
   

  
 

 

Interaktioner mellan kaliumsalter och manganbaserade 
bäddmaterial i kemisk cirkulärförbränning i reducerande 
förhållanden   

        André Rudnäs 

 

 

 

 

 

Diplomarbete i oorganisk kemi 

Examinator: Leena Hupa 

Handledare: Maria Zevenhoven 

Laboratoriet för oorganisk kemi 

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik 

Åbo Akademi  

Åbo 2018 



  André Rudnäs 

i 
 

FÖRORD 

Detta arbete är en del av Nordic Flagship – Negative CO2 Emission projektet och utfördes vid 

laboratoriet för oorganisk kemi vid Åbo Akademi. 

I detta skede vill jag tacka Dr. Maria Zevenhoven för att ha varit min handledare under detta arbete 

och för att sedan länge väckt mitt intresse för den oorganiska kemins värd.  

Jag vill även tacka 

➢ Projektingenjör Linus Silvander för hans hjälp med alla EDS-SEM relaterade problem  

➢ Projektingenjör Jan-Erik Eriksson för all hans hjälp under rörugnsreduktionsexperimenten och 

för att ha fungerat som min handledare då Maria inte hade möjlighet 

➢ Dr. Jan-Henrik Smått för hans hjälp med BET analysen och tolkningen av dess resultat 

➢ Chef för den Tekniska Serviceenheten Tor Laurén för hans hjälp med tolkningen av XRD- 

analysresultaten och all hans hjälp med diverse laboratorierelaterade frågor och problem 

➢ Forskningsbiträde Jaana Paananen för hennes hjälp med XRD analysen och hennes hjälp vid 

EPOXY gjutningen 

➢  Professorerna Anders Brink och Leena Hupa för deras hjälp med att tolka EDS-SEM- 

analysresultaten  

➢ Min familj och mina vänner för deras hjälp, visdom och förståelse 

Tack! 

  



  André Rudnäs 

ii 
 

Referat 
Det är välkänt att vårt klimat håller på att förändras. Förbränningen av fossilbränslen, som producerar 

koldioxid är en av de större orsakerna till varför vi idag upplever ett förändrande klimat. Detta har 

väckt ett intresse att finna metoder som kan minska på våra koldioxidutsläpp från förbränning. 

Koldioxidavskiljning och lagring (eng. Carbon capture and storage, CCS) har under den senaste tiden 

blivit en alltmer attraktiv metod för att minska våra koldioxidutsläpp. Redan existerande metoder för 

avskiljning av koldioxiden, såsom syrgasförbränning (eng. oxy-fuel combustion) har dock stora 

tillhörande, men oönskade energikostnader. Kemcyklisk förbränning (eng. Chemical looping 

combustion, CLC) har därför blivit alltmer populärt att använda i CCS, då det med CLC är möjligt att 

sänka energiförbrukningen. 

I CLC används två sammankopplade och fluidiserade reaktorer. Den ena av reaktorerna är en 

luftreaktor medan den andra är en bränslereaktor, vilket gör det möjligt att frånskilja luften från 

bränslet under förbränningen. Syret för förbränningsprocessen tillhandahålls från luftreaktorn och 

transporteras med syrebärare till bränslereaktorn, där syret reagerar med bränslet. Syrebärarna är 

metalloxider som genomgår reduktions-oxidationsreaktioner med syret. Metoden baserar sig på att 

metalloxiderna först oxideras i luftreaktorn, varifrån de sedan transporteras till bränslereaktorn, där 

de reduceras med bränslet. Efter förbränningen med bränslet transporteras syrebärarna tillbaka till 

syrereaktorn där de återigen oxideras och cykeln upprepas.  

I detta arbete undersöktes interaktionerna mellan kaliumsalterna; kaliumkarbonat, kaliumsulfat, 

kaliumdivätefosfat och kaliumklorid med syrebärarna hausmannit, kalcium-mangan perovskit och 

manganrik malm under reducerande förhållanden. Proverna reducerades i en rörugn under 6 timmar 

i 850 °C i ett gasflöde (1 NL/minut) av 45 % N2 + 5 % CO + 50 % H2O. Efter reduceringen analyserades 

proven med trycksatt termogravimetrisk analys (PTGA), röntgenkristallografi (XRD), BET-ytarea 

analysator och svepelektroniskmikroskopi med energidispersiv spektroskopi (SEM-EDS). SEM-EDS 

utfördes även på de prov som analyserades med PTGA.  

Från experimenten kunde det konkluderas att KCl, K2CO3 och K2SO4 inte hade någon större påverkan 

på syrebärarna baserade på den manganrika malmen och kalcium-mangan perovskiten. 

Kaliumsalterna förorsakade dock en sönderdelning av hausmannitens partiklar under reduceringen. 

Kaliumklorid lämnade syrebärarna under reduceringen i form av KOH och KCl utan att ha interagerat 

med proverna. KH2PO4 bildade KPO3, vilket smälte och bildade ett skyddande lager runt partiklarna i 

syrebäraren. Lagret av KPO3 orsakade agglomeration mellan partiklarna och provbehållarna. Den 

starkaste agglomerationen kunde observeras för manganmalmen. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Kemisk cirkulär förbränning, mangan, bioaska, kaliumsalt, sintring, agglomerering, 

trycksatt termogravimetrisk analys, röntgenkristallografi, svepelektroniskmikroskopi med 

energidispersiv spektroskopi, BET-ytareaanalys  
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1 Inledning 

1.1 Global klimatförändring 
Att gaser i vår atmosfär kan binda värme och ge upphov till vad vi idag kallar växthuseffekten har varit 

känt i närmare 200 år. Fenomenet upptäcktes först av Joseph Fourier under 1820-talet. CO2 och H2O 

identifierades som de största deltagarna i växthuseffekten av John Tyndall år 1859. Dock 

underskattades växthuseffektens potentiella negativa inverkan på miljön under hela 1800-talet, 

medan vissa forskare till och med lekte med idén att avsiktligt bränna kol för att höja jordens 

temperatur. Det tog fram till 1950-talet med större forskningsbudgeter, framtagningen av snabbare 

datorer och upptäckten av kol-14 metoden för att mäta CO2 emissioner från fossila bränslen, innan 

forskare kunde börja bevisa att en global uppvärmning äger rum. Under de följande årtiondena ökade 

stadigt bevisen för existensen av en global uppvärmning baserad på växthusgaser. Den idag rådande 

konsensusen kan sägas ha skapats då ett fransk-sovjetiskt forskarteam i Vostok Station stationerat i 

centrala Antarktis producerade en 2 kilometer lång iskärna innehållande CO2. Iskärnan kunde spåras 

tillbaka 150 000 år och forskarlaget fann att CO2- nivån i atmosfären hade följt med jordens temperatur 

anmärkningsvärt näraCO2 fluktuationerna i iskärnan (Weart, o.a., 2018).  

1.1.1  Konsensus 
Runt 97 % av klimatforskarna instämmer med att människan står för bakgrunden för den globala 

uppvärmningen. Idag ger dock en mindre andel av forskningslitteraturen än tidigare ett klart utlåtande 

om att människan är orsaken till den globala uppvärmningen. Detta beror dock sannolikt på att 

forskare idag har gått vidare till nya och odiskuterade områden inom klimatförändringen, istället för 

att återigen bevisa något som idag anses vara självklart (Cook John, o.a., 2013). Probabilistisk analys 

har visat att det är 99,999 %:s sannolikhet att antropogent utsläpp av CO2 och andra växthusgaser har 

varit orsaken till den globala uppvärmningen (Kokic Philip, o.a., 2014). Det är därför högst osannolikt 

att det finns någon annan anledning till att nya värmerekord konstant fortsätts registreras runtom i 

värden. Amerika har under 2018 redan sett 18 temperaturer som antagligen nått eller slagit områdets 

tidigare rekord (NOAA, 2018), medan norra Afrika har sett sitt högsta rekord slaget med temperaturer 

på 51,3 ⁰C (Valor, 2018). Klimatolog Herrera har publicerat en detaljerad och uppdaterad översikt över 

temperaturrekord från 2002 till 2018 (Herrera, o.a., 2018).  

1.1.2  Konsekvenser 
Om ingenting görs för att stoppa den globala uppvärmningen kan den nå katastrofala nivåer med 

världsomfattande konsekvenser. För att förhindra den globala uppvärmningen har 196 länder, under 

Förenta nationernas klimatförändringskonferens i Paris 2015, kommit överens om att arbeta 

tillsammans för att minska sin inverkan på klimatet, så att den genomsnittliga globala uppvärmningen 

inte skall uppgå till mer än högst +2 °C i förhållande till nivåerna före industrialiseringen samt att 

eftersträva att temperaturen inte överstiger +1,5 °C (FN:s Pariskonferens, 2018). 

CO2 budgeten given för att sannolikt inte överstiga de givna temperaturerna är 2250 Gt för 1,5 °C samt 

2900 Gt för +2 °C. Det är emellertid sannolikt att +1,5 °C gränsen överstigs då 2250 Gt budgeten är 

beräknad att överstigas redan 2021 med nuvarande emissionshastigheter (IPCC, 2018). Konsekvenser 

av den globala uppvärmningen kan redan observeras runt om i värden. Passiva mikrovågsatellitdata 

har visat att under vintertid har den arktiska ismängden minskat med runtom 3 procentenheter per 

årtionde i förhållande till medeltalet under 1981–2010 sedan mätningarna inleddes 1979.  Rekordåret 

för den minsta ismängden skedde 2012 med 3,41 Gm2 isutsträckning vilket är runt 44 % lägre än 

medeltalet för åren 1981–2010. Topp tio för de minsta arktiska ismängderna i september har alla 

inträffat (skett) efter 2007 sedan mätningarna startades. Antarktis å andra sidan hade sin minsta 



  André Rudnäs 

2 
 

mängd is under 2016–2017 (SOTC, 2018).  Med smältande isar kommer jordens vattennivå att stadigt 

stiga och har gjort det med omkring 3 mm per år under åren 1993–2018 (PODAAC, 2018). 

1.1.3 Allmänhetens uppfattning om klimatförändring 

Även om majoriteten av klimatforskarna instämmer med att en global klimatförändring sker och 

konsekvenser, både pågående som framtida, är tydliga, finns det en klar missuppfattning om 

klimatförändringen bland allmänheten.  Få personer är tillräckligt insatta i klimatforskning för att skapa 

egna åsikter. Många väljer i stället att grunda sina åsikter på uppgifter från betrodda källor, vilka i detta 

fall är klimatforskare. Motståndare mot klimatförändringslagstiftning har dock lett en framgångsrik 

kampanj för att försvaga den allmänna uppfattningen om en klimatförändringskonsensus, vilket har 

lett till att t.ex. 66 % av amerikanerna anser att det inte finns någon konsensus bland forskare (Cook 

John, o.a., 2013, Ding Ding, o.a., 2011). Enligt Ding o.a. är allmänhetens uppfattning av en vetenskaplig 

konsensus ett viktigt element för klimatpolitik, vilket i sig bestämmer vilken lagstiftning och vilka 

förordningar som skapas för att reducera den globala uppvärmningen (Cook John, 2013), (Ding Ding, 

2011). I kapitel 2 diskuteras koldioxidupptagning och lagring vilket är en av de större metoderna för 

sänkning av värdens koldioxidutsläpp. Få länder har specifikt utvecklade lagar och regelverk för CCS 

(eng. Carbon-capture and storage). Realiserbarheten av CCS och andra växthusgasreducerande 

metoder kommer därför att vara beroende av hur framtida lagstiftning skrivs och hur allmänheten ser 

på den globala uppvärmningen. 

2  Bakgrund 

2.1 Koldioxidavskiljning och -lagring 
Enligt International Energy Agency World Energy Outlook 2017 kommer användningen av fossila 

bränslen att fortsätta öka tillsammans med ett ökande energibehov (World Energy Outlook 2017). 

Flera olika metoder har föreslagits för att reducera den stigande mängden koldioxidutsläpp som 

förknippas med en ökning av fossil förbränning. En speciellt lovande metod är koldioxidavskiljning och 

lagring CCS (eng. Carbon-capture and storage), vilket är ett samlingsnamn för olika teknologier som 

ämnar att separera, transportera och lagra CO2 från industri och förbränning, för att på så sätt sänka 

mängden producerad koldioxid (SGU, 2018). Under detta kapitel kommer först äldre 

koldioxidupptagningsmetoder att diskuteras för att ge en bakgrund till nyare metoder inom CCS, som 

kemcyklisk förbränning (eng. Chemical Looping Combustion, CLC), kemcyklisk förbränning med 

syrefrånkoppling (eng. Chemical Looping with Oxygen Uncoupling CLOU) och CO2-negativ förbränning 

av biobränslen (eng. Bioenergy with Carbo Capture and Storage, BECCS). Lagring och transport, vilka 

även är delar av CCS, diskuteras kort i detta kapitel. 

2.2 Koldioxidupptagning 
CCS-processen inleds med upptagning av koldioxid från källor som energikraftverk.  Flera olika metoder 

för upptagning av koldioxid kan användas. Första generationens metoder, som syrgasförbränning (eng, 

oxy-fuel combustion), rening före förbränning (eng. Pre-combustion) och aktiv rökgasrening (Eng. 

Post-combustion) (Kannich, o.a., 2010) diskuteras här först, medan nyare metoder som BECCS och CLC 

diskuteras senare i kapitlet. 

2.2.1 Avskiljning av CO2 före förbränning 
I avskiljning av CO2 före förbränning förbränns ett bränsle med luft, syre och/eller med vattenånga för 

att bilda en rökgasblandning av kolmonoxid och vätgas. Denna blandning kallas syntesgas. 

Kolmonoxiden katalyseras sedan vidare med vattenånga i en vatten-gasskiftreaktor för att skapa 

koldioxid och vätgas. Koldioxiden separeras sedan från vätgasen via fysikalisk eller kemisk absorption 

i rumstemperatur. De två vanligaste metoderna att få syntes gas är ångreformering (1) där vattenånga 
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används och partialoxidation (2) där syre används (Jansen o.a., 2015).  I figur 1 beskrivs 

funktionsschemat för avskiljning av CO2 före förbränning. 

Ångreformering: 𝐶𝑥𝐻𝑥 + 𝑥𝐻2𝑂 ↔ 𝑥𝐶𝑂 + (𝑥 +
𝑦

2
) 𝐻2 = 206 

𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
 (1) 

Partialoxidation: 𝐶𝑥𝐻𝑥 +
𝑥

2𝑂2
 ↔ 𝑥𝐶𝑂 +

𝑦

2
𝐻2 = − 36 

𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
  (2) 

I vatten-gasskiftning reagerar kolmonoxiden med vatten till koldioxid och vätgas enligt (3). 

Vatten-gasskift: 𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐶𝑂2 + 𝐻2 = − 41
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
    (3) 

 

Figur 1. Funktionsschema för avskiljning av CO2 före förbränning. Omritat enligt (Jansen , o.a., 2015) 

2.2.2 Aktiv rökgasrening 
I aktiv rökgasrening absorberas koldioxiden till en vätskefas med olika absorptionsmedel t.ex. 

kaliumkarbonat eller aminer. Aktiv rökgasrening har fördelen framom de övriga metoderna genom att 

metoden kan implementeras i redan existerande kraftverk (Kannich, o.a., 2010). Flera teknologier med 

olika realiserbarheter och i olika stadier av deras utveckling, kan användas tillsammans med aktiv 

rökgasrening. Exempel är: adsorption, fysikalisk absorption, kryogenisk separation, 

membranseparation och lösningsmedelsbaserad aktiv rökgasrening (Wang, o.a., 2011), (Merkel, o.a., 

2010), (Meihong, o.a., 2015). I lösningsmedelsbaserad aktiv rökgasrening är rökgasen förd motströms 

tillsammans med ett utspätt lösningsmedel i en absorbator.  På detta sätt absorberas kemiskt gasens 

koldioxid. Den behandlade gasen med det koldioxidrika lösningsmedlet förs vidare från absorbatorn 

till en koldioxidavskiljare där koldioxiden komprimeras och transporteras till lagring. Det nu 

regenererade lösningsmedlet återförs sedan tillbaka till absorbatorn via en värmeväxlare för att 

återvinna värme innan processen börjar om, se figur 2 (Meihong, o.a., 2015), (Weart, 2018) 
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Figur 2. Funktionsschema för en aktiv rökgasrening. Omritad enligt (Meihong, o.a., 2015)  

Aktiv rökgasrening med lösningsmedel har dock ett par nackdelar, såsom hög korrosionshastighet, låg 

koldioxidkapacitet och hög energiförbrukning (Meihong, o.a., 2015). Andra nyare metoder sådana som 

membranseparation och adsorption har även potential i lösningsmedelsbaserad aktiv rökgasrening 

(Merkel, o.a., 2010), (Meihong, o.a., 2015). 

2.2.3 Syrgasförbränning  
Olikt de andra metoderna, använder syrgasförbränning återcirkulerad rökgas och syre med en 

renhetsgrad upp till 97 % vid förbränningen. Genom att använda rent syre undviks luftens naturligt 

höga halt av kvävgas, vilket uttunnar koldioxidkoncentrationen i rökgasen och gör extraktion ineffektiv. 

Efter förbränningen renas gasflödet av flygaska och svavel. Mot slutet av reningen åstadkoms en 

koldioxid- och vattenblandning med en renhet på 99 %. En del av rökgasen återförs för att fungera som 

ett substitut för den saknade kvävgasen. Utan kvävgas eller återanvändning av rökgas existerar det 

inte tillräckligt mycket gas för att effektivt kunna transportera och kontrollera temperaturen av 

värmeflödet i förbrännaren, vilket skulle resultera i en lägre effektivitet. (Kannich, o.a., 2010), 

(Toftegaard, o.a., 2010), (Buhre, o.a., 2005). 

Orenheter från luftintrång är ett allvarligt problem för syrgasförbränning då det leder till en sänkning 

av koldioxidkoncentrationen under processen och höjer reningskostnaderna. Ett sätt att undvika 

luftintrånget skulle vara att köra pannan med positivt tryck i stället för negativt. Detta har dock 

säkerhetsrisker med CO- och CO2-förgiftning av omgivningen (Toftegaard, o.a., 2010). Figur 3 beskriver 

funktionsschemat för syrgasförbränning. 

 

Figur 3. Funktionsschema för syreförbränning. Omritad enligt (Toftegaard, o.a., 2010) 
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2.3 Transport 
Transporteringen av koldioxid kan delas upp i två delar: transport med rör och transport med 

fordon/fartyg. Rörledningar är den vanligaste metoden för koldioxidtransport och är idag en mogen 

teknologi. Transporten av koldioxid i rör fungerar genom att kompressorer driver flödet framåt. 

Kompressorerna är ofta placerade i slutet av rörledningen, men kan även ligga intermediärt vid längre 

avstånd. Koldioxid kan även transporteras på väg, med tåg eller fartyg genom att placera koldioxiden i 

tunnor med lågt tryck och låg temperatur. Väg och tåg kommer sannolikt aldrig att bli ekonomiskt 

möjligt för koldioxidtransport, medan användning av fartyg kan vara ekonomisk vid transport över 

större avstånd (IPCC, 2018). 

2.4 Lagring 
Efter att koldioxiden har upptagits och transporterats måste den lagras över en längre tid. Flera olika 

lagringsmetoder existerar: 

• Geologisk lagring 

o Förbättrad oljeåtervinning (eng. Enhanced Oil Recovery, EOR) 

o Gas- eller oljefält 

o Saltformationer 

o Sandsten 

o Förbättrad kolbäddsmetanåtervinning (Enhanced Coal Bed Methane recovery, ECBM) 

• Oceanlagring 

o Upplösning 

o Djupa saltlösningsformationer 

• Mineralkarbonering 

o Naturliga silikatmineraler  

o Avfallsmaterial (aska, rostfritt stålslagg) 

• Industriell användning  

(SGU, 2018), (Juan, o.a., 2005) 

Industriell användning kommer att ha en väldigt begränsad funktion som slutpunkt för koldioxid, då 

endast relativt små mängder koldioxid kan lagras över en kortare tid. Vanliga industriella 

användningsområden är trädgårdsindustri, kylning, matförpackning, svetsning, kolsyrade drycker och 

brandsläckare.  

Alkaliska jordartsmetalloxider som existerar bland annat i silikatmineraler kan reagera tillsammans 

med koldioxid och bilda karbonater såsom kalksten. Denna process kallas mineralkarbonering. Dessa 

silikater förekommer naturligt i jorden i stora mängder, men kan även hittas i slaggrester och i aska 

från produktionen av rostfritt stål. Gruvdrift för dessa silikater har stora energikostnader och den 

naturliga karboneringsprocessen är för långsam för användas som lagring i större skala. 

Koldioxid är en vattenlöslig gas vilket gör det möjligt att injektera koldioxid direkt in i oceaner på flera 

kilometers djup. Koldioxiden blir således en del av den globala kolcykeln. Med denna metod kan man 

lagra koldioxiden under ett par århundraden, beroende på det injekterade djupet av koldioxiden.  

De största begränsande faktorerna för oceanlagring är att mängden koldioxid som kan lagras är 

begränsad på grund av att en jämvikt råder mellan atmosfärens och oceanens koldioxidnivå. Vid 350 

ppm koldioxid i atmosfären är det beräknat att 2,000 GtCO2 kan lagras i våra hav medan med 1000 

ppm koldioxid skulle det vara möjligt att lagra upp till 12,000 GtCO2. Lagring av större mängder 

koldioxid leder dock till en nedsättning av pH nivån i havet på grund av koldioxidens naturliga sura 

egenskaper. Effekten är förstorad vid och runtom injektionspunkten då det tar tid för koldioxiden att 
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spridas vidare. Ett lägre pH riskerar att störa havets ekosystem men inga långtidsstudier på dess exakta 

effekt har gjorts. Olje- och gasreservoarer, djupa saltlösningsformationer både på land och i vatten, 

EOR och ECBM är alla metoder inom geologisk lagring. Metoderna har liknande underliggande 

principer där koldioxid injiceras in i reservoarer under jordens yta. Koldioxid har använts inom EOR och 

ECBM sedan tidigare för att möjliggöra olje- och gasproduktion där det annars inte skulle vara möjligt. 

Det är möjligt att lagra koldioxiden som används för att extrahera oljan eller gasen i det skapade 

tomrummet och på så sätt skapa både nytta samt ett slutligt lagringställe för koldioxiden (IPCC, 2018), 

(Juan, o.a., 2005).  

Flera kriterier existerar för att en reservoar skall kunna fungera som ett koldioxidlager.  Reservoaren 

måste först ligga på ett minst 800 meters djup för att garantera ett tillräckligt stort tryck för att få 

koldioxiden i ett flytande tillstånd. Det använda sandskiktet måste ha en total mäktighet på åtminstone 

15 meter medan berggrunden måste vara tillräckligt porös med kontakt mellan porerna så att koldioxid 

kan fylla utrymmet. Utöver kraven för själva reservoaren krävs det en tät bergart ovanför reservoaren 

som bör fungera som ett tak, så att den flytande koldioxiden inte kan läcka ut (SGU, 2018). Reservoaren 

måste även ha ett par sprickor som kan fungera som läckagevägar (Kannich, o.a., 2010). 

2.5 Kemcyklisk förbränning 
Kemcyklisk förbränning, (eng. Chemical Looping Combustion, CLC) är en metod inom CCS som undviker 

de tidigare nämnda metodernas höga energikostnader (Linderholm, o.a., 2012). Med CLC-metoden 

transporteras syret till bränslet med en fast syrebärare. Metoden använder sig av två anslutna 

fluidiserade bäddreaktorer, en oxiderande luftreaktor och en reducerande bränslereaktor. 

Syrebäraren, ofta en metalloxid, oxideras i luftreaktorn och överförs sedan till bränslereaktorn där det 

oxiderar bränslet vilket bildar koldioxid och vattenånga.  Efter att bränslet oxiderats återförs den nu 

reducerade syrebäraren tillbaka till syrereaktorn för att igen oxideras. Koldioxiden som bildades vid 

oxideringen av bränslet kan enkelt avlägsnas ifrån vattenångan, komprimeras och lagras (Hossai, o.a., 

2008).  

En av de största fördelarna med CLC-processen är luftens kvävgas inte kommer i direkt kontakt med 

bränslet i bränslereaktorn. Temperaturen i luftreaktorn är inte tillräckligt hög för att bilda termiska 

NOx föreningar från luftens naturligt förekommande kvävgas, vilket leder till att det enda NOx som 

bildas kommer från det valda bränslet. Rökgasreningen av svavel och det NOx som uppkommit från 

bränslet blir på så sätt enklare, då den totala gasmängden är lägre och koncentrationerna av gaserna 

är högre efter att vattnet borttagits (Teyssie, o.a., 2011). I figur 4 illustreras CLC processen. 

 

Figur 4: Flödesschema för CLC med syrebärarcykeln markerad med blåa pilar (Leion, Lyngfelt, Johansson, Jerndal, & Mattison, 
2008). 
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I bränslereaktorn oxideras bränslet (𝐶𝑗𝐻2𝑘) och bildar koldioxid och vatten enligt reaktion (5). Den nu 

reducerade metalloxiden transporteras till luftreaktorn, där den oxideras enligt reaktion (6) (Arjmand 

M. , o.a., 2014). 

𝐶𝑗𝐻2𝑘(𝑔, 𝑙, 𝑠), +(2𝑗 + 𝑘)𝑀𝑒𝑥𝑂𝑦(𝑠) → 𝑗𝐶𝑂2(𝑔) + 𝑘𝐻2𝑂 (𝑔) + (2𝑗 + 𝑘)𝑀𝑒𝑥𝑂𝑦−1(𝑠)  (5) 

𝑂2(𝑔) + 2𝑀𝑒𝑥𝑂𝑦−1(𝑠) → 2𝑀𝑒𝑥𝑂𝑦(𝑠)      (6) 

CLC kan användas för både gasformiga och fasta bränslen. Olikt gasformiga bränslen kan fasta bränslen 

inte användas direkt i CLC på grund av deras lägre reaktionshastigheter. Reaktion (7) – (9) beskriver 

förgasningen av det fasta bränslet i bränslereaktorn med ånga eller koldioxid för en ökad 

reaktionshastighet (Leion, o.a, 2007). 

𝐹𝑎𝑠𝑡 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 → 𝐶(𝑠) + 𝑇𝑗ä𝑟𝑎 (𝑠) + 𝐻2(𝑔) + 𝐶𝑂(𝑔) + 𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐶𝐻4(𝑔) + 𝐶𝑥𝐻𝑦(𝑔)(7) 

𝐶(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑔) → 𝐶𝑂(𝑔) + 𝐻2(𝑔)     (8) 

𝐶 (𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔) → 2𝐶𝑂(𝑔)     (9) 

Reaktion av flyktiga ämnen och förgasning av produkter med syrebärare ges i reaktioner (10) – (12). 

𝑀𝑒𝑥𝑂𝑦(𝑠) + 𝐻2(𝑔) → 𝑀𝑒𝑥𝑂𝑦−1(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑔)   (10) 

𝑀𝑒𝑥𝑂𝑦(𝑠) + 𝐶𝑂(𝑔) → 𝑀𝑒𝑥𝑂𝑦−1(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔)   (11) 

4 𝑀𝑒𝑥𝑂𝑦(𝑠) + 𝐶𝐻4(𝑔) → 4 𝑀𝑒𝑥𝑂𝑦−1(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂(𝑔)  (12) 

Förgasningen är dock relativt långsam vilket kan leda till problem då kol som inte reagerat kan röra sig 

till luftreaktorn eller till bränslereaktorns avgasrör. Förgasningen försnabbas i CLC med höga 

koncentrationer av koldioxid och vattenånga, små partiklar samt med hjälp av syrebäraren (Schmitz, 

o.a., 2016), (Leion H, o.a, 2008). Oxidationsreaktionen är alltid exotermisk medan 

reduktionsreaktionen varierar mellan exotermisk och endotermisk. Summan av oxidations- och 

reduktionsreaktionerna är dock alltid samma som för konventionell förbränning, så CLC leder inte till 

någon direkt energiförlust (Arjmand M. , o.a., 2014).  

 

2.6 Kemcyklisk förbränning med syrefrånkoppling 
Kemcyklisk förbränning med syrefrånkoppling (Eng. Chemical Looping with Oxygen Uncoupling CLOU), 

CLOU baserar sig på samma teknologi som CLC. CLOU skiljer sig dock ifrån CLC genom ett extra steg i 

bränslereaktorn där syrebäraren frigör syre i gasform vid temperaturer runt 800 – 1000 °C, vilket kan 

reagera vidare med kolvätet och producera vatten och koldioxid (reaktioner 13–14) (Adánez-Rubio, 

o.a., 2017), (Adánez-Rubio, o.a., 2017). Eftersom syret reagerar direkt med bränslet behövs ingen 

förgasning vilket leder till en snabbare process (Azimi, o.a., 2013). Ett krav på syrebäraren är att den 

skall kunna både generera syre i bränslereaktorn och även regenerera med syre i luftreaktorn (Adánez-

Rubio, o.a., 2017). Tre metalloxidsystem har bevisats fungera som CLOU syrebärare: CuO/Cu2O, 

Mn2O3/Mn3O4 och Co3O4/CoO (Mattison, o.a., 2009). 

2𝑀𝑒𝑥𝑂𝑦(𝑠) → 2𝑀𝑒𝑥𝑂𝑦−1(𝑠) + 𝑂2(𝑔)    (13) 

𝐶𝑗𝐻2𝑘(𝑔) + (2𝑗 + 𝑘)𝑀𝑒𝑥𝑂𝑦(𝑠) → 𝑗𝐶𝑂2(𝑔) + 𝑘𝐻2𝑂(𝑔) + (2𝑗 + 𝑘)𝑀𝑒𝑥𝑂𝑦−1(𝑠) (14) 
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2.7 CO2-negativ förbränning av biobränslen 
CLC har länge fokuserats på gasformiga bränslen, vilka är relativt enkla att förbränna. Under de senaste 

åren har dock intresse satts på olika fasta material såsom koks men även i mindre mån på natur- 

vänligare biomassa. Konventionell förbränning av biomassa är redan koldioxidneutral, då allt 

koldioxidutsläpp vid förbränningen upptas av växande biomassa genom fotosyntes. Ifall CCS 

kombineras med användning av biomassa kan negativa emissionsnivåer nås, vilket betyder att luften 

renas från koldioxid. Detta kallas CO2-negativ förbränning av biobränslen eller BECCS (eng. Bioenergy 

with Carbo Capture and Storage) (Mendiara, o.a., 2017) (Moldenhauer, o.a., 2018).  

Enligt IPCC är det möjligt att upp till 10 Gt koldioxid per år kan renas ur atmosfären med BECCS vilket 

gör metoden till en nödvändighet för att hålla den globala temperaturökningen under 2 °C (Fifth 

Assessment Report,2014). BECCS är dock fortfarande i ett tidigt stadie och mycket osäkerhet finns 

bland annat angående tillgänglighet av biomassa och hur biomassan för förbränningen konkurrerar 

med jordens matproduktion (Azar, o.a., 2013), (Vaughan o.a., 2015). Interaktionen mellan biomassan 

och reaktorn är även ett problem, som kort tas upp i kapitel 3. 

 

2.8 Preparering 
Ett flertal olika preparationsmetoder existerar för syrebärare beroende på typ av bärare såväl som på 

avsett användningsområde. Bland de vanligare metoderna hittas spraytorkning, impregnering och 

komplexbildning i vätska, men även krossning med kalcinering förekommer vid användning av malmer. 

Spraytorkning har haft framgång i ett flertal projekt (Dazheng, o.a., 2013) inklusive det europiska 

CACHET projektet (Beavis, 2009) medan impregnering har sett framgång i ett nickeloxidbaserat arbete 

av J. Adánez (Adánez, 2009) och komplexbildning i vätska har haft framgång i ett arbete av Bakken o.a. 

(Bakken o.a., 2005). Kalcinerad malm har använts med framgång i ett flertal olika projekt (Mendiara, 

o.a., 2017), (Pour, o.a., 2018) med ett ökande intresse som billig syrebärare för BECCS. 

 

 

 

2.9 Syrebärare 
Val av syrebärare är en av de avgörande punkterna för en fungerande CLC-process. Den valda 

syrebäraren behöver ha: 

• Lågt pris 

• Låg agglomerationstendens 

• Låg kolavsättning 

• Miljö- och människovänliga egenskaper 

• Hög syrebärarförmåga 

• Hög reaktivitet med rökgas  

• Mekanisk, kemisk och termisk stabilitet 

• Hög oxidations- och reduktionshastighet 

• Goda termodynamiska egenskaper (Hossain o.a., 2008), (Adaneez, o.a., 2012) 

Den sista punkten är speciellt viktig då termodynamiken bestämmer om processen i första fall ens är 

möjlig. Co, Cu, Fe, Mn och Ni har visats ha goda termodynamiska egenskaper vilket har skapat ett 

intresse för vidare forskning av dessa metaller som syrebärare (Hossain, o.a., 2008), (Adaneez, o.a., 
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2012). Fe och Mn anses vara ogiftiga inom CLC-användning medan Co har visat negativa hälsoeffekter. 

Vidare, vissa Ni-baserade föreningar har visats vara cancerframkallande, vilket måste tas i beaktande 

vid syrebärarens materialval (Adaneez, o.a., 2012).   

Det valda materialet måste även vara slitagetåligt då nötningar förkortar materialets livslängd i 

reaktorn. Materialet påverkas även av kemisk stress genom reduktions-oxidationscyklarna vilket 

ytterligare förkortar dess livslängd (Adaneez, o.a., 2012). 

Kolavsättning på syrebäraren är problematiskt då kolet kan följa med syrebäraren till luftreaktorn där 

kolet sedan förbränns och bildar koldioxid. Denna koldioxid kan inte avlägsnas och går ur systemet 

tillsammans med den syrefattiga luftströmmen. Kolavsättning kan även avaktivera katalysatorer, vilket 

påverkar processens effektivitet. Termodynamiska beräkningar (Jerndal, o.a., 2006), (Mattisson, o.a., 

2006) visar dock att man riskerar koldepositioner först då syremängden underskrider en fjärdedel av 

den behövda syremänden för full konvertering av kolväten. Detta bör dock inte ske i en väl fungerande 

reaktor. 

Agglomerering av partiklarna i reaktorn leder till defluidisering och mindre effektiv kontakt mellan 

gasen och bränslet och bör därför undvikas, vilket kan göras genom användning av lämpliga inerta 

material och val av preparationsmetod (Adaneez, o.a., 2012).  

Pris är även en viktig faktor vid val av syrebärare, speciellt i fall askbildande bränslen används. Bland 

de vanligaste använda materialen är kobolt och nickel de dyraste medan järn och mangan är de 

billigaste. För lägre priser kan metallerna användas utan förbehandling men på bekostnad av deras 

livslängd och processprestanda. Pris och prestanda måste därför jämföras med varandra från fall till 

fall, med beaktande av hur bränslet kommer att påverka eventuell korrosion, agglomerering och 

kolavsättning. 

2.9.1 Ilmenit 
Ilmenit är ett järn-titanbaserat material av FeTiO3 med en del Fe2O3 och har under de senaste åren 

varit ett av de mest forskade syrebärarmaterial tack vare dess goda egenskaper såsom fluidisering, 

höga smältpunkt och låga pris. Ilmenit är dessutom inte giftig och kan användas som sådan utan 

preparation och tillsatsmedel (Moldenhauer, o.a., 2014). Ilmenit reduceras till FeTiO3 (FeO·TiO2) i 

bränslereaktorn och oxideras till Fe2TiO5 + TiO2 i luftreaktorn enligt reaktion (15) 

2𝐹𝑒𝑇𝑖𝑂3 + 2𝐹𝑒2𝑂4 + 𝑂2 ↔ 𝐹𝑒2𝑇𝑖𝑂5 + 𝑇𝑖𝑂2 + 3𝐹𝑒2𝑂3   (15) 

Ilmenit har dock låg syrebärarkapacitet och låg reaktivitet vilket leder till ofullständig gaskonvertering. 

Dessa nackdelar har lett till intresse att hitta alternativa material.  (Moldenhauer, o.a., 2014). 

2.9.2 Mangan 
Manganbaserade syrebärare är relativt billiga med ett pris runt 200 €/ton (Rydén, o.a., 2016). 

Manganbaserade syrebärare är även ogiftiga och har en hög smältpunkt, vilket gör dem enkla att 

arbeta med. Experiment i en 10 kW reaktor med petroleumkoks och träkol har visat att manganmalm 

kan ge en effektivare upptagning av koldioxid än vad det är möjligt med Ilmenit. Andra experiment har 

observerat gaskonverteringar på 2,7 till 6 gånger snabbare än för Ilmenit (Schmitz, o.a., 2016). 

Manganmalm är billig att anskaffa då manganmalm med tillräckligt hög mängd mangan är 

lättillgängligt runt om i värden. Manganmalm innehåller förutom en stor del mangan ofta signifikanta 

mängder järn och kiseldioxid och emellanåt även calcium, magnesium och aluminium (Rydén, o.a, 

2016). Flera av dessa metaller har goda egenskaper inom CLOU. Sammansättningen av dessa 

manganmalm varierar dock starkt från ort till ort vilket måste tas i beaktande vid användning av dessa 

malmer (Sundqvist, o.a., 2017).  



  André Rudnäs 

10 
 

Manganbaserade syrebärare har dock nackdelar vid användning inom CLC såsom deras mjukhet, 

tendens att nötas, långa omoxideringstider och låga reaktivitet med metan och kol (Jerndal, o.a., 

2006), (Adaneez, o.a., 2012). Mn3O4/MnO är även det enda mangan-syresystemet som klarar av att 

fungera som syrebärare i de höga temperaturerna som råder under CLC processen (Jerndal, o.a., 2006), 

(Adaneez, o.a., 2012). För att minimera dessa nackdelar har olika kombinationer av syrebärare testats. 

2.9.3 Syrebärare av kombinerade metalloxider 

 Olika syrebärare kan kombineras för att motgärda en annan syrebärares svaghet och ge nya goda 

egenskaper. Dessa egenskaper kan vara: 

• Ökad reaktivitet och stabilitet 

• Ökad konvertering av rökgas  

• Ökad mekanisk styrka 

• Bättre effekt per kostnad  

• Minimerad koldeposition 

• Minimerad andel giftiga ämnen (Adaneez, o.a., 2012) 

 

Mangan har många möjliga oxidationstal vilket möjliggör en stor mängd olika kombinerade 

metalloxider som Mn-Fe-O och Mn-Si-O.  

Som diskuterats i kapitel 2.9.2 är många manganoxider oanvändbara inom CLC då dess syre avgår vid 

högre temperaturer. För att motgärda frigöringen kan manganoxid kombineras med andra oxider som 

järnoxid eller med kiseldioxid (Källém, o.a., 2014). Mn-Fe-O baserade syrebärare har redan under flera 

experiment visats kunna avge stora mängder syre och på så sätt fungera som goda syrebärare inom 

CLOU (Azimi, o.a., 2013). En ökning av mängden järn upp till 50 % har visats ha en god inverkan på 

oxidens operationstemperatur. Större mängder järn kan användas för att ytterligare höja 

operationstemperatur men på bekostnad av bildandet av en större mängd mangan-järnoxid i olika 

faser, vilket är oönskat (Rydén, o.a., 2014). Tester har även gjorts med syntetiska Mn-Fe oxider. Rydén 

o.a. har visat att syreavgivningsförmågan för syntetiska Mn-Fe syrebärare kan vara över tio gånger 

större i jämförelse med syrebärare baserade på manganmalm. Syrebäraren som Rudén o.a. testade 

var dock ostabil och föll samman efter ett par timmars användning. 

Mn-Si-O baserade syrebärare är billiga och inerta mot svavel. Mn-Si-O föreningar, som innehåller 

under 14 % Si, har visats bete sig liknande syrebärare av ren manganmalm. En halt mellan 14–50 % Si 

kan även vara önskvärd för användningen av Mn-Si-O som syrebärare i CLC (Rydén, o.a., 2014). En 

annan studie av Jing o.a. har visat att syrebärare med upp till 50 % kiseldioxid uppvisar hög 

metankonversion och goda CLOU egenskaper. Metankonversionen visades dock avta då kiseldioxid-

halten överskred 50 % SiO2 (Jing, o.a., 2014). 

2.9.4 Perovskit 
Vissa kombinationer av metaller som kalcium och mangan kan ge upphov till ett material med en 

perovskitstruktur, se Figur 5. Perovskitstrukturen har fått sitt namn efter strukturen av en kalcium-

titanoxid av samma namn (Wenk, o.a., 2004). Vad som gör perovskiter så speciella är att de har en 

relativt simpel uppbyggnad, ABX3, som kan ge upphov till en stor mängd olika föreningar. Inom 

perovskiter är A en stor katjon, B är en liten katjon och X är en tätpackad anjon, ofta syre (Chonghe, 

o.a., 2004), (Moure, o.a, 2015). A-katjonerna kan vara mono, di, eller trivalenta medan B-katjonerna 

även kan vara tetra, penta och hexavalent. Detta är vad som gör det möjligt för en stor mängd olika 

föreningar att uppstå på grund av den stora mängden kombinationer och möjliga substitutioner som 

kan skapas beroende på val av katjoner, stökiometri, förberedningsmetod m.m.  (Moure o.a., 2015).  
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En ideal perovskitstruktur är en kubisk kristallstruktur uppbyggd av BX6 oktaedrar. A-katjonerna fyller 

12 koordinationstomrum som skapats av BX3 nätverket och är omgivna av 12 ekvidistanta anjoner 

(Muller o.a., 1974). Bristfälliga perovskiter betecknas med ABX3-δ där δ är graden av syrebrist. 

Syrebristen beror på temperaturen, trycket och syrenivån i omgivningen. Eftersom δ är kontrollerbara 

utifrån den rådande miljön kan syre avges och upptas när det önskas. Perovskiter fungerar således bra 

som syrebärare (Mour, o.a., 2015). Övriga goda syrebäraregenskaper hos perovskiter är dess 

materialpris och miljövänlighet. Dessutom saknar perovskiter en tydlig fasövergång mellan dess 

oxidations- och reduktionstillstånd, vilket hjälper att minska nötningen som sker vid 

strukturövergångar (Dazheng, o.a., 2013).  

 

Figur 5: Ideal kubisk ABX3 perovskitstruktur med X i form av syre. Katjonen B är omgiven av 6 syreanjoner medan A är omgiven 
av 12 syreanjoner (taget från https://www.kek.jp/en/NewsRoom/Release/20140516150000/#6). 

2.9.5 Stödmaterial  
Inerta stödmaterial kan användas tillsammans med syrebärare för att förbättra egenskaper som 

mekanisk styrka, porositet och temperaturtålighet. Även om tillsats av stödmaterial kan sänka 

syrebärarens reaktivitet, så är alla supportmaterial inte inerta. NiAl2O4 är ett exempel på ett 

stödmaterial vilket är temperatur-, agglomererings- och koldeponeringsresistent men har god 

reaktivitet (Hossain, o.a., 2008).  

3 Aska 
Aska är oorganiska rester som salter och mineraler vilka är bundna till bränslet. Dessa rester frigörs 

under förbränningen i form av flygaska eller bottenaska beroende på rådande förhållanden i reaktorn 

och bränslets askbildande komponenter. Flygaska består till största del av små partiklar lätta nog att 

följa med rökgasen ut ur förbrännaren medan bottenaskan består av tyngre partiklar vilka ansamlas 

på bottnen av förbrännaren (Nunes, o.a., 2016). 

 De askbildande elementen kan delas upp i två olika grupper: 

Huvudsakliga askbildande element: Al, Ca, Cl, Fr, K, Mg, Na, P, S, Si, Ti 

Askbildande spårelement: As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sr, Ti, V, Zn  

Element som Hg, Cl och Cd vilka är lättflyktiga bildar flygaska medan element med låg flyktighet som 

Al, Ca och Cu bildar bottenaska. (Werkelin, o.a., 2005), (Werkelin, o.a., 2010). 

 

Uppsamling av aska under förbränning leder till ett flertal problem såsom korrosion, slaggbildning och 

agglomerering. CLC använder fluidiserade bäddreaktorer och är mycket känsliga för dessa problem 
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med askan. Kalium existerar i många biobränslen i form av KCl, KOH, K2CO3, K2SO4 och KH2PO4. Kalium 

är ett av de huvudsakliga problematiska elementen vid förbränning då det tillsammans med natrium 

reagerar med klorider och bildar alkaliska metallklorider. Dessa metallklorider ansamlas i förbrännaren 

och leder till korrosion och avlagringar vilka kan blockera rökgasen, vilket sänker förbrännarens 

effektivitet (Werkelin, o.a., 2010), (Elled, o.a., 2013). 

Vid användning av syrebärare för transport av syre mellan fluidiserade bäddreaktorer kan ytterligare 

problem uppstå. Askpartiklar på syrebärarnas yta kan orsaka förändringar i syrebärarens reduktions- 

och oxidationshastigheter. Syrebärarens reaktionshastighet kan även avta ifall askan bildar ett skikt 

runt syrebärarpartiklarna, vilket hindrar gasdiffusion. Askpartiklarna kan även ha goda egenskaper för 

en CLC process då vissa askor kan ha en katalyserande effekt på reaktionen eller till och med fungera 

som syrebärare (Hanning, o.a., 2018). 

Forskningen på interaktionerna mellan aska och syrebärare har till största delen fokuserats på 

interaktioner med kolaska. Bao o.a. undersökte effekten av vanliga komponenter i kolaska på 

järnbaserade syrebärare. De fann att de flesta askkomponenter sänkte syrebärarnas reaktivitet. 

Kalciumsulfat visade sig vara ett undantag då det fungerade som en syrebärare under processen (Bao, 

o.a., 2014). Keller o.a. undersökte interaktionerna mellan vanliga askmineraler och syrebärare och fann 

att mineralen svavelkis hade de största negativa inverkningarna på syrebärarna, inkluderande Ilmenit. 

Orsaken till den observerade effekten kunde spåras till bildning av sulfiter (Keller, o.a., 2014). Även om 

majoriteten av forskningen diskuterar reaktioner mellan syrebärare och aska från kol, har några 

arbeten fokuserat på askor från biomassor. I ett arbete av Gu o.a. observerades det att aska rik på 

kiseldioxid orsakar agglomeration av järnmalmsprov medan kaliumrika askor ökade malmens 

reduceringshastighet (Gu, o.a., 2015). Ilmenit har även undersökts tillsammans med biobränsle i en 12 

MW termisk CFB panna. Under arbetet kunde en segregation av järnet mot ytan av de syrebärande 

partiklarna observeras. Det kunde även observeras att titan hade ansamlats inuti provpartiklarna och 

att två kalciumrika lager hade bildats runt järnet på syrebärande partiklars ytor (Corcoran, o.a., 2014).  

 

4 Arbetets syfte 
Syftet med detta arbete var att experimentellt undersöka de kemiska och fysikaliska interaktionerna 

mellan manganhaltiga mineraler och kaliumsalter för att bättre förstå manganets egenskaper i en CLC 

process. Fokus var på interaktionerna mellan olika manganhaltiga syrebärande material och syntetiska 

kaliumhaltiga askor, i form av olika kaliumsalter. Dessa kaliumsalter är typiska för biomassor under 

reducerande förhållanden, liknande det som råder i en CLC-bränslereaktor, alltså där 

koncentrationerna av aska är som högst.  

5 Karakteriseringsmetoder 
Ett flertal olika analytiska metoder användes för att karakterisera såväl de oxiderade som de 

reducerade proverna. Trycksatt termogravimetrisk analys (PTGA), svepelektronmikroskop med 

energispridande röntgenspektroskopi (SEM-EDS), BET ytarea analysator och röntgendiffraktometri 

(XRD) utfördes på de reducerade proverna så väl som på de prover som endast oxiderats. På de prover 

som analyserades i PTGA utfördes även SEM analyser efteråt. 

5.1 Svepelektronmikroskop med energispridande röntgenspektroskopi - SEM-EDS  
SEM-EDS fungerar genom att ett prov bombarderas med en tunn stråle av elektroner, som långsamt 

sveps över provbiten (Nationalencyklopedin, 2018). Elektronerna innehåller en stor mängd kinetisk 

energi, vilken avges i former av sekundära elektroner (SE), bakåtspridda elektroner (BSE), diffrakterade 
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bakåtspridda elektroner, fotoner, synligt ljus och värme då elektronerna retarderar i provmaterialet. 

Vilka av dessa signaler som kan detekteras beror på vilka typer av detektorer som är installerade. Den 

vanligaste använda detektorn är en sekundär elektrondetektor vilken tillsammans med bakåtspridda 

elektrondetektorer används vid avbildning av prover (SEM, 2018). BSE bildas då elektroner kolliderar 

utan signifikant energiförlust med atomkärnor, vilket ändrar deras färdväg (BSE, 2018). Tyngre atomer 

tillåter flera kollisioner mellan elektronerna och kärnorna, vilket leder till en större spridningseffekt.  

Detta kan ses som ljusare områden på BSE bilden (EDS, 2018). BSE kan således visa övergångsställen 

mellan olika element i ett prov.  

Sekundära elektroner är elektroner som blivit utslagna från provmaterialet av de primära 

elektronerna. Dessa elektroner är lågenergetiska, vilket leder till att endast elektroner från ytan av 

provet kan nå detektorn. Ett provs topografi och morfologi kan således mätas då djupa områden 

avbildas som mörka områden, då få elektroner kan nå detektorn, medan högre områden ses som ljusa 

områden då flera elektroner kan nå detektorn (Generating an image, 2018). 

Röntgenstrålar skapas då en elektron i en atoms innersta orbital slås ut av en primär elektron. Ett 

hålrum uppstår som snabbt stabiliseras då en elektron från en högre elektronorbital återtar den 

utslagna elektronens plats. Denna övergång ger upphov till energi i form av röntgenstrålar, då 

elektroner på en högre orbital är mer energirika och behöver avge energi för att övergå till en lägre 

orbital. Röntgenstrålar är karakteristiska för varje element och övergångstillstånd, vilket gör det möjligt 

att identifiera ett prov utifrån dess utgivna röntgenstrålar (EDS, 2018). 

5.2 Röntgendiffraktometri- XRD 
Röntgendiffraktometri eller XRD identifierar och kvantifierar kristallina föreningar i prov. För att ett 

prov skall ha tillräcklig kristallinitet behöver kristallerna ha en storlek över 3-5 nm och mängden 

kristaller behöver överskrida 1 % (Murzin, o.a., 2010). XRD är baserad på att olika kristallstrukturer har 

olika kristallplan och på konstruktiv interferens av monokromatisk röntgenstrålning som sker i 

kristallina prov. Ett katodstrålerör används för att skapa röntgenstrålning som filtreras för att ge 

monokromatisk strålning och kollimeras för att koncentreras innan den slutligen riktas mot provet. 

 Konstruktiva interferens kan beskrivas med Braggs lag (16): 

𝑛𝜆 = 2𝑑 sin 𝜃 (16) 

där n är ett heltal, λ är röntgenstrålningens våglängd, d är avståndet mellan gittren i provet och θ är 

vinkeln som röntgenstrålningen är riktad mot provet med.  

Konstruktiv interferens sker då Braggs lag är uppfylld, vilket ger en detekterbar förstärkning av 

strålningen, medan en försvagad strålning kan detekteras om Braggs lag inte uppfylls, då en destruktiv 

interferens istället sker. Ett diffraktionsspektrum kan skapas genom att rotera provet under 

röntgenstrålning, medan detektorn rör sig mellan två vinklar. Genom att matcha det skapade 

diffraktionsmönstret med referenser är det möjligt att identifiera de kristallina föreningarna i 

materialet (XRD, 2018), (Murzin, o.a., 2010).  

Problem kan uppstå ifall blandningar av olika faser är närvarande i provet. I dessa fall kan det vara svårt 

att identifiera varje individuell fas i spektret. Det är även möjligt att en databas inte har information 

om den analyserade kristallen, vilket gör kristallen omöjlig att identifieras (Suryanarayan, o.a., 1998) 

5.3 Trycksatt termogravimetrisk analys - PTGA 
Termogravimetrisk analys (TGA) mäter ett provs massförändring som en funktion av temperatur eller 

tid, över en konstant uppvärmningshastighet. Kemiska reaktioner som förbränning medför 

massförluster, medan reaktioner som oxidering leder till en massökning. Vikten av provet ritas mot 
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temperatur eller tid för att illustrera termiska övergångar i materialet. Det bör tas i beaktande att dessa 

övergångar inte är specifika för varje ämne, då metoden är känslig för bland annat provets placering 

och den använda uppvärmningshastigheten (TGA, 2018).  

I detta arbete användes tryckbelagd termogravimetrisk analys (PTGA), vilket har samma 

funktionsprincip som TGA. Skillnaden mellan metoderna är att PTGA tillåter tryckbelastning under 

analyseringen.   

5.4 BET ytarea 
BET har fåt sitt namn efter Brunauer, Emmett och Teller vilka år 1938 publicerade den första artikeln 

om analys av ytarean med metoden som idag kallas BET. Med denna metod kan man bestämma ett 

provs specifika ytarea från BET ekvationen (17) (Quantachrome Instruments, 2008): 

1

𝑊((
𝑃0
𝑃

) − 1)
=

1

𝑊𝑚𝐶
+

𝐶 − 1

𝑊𝑚𝐶
(

𝑃

𝑃0
)(17) 

I ekvationen är W den adsorberade gasmängden, Wm är den adsorberade gasmängden i ett 

monoskikt, P och P0 är jämvikten och mättnadstrycket vid absorberingstemperaturen och C är BET-

konstanten. 

BET-ekvationen kräver ett linjärt förhållande mellan 
1

𝑊((
𝑃0
𝑃

)−1)
 och (

𝑃

𝑃0
) vilket för de flesta fasta ämnen 

är begränsat till ett område av adsorptionsisotermen, vanligen mellan P/P0 intervallet från 0,05 till 

0,35. BET kräver minst tre punkter mellan det lämpliga P/P0 intervallet för att kunna producera ett 

pålitligt resultat. 

 Värdet för Wm kan erhållas från lutningen (s) och var ekvationen krossar y-linjen (i) från BET ekvationen 

enligt: 

𝑠 =
𝐶 − 1

𝑊𝑚𝐶
 (18) 

𝑖 =
1

𝑊𝑚𝐶
 (19) 

Genom att addera ekvationerna (18) och (19) kan Wm beräknas enligt ekvation (20): 

𝑊𝑚 =
1

𝑠 + 𝑖
 (20) 

Då Wm är känt är det möjligt att beräkna den totala ytarean St enligt ekvation (21): 

𝑆𝑡 =
𝑊𝑚𝑁𝐴𝑐𝑠

𝑀
 (21) 

 där N är Avogadros tal (6,023x1023 molekyler/mol) och M är molekylvikten för adsorbatet. Asc är den 

molekylära tvärsnittsarean för den använda gasen och är 16,2 Å2 för kväve vid 77 K. 

Den specifika ytarean S kan sedan beräknas från den totala ytarean och provets vikt V enligt ekvation 

(22): 

𝑆 =
𝑆𝑡

𝑉
 (22) 
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6 Material och metoder 

6.1 Material 
I detta arbete användes tre manganhaltiga syrebärare, CaMn0,9Mg0,1O3-δ, Mn3O4 och Sibelcomalm samt 

fyra syntetiska askor K2CO3, KCl, K2SO4 och KH2PO4 (tabell 1 & 2). Sammansättningen av syrebärarna 

bestämdes med XRD analys (mera om XRD i kapitel 7.3) förutom Sibelcomalmen, vars sammansättning 

var känt från tidigare SEM-EDX analys utanför detta arbete. 

Tabell 1. Översikt av de använda syrebärarna. 

Syrebärare Färg Sammansättning 

[viktprocent] 

Oxiderad/Reducerad form Härkomst 

Perovskit 

CaMnO3 

Metalliskt grå > 95 % CaMnO3 

< 5 % MgO 

CaMnO3/Ca2.01 Mn1.99 O4 

 

Chalmers * 

Hausmannit 

Mn3O4 

Brun-orange 100 % Mn3O4 Mn2(III)O3/MnO 

 

Elkem via 

Chalmers 

Sibelco malm Metalliskt grå Mn: 75,90 % 

Al: 4,62 % 

Ca: 2,62 % 

Fe: 9,03 % 

K: 1,24 % 

Si: 5,68 % 

Övrigt: 0,91 % 

Mn2(III)O3/MnO 

 

Sibelco A/S 

*Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, Sverige 

Tabell 2. Översikt av de använda syntetiska askorna (p.a. salter av kalium). 

Syntetisk aska  Utseende Sammansättning Härkomst 

Kaliumkarbonat Vita kristaller ≥99 % K2CO3 J.T. BAKER 

Kaliumklorid Vita kristaller ≥99,5 % KCl MERCK 

Kaliumsulfat Vita kristaller ≥99 % K2SO4 MERCK 

Kaliumdivätefosfat Vita kristaller ≥99,5 % KH2PO4 MERCK 

 

CaMnO innehåller 37 vikt% Mn, Hausmannit 70 vikt% Mn och Sibelco 76 vikt % Mn. Dessa viktandelar 

kommer att ges i texten med Mn37, Mn70 och Mn76 för att lättare kunna jämföra Mn halten i olika 

syrebärare. 

6.2 Tillvägagångssätt  

6.2.1 Aktivering av syrebärande material 
Syrebärarna aktiverades under 6 timmar i 950 °C med luft i en Nabertherm P330 laboratorieugn. 

Adánes o.a. har tidigare visat att 6 timmar i 950 °C är tillräckligt för att nå full oxidering. Efter aktivering 

tilläts provet svalna i laboratorieugnen över natten. Efter aktiveringen lagrades syrebärarna i en 

exsickator för att förhindra förändringar i provet på grund av luftfuktighet och andra förorenande 

komponenter i luften. 

6.2.2 Reduktion av blandningar av syrebärande material och kaliumsalter 

För reduceringen blandades de värmebehandlade syrebärarna med fyra olika salter, KCl, K2CO3, K2SO4 

och KH2PO4. Reduceringen utfördes i en Carbolite-rörugn, försedd med ett kvartsglasrör. Ett teflonrör 
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och teflontejp användes för at skydda ugnen och termostaten från den reducerande atmosfären. 

Rörugnen var även försedd med en förvärmare som användes då man ville ha vattenånga i gasflödet 

till ugnen. Förvärmaren förångade det inkommande vattnet till vattenånga. Temperaturen i rörugnen 

och förvärmaren mättes av separata termoelement utöver ugnens egen temperaturindikator.  

Termoelementet i rörugnen placerades bredvid provet för att noggrant mäta provets temperatur  

Den totala massan för salt-syrebärarblandningen var 1g. Saltets andel valdes så att halten av kalium i 

1g salt-syrebärarblandning var 4 viktprocent av den totala vikten. Detta betyder dock att den 

beräknade mängden kalium i förhållande till respektive syrebärare var 4,15 % för KCl, 4,21 % för K2SO4 

4,13 % för K2CO3 och 4,44 % för KH2PO4. Alla salt-syrebärarblandningar preparerades genom att blanda 

de torra materialen 10 minuter i mortel. Efter mortelblandning överfördes salt-syrebärar-blandningen 

till en liten porslinsbåt och placerades i rörugnen vid rumstemperatur. Ugnen upphettades med 

hastigheten 15 °C/min till 850 °C under 1 timme, med ett rådande gasflöde på 0,45 N2 Nl/min. Efter att 

temperaturen 850 °C uppnåtts, ändrades gasflödet till 45 % N2 + 5 % CO + 50 % H2O med 1 NL/minut 

totalflöde under 6 h vid denna temperatur. Vattenångan genererades genom att förånga vatten i en 

250 °C förvärmare innan gasen släpptes in i rörugnen. Efter reduktionen fick provet kallna i rörugnen 

under ett 0,45 N2 Nl/minut gasflöde. Provet lagrades i en exsickator innan fortsatta analyser. Ett 1g 

kontrollprov av varje syrebärande material utan salter gjordes även med samma metod som för salt-

syrebärarna. 

6.2.3  SEM-EDS 
För att möjliggöra SEM-EDS-analysering av provens (salt-syrebärarblandningar och syrebärande 

material före och efter PTGA) tvärsnittsarea gjöts cirka 100 mg av varje prov i EPOXY (polyesterharts) 

och placerades i vakuum under ett par minuter för att avlägsna luftbubblor från hartsen. Efter 24 h då 

hartsen hade stelnat, slipades ett tvärsnitt av provet fram med sandpapper. En SEM av märke LEO 

1530 – GEMINI användes för analyseringen av proverna. SEM-EDS användes för att undersöka huruvida 

komponenterna i salterna hade inverkat på fördelningen av elementen i de syrebärande materialen 

samt för att identifiera eventuell sintring i proverna. 

 

6.2.4 PTGA 

För PTG-analysen användes en tryckbelagd termovåg från DMT, Tyskland. PTGA användes för att mäta 

den viktförändring i materialet som sker på grund av materialets reduktions-oxidationscykel under 

reducerande och oxiderande atmosfärer. Eftersom proverna som användes i PTGA experimenten 

redan hade genomgått reduktion i rörugnen hade alla flyktiga föreningar redan avgetts och eventuella 

viktförändringar antogs bero endast på reduktions- och oxidationsreaktioner i provet vid de olika 

redox-förhållanden som rådde i termovågens ugn (tabell 3). PTGA experimenten antogs således ge en 

bättre förståelse hur olika kaliumsalter, typiska för biomassor påverkar de syrebärande materialens 

redoxegenskaper då de överförs mellan bränsle- och syrereaktorn.  

Gasflödet programmerades så att det skulle imitera interaktionen mellan syrebärare och aska, då 

syrebärarna reduceras i en bränslereaktor och sedan överförs till en syrereaktor. I syrereaktorn 

oxideras syrebärarna och överförs sedan tillbaka till en bränslereaktor, där de återigen reduceras se 

tabell 3. Den reducerande gasen valdes att motsvara gasatmosfären under rörugnsreduktionen. 100 

mg av varje prov från rörugnsreduktionen användes vid PTGA experimenten. 
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Tabell 3. Experimentuppställningen som användes i det alternerande reducerande och oxiderande PTGA experimentet. 
Programmet imiterar de förhållanden som råder då syrebäraren kommer in i bränslereaktorn och sedan överförs till 
syrereaktorn, där den oxideras för att på nytt överföras till bränslereaktorn där syrebäraren återigen reduceras. 

Program: 

Uppvärmning → Red. → Ox.  →Red. 

1: Uppvärmning 55 min till 850 °C i 0,45 

l/min N2 

2: Stabilisering 5 min i 0,45 l/min N2 

3: Reducering 60 min i 1l/min 45 % N2 + 5 

% CO + 50 % H2O 

4: Stabilisering 5 min i 0,45 l/min N2 

5: Oxidering 30 min i 1l/min 20 % O2 + 80 % 

N2 

6: Utgasning 30 min i 0,45 l/min N2 

7: Reducering 60 min i 1l/min 45 % N2 +5 % 

CO + 50 % H2O 

8: Nerkylning till rumstemperatur i 0,45 

l/min N2 

 

En lång utgasning av 20 % O2 + 80 % N2 användes i steg 6 för att garantera att all syrgas lämnat 

systemet, då gasen annars skulle riskera att blandas med den inkommande reducerande 

kolmonoxidgasen.  Detta skulle leda till att kolmonoxidgasen skulle oxideras och tappa sin reducerande 

förmåga. 

6.2.5 XRD 
För XRD-analysen användes en Moldiver PANanalytic EMPYREAN försedd med en PIXcel 3D detektor. 

XRD användes för att kvalitativt identifiera provmaterialen samt för att förstå hur de förändras under 

rörugnsreduktionen. Proverna preparerades för XRD-analys genom att malas 5 minuter med mortel  

6.2.6 BET 

BET-ytarea-analysen gjordes med en Micromeritics ASAP 2010 med flytande kvävgas. Proverna 

avgasades i 150 °C under 5 timmar innan de placerades för BET analys. På grund av provbrist kunde 

endast 0,5 till 0,67 gram användas per prov för BET-analysen. 

Syftet med BET-analysen var att observera om och hur kaliumsalter inverkar på de 

syrebärandematerialens ytarea och således materialens kapacitet att fungera som syrebärare. 

7 Resultat & Diskussion 
SEM-EDS, PTGA, XRD och BET-ytarea analys har använts i detta arbete för att bättre förstå 

interaktionerna mellan syrebärarna och kaliumsalterna.  

SEM-EDS bilder togs av syrebärarna före aktivering, efter aktivering, efter reducering med salterna och 

efter reducering-oxidering i PTGA för att undersöka hur salterna hade inverkat på fördelningen av 

elementen i de syrebärande materialen samt för att identifiera eventuell sintring i proverna. PTGA 

användes för att mäta viktförändring i materialet under reduktions-oxidations cykeln samt för att 

uppskatta dess reaktionshastighet. XRD användes för att kvalitativt identifiera provmaterialen före och 

efter reduktion med kaliumsalterna. BET-ytarea analys användes för att observera hur kaliumsalter 

inverkar på syrebärmaterialens ytarea. 
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7.1 Aktivering av syrebärande material 
Före aktiveringen studerades morfologin av de syrebärande materialen med SEM-EDS. SEM-bilderna i 
figur 6 och 7 visar att de råa manganoxid- och perovskitproverna var till största del homogena innan 
värmebehandlingen. Det kunde emellertid ses några inhomogena områden som bestod av järn i 
hausmannit- partiklar (Figur 6B). Dessa områden var utspridda och kunde inte observeras i alla 
Hausmannit (Mn70) partiklar. Järnet antogs härstamma från orenheter i materialet och studerades 
inte närmare i detta arbete. Likaså fanns det i perovskiten områden med större ansamlingar av 
mangan. 
Sibelco (Mn76) visade sig vara heterogen från partikel till partikel (Figur 7). Vissa partiklar kunde vara 
helt manganlösa och bestå nästan helt av järn. I den råa Sibelco- malmen (Mn76) iakttogs även en klar 
skillnad i halten av olika element såsom mangan och kalcium i olika partiklar. Sibelco malmens 
heterogenitet antogs härstamma från skillnader i malmens sammansättning mellan olika gruvor då 
kommersiell malm är en blandning av malmer från olika gruvor för att få en mer konstant kommersiell 
kvalitet.  

 

Figur 6. 250 gånger förstorade SEM bild av ett tvärsnitt av A) det råa Hausmannit (Mn70) och B) EDS analys av  visande järn 
(vita områden) i tvärsnittet C) EDS analys av kaliumet (vita områden)  i perovskit (Mn37) D) EDS analys av manganet (vita 
områden) i perovskit (Mn37). De råa Hausmannit (Mn70) var till största delen homogen men järn kunde observeras runtom 
materialet medan det råa perovskit (Mn37) provet var helt homogent. 
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Figur 7. 250 gånger förstorade SEM-EDS bilder över ett tvärsnittsområde av Sibelco (Mn76) före aktivinering: A) 
förekomsten av mangan, B) förekomsten av kalsium. Stora variationer kunde ses i fördelningen av mangan och kalcium 
mellan partiklarna.  

Ingen sintring eller agglomeration observerades under aktiveringen mellan partiklarna eller mellan 

partiklarna och den keramiska degeln. Under aktiveringen skedde en viktökning på 3,1 viktprocent för 

hausmannit (Mn70) och en viktökning på 9,9 viktprocent för Sibelco (Mn76) medan en marginell 

viktförlust på 0,2 viktprocent observerades för perovskit (Mn37). Provernas viktökningar kan förklaras 

med att de råa proverna inte var helt oxiderade och upptog syre under den oxiderande aktiveringen. 

Detta kunde verifieras av XRD analysen (kapitel 7.3). Den marginella viktförlusten som observerades 

för perovskit (Mn37) berodde antagligen berodde på fukt som förångades under värmebehandlingen.  

hausmannit (Mn70) var det enda provet som genomgick någon synlig förändring under 

värmebehandlingen. Både Sibelco (Mn76) och perovskit (Mn37) behöll sin svarta färg och hårda 

struktur medan Mn70 omfärgades från brun-orange till svart, se Figur 8. 

 

Figur 8. Bild över provmaterialen. Den övre raden är proven innan den oxiderande aktiveringen och den undre raden är 
proverna efter akiveringen. A & B) Mn37 (Perovskit) C & D) Mn76 (Sibelco) E & F) Mn70 (Hausmannit) 
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7.2 Reduktion av syrebärande material – kaliumsaltblandningar 
Sammansättningar hos blandningar av de syrebärande materialen och kaliumsalterna analyserades 

med XRD efter reduktionen vid 850 °C. Utifrån XRD analysen observerades det med Malvern 

Panalytical HighScore att Perovskit (Mn37) reducerats från CaMnO3 (CaO·MnO2) till Ca2,01Mn1,99O4 

(2,01CaO·1,99MnO), medan både Sibelco (Mn76) och Hausmannit (Mn70) reduceras från Mn2O3 till 

MnO. Visuellt har alla material övergått från svart till mera ljusa färger. Mn37 övergick från svart till 

mera grå-bruna toner, Hausmannit (Mn70) övergick till gråare toner medan Sibelco (Mn76) endast 

ljusnade något. 

Agglomerering observerades endast i blandningar med KH2PO4 och en stark agglomeration 

observerades endast mellan KH2PO4 och Sibelco (Mn76) (stark agglomerering i Tabell 4). Eftersom de 

övriga salterna bidrog endast till svag agglomerering eller ingen agglomerering alls, antogs dessa salter 

inte ha någon effekt på fluidisering av dessa syrebärande material. Det är dock viktigt att påpeka att 

de syrebärande materialen inte testades i en fluidiserad bädd utan endast i statiska förhållanden i en 

rörugn. Därmed är påståendet att enbart KH2PO4 saltet kan orsaka defluidisering av de testade 

syrbärande materialen endast en uppskattning. Liknande arbeten har utförts tidigare med kaliumsalter 

(Sevonius, o.a, 2014) (Zevenhoven, o.a, 2018). I Sevonius arbete undersöktes defluidisering i 

kvartsbädd med kaliumsalter medan Zevenhoven undersökte defluidisering med Ilmenit och 

kaliumsalter. Båda arbeten fann att K2SO4 inte orsakade någon defluidisering medan KCl orsakade en 

limning mellan partiklar och K2CO3 reagerade med bäddpartiklarna vilket orsakade defluidisering. 

Detta skiljer sig från vad som kunde observeras i detta arbete och en klar orsak är okänd. I Zevenhovens 

arbete testades även KH2PO4 vilket orsakade både hoplimmade partiklar och en reaktion med 

bäddmaterialet. Denna reaktion var mycket närmare den som kunde observeras i detta arbete.  

Tabell 4. Den observerade agglomereringen efter reducering i rörugn  

Salt Sibelco  (Mn76) Perovskit (Mn37) Hausmannit (Mn70) 

Blank Ingen agglomeration Ingen agglomeration Ingen agglomeration 

K2CO3 Ingen agglomeration Ingen agglomeration Ingen agglomeration 

KCl Ingen agglomeration Ingen agglomeration Ingen agglomeration 

K2SO4 Ingen agglomeration Ingen agglomeration Ingen agglomeration 

KH2PO4 Stark agglomerering Svag agglomerering Svag agglomerering 

 

Ett par trender kan observeras vid jämförelse av viktminskningen under reduktionstestet mellan de 

olika proverna, se Figur 9–11. Den totala viktminskningen under reduktionstestet består av tre olika 

mindre viktminskningar.  

1. Viktminskning på grund av oxidering av O2 – joner bundna till syrebärare till O2 gas 

2. Viktminskning på grund av bildning av gasformiga komponenter av salternas Cl, S, C, P, O och 

vatten 

3. Viktminskning på grund av förlust av kalium 

Viktminskningen från syret som avgått som syrgas under reduceringen beräknades ifrån reduktions-

oxidationsgraferna från PTGA experimenten, mera om PTGA i kapitel 7.4. Viktminskningen från 

förlusten av kalium beräknades ifrån skillnaden mellan den mängd kaliumsalt som användes under 

reduktionen och den mängd som analyserades med SEM-EDS efter reduktionen i rörugnen. 

Viktförlusten på grund av den förlorande mängden Cl, S, C, O, P och H från kaliumsalterna ges som 

”övriga element” i figur 9–11. Denna viktförlust beräknades likt kaliumförlusten ifrån skillnaden mellan 

mängden observerat element före reduceringen och efter reduceringen under SEM-EDS analysen. 

Dessa beräkningar överstämde med mindre än 5 % felmarginal med vad som observerats vid vägning 
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av proverna. Flera tester behövs dock göras innan en statistisk signifikans kan åstadkommas då endast 

ett test gjordes per syrebärar-salt blandning. I figur 9–11 syns uppdelningarna av viktminskningarna 

för de olika syrebärarna. 

 

 

Figur 9. Uppdelning av viktminskningen under reduktionen av Perovskit (Mn37)-provet med och utan kaliumsalt. Det blanka 
provet reducerades utan tillsatt kaliumsalt. Kalium, markerad med grått, är den mängd kalium som avgått under reduceringen 
och är beräknad från SEM-EDS data före och efter reduceringen. Övriga element markerade med orange är den sammanlagda 
mängden Cl, S, C, O, P och H som avgått under reduceringen och är beräknade med samma metod som för kaliumet. Syre, 
markerat med blått är den mängd syre som avgått som syrgas under reduceringen och mängden är beräknad ifrån PTGA 
data. 

   

Figur 10. Uppdelning av viktminskningen under reduktionen av Sibelco (Mn76)-provet med och utan kaliumsalt. Det blanka 
provet reducerades utan tillsatt kaliumsalt. Kalium, markerad med grått, är den mängd kalium som avgått under reduceringen 
och är beräknad från SEM-EDS data före och efter reduceringen. Övriga element markerade med orange är den sammanlagda 
mängden Cl, S, C, O, P och H som avgått under reduceringen och är beräknade med samma metod som för kaliumet. Syre, 
markerat med blått är den mängd syre som avgått som syrgas under reduceringen och mängden är beräknad ifrån PTGA 
data. 
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Figur 11. Uppdelning av viktminskningen under reduktionen av Hausmannit (Mn70)-provet med och utan kaliumsalt. Det 

blanka provet reducerades utan tillsatt kaliumsalt. Kalium, markerad med grått, är den mängd kalium som avgått under 

reduceringen och är beräknad från SEM-EDS data före och efter reduceringen. Övriga element, markerade med orange är den 

sammanlagda mängden Cl, S, C, O, P och H som avgått under reduceringen och är beräknad med samma metod som för 

kaliumet. Syre, markerat med blått är den mängd syre som avgått som syrgas under reduceringen och är beräknad ifrån PTGA 

data. 

 

Mn76-proverna visade de lägsta totala procentuella viktminskningarna då syret inte oxiderades från 

provet i samma mängd som för de andra medan Perovskit (Mn37) uppvisade den största 

viktminskningen. Det naturligt förekommande kaliumet i Sibelco (Mn76) avgick även i en viss mängd 

vilket kan ses från att mängden kalium minskade under reduktionen från det Sibelco (Mn76) prov som 

inte behandlats med ett kaliumsalt. Ingen åtskillnad kunde göras i beräkningarna mellan det kalium 

som fanns ursprungligen i provet och det kalium som härstammade från salterna. Mängden kalium 

som avgått från blandningarna varierade kraftigt mellan olika syrebärande material och olika 

kaliumsalter. Överlag kunde det observeras att blandningar med KCl visade de största kaliumförlusten. 

Detta kan tyda på att kaliumet i KCl har, av alla använda kaliumsalter, den lägsta affiniteten att reagera 

med de olika manganproverna.  

 

7.3 XRD-analys 
XRD analysen av proverna gav både enkla diffraktionsmönster med tydliga pikar så väl som mera 

svårtydliga och komplexa diffraktionsmönster vilka var svårare att matcha mot en databas. Orsaken till 

att dessa komplexa diffraktionsmönster uppstår kan bero på att kalium har en tendens att bilda amorfa 

föreningar. Atomerna i amorfa föreningar saknar en periodisk uppbyggnad vilket leder till att de saknar 

ett väl definierat gittermönster vilket behövs vid XRD analys. Detta leder till att vissa kaliumföreningar 

inte syns i XRD (Amorphous solid, 2018). Det här kan vara en orsak till varför få kaliumföreningar 

hittades under XRD analysen även då kalium kunde observeras i SEM-EDS analysen. En annan möjlighet 

är att mängden kalium som kvarblir i provmaterialet inte är tillräckligt för att kunna observeras i XRD-

analys. 

Alla XRD diffraktionsmönster för provmaterialen kan hittas i bilaga I. 



  André Rudnäs 

23 
 

7.3.1 Perovskit (Mn37) Kalsium-manganperovskit 

XRD analysen visar att det använda Perovskit (Mn37) materialet förekommer som över 95 % ren 

CaMnO3 med en mindre del MgO i form av periklas. Materialet uppvisar även en amorf struktur från 

diffraktionsmönstret, vilket kan ses i Figur 12a. Under rörugnstestet reduceras CaMnO3 oberoende av 

kaliumsalternas närvaro till Ca2,01Mn1,99O4 och förblir något amorft, se Figur 12b. Den enda 

observerbara skillnaden mellan blandningar av perovskit med de olika salterna är att kalciumfosfatoxid 

Ca10(PO4)6O bildas i närvaro av KH2PO4. Diffraktionsmönstret, Figur 13, ger dock inte en perfekt match 

med denna fosfatoxid men kalcium kunde hittas tillsamman med fosfor i SEM-EDS analysen. Detta 

tyder på kristallina eller amorfa kaliumfosfater. 

 

Figur 12. Diffraktionsmönster av A) det råa Perovskit (Mn37) B) Perovskit (Mn37) reducerat tillsammans med K2CO3. CaMnO3 

reduceras oberoende av kaliumsalternas närvaro till Ca2,01Mn1,99O4 och förblir något amorft.  
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Figur 13. Diffraktionsmönster av Perovskit (Mn37) reducerat tillsammans med KH2PO4.  Diffraktionsmönstret utgör inte en 
perfekt match för kalciumfosfatoxid, kalcium hittades dock tillsamman med fosfor under SEM-EDS analysen vilket tyder på att 
en kalium-fosfatförening kan ha bildats. 

Förutom kaliumoxidfosfat kunde ingen annan förening mellan komponenterna i de olika 

kaliumsalterna och provmaterialen hittas vilket antyder att kloriden, sulfatet och karbonatet har 

evaporerat eller reagerat med gasflödet för att sedan evaporeras och på så sätt lämnat provet innan 

en reaktion kan ha tagit plats mellan salterna och provet.  

7.3.2 Sibelco (Mn76) manganrik malm 
Enligt XRD analysen består den råa Sibelco (Mn76) malmen av mangan i form av MnO, järn i form av 

Fe3O4 och olika metallhydroxider. Såsom tidigare diskuterats leder dessa hydroxider till att malmen har 

olika diffraktionsmönster (Figur 14) före och efter aktiveringen, då de hydroxider som finns i de råa 

proverna bryts ner och bildar vattenånga under aktiveringen.   

 

Figur 14. Diffraktionsmönster av den råa Sibelco (Mn76) malmen. 04-005-4310 är MnO, 00-058-2002 är Al2Si2O5(OH)4, 01-
080-6406 är Fe3O4 och 00-060-0314 är (Mg, Al)6(Si, Al)4O10(OH)8. Dessa hydroxider sönderfaller under värmebehandlingen 
vilket ger upphov till den tydligt visuella förändringen hos provet. 
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Vid aktiveringen oxiderar manganet i Sibelco (Mn76) till Mn2O3. Dess diffraktionsmönster var svårt att 

tyda då bakgrundsbruset var relativt högt mot diffraktionspikarna. I diffraktionsmönstret ses även 

pikar för järnets oxider samt eventuella spårämnen. Vid reducering tillsammans med K2SO4, K2CO3 och 

KCl kunde inga förändringar i provets diffraktionsmönster observeras. Endast i blandningen med 

KH2PO4 kunde en ny förening, kiseldioxid identifieras i mönstret. Dock kunde ingen kalium- eller 

fosforförening identifieras. Kvartskristaller med en ytarea på omkring 0.5 cm2 kunde även observeras 

på provet efter reduceringen. Dessa kristaller är sannolikt föroreningar från rörugnen, då ett liknande 

kvartslager kunde observeras i röret under rörets rengöring. 

7.3.3 Hausmannit (Mn70) 
I Figur 15 ses diffraktionsmönstret för det råa Hausmannit (Mn70) medan diffraktionsmönstret för 

manganoxiden efter reduktion med KCl kan ses i Figur 16.  

Hausmannit (Mn70) diffraktionsmönster visar tydligt att den råa oxiden består av Mn3(II, III) O4. Efter 

aktiveringen har allt Mn(II)O övergått till Mn2(III)O3. Under reduktionen övergår Mn2(III)O3 till MnO. 

Likt de andra provmaterialen orsakar kaliumsalter under reduktionstestet ingen skillnad i 

diffraktionsmönstret.  Vidare, inga föreningar av kaliumsalterna kunde detekteras, vilket tyder på att 

de hade evaporerats eller deras halter var för små att ge pikar i diffraktionsmönstret. 

 

Figur 15. XRD diffraktionsmönster över det råa manganoxidprovet, hausmannit. 00-024-0734 är Mn3(II, III) O4. 
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Figur 16. XRD diffraktionsmönster över manganoxid hausmannit reducerat med KCl. 04-005-4310 är MnO 

7.4 Redox-reaktioner i PTGA  
I Figur 17 syns PTGA grafen för Perovskitproverna utan adderat kaliumsalt, som genomgått 

programmet beskrivet i tabell 3. PTGA graferna för de övriga provmaterialen hittas i bilaga II.  

 

Figur 17. PTGA grafen för Perovskitprovet utan adderat kaliumsalt, som genomgått programmet, beskrivet i tabell 3. 
Viktförlusten på grund av reduktionen från kapitel 7.2 beräknades genom att mäta viktskillnaden mellan det oxiderade läget 
vid min 180 och det reducerade läget min 190. 

Viktförlusten på grund av reduktionen beräknades genom att ta skillnaden mellan vikterna då 

provmaterialet var helt oxiderat och då provmaterialet var helt reducerat. Förändringarna i PTGA 

grafen tyder på att både manganoxiden och perovskiten oxiderades snabbt under endast ett par 

minuter medan Sibelco malmen reagerade långsammare och behövde runt 15 minuter innan den 

fullständigt oxiderats eller reducerats.  Viktförlusterna i tabell 5 för de olika proverna visar två klara 

trender: 
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1. Perovskit hade den största viktminskningen orsakad av reduceringen medan Sibelco malmen 

hade de lägsta viktminskningarna. Det bör påpekas att en högre viktminskning är önskad för 

att tillåta större mängder syreöverföring mellan syre- och bränslereaktorerna i CLC. 

 

2. Viktförlusten på grund av reducering var minst för de prover som behandlats med KH2PO4 

vilket tyder på att KH2PO4 har haft en skyddande effekt mot reducering.  

Tabell 5. Viktförlust i provmaterialen på grund av reducering. Perovskit (Mn37) provet har den största viktminskningen medan 
Sibelco malmen hade de lägsta viktminskningarna.  

 

Behandling Viktförlust (i vikt-%) 

 Perovskit (Mn37) Sibelco (Mn76) Hausmannit (Mn70) 

Värmebehandlad 9,0 3,9 7,6  

Blank 9,8 4,6 7,4  

KCl 9,3  4,3 8,2  

K2CO3 9,0 5,1  8,1  

K2SO4 9,3  4,8  8,0  

KH2PO4 7,4  3,2  6,6  

 

I figur 17 ser man skarpa pikar liknande istappar. Eftersom dessa pikar registrerades endast för 

körningar gjorda med vattenånga, antogs det att dessa berodde på inmatningen av vattenånga i PTGA-

ugnen. Förändringarna i massan vid 60, 120, 155 och 185 min beror på att det plötsliga gasbytet trycker 

ner PTGA vågen vilket skapar de observerade topparna. Dessa toppar beaktades inte vid beräkningen 

av materialets vikt under de oxiderande och reducerande förhållandena. Vid beräkningarna användes 

mätvärden en minut före dessa toppar.  

7.5 BET 
BET analys utfördes på proven från rörugnsreduceringen. En sammanställning av deras ytareor kan 

ses i Figur 18. 

 

Figur 18. Sammanställning av provmaterialens ytareor efter reducering i rörugn med och utan kaliumsalter. Sibelco provet 
(Mn76) är markerat med blått, Perovskit (Mn37) är markerat med orange och Hausmannit (Mn70) är markerat med grått. 



  André Rudnäs 

28 
 

Enligt analysen var ytareorna för Sibelco-malmen och Perovskitprovet under 1 m2/g medan 

manganoxiden visade något större ytareor. Enligt (Quantachrome Instruments, 2008) behövs en 

totalarea på 2–50 m2 för att en exakt mätning skall kunna göras. Som tidigare nämndes existerade det 

endast runt 0,6 g provmaterial vilket ledde till att de totala ytareorna för proverna rörde sig klart under 

2 m2. Resultaten från BET analysen är således inte noggranna och kan anses vara endast riktgivande. 

 

7.6 SEM-EDS 
SEM-EDS bilder togs över alla prover som reducerats i rörugn och alla prover som studerats med PTGA. 

Generellt kunde det observeras att KCl hade en mycket svag inverkan på provmaterialen under 

reduktionen då inget spår av saltet eller förändringar i materialets utseende kunde observeras. En 

något större interaktion kunde observeras för de prover som hade reducerats med K2SO4 eller med 

K2CO3. Kalium kunde observeras i varierande mängder i manganproven. Det var dock inte möjligt för 

manganprovet att mäta sådana halter av olika element som kunde korreleras med föreningar mellan 

K och Mn. De starkaste interaktionerna skedde i närvaro av KH2PO4. Bildning av KPO3 i proverna kunde 

ses i SEM-EDS analyserna då K P och O alltid kunde observeras tillsammans och KH2PO4 är känd att 

sönderfalla till KPO3 och vatten.  Oberoende av kaliumsalt kunde inte någon ansamling av mangan eller 

något annat element observeras i proverna.  

Liknande SEM prover med kaliumsalter har utförts av Zevenhoven med Ilmenit (Zevenhoven, o.a 2018) 

och med kvartssand av Sevonius (Sevonius, o.a 2014). I Zevenhovens arbete kunde defluidisering och 

kvarbliven KCl observeras vid användning av KCl som kaliumsalt vid 850 °C medan i Sevonius arbete 

observerades kvarblivna rundade KCl partiklar vid 750 °C. Den exakta orsaken till varför inget/endast 

små mängder KCl hittades i detta arbete är okänt men skillnaden i mängd salt och typ av bäddmaterial 

har troligen haft en betydelse. När K2SO4 användes som salt observerade Zevenhoven och Sevonius likt 

detta arbete ingen defluidisering. K2SO4 kvarstod efter experimenten i både Zevenhovens som 

Sevonius arbete vilket det inte gjorde i detta arbete. Det är möjligt att skillnaderna i de rådande 

miljöerna under experimenten ledde till en reaktion, men detta är endast en spekulation och vidare 

forskning behövs för att bevisligt kunna säga vad som hände under reaktionen med K2SO4. I 

Zevenhovens Ilmenit arbete kunde en ny fas av K, Fe och Ti observeras inne i bäddmaterialet vid 

användning av K2CO3, vilket ledde till agglomerering. Ingen liknande effekt kunde observeras vid 

användning av manganhaltiga prover i detta arbete då ingen ny fas kunde analyseras mellan 

manganproverna och kaliumet. Dock ledde användningen av K2CO3 som salt till en inträngning av 

kalium i Mn37 proven vilket inte ledde till en agglomerering. Vid användning av KH2PO4 i Zevenhovens 

arbete omgavs bäddpartiklarna av en fas av K och P. Denna fas är sannolikt samma fas som sågs i detta 

arbete och vilket ledde till agglomereringen. 

7.6.1  Hausmannit (Mn70) - Manganoxidprov 
Manganoxiden hade interagerat endast mycket svagt med kaliumsalterna, se Figur 19. Ingen sintring 

eller agglomeration, förändring mellan manganets fördelning i provet eller partiklarnas utseende 

kunde observeras mellan manganoxidprovet som reducerats utan kaliumsalt och manganoxidprovet 

som reducerats med KCl. Inga spår av kalium eller klorid kunde observeras i provet då KCl troligen 

fullständigt hade avgått i form av KCl(g), HCl(g) och KOH(g) vid de rådande temperaturerna i 

experimentet enligt KCl(s) → KCl(g) (Rudnyi, 2005) och KCl + H2O = HCl + KOH (Anderson & Burnham, 

1983).  
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Figur 19. SEM-EDS bilder av tvärsnitsområdet för manganoxid reducerat med A) KCl B) K2CO3 C) K2SO4 D) Utan kaliumsalt i 
rörugn i 850 °C under 6h med 5 % CO. Mangan är markerat med vitt och mangan + kalium är markerat med blått. 
Manganoxiden har i överlag interagerat väldigt svagt med kaliumsalterna. Inget svavel eller klorid kunde identifieras under 
SEM-EDS analysen, vilket tyder på att salterna evaporerat. SEM-EDS bilderna visar även på att tillsatsen av K2SO4/ K2CO3 
ledder till fragmentering av de normalt runda eller rektangulära partiklarna till mera slumpvisa och utspridda former.  

I de prov som reducerades med K2SO4 eller med K2CO3 kunde inga spår av svavel eller karbonat 

observeras och endast små lokala områden med kalium kunde identifieras mellan några partiklar. Det 

är inte känt hur eller om K2SO4 reagerade, endast att inget svavel kunde analyseras efter experimentet. 

K2CO3 har troligtvis sönderfallit till CO2 och KOH enligt K2CO3 + 2H2O + CO → 2 KOH + 2 CO2 + H2 enligt 

(Yoneda, o.a, 1943b, 1941a,b, 1944a,b) och produkterna lämnade provet med gasflödet. Gasflödet 

analyserades dock inte i detta arbete så existensen av KOH, CO2 och H2 kunde inte bevisas, följaktligen 

är den föreslagna reaktionslikheten endast en spekulation. Varken proven som reducerats i rörugn 

eller de prov som reducerats under PTGA-experimenten visade några förändringar i fördelningen av 

manganoxiden och inga tecken på sintring. Något oväntat ledde tillsatsen av K2SO4 eller K2CO3 till 

fragmentering av de ursprungligen runda eller rektangulära partiklarna till mera slumpvisa och 

utspridda former. En liknande förändring kunde inte ses för de andra syrebärarana. Mekanismen 

bakom detta sönderfall är okänd. 

På grund av den låga mängden kalium var det inte möjligt att bestämma huruvida kaliumet var bundet 

till partiklarna i provmaterialet. Liknande observationer gäller även för kalium i perovskit- och Sibelco- 

provet. 

Det enda salt som ledde till någon större förändring i manganoxidprovet var KH2PO4. Områden med 

både kalium och fosfor kunde observeras på ett flertal ställen i provet (Figur 20). Det antogs att dessa 

element existerade i provet som KPO3, en förening som är i smält form vid dessa temperaturer enligt 

KH2PO4 → KPO3 + H2O (Farag o.a, 1986). Detta antagande baserades på den svaga agglomerering som 

observerades efter rörugnsreduceringen i majoriteten av manganproverna.  Det är även troligt att de 

övriga materialproven följde samma reaktionslikheter för KCl, K2CO3 och KH2PO4 
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Figur 20. SEM-EDS bilder av tvärsnitsområdet för manganoxid som reducerats med KH2PO4 i rörugn i 850 °C under 6h med 5 
% CO. Mangan är markerat i vitt, Mangan + kalium är markerat med blått i A) medan mangan + fosfat är markerat med 
mörkblått i B). Kaliumet och fosforn existerar troligen i form av KPO3. 

All kalium och fosfor i Figur 20 existerar även endast tillsammans vilket indikerar att KH2PO4 inte 

reagerar med några andra element i manganoxiden. Områden med kalium och fosfat kunde observeras 

på ett flertal ställen i provet men på grund av utspridningen av provet är det svårt att avgöra om KPO3 

hade adsorberats in i manganoxiden eller om KPO3 hade bildats runtomkring manganoxiden. 

 Likt för proverna som hade reducerats med K2SO4 och K2CO3, kunde en fragmentering av 

manganmalmens partiklar observeras. Denna utspridning gjorde det svårt att avgöra om KPO3 hade 

adsorberats in i manganoxiden eller om KPO3 hade bildats runtomkring manganoxiden  

 

7.6.2 Perovskit (Mn37) - Perovskitprov 
Likt manganoxiden reagerade även perovskitprovet endast svagt med KCl. Ingen sintring eller 

agglomeration kunde observeras och KCl hade troligen evaporerats totalt. Även likt 

manganoxidsprovet kunde inga skillnader observeras i utseendet eller den kemisk sammansättningen 

mellan det rörugnsreducerade perovskitprovet och perovskitprovet som även hade genomgått PTGA 

körningen. 

I de perovskitprov som reducerats med K2SO4/K2CO3 kunde inga spår av svavel eller karbonat 

observeras. Olikt manganoxidprovet kunde dock en skillnad observeras mellan de prover som 

reducerats i rörugnen och de som även hade genomgått PTGA-experimenten, se Figur 21. I de prover 

som endast hade reducerats i rörugn kunde kalium observeras ungefär i hälften av provets partiklar 

medan i det prov som även reducerats med K2CO3 i PTGA kunde kalium observeras i alla partiklar.  I 

det prov som reducerats med K2SO4 och vidare i PTGA kunde kalium observeras endast i några partiklar.  
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Figur 21. SEM-EDS bilder av tvärsnitsområdet för perovskitprovet, som reducerats med kaliumsalter i rörugn i 850 °C under 6h 
med 5 % CO. Mangan är markerat i vitt, Mangan + kalium är markerat med cyan förutom i H) där cyan endast markerar 
kalium. Kisel är markerat med grått och kan endast hittas i H. En partikel som endast består av kvarts är markerad med röd 
cirkel. Till vänster syns prov som endast reducerades i rörugn. Till höger syns proverna som även reducerades under PTGA-
experimentet. Proverna reducerades i A & B) utan kaliumsalt, i C & D med KCl, i E & F) med K2CO3 och i G & H) med K2SO4. 
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Större kiselpartiklar kunde observeras i perovskitprovet som reagerade med K2SO4 i PTGA. Dessa 

partiklar är sannolikt föroreningar från rörugnensreduktionen och beaktades därför inte. 

I perovskitproverna som reducerades med KH2PO4 kunde kalium och fosfat observeras tillsammans i 

form av KPO3, se Figur 22. Olikt manganoxidsprovet existerade även kalium och fosfor skilt från 

varandra. Det är möjligt att fosforn som inte är bunden till kaliumet reagerade med kalcium och syre 

och bildade kaliumfosfat. Detta antagande stöds av XRD analysen som visade att det finns Ca10(PO4)6O 

i provet.  

 

Figur 22. SEM-EDS bilder av tvärsnitsområdet för perovskitprovet, som reducerats med KH2PO4 i rörugn i 850 °C under 6h med 
5 % CO. Kalium är markerat med blått, fosfor är markerat med mörkblått, kalcium är markerat med gult och mangan är 
markerat med rött. När perovskitprovet reducerades med kaliumfosfatsaltet kunde kalium och fosfat observeras tillsammans 
som KPO3. Olikt manganoxidsprovet existerade även kalium och fosfor skilt från varandra med fosforn möjligtvis i form av 
Ca10(PO4)6O vid de områden där både kalcium och fosfor kunde observeras. 

 

7.6.3 Sibelco (Mn76) - Malmprov 
Sibelco-malmen skiljer sig från de övriga proverna genom att vara heterogen och malmen var det enda 

av provmaterialen som inte hade en jämn koncentration mangan över varje partikel och i stället hade 

flera partiklar som inte innehöll någon mangan alls. Sibelcomalmen (Mn76) innehåll även, till skillnad 

från de övriga provmaterialen, ca 1 vikt-% kalium, vilket gjorde det svårt att analysera huruvida mer 

kalium från kaliumsalterna hade trängt in i proverna.  
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Figur 23. SEM-EDS bilder av tvärsnitsområdet för Mn 76 provet som reducerats A) Utan kaliumsalt, endast i rörugn B) med 
K2CO3 och även reducerat under PTGA experimenten, i 850 °C under 6h med 5 % CO. Kalium + mangan är markerat med blått 
och mangan är markerat med vitt. Sibelcomalmen innehåller till skillnad från de övriga provmaterialen en del kalium. 

Likt de övriga provmaterialen har KCl haft en mycket svag inverkan på materialet, då ingen 

strukturförändring eller spår av kloriden kunde observeras.  

Närvaron av KH2PO4 ledde till en stark agglomeration i provet då en beläggning bildades runtomkring 

majoriteten av partiklarna i provet, vilket kan ses i Figur 24. Beläggningen antogs vara KPO3 ifrån 

elementanalysen och H2PO4 är känd att sönderfalla till KPO3. Inget kalium eller fosfor kunde observeras 

inuti provet och allt kalium eller fosfor kunde observeras tillsammans, vilket tyder på att KH2PO4 inte 

reagerade med något element i provet. 

 

Figur 24. SEM-EDS bilder av tvärsnitsområdet för Mn 76 provet som reducerats med KH2PO4 i rörugn i 850 °C under 6h med 5 
% CO. Förekomsten av K, P, och O är markerat med cyan och mangan är markerat med grönt.  

 

 

 
 

 



  André Rudnäs 

34 
 

8 Sammanfattning 
I detta arbete studerades interaktionen av fyra olika kaliumsalter, KCl, K2CO3, K2SO4 och KH2PO4 med 

tre olika mangankällor, Hausmannit, Kalcium-mangan perovskit och en manganrik malm från Sibelco 

A/S, under reducerande förhållanden. Manganhaltiga material är kandidater för syrebärare i industriell 

skala, då mangan har goda ekonomiska fördelar som pris och tillgänglighet och saknar negativa 

egenskaper såsom giftighet. De kaliumsalter som studerades i detta arbete är typiska vid förbränning 

av biomassa. Genom att använda biomassa tillsammans med kemisk cirkulär förbränning är det möjligt 

att inte endast sänka den globala mängden koldioxidutsläpp, utan det är även möjligt att avlägsna 

koldioxid från vår atmosfär. Proverna reducerades i en rörugn i 850 °C under 6 timmar i ett 45 % N2 + 

5 % CO + 50 % H2O gasflöde med 1 Nl/minut totalflöde. Dessa förhållanden antogs vara typiska för de 

rådande omständigheterna i en kemisk cirkulär förbränningspanna. Efter reduktionen analyserades 

proverna med PTGA, XRD, BET och SEM-EDS. SEM-EDS utfördes även på de prov som genomgick PTGA-

analys. Från analyserna kunde följande slutsatser göras: 

• Hausmanniten och CaMnO3 har höga oxidations- och reduktionshastigheter medan 

manganmalmen från Sibelco uppvisade en något långsammare oxidations- och 

reduktionshastighet 

• oxidations- och reduktionshastigheterna var inte bundna till materialens Mn halter 

• Oxidations- och reduktionshastigheterna är till största delen oberoende av kaliumsalters 

närvaro 

• KCl, K2CO3 och K2SO4 orsakar ingen agglomerering oavsett använt manganprov, dvs dessa 

salter reagerar inte med Mn-haltiga mineraler vid de förhållanden som användes i 

experimenten 

• K2CO3, K2SO4 och KH2PO4 förorsakar sönderdelning av partiklarna i hausmannit provet 

• KH2PO4 bildar KPO3 under reduktionen. Denna förening är i smält form vid de förhållanden 

som testades. Den smälta som bildades orsakade en stark agglomeration av partiklarna 

• KPO3 förhindrade reaktionen i de testade manganproverna 

Detta arbete var ett steg i att förstå hur bioaskor kan påverka manganhaltiga partiklar. Vidare forskning 

behövs för att bättre förstå vilka föreningar som bildas och interaktionerna mellan kaliumsalter och 

mangan. Andra salter som är närvarande vid bioaska bör också undersökas under både oxiderande och 

reducerande förhållanden. 
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Bilaga I: Röntgenkristallografi diffraktionsmönster  
I denna bilagas hittas alla röntgenkristallografi diffraktionsmönster av de olika manganproverna, före 

värmebehandling, efter värmebehandling och efter reduktion med och utan kaliumsalter. 

 

 

Figur i. XRD diffraktionsmönster över det råa perovskitprovet Mn37. 

 

 

 

 

Figur ii. XRD diffraktionsmönster över det värmebehandlade perovskitprovet Mn37. 
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Figur iii. XRD diffraktionsmönster över perovskitprovet Mn37 reducerat utan kaliumsalt. 

 

 

 

 

Figur iv. XRD diffraktionsmönster över perovskitprovet Mn37 reducerat med KCl. 
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Figur v. XRD diffraktionsmönster över perovskitprovet Mn37 reducerat med K2CO3. 

 

 

 

 

Figur vii. XRD diffraktionsmönster över perovskitprovet Mn37 reducerat med K2SO4. 
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Figur viiii. XRD diffraktionsmönster över perovskitprovet Mn37 reducerat med KH2PO4. 

 

 

 

 

 

Figur viii. XRD diffraktionsmönster över det råa Sibelco-malm provet Mn76. 04-005-4310 är MnO, 00-058-2002 är 
Al2Si2O5(OH)4, 01-080-6406 är Fe3O4 och 00-060-0314 är (Mg, Al)6(Si, Al)4O10(OH)8. 
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Figur ix. XRD diffraktionsmönster över det värmebehandlade Sibelco-malm provet Mn76. 04-005-4361 är Mn2O3. 

 

 

 

 

Figur x. XRD diffraktionsmönster över det värmebehandlade Sibelco-malm provet Mn76 reducerat utan kaliumsalt. 
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Figur xi. XRD diffraktionsmönster över det värmebehandlade Sibelco-malm provet Mn76 reducerat med KCl. 

 

 

 

Figur xii. XRD diffraktionsmönster över det värmebehandlade Sibelcomalm provet Mn76 reducerat med K2CO3. 
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Figur xiii. XRD diffraktionsmönster över det värmebehandlade Sibelco-malm provet Mn76 reducerat med K2SO4. 

 

 

 

Figur xiv. XRD diffraktionsmönster över det värmebehandlade Sibelco-malm provet Mn76 reducerat med KH2PO4. 
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Figur xv. XRD diffraktionsmönster över det råa hausmannitprovet Mn70. 00-024-0734 är Mn3(II, III)O4. 

 

 

 

 

Figur xvi. XRD diffraktionsmönster över hausmannitprovet Mn70 reducerat utan kaliumsalt. 04-005-4310 är MnO. 
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Figur xvii. XRD diffraktionsmönster över hausmannitprovet Mn70 reducerat med KCl. 04-005-4310 är MnO. 

 

 

 

Figur xviii. XRD diffraktionsmönster över hausmannitprovet Mn70 reducerat med K2CO3. 04-005-4310 är MnO. 
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Figur xix. XRD diffraktionsmönster över hausmannitprovet Mn70 reducerat med K2SO4. 04-005-4310 är MnO. 

 

 

 

Figur xx. XRD diffraktionsmönster över manganoxid provet Mn70 reducerat med KH2PO4. Det upptäckta kalium 
manganfosfatet togs inte i beaktande på grund av de extremt låga pikarna. 
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Bilaga II: Trycksatt termogravimetrisk analys 
I denna bilagas hittas alla viktförändringar mätta från den trycksatta termogravimetriska analysen av 

de olika manganproverna, efter reduktion med och utan kaliumsalter. Det använda PTGA programmet 

kan hittas i tabell 3. 

 

 

 

Figur xxi. Viktförändrings grafen för perovskitprovet Mn37 som reducerades utan adderad kaliumsalt. 

 

 

 

 

Figur xxii. Viktförändrings grafen för perovskitprovet Mn37 som endast värmebehandlats. 
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Figur xxiii. Viktförändrings grafen för perovskitprovet Mn37 som reducerades med KCl. 

 

 

 

 

 

Figur xxiv. Viktförändrings grafen för perovskitprovet Mn37 som reducerades med K2CO3. 
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Figur xxv. Viktförändrings grafen för perovskitprovet Mn37 som reducerades med K2SO4. 

 

 

 

 

 

Figur xxvi. PT Viktförändrings GA grafen för perovskitprovet Mn37 som reducerades med KH2PO4. 
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Figur xxvii. Viktförändrings grafen för Sibelco-malmprovet Mn76 som reducerades utan adderad kaliumsalt. 

 

 

 

 

 

Figur xxviii. Viktförändrings grafen för Sibelco-malmprovet Mn76 som endast värmebehandlats. 
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Figur xxix. PTGA grafen för Sibelco-malmprovet Mn76 som reducerades med KCl. 

 

 

 

 

 

Figur xxx. Viktförändrings grafen för Sibelco-malmprovet Mn76 som reducerades med K2CO3. 
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Figur xxxi. Viktförändrings grafen för Sibelco-malmprovet Mn76 som reducerades med K2SO4. 

 

 

 

 

 

Figur xxxii. Viktförändrings grafen för Sibelco-malmprovet Mn76 som reducerades med KH2PO4. 
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Figur xxxiii. Viktförändrings grafen för hausmannitprovet Mn70 som reducerades utan adderad kaliumsalt. 

 

 

 

 

 

Figur xxxiv. Viktförändrings grafen för hausmannitprovet Mn70 som endast värmebehandlats. 
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Figur xxxv. Viktförändrings grafen för hausmannitprovet Mn70 som reducerades med KCl. 

 

 

 

 

 

 

Figur xxxvi. Viktförändrings grafen för hausmannitprovet Mn70 som reducerades med K2CO3. 
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Figur xxxvii. Viktförändrings grafen för hausmannitprovet Mn70 som reducerades med K2SO4. 

 

 

 

 

 

Figur xxxviii. Viktförändrings grafen för hausmannitprovet Mn70 som reducerades med K2PO4. 
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Bilaga III: Svepelektronmikroskopbilder   
I denna bilagas hittas alla svepelektronmikroskopsbilder av de olika manganproverna, före 

värmebehandling, efter värmebehandling och efter trycksatt termogravimetrisk analys. 

 

 

Figur xxxix. Svepelektronmikroskopsbild över det råa perovskitprovet Mn37, förstorat 250x. 

 

 

 

Figur xl. Svepelektronmikroskopsbild över perovskitprovet Mn37efter värmebehandling, förstorat 250x. 
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Figur xli. Svepelektronmikroskopsbild över perovskitprovet Mn37 efter reducering utan kaliumsalt, förstorat 250x. 

 

 

 

 

Figur xlii. Svepelektronmikroskopsbild över perovskitprovet Mn37 efter reducering och PTGA utan kaliumsalt, förstorat 250x. 
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Figur xliii. Svepelektronmikroskopsbild över perovskitprovet Mn37 efter reducering med KCl, förstorat 250x. 

 

 

 

 

Figur xliv. Svepelektronmikroskopsbild över perovskitprovet Mn37 efter reducering och PTGA med KCl, förstorat 250x. 
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Figur xlv. Svepelektronmikroskopsbild över perovskitprovet Mn37 efter reducering med K2CO3, förstorat 250x. 

 

 

 

 

Figur xlvi. Svepelektronmikroskopsbild över perovskitprovet Mn37 efter reducering och PTGA med K2CO3, förstorat 250x. 
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Figur xlvii. Svepelektronmikroskopsbild över perovskitprovet Mn37 efter reducering med K2SO4, förstorat 250x. 

 

 

 

 

Figur xlviii. Svepelektronmikroskopsbild över perovskitprovet Mn37 efter reducering och PTGA med K2SO4, förstorat 250x. 
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Figur xlix. Svepelektronmikroskopsbild över perovskitprovet Mn37 efter reducering med KH2PO4, förstorat 250x. 

 

 

 

 

Figur l. Svepelektronmikroskopsbild över perovskitprovet Mn37 efter reducering och PTGA med KH2PO4, förstorat 250x. 
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Figur li. Svepelektronmikroskopsbild över det råa Sibelco-malmprovet Mn76, förstorat 250x. 

 

 

 

 

Figur lii. Svepelektronmikroskopsbild över Sibelco-malmprovet Mn76 efter värmebehandling, förstorat 250x. 
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Figur liii. Svepelektronmikroskopsbild över Sibelco-malmprovet Mn76 efter reducering utan kaliumsalt, förstorat 250x. 

 

 

 

 

Figur liv. Svepelektronmikroskopsbild över Sibelco-malmprovet Mn76 efter reducering och PTGA utan kaliumsalt, förstorat 
250x. 
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Figur lv. Svepelektronmikroskopsbild över Sibelco-malmprovet Mn76 efter reducering med KCl, förstorat 250x. 

 

 

 

 

Figur lvi. Svepelektronmikroskopsbild över Sibelco-malmprovet Mn76 efter reducering och PTGA med KCl, förstorat 250x. 
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Figur lvii. Svepelektronmikroskopsbild över Sibelco-malmprovet Mn76 efter reducering med K2CO3, förstorat 250x. 

 

 

 

 

Figur lviii. Svepelektronmikroskopsbild över Sibelco-malmprovet Mn76 efter reducering och PTGA med K2CO3, förstorat 250x. 
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Figur lix. Svepelektronmikroskopsbild över Sibelco-malmprovet Mn76 efter reducering med K2SO4, förstorat 250x. 

 

 

 

 

Figur lx. Svepelektronmikroskopsbild över Sibelco-malmprovet Mn76 efter reducering och PTGA med K2SO4, förstorat 250x. 
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Figur lxi. Svepelektronmikroskopsbild över Sibelco-malmprovet Mn76 efter reducering med KH2PO4, förstorat 250x. 

 

 

 

 

Figur lxii. Svepelektronmikroskopsbild över Sibelco-malmprovet Mn76 efter reducering och PTGA med KH2PO4, förstorat 
250x. 
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Figur lxiii. Svepelektronmikroskopsbild över det råa manganoxidprovet Mn70, förstorat 250x. 

 

 

 

 

Figur lxiv. Svepelektronmikroskopsbild över manganoxidprovet Mn70 efter värmebehandling, förstorat 250x. 
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Figur lxv. Svepelektronmikroskopsbild över hausmannitprovet Mn70 efter reducering utan kaliumsalt, förstorat 250x. 

 

 

 

 

Figur lxvi. Svepelektronmikroskopsbild över hausmannitprovet Mn70 efter reducering och PTGA utan kaliumsalt, förstorat 
250x. 
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Figur lxvii. Svepelektronmikroskopsbild över hausmannitprovet Mn70 efter reducering med KCl, förstorat 250x. 

 

 

 

 

Figur lxviii. Svepelektronmikroskopsbild över hausmannitprovet Mn70 efter reducering och PTGA med KCl, förstorat 250x. 

 

 

 

 

 



  André Rudnäs 

76 
 

 

Figur lxix. Svepelektronmikroskopsbild över hausmannitprovet Mn70 efter reducering med K2CO3, förstorat 250x. 

 

 

 

 

Figur lxx. Svepelektronmikroskopsbild över hausmannitprovet Mn70 efter reducering och PTGA med K2CO3, förstorat 250x. 
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Figur lxxi. Svepelektronmikroskopsbild över hausmannitprovet Mn70 efter reducering med K2SO4, förstorat 250x. 

 

 

 

 

Figur lxxii. Svepelektronmikroskopsbild över hausmannitprovet Mn70 efter reducering och PTGA med K2SO4, förstorat 250x. 
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Figur lxxiii. Svepelektronmikroskopsbild över hausmannitprovet Mn70 efter reducering med KH2PO4, förstorat 250x. 

 

 

 

 

Figur lxxiv. Svepelektronmikroskopsbild över hausmannitprovet Mn70 efter reducering och PTGA med KH2PO4, förstorat 
250x. 

 

 


