerna har växt på textilen. Den andra 
möjligheten var om algerna bara har sedimenterat på den. Sistnämnda möjlighet 
gör att vid storskalig produktion och användning kommer algerna troligtvis frigö-
ras från textilen, vilket gör textilen oduglig i sammanhanget.   

Planeringen har varit relevant och att följa den har varit möjlig då ett stort arbete 
och mycket tid har lagts ner för att slutföra projektet. Experimenten har utförts 
enligt instruktioner som förefaller viktiga för de material som använts. Tid för till-
växt av alger bör ses över noga om experimentet genomförs igen och bör vara en 
stor del av projektets planering. 

Syftet som sattes upp vid projektets start har fullföljts och ett vetenskapligt korrekt 
resultat har erhållits. Arbetet har nått målet med att utvärdera en metod för denna 
typ av experiment. Syftet med att utveckla en geotextil med alger för att rena vatten 
ses vara möjlig men mer forskning krävs för att säkerhetsställa resultatet, se avsnit-
tet för vidare forskning.  

Den textila kravspecifikation som önskades vid projektets uppstart hade stor bety-
delse för de materialval som gjordes. Enligt specifikationen borde polyestern vara 
bättre för ändamålet än vad bomullen är. Detta på grund av att bomullen förmultnar 
om den befinner sig i vatten under längre tid. Bomullen är inte heller bra ur miljö-
synpunkt, då den besprutas hårt och kräver mycket bevattning vid odlingen. Poly-
estern skulle kunna ses som miljövänlig om återvunnen polyester används. 
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6.2 HÅLLBARHET 
Miljöproblem som skulle kunna hanteras med denna teknik är utsläpp av tung-
metaller från diverse olika industrier runt om i världen. Textilen är billig att produ-
cera samtidigt som den är portabel. Något som bör uppmärksammas då den ska 
användas i olika delar av världen är algernas lokala anknytning. Att följa den flora 
som finns vid respektive geografiska användningsplats är viktigt. 

För en lokal anknytning på problemet, är ån Viskan som rinner genom Borås. Ån 
har fungerat som avlopp då stadens textilfabriker producerade svenska modetren-
der under 1900-talet, vilket ledde till stora utsläpp av tungmetaller. Användandet 
av alger tillsammans med textil som ett reningsverk skulle i detta fall vara av in-
tresse. Algerna behöver inga pesticider vid tillväxten samtidigt som de kan odlas i 
hela världen. Detta besparar både transportkostnader, ytterligare förorening och tid 
vilket är en fördel både lokalt och globalt. Att använda sig av naturliga rengö-
ringsmekanismer istället för kemiska medel finner författarna vara ett steg i rätt 
riktning inför framtiden. 

6.3 FRAMTIDA APPLICATIONSMÖJLIGHETER 
Eftersom syftet med denna rapport var att undersöka vidhäftningsmöjligheterna av 
alger på textil, ser författarna detta som en självklar produkt för framtidens indu-
strier både i länder som är industrialiserade och de som är på väg att bli. På grund 
av klimatförändringar och andra effekter som grundas på människans framfart så 
borde intresset för produkten vara stor. 

Ett annat användningsområde för produkten är tillverkningen av biodiesel. Även 
här finns ett problem vid skördandet av algerna, textilen skulle göra det momentet 
enklare och förhoppningsvis mer kostnadseffektivt. Detta skulle kunna bidra till 
ökad produktion och användning av biodiesel, allt för att minska den konvention-
ella dieselns miljöpåverkan.  

Alger har som sagt många positiva egenskaper och diverse olika användningsom-
råden. Att förenkla metoder för odling och skördning av dessa gör att tillgänglig-
heten blir större och fler användningsområden kan utforskas. 
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 7. SLUTSATS 
Sammantaget så ska slutsatsen av denna experimentella förstudie belysa om delmå-
let metodutveckling för experimentet har fullföljts, samt huruvida algers förmåga 
till vidhäftning på textil var möjlig. En förlängning av vidhäftningsstudien visade 
också på om den algbeklädda textilen hade benägenhet till biosorption av tungme-
taller. Sistnämnda är av stort intresse då det är det slutgiltiga syftet med arbetet.  

Experimentet som fullföljts har utförts utifrån en egen konstruerad metodutveckl-
ing, den visar på att algers vidhäftningsförmåga på textil är möjlig. Studien som 
genomförts åskådliggör att bomullen gav algerna bäst vidhäftningsförmåga. Poly-
esterns förmåga till algers adhesion var svagare utifrån de förutsättningar som ex-
perimentet erhållit. Algen C.kessleri som valdes till experimentets avslutande del 
visade sig vara bäst enligt den visuella bedömning och OD-mätningen, då beroende 
av författarnas sätt att tolka givna mätvärden. Algen S. communis visade också på 
vidhäftningsförmåga, men på grund av dess klusterlika tillväxt var det svårt att 
säkerställa fullständig adhesion.  

Bomullsmaterialet av våffelbindning tillsammans med C. kessleri valdes ut för det 
slutliga testet av absorption eller biosorption i kopparlösningen.  Resultatet visade 
på att bomullsmaterialet utan alger attraherar ökning av koppar i lösningen, vilket 
var en intressant upptäckt. De algbeklädda textilierna verkade däremot hämma 
denna ökning, där resultatet för absorption eller biosorption av koppar för både 
levande och döda alger var förhållandevis lika.   

I framtiden bör fler material i kombination av olika sorters alger undersökas. Expe-
rimentets hypotes är ett bra förslag till de befintliga reningsmekanismer som an-
vänds i liknande syften. Att förbättra och förnya olika reningsprocesser är ett måste 
för ett fortsatt gott leverne på planeten Jorden. 
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 8. FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING  
För att detta ämne ska bli lösningen på framtidens utsläppsproblem av tungmetaller 
krävs mer forskning och starka finansiärer. Dessa tillsammans med ett enormt 
framtida miljöintresse, vilket givetvis är av intresse för hela jordens befolkning. 

Det som författarna till denna rapport ser som nödvändigt då denna typ av studie 
ska fortgå är bland annat ett samarbete över programgränser och kunskapsområden. 
Ett förslag skulle kunna vara ett arbete mellan textilingenjörsprogrammet för tex-
tilkännedomens skull och ett program som fokuserar på exempelvis biokemi, då för 
en djupare förståelse av hur algerna och det biologiska fungerar. Tillsammans med 
detta skulle det även behöva göras fler och större repeterande försök, så att den 
vetenskapliga nivån blir maximal. Samt att de tester som utförs ska vara relevanta 
och tillräckligt många för projekt där alger och textil finns med. Fler algsorter 
borde undersökas och då i både mikro och makro format. Större odlingskärl och 
längre tillväxtperiod kan bidra till att större andel alger fäster på textilen. Odlings-
mediet kan också förändras, där andra förhållanden kan bidra till andra resultat. 
Det skulle även vara av intresse att göra ett projekt i verklig skala, exempelvis an-
vända havet som odlingsmedium och se ifall naturliga eller tillsatta alger vidhäftar 
vid en textil yta.  

För att prova andra ”vidhäftningsmetoder” vill författarna till denna rapport inspi-
rera till ytterligare intressanta metoder. Alginatfibrer och dess förmåga att ta upp 
tungmetaller borde utvärderas, förhoppningsvis kan absorptionsförmågan fortfa-
rande fungera. Att kapsla in svävande alger i någon form av påse, där vätskege-
nomströmning är möjlig skulle vara av högsta intresse. På så vis håller fortfarande 
iden om att kunna fånga upp algerna då de är förbrukade. Ett sista förslag är att 
makroalger skulle kunna vävas eller stickas in i en textil struktur likt armering. Här 
skulle det sparas in på textilt material, och det krävs ingen vidhäftningsmekanism 
hos algen.  

Gällande framtida experiment för textilen skulle ett bredare experiment av olika 
material utföras. Som rapportens studier visar beror algtillväxten mest på vilket 
material som används. De textila material som främst bör testas är jute och polya-
mid, vilka ofta förekommer som stomme i geotextiler. Produktionsmöjligheter och 
kostnader bör också finnas i åtanke då materialet väljs. Att använda materialen i 
garn eller fiberform skulle också vara utav intresse för vidhäftning av alger. Något 
som författarna till denna rapport också har haft i åtanke är textilens ytkemi och 
ytenergi. Kan ytenergin påverka tillväxten av alger, som textilingenjör finns vet-
skapen om att textilytan är negativt laddad, spelar detta någon roll? Finns möjlig-
heten att forma algerna så deras laddning passar till textilens laddning och på så vis 
få bättre vidhäftning? 

I detta textila algprojekt finns det många obesvarade frågor. Framtiden kommer 
bevisa vilka metoder som fungerar bäst. Algbeklädda textilier kommer att rena 
våra vattendrag från tungmetaller på ett helt naturlig sätt och jorden kommer att bli 
en renare plats att leva på. 
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10. BILAGOR  
10.1 BILAGA 1. BINDNING OCH SOLVNING AV VÄVNINGEN 
Prov 1                                                    Prov 2 

 

 

 

 

     

 

Prov 3                                                    Prov 4 
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10.2 BILAGA 2: SUBSTRAT UPPDELNING  
 

Substrat 1 Polyester, Våffelbindning 
Substrat 2 Polyester, Tvåskaftbindning 
Substrat 3 Bomull, Våffelbindning 
Substrat 4 Bomull, Tvåskaftsbindning 

 

   

Alg 1 Chlorella kessleri CCAP 211/11H 
Alg 2 Scenedesmus communis CCAP 276/4B 

Sub 
Alg 

1 2 3 4  

1  1:1a 1:1b 1:1c 2:1a 2:1b 2:1c 3:1a 3:1b 3:2c 4:1a 4:1b 4:1c 

2 1:2a 1:2b 1:2c 2:2a 2:2b 2:2c 3:2a 3:2b 3:2c 4:2a 4:2b 4:2c 

Grupp 1 X:1a L 
Grupp 2 X:1b L 
Grupp 3 X:1c L 
Grupp 4 X:2a L 
Grupp 5 X:2b L 
Grupp 6 X:2c L 
Grupp 7 X:1a D 
Grupp 8 X:1b D 
Grupp9 X:1c D 
Grupp 10 X:2a D 
Grupp 11 X:2b D 
Grupp 12 X:2c D 
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10.3 BILAGA 3: NÄRINGSLÖSNING RECEPT 
 

3N-BBM+ V  1000 ml
  

1. 25,9g NaNO3 30.0 ml 

2. 2,5g CaCl2  . 2 H2 0 10,0 ml  

3. 7,5g MgSO4   . 7 H2 0 . 3 H2 0 10.0 ml  

4. 7,5 g K2HPO4  .   3 H2 0 10.0 ml  

5. 17,5 g KH2PO4 10.0 ml  

6. 2,5 g NaCl 10.0 ml 

7. Trace element solution 6.0 ml 

8. Vitamin B1  1.0 ml 

9 Vitamin B12 0.1 ml 

 

Färdig blandad lösning på SP ( Trace element solution).  1000 ml   

 FeCl3  x 6 H2 0 97.0 mg  

          MnCl2 x 4H2O 41.0 mg 

     ZnCl2 5.0 mg  

          CoCl2  x 6 H2 0 2.0 mg  

Na2M0 O4 x   2 H2 0 4.0 mg  

                           

Vitamin B1 och Vitamin B12 tillsätts efter att lösningen har autoklaverats.  
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10.4 BILAGA 4: STANDARD FÖR VISUELL BEDÖMNING  

  

MIL-STD-810F  

1 January 2000 

Table 508.5-II. Evaluation scheme for visible effects 

 

Amount of 
growth 

Rating Comments 

None 0 Substrate is devoid of microbial growth. 
Trace 1 Scattered, sparse or very restricted microbial growth 
Light 2 Intermittent infestations or loosley spread microbial 

colonies on substrate surface. Includes continous 
filamentous growht extendning over the entire sur-
face, but underlying surfaces are still visible. 

Medium 3 Substantial amount of microbial growth. Substrate 
may exhibit visible structural change. 

Heavy 4 Massive microbial growth. 
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10.5 BILAGA 5: TÄCKFAKTOR UTRÄKNING 
 

Teckenförklaring 

Vk = Täckfaktor i varp 

Vs = Täckfaktor i Väft 

Tk= Varptäthet/ cm 

Ts= Väfttäthet /cm 

C  = Garnkonstant 

Nm = Garnnummer  

Täckfaktorn i Varp 

Vk= Tk ⁄ 10 x C × √(Nmk) 

Täckfaktorn i Väft 

Vs = Ts ⁄ 10 x C × √(Nms ) 

Täckfaktorn totalt 

V= Vk + Vs – ( Vk × Vs) 

Garnkonstant 

C= 2⁄ √(π × ρ) 

Prov Täckfaktor Varp (%) Täckfaktor Väft (%) Täckfaktor 
Total (%) 

1. Vk=12,6⁄10×0,96×√30= 
0,2396 

Vs= 9⁄10×0,96×√30= 
0,3613 

V= 0,5143 

2. Vk=12,6⁄10×0,96×√30= 
0,2396 

Vs=12,5⁄10×0,96×√30= 
0,2377 

V= 0,4203 

3. Vk=12⁄10×0,92×√15= 
0,3368 

Vs=26⁄10×0,92×√15= 
0,7297 

V= 0,8207 

4. Vk=12⁄10×0,92×√15= 
0,3368 

Vs=18⁄10×0,92×√15= 
0,5052 

V= 0,6718 
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10.6 BILAGA 6: BILDER PÅ VIDHÄFTNING   
 

Allmän iakttagelse 1 (14/4) : Grupp 1 och 12 

 

Allmän iakttagelse 2 (17/4) : Grupp 1 och 12 
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Allmän iakktagelse 3 (23/4) : Grupp 1 och 12 

 

Allmän iakttagelse 4 (28/4) : Grupp 1 och 12 
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Allmän iakttagelse 5(5/5) : Grupp 1 och 12 

 

Referens: Flaskor med bara textil i lösningsmediet  
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10.7 BILAGA 7: PH-MÄTNING 

pH i proverna   
Grupp Prov Under tiden 

(efter 12 dygn) 
Slutvärde  
(efter 24 dygn) 

1 1:1a  7,08 6,76 
2:1a  7,18 7,00 
3:1a  7,30 7,75 
4:1a  7,22 5,52 

2 1:1b  6,99 7,58 
2:1b  6,99 7,45 
3:1b  7,05 8,35 
4:1b  7,06 7,72 

3 1:1c  7,26 7,43 
2:1c  7,06 7,36 
3:1c  7,07 7,56 
4:1c  7,11 7,35 

4 1:2a  7,06 7,66 
2:2a  7,16 7,33 
3:2a  7,45 8,22 
4:2a  7,14 8,15 

5 1:2b  7,12 7,58 
2:2b  7,18 7,69 
3:2b  7,24 7,98 
4:2b  7,30 7,80 

6 1:2c  7,28 7,72 
2:2c  7,43 7,77 
3:2c  7,36 8,31 
4:2c  7,36 8,37 

7 1:1a  7,10 7,53 
2:1a  7,02 7,32 
3:1a  7,08 7,45 
4:1a  7,11 7,63 

8 1:1b  6,88 7,32 
2:1b  6,83 7,17 
3:1b  6,98 7,85 
4:1b  6,99 7,82 

9 1:1c  7,06 7,29 
2:1c  6,99 7,22 
3:1c  7,09 8,16 
4:1c  7,06 7,79 

10 1:2a  7,30 8,42 
2:2a  7,32 8,63 
3:2a  7,28 8,22 
4:2a  7,30 8,25 

11 1:2b  7,24 8,16 
2:2b  7,24 7,82 
3:2b  7,29 8,25 
4:2b  7,42 8,91 

12 1:2c  7,22 8,01 
2:2c  7,19 8,14 
3:2c  7,19 8,34 
4:2c  7,19 7,93 

Alglösning Startvärde Under tiden (efter 12 
dygn) 

Slutvärde (efter 24 
dygn) 

Alglösning 1 7,02 , 6,75 7,67 
Alglösning 2 7,17,  6,94 7,96 
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10.8 BILAGA 8: OPTISK DENSITET 
Alg- 
lösning  

Start 1 Start 2 Start 
medel  

OD 1 OD 2 OD 3 OD 4 OD 5 

1 0,0752 0,0775 0,0764 0,1406 0,1741 0,3078 0,4410 0,5561 
2 0,0774 0,8100 0,0792 0,0978 0,1313 0,3799 0,2732 0,4023 

 

Grupp Prov OD 1, 3d OD 2, 6d OD 3, 12d OD 4, 17d OD 5, 24d 
1 1:1a  0,1182 0,1588 0,4055 0,3801 0,5171 

2:1a  0,1022 0,0842 0,3260 0,3617 0,5267 
3:1a  0,1213 0,1872 0,3427 0,4133 0,5083 
4:1a  0,0768 0,0780 0,2906 0,3675 0,4752 

2 1:1b  0,1222 0,1376 0,2423 0,3600 0,5232 
2:1b  0,1216 0,1708 0,2428 0,3586 0,4182 
3:1b  0,1101 0,1544 0,2352 0,4062 0,4713 
4:1b  0,1084 0,1676 0,2589 0,4104 0,5262 

3 1:1c  0,0788 0,1153 0,2730 0,3257 0,3931 
2:1c  0,0803 0,1058 0,1978 0,2781 0,2951 
3:1c  0,1209 0,1378 0,2059 0,3296 0,3952 
4:1c  0,0771 0,1106 0,2084 0,4483 0,4936 

4 1:2a  0,0864 0,0665 0,1089 0,1782 0,3143 
2:2a  0,0686 0,0439 0,1038 0,1872 0,2871 
3:2a  0,0954 0,0722 0,1143 0,1566 0,4052 
4:2a  0,0952 0,0656 0,1362 0,2266 0,3341 

5 1:2b  0,0719 0,0564 0,1095 0,1554 0,2421 
2:2b  0,0967 0,0736 0,1215 0,1968 0,3216 
3:2b  0,0883 0,0842 0,1325 0,1915 0,2369 
4:2b  0,0947 0,0838 0,2073 0,2059 0,1711 

6 1:2c  0,0319 0,0828 0,1332 0,1871 0,2919 
2:2c  0,0777 0,0764 0,1264 0,2070 0,3384 
3:2c  0,0937 0,0806 0,1191 0,1629 0,3012 
4:2c  0,0851 0,0742 0,1064 0,1537 0,3581 

7 1:1a  0,1165 0,1500 0,2351 0,3504 0,3761 
2:1a  0,1322 0,1598 0,2322 0,3418 0,4790 
3:1a  0,1312 0,1383 0,2001 0,2964 0,3725 
4:1a  0,1298 0,1470 0,2362 0,3435 0,4579 

8 1:1b  0,1174 0,1345 0,2106 0,3034 0,4389 
2:1b  0,1197 0,1187 0,2256 0,3062 0,4355 
3:1b  0,1519 0,0826 0,2695 0,4123 0,5482 
4:1b  0,1997 0,1384 0,2987 0,3985 0,5234 

9 1:1c  0,1663 0,1445 0,2113 0,3184 0,3565 
2:1c  0,1424 0,1541 0,2354 0,3377 0,4614 
3:1c  0,1473 0,1608 0,2755 0,4116 0,4558 
4:1c  0,1361 0,1434 0,2462 0,3344 0,3648 

10 1:2a  0,0898 0,0795 0,1219 0,2358 0,3689 
2:2a  0,1043 0,0641 0,1012 0,2246 0,3532 
3:2a  0,0898 0,0674 0,1346 0,1677 0,2381 
4:2a  0,0977 0,0628 0,1078 0,1597 0,1900 

11 1:2b  0,0986 0,0689 0,1180 0,2205 0,3537 
2:2b  0,0919 0,0936 0,1329 0,2228 0,2911 
3:2b  0,0918 0,0500 0,1146 0,1912 0,3297 
4:2b  0,0944 0,0660 0,1094 0,1718 0,2586 

12 1:2c  0,0811 0,0700 0,1187 0,2357 0,3801 
2:2c  0,0922 0,0713 0,1332 0,2560 0,4050 
3:2c  0,0971 0,0706 0,1061 0,1878 0,3589 
4:2c  0,0947 0,0837 0,1040 0,1382 0,2211 
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10.9 BILAGA 9: VISUELL BEDÖMNING  
 
Visuell bedömning 1, 6 dagar algväxt   

 

Grupp Prov Skala  Kommentarer 
1 1:1a  2 Medel tillväxt jämnt på ytan 

2:1a  1 Liten tillväxt jämnt på ytan 
3:1a  2 Medel tillväxt jämnt på ytan 
4:1a  2 Medel tillväxt jämnt på ytan 

2 1:1b  1 Liten tillväxt jämnt på ytan 
2:1b  1 Liten tillväxt jämnt på ytan 
3:1b  2-3 Oregelbunden tillväxt, vissa partier stor tillväxt 
4:1b  1-2 Medel tillväxt jämnt på ytan 

3 1:1c  1-2 Medel tillväxt jämnt på ytan 
2:1c  1-2 Medel tillväxt jämnt på ytan 
3:1c  2 Oregelbunden tillväxt på hela ytan 
4:1c  2 Medel tillväxt jämnt på ytan 

4 1:2a  2 Oregelbunden tillväxt på hela ytan, klusterform 
2:2a  1 Spridd och liten tillväxt 
3:2a  3 Stor del har stor tillväxt 
4:2a  1 Spridd och liten tillväxt 

5 1:2b  2 Oregelbunden tillväxt på hela ytan 
2:2b  1-2 Oregelbunden tillväxt på nästan hela ytan 
3:2b  2 Oregelbunden tillväxt på hela ytan 
4:2b  2 Oregelbunden tillväxt på hela ytan 

6 1:2c  2 Oregelbunden tillväxt på hela ytan, klusterform 
2:2c  1 Spridd och liten tillväxt 
3:2c  2-3 Oregelbunden tillväxt, vissa partier stor tillväxt 
4:2c  2 Oregelbunden tillväxt på hela ytan 

7 1:1a  1 Liten tillväxt jämnt på ytan 
2:1a  1 Liten tillväxt jämnt på ytan 
3:1a  2 Medel tillväxt jämnt på ytan 
4:1a  1-2 Medel tillväxt jämnt på ytan 

8 1:1b  1-2 Medel tillväxt jämnt på ytan 
2:1b  1 Liten tillväxt jämnt på ytan 
3:1b  2-3 Oregelbunden tillväxt, vissa partier stor tillväxt 
4:1b  1 Liten tillväxt jämnt på ytan 

9 1:1c  1 Liten tillväxt jämnt på ytan  
2:1c  1 Liten tillväxt jämnt på ytan  
3:1c  2 Oregelbunden tillväxt på hela ytan 
4:1c  1 Liten tillväxt jämnt på ytan 

10 1:2a  1 Spridd och liten tillväxt 
2:2a  1 Spridd och liten tillväxt 
3:2a  1 Spridd och liten tillväxt 
4:2a  1-2 Spridd och liten tillväxt, klusterform 

11 1:2b  1-2 Oregelbunden tillväxt på nästan hela ytan 
2:2b  1 Spridd och liten tillväxt 
3:2b  1-2 Oregelbunden tillväxt på nästan hela ytan 
4:2b  1 Spridd och liten tillväxt 

12 1:2c  2-3 Oregelbunden tillväxt, vissa partier stor tillväxt 
2:2c  2 Oregelbunden tillväxt på hela ytan 
3:2c  2 Oregelbunden tillväxt på hela ytan 
4:2c  2 Oregelbunden tillväxt på hela ytan 
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Visuell bedömning 2, 17 dagar tillväxt   
Grupp Prov Skala  Kommentarer 
1 1:1a  1 Spridd och liten tillväxt  

2:1a  2 Oregelbunden tillväxt på hela ytan  
3:1a  2 Oregelbunden tillväxt på hela ytan 
4:1a  1 Spridd och liten tillväxt 

2 1:1b  1 Liten tillväxt men jämn på ytan 
2:1b  0-1 Minimal tillväxt 
3:1b  2 Oregelbunden tillväxt på hela ytan, en cm2 är mer intensiv 
4:1b  1 Spridd och liten tillväxt, 

3 1:1c  2 Oregelbunden tillväxt på hela ytan, en cm2 är mer intensiv 
2:1c  2 Oregelbunden tillväxt på hela ytan 
3:1c  1 Spridd och liten tillväxt 
4:1c  1 Liten tillväxt men jämn på ytan 

4 1:2a  1 Spridd och liten tillväxt, främst på kanterna.  
2:2a  1 Spridd och liten tillväxt, främst på kanterna. 
3:2a  2 Oregelbunden tillväxt på hela ytan 
4:2a  2 Oregelbunden tillväxt på hela ytan 

5 1:2b  1 Spridd och liten tillväxt, i klusterform 
2:2b  1 Spridd och liten tillväxt 
3:2b  2 Oregelbunden tillväxt, små kluster över hela ytan 
4:2b  1 Spridd och liten tillväxt 

6 1:2c  1 Spridd och liten tillväxt, mest på kanterna 
2:2c  1 Spridd och liten tillväxt 
3:2c  2 Oregelbunden tillväxt, små kluster över hela ytan 
4:2c  1 Spridd och liten tillväxt 

7 1:1a  0-1 Minimal tillväxt 
2:1a  0-1 Minimal tillväxt 
3:1a  1 Liten tillväxt, jämnt på ytan 
4:1a  1 Spridd och liten tillväxt 

8 1:1b  1 Spridd och liten tillväxt 
2:1b  1 Spridd och liten tillväxt 
3:1b  2 Oregelbunden tillväxt på hela ytan 
4:1b  1 Spridd och liten tillväxt 

9 1:1c  1 Liten tillväxt, jämnt på ytan 
2:1c  0 Ingen tillväxt 
3:1c  1 Spridd och liten tillväxt 
4:1c  1 Liten tillväxt, jämnt på ytan 

10 1:2a  1 Spridd och liten tillväxt, i klusterform 
2:2a  1 Spridd och liten tillväxt, i klusterform 
3:2a  1 Spridd och liten tillväxt 
4:2a  2 Jämnt fördelade kluster på hela ytan 

11 1:2b  1 Spridd och liten tillväxt, i klusterform 
2:2b  1 Spridd och liten tillväxt, i klusterform 
3:2b  1-2 Oregelbunden tillväxt på nästan hela ytan 
4:2b  1 Spridd och liten tillväxt 

12 1:2c  1 Spridd och liten tillväxt, i klusterform 
2:2c  1 Spridd och liten tillväxt, i klusterform 
3:2c  2 Oregelbunden tillväxt på hela ytan  
4:2c  2 Oregelbunden tillväxt på hela ytan 
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Visuell bedömning 3, 24 dagar tillväxt 
Grupp Prov Skala  Kommentarer 
1 1:1a  2 Medel tillväxt jämnt på ytan 

2:1a  2 Medel tillväxt jämnt på ytan 
3:1a  2-3 Medel tillväxt jämnt på ytan, vissa delar stor tillväxt 
4:1a  2 Medel tillväxt jämnt på ytan 

2 1:1b  1 Liten tillväxt jämnt på ytan 
2:1b  1 Liten tillväxt jämnt på ytan 
3:1b  3 Oregelbunden, stor tillväxt 
4:1b  2 Medel tillväxt jämnt på ytan 

3 1:1c  1-2 Medel tillväxt jämnt på ytan 
2:1c  1-2 Medel tillväxt jämnt på ytan 
3:1c  2-3 Oregelbunden tillväxt, vissa partier stor tillväxt 
4:1c  2 Medel tillväxt jämnt på ytan 

4 1:2a  2 Oregelbunden tillväxt på hela ytan, klusterform 
2:2a  1-2 Oregelbunden tillväxt på nästa hela ytan 
3:2a  3 Stor del har stor tillväxt 
4:2a  1-2 Oregelbunden tillväxt på nästa hela ytan 

5 1:2b  2 Oregelbunden tillväxt på hela ytan 
2:2b  1-2 Oregelbunden tillväxt på nästa hela ytan 
3:2b  2-3 Oregelbunden tillväxt, vissa partier stor tillväxt 
4:2b  2 Oregelbunden tillväxt på hela ytan 

6 1:2c  2 Oregelbunden tillväxt på hela ytan, klusterform 
2:2c  1 Spridd och liten tillväxt 
3:2c  2-3 Oregelbunden tillväxt, vissa partier stor tillväxt 
4:2c  2 Oregelbunden tillväxt på hela ytan 

7 1:1a  1 Liten tillväxt jämnt på ytan 
2:1a  1 Liten tillväxt jämnt på ytan 
3:1a  2-3 Oregelbunden tillväxt, vissa partier stor tillväxt 
4:1a  2 Medel tillväxt jämnt på ytan 

8 1:1b  1-2 Medel tillväxt jämnt på ytan 
2:1b  1-2 Medel tillväxt jämnt på ytan 
3:1b  3 Oregelbunden, stor tillväxt 
4:1b  2 Oregelbunden tillväxt, kanterna har mest 

9 1:1c  2 Medel tillväxt jämnt på ytan 
2:1c  2 Medel tillväxt jämnt på ytan 
3:1c  2-3 Oregelbunden tillväxt, vissa partier stor tillväxt 
4:1c  2 Oregelbunden tillväxt, vissa partier i sjok 

10 1:2a  1 Liten tillväxt jämnt på ytan 
2:2a  1-2 Spridd liten tillväxt 
3:2a  2 Oregelbunden tillväxt på hela ytan 
4:2a  2 Oregelbunden tillväxt på hela ytan 

11 1:2b  2 Oregelbunden tillväxt på hela ytan 
2:2b  1 Liten tillväxt jämnt på ytan 
3:2b  1-2 Oregelbunden tillväxt på nästan hela ytan 
4:2b  2 Oregelbunden tillväxt på hela ytan 

12 1:2c  2 Oregelbunden tillväxt, vissa partier stor tillväxt 
2:2c  2 Oregelbunden tillväxt på hela ytan 
3:2c  2 Oregelbunden tillväxt på hela ytan 
4:2c  2 Oregelbunden tillväxt på hela ytan 
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10.10 BILAGA 10: TORRVIKTER  
Torrvikter för grupp 7-12  

Grupp Prov Före algtillväxt (g) Efter algtillväxt (g) Skillnaden (g)  
1 1:1a  0,205 - - 

2:1a  0,153 - - 
3:1a  0,221 - - 
4:1a  0,158 - - 

2 1:1b  0,186 - - 
2:1b  0,152 - - 
3:1b  0,221 - - 
4:1b  0,163 - - 

3 1:1c 0,186 - - 
2:1c  0,156 - - 
3:1c  0,224 - - 
4:1c  0,166 - - 

4 1:2a  0,174 - - 
2:2a  0,158 - - 
3:2a  0,236 - - 
4:2a  0,155 - - 

5 1:2b  0,176 - - 
2:2b  0,168 - - 
3:2b  0,233 - - 
4:2b  0,155 - - 

6 1:2c  0,180 - - 
2:2c  0,177 - - 
3:2c  0,237 - - 
4:2c  0,147 - - 

7 1:1a  0,174  0,174 0,00 
2:1a  0,158 0,163 0,005 
3:1a  0,222 0,221 0,001 
4:1a  0,160 0,176 0,016 

8 1:1b  0,177 0,183 0,006 
2:1b  0,139 0,164 0,025 
3:1b  0,225 0,230 0,005 
4:1b  0,144 0,146 0,002 

9 1:1c 0,191 0,190 0,001 
2:1c  0,156 0,151 -0,005 
3:1c  0,229 0,251 0,022 
4:1c  0,159 0,161 0,002 

10 1:2a  0,174 0,176 0,002 
2:2a  0,169 0,171 0,002 
3:2a  0,212 0,232 0,02 
4:2a  0,156 0,159 0,003 

11 1:2b  0,191 0,193 0,002 
2:2b  0,156 0,157 0,001 
3:2b  0,229 0,250 0,021 
4:2b  0,159 0,163 0,004 

12 1:2c  0,182 0,184 0,002 
2:2c  0,146 0,147 0,001 
3:2c  0,226 0,227 0,001 
4:2c  0,161 0,163 0,002 
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10.11 BILAGA 11: BILDER PÅ TORRVIKTER 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torkade prover med Alg 1  

Torkade prover med Alg 2  

Pappret för prover med Alg 1 vid torkningen 

Pappret för prover med Alg 2 vid torkningen 
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10.12 BILAGA 12: BILDER FRÅN KOPPARFÖRSÖKET 
 

Flaskor med levande alger på textil, före kopparförsöket.  

 

Flaskor med döda alger på textil, före och efter kopparförsöket.  
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10.13 BILAGA 13: BIOSORPTION AV KOPPAR, MÄTNINGAR 
 
Kopparhalterna efter biosorption  
Prov Cu (µg/l) 
Näring 1 25 
Näring 2 25 
Näring 3 25 
Levande 1 28 
Levande 2 29 
Levande 3 26 
Döda 1 30 
Döda 2 31 
Döda 3 30 
Referens 1 72 
Referens 2 67 
Referens 3 69 

 

Torrvikt efter kopparförsök  
Substrat Före algtillväxt (g) Efter algtillväxt Efter kopparförsök 
3.1.a Levande 0,221 0,2211 0,221 
3.1.b Levande 0,221 0,2301 0,218 
3.1.c Levande 0,224 0,2511 0,221 
3.1.a Döda 0,222 0,221 0,220 
3.1.b Döda 0,225 0,230 0,220 
3.1.c Döda 0,229 0,251 0,208 
Referens 1 0,220 - 0,240 
Referens 2 0,231 - 0,240 
Referens 3 0,242 - 0,229 

1Värden kopierade från proverna med döda alger från tidigare torrviktsmätning.  


