
Webinar ‘IJzerpoeder als brandstof’ 
 
Vragen via chat: 

• Kan ijzerpoeder explosief zijn, en een stof explosie veroorzaken? 
Hoe explosief ijzerpoeder is hangt af van de structuur. Deeltjes met een structuur met een 
grote oppervlakte vatten makkelijker vlam dan gladde ronde deeltjes.  

• Als het nanaodeeltjes zijn kun je het diep inademen, is dit een gezondheidsrisico.  
Ja dit is een gezondheidsrisico. Daarom moeten de processen rond ijzerbrandstof zo 
ontworpen worden dat er zo min mogelijk nanodeeltjes gevormd worden. Een voordeel van 
ijzer is wel dat de verbranding niet automatisch nanodeeltjes oplevert omdat de vlam niet 
heet genoeg wordt om het ijzer in gasvorm over te doen gaan. 

• Is ijzerpoeder verbranden bruikbaar voor Naftakrakers ?  
IJzerpoeder is in principe te gebruiken voor elk proces waar hoge temperatuur hitte voor 
nodig zijn, dus waarschijnlijk ook wel voor naftakrakers, maar hier heeft SOLID nooit naar 
gekeken. 

• Wat valt er te zeggen over NOx uitstoot bij het verbranden van ijzerpoeder? 
Er zijn metingen gedaan van de NOx uitsoot bij de MP100. Hier werd een uitstoot van 10-
20ppm NOx gemeten. Het lijkt er dus op dat er wel NOx uitstoot is, maar dat het een stuk 
minder is dan bij het verbranden van bijvoorbeeld kolen. 

• Wat is de efficiency van het gehele circulaire proces vergeleken met andere 
'hernieuwbare' technieken voor opwekken van energie? 
IJzerpoeder is vooral een manier om energie op te slaan, niet zozeer om het op te wekken 
aangezien we de energie er eerst zelf in moeten stoppen. Je kan dus kijken naar de efficiëntie 
van het opslaan van energie in ijzer. Momenteel zijn de processen daar nog niet voor 
geoptimaliseerd en de efficiënties nog niet helemaal bekend, maar wij verwachten dat een 
efficiëntie van elektriciteit naar ijzerpoeder van rond de 65% bereikt zal worden, maar zo ver 
zijn we nog niet. De technologie zal eerst verder onderzocht en ontwikkeld moeten worden. 

• Is de ijzerverbranding en vervolgens reductie te combineren in één installatie om 
energie te besparen? 
Er is geen reden waarom je de reductie en verbranding niet in een installatie zou kunnen 
doen. Je verliest dan echter wel veel van de voordelen van ijzer als energiedrager, namelijk dat 
het zo gemakkelijk en veilig te vervoeren en op te slaan is. Wij zien dan ook eerder een 
toekomst waar energie wordt opgeslagen in ijzerpoeder waar en wanneer het goedkoop is. 
Het ijzerpoeder kan dan vervoerd en opgeslagen worden om te gebruiken waar en wanneer 
het nodig is. 

• Onder welke druk vindt de reductie in de nieuwe reactor plaats? 
De reductie vindt plaats in een omgeving met een druk van 1 bar g. Het proces zou wellicht 
beter gaan onder hogere druk, maar dit verhoogt de veiligheidseisen en kosten aanzienlijk. 

• Is het mogelijk de stof af te vangen in de top van de cycloon met een elektromagneet ? 
Ja dat is in principe mogelijk, maar je zal dan alleen het magnetiet op kunnen vangen. 
Hematiet is namelijk niet magnetisch zoals magnetiet. 

• Wat is het risico op oxidatie bij het koelen met waternevel na de reductiestap? 
Dit is een vraag die ook in het ontwerpproces opgekomen is. Uit modellen die van het proces 
gemaakt zijn blijkt dat oxidatie hier waarschijnlijk verwaarloosbaar klein zal zijn. In hoeverre 
de modellen kloppen zal blijken uit toekomstige experimenten. 

• How wordt het carrier gas opgewarmd in het reductieproces? En tot welke 
temperatuur? Wat zijn de limieten? 

• Waar haal je de energie vandaan om de waterstof in het reductieproces op die hoge 
temperatuur te krijgen? 



Het draaggas wordt opgewarmd met elektrische hitte-elementen tot zo’n 1300 graden 
Celsius. De energie hiervoor wordt dus aangeleverd in de vorm van elektriciteit. Welke 
temperaturen de installatie precies aankan en kan bereiken zal moeten blijken.  


