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Doelstelling en werkwijze

Het project heeft tot doel inzicht in de technische en economische haalbaarheid van ijzerpoeder
als recyclebare energievoorziening van diverse typen schepen. Tevens heeft het project tot doel
een inventarisatie van de ontwikkelstappen die nodig zijn om tot een varend prototype te komen
en van de kennisvragen die als voeding van dit traject eerst beantwoord moeten worden.
Het project is uitgevoerd door de volgende deelnemende partijen, samen de ‘Projectgroep IJzer als
brandstof voor schepen’ vormend:
•
•
•
•

TU Eindhoven met inbegrip van het Studententeam SOLID
Em. Prof. Ir Douwe Stapersma (Δelta Σigma - Marine Engineering Consultancy)
Nederlandse Defensieacademie (Koninklijk Instituut voor de Marine)
Maritiem Kennis Centrum MKC (Penvoerder)

Het project werd verder begeleid door een Klankbordgroep , samengesteld uit diverse partijen, zoals
rederijen, werven, toeleverende industrie en Maritieme Kennisinstellingen.
De projectactiviteiten zijn volgens plan opgedeeld in een 7-tal werkpakketten:
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7

Systeemanalyse voor ijzer als energiebron
Inventarisatie benodigde systemen
Economie: inschatting TCO (CAPEX en OPEX)
Beschrijving van de brandstofsystemen,
Verdere onderzoeksprojecten
Roadmap naar werkend voor prototype
Eindrapportage en publicatie.

Opm.

Zie voor een gedetailleerde omschrijving het projectvoorstel (Bijlage 1).

Aan het project is door meerdere personen gewerkt, waarbij de onderlinge taakverdeling zich, in afwijking
van bovenstaande werkpakketten, weerspiegelt in de hoofdstukafdeling van dit eindrapport.
Onderstaande sleutel laat de koppeling zien tussen werkpakketten en hoofdstukindeling.

Sleutel van werkpakketten naar hoofdstukindeling vv
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7

H2
H2, H3, H4
H6
H4
H8
H7
Inhoudelijke eindrapportage: dit rapport inclusief bijlagen; publiciteit enz.

Dit Maritieme Innovatie Impuls Project is uitgevoerd onder auspiciën van en met financiële steun
van Nederland Maritiem Land NML, mogelijk gemaakt door een subsidie van het
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
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Voorwoord
Sinds het Klimaatakkoord van Parijs 12 december 2015 lijkt het de Wereld kennelijk pas echt duidelijk te
zijn geworden dat het twee minuten voor twaalf is om de klimaatverandering een halt toe te roepen.
Opmerkelijk genoeg zijn scheep- en luchtvaart daar toen buiten gebleven. Later zijn er in IMO-verband
alsnog afspraken gemaakt voor 40% CO2-reductie in 2030 en vervolgens 50% in 2050. Deze maand heeft
de EU, vier jaar na Parijs, besloten om met een ‘Green Deal’ stappen te zetten die moeten leiden tot 0%
CO2 in 2050; en daar is de scheepvaart binnen de EU bij ingesloten! Dus er moet nu iets gebeuren.
En dat de bereidheid daartoe groeiende is bewijst het recente plan van de mondiale reders om een
innovatiefonds in te stellen om de CO2 uitstoot van schepen te verminderen (zie het persbericht van de
KVNR op de volgende pagina).
Jonge mensen zijn uitermate gemotiveerd om hun toekomstige leefomgeving veilig te stellen en oudere
mensen maken zich zorgen over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen.
In dit Maritiem Innovatie Impuls Project – ‘IJzer als brandstof voor schepen’ - hebben jong en oud elkaar
op dit thema op een heel inspirerende en uiterst prettige wijze ontmoet.
TU Eindhoven doet bij de faculteit Werktuigbouwkunde onder leiding van Prof. Philip de Goey onderzoek
naar verbrandingsprocessen, in het bijzonder naar die van metalen; dit met een CO2-vrij en hernieuwbaar
energieproces voor ogen. Het Studenten-‘Team Solid’ is op basis daarvan aan de slag gegaan om met
steun van diverse regionale partijen ‘IJzer als brandstof’ stapsgewijs ook in praktijk te brengen. Eerst met
een 20kW laboratoriumopstelling; eind 2019 wordt de laatste hand gelegd aan een 100kW proefopstelling,
die ook in de praktijk zal worden getest als stoomleverancier voor industriële processen, i.c. het
brouwerijproces bij Bavaria van Swinkels Family Brewers.
Het Maritiem Kennis Centrum MKC heeft deze ontwikkeling begin december 2018 opgepikt en het initiatief
genomen tot een haalbaarheidsonderzoek naar de toepassing van ijzer als brandstof voor schepen.
Dat was net op het juiste moment voor een subsidieaanvraag bij Nederland Maritiem Land NML, die begin
2019 werd gehonoreerd, waarna op 1 maart 2019 het project ook daadwerkelijk van start kon.
Naast proceskennis uit Eindhoven, geëxploreerd door een onderzoeksteam bestaande uit Tim Spee, Niek
van Rooij en Vincent Seijger, was ook maritiem-werktuigkundige en scheepsbouwkundige kennis nodig
om dit project tot een goed einde te brengen. Die kennis werd gevonden in de persoon van Prof. Douwe
Stapersma, emeritus hoogleraar maritieme werktuigkunde en ondergetekende, gepensioneerd
scheepsbouwkundige en nog werkzaam als stafmedewerker MKC. Daarnaast was de beduidend minder
oude Prof. Robert van de Ketterij, hoogleraar Systems Engineering bij de Nederlandse Defensieacademie,
bereid kritisch mee te denken.
Het project is afgerond met het voor u liggende of op een computerbeeldscherm afgebeelde rapport.
Daarmee begint het werk pas echt. Mensen die zich met R&D werkzaamheden bezig houden zijn per
definitie optimistisch; anders zouden deze ook nooit aan iets totaal nieuws, ongezien en ongehoords
beginnen. De kans van slagen hangt echter ten nauwste samen met de bereidheid van alle partijen in de
maritieme wereld en vooral ook – in mondiaal verband - de overheid om hun nek hiervoor uit te steken.
Een oproep daarvoor doe ik hierbij van harte. En dan zijn we weer terug bij waar ik begonnen ben.
Tot slot wil ik een ieder die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit project hartelijk danken:
Allereerst NML en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de verkregen subsidie.
Vervolgens: Philip de Goey (supervisor), Tim Spee (teamleider TU/e), Vincent Seijger en Niek van Rooij
(TU/e onderzoekers), Roy Hermanns (TU/e adviseur vervolgonderzoek), Douwe Stapersma (kritische
meedenker en doener), Robert van de Ketterij (kritische meedenker), Jenny Coenen (Roadmap moderator)
en van Studenten-‘Team Solid’: Geert Vergoossen, Mark Verhagen, Lex Scheepers, Melissa Baars, Marion
de Dooij, Jaïr Campfens, Romek Vinke, Stijn Schepens, Jeroen van Duijnhoven, Wout Opdam en Stef
Caloa.
En tenslotte de Klankbordgroep: Marijn Dijk (Allseas), Juriaan Guljé (Bureau Veritas), Erik-Jan Boonen
(Damen), Jan Willem Verhoeff (KVNR), Moritz Krijgsman (MARIN), Leonard den Boer (Royal IHC), Wieger
Duursema (Royal Wagenborg), Max van den Berg (Spliethoff); Ger Roovers, Daan Scheepens en Arjen
van Mourik (Standard Fasel), Lex Vredeveldt (TNO) en Teus van Beek (Wärtsilä) en/of hun respectievelijke
vervangers.
Caspar Kramers, Projectmanager / Penvoerder namens MKC
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Miljarden voor verduurzaming internationale zeevaart
Persbericht van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders KVNR van 18-12-2019
De mondiale zeevaartsector dient vandaag bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van de
VN een baanbrekend voorstel in voor een internationaal innovatiefonds. Gedurende een periode van
10 jaar willen de reders dit fonds vullen met minimaal vijf miljard dollar voor het reduceren van de
CO2-uitstoot van de bedrijfstak. Via een verplichte toeslag op de scheepsbrandstof moet het een
effectief instrument zijn om de eigen verduurzaming te versnellen.
Wereldwijd wordt negentig procent van de verhandelde goederen vervoerd over zee. Hiermee is de
internationale zeevaart verantwoordelijk voor ongeveer twee procent van de wereldwijde uitstoot van
CO2. Om de doelstellingen van het Parijse Akkoord te halen, is het noodzakelijk om de reductie van
CO2-uitstoot te versnellen, ook in de zeevaart.
Voorzitter Esben Poulsson van de International Chamber of Shipping over het voorstel: “De coalitie
van sectorverenigingen achter dit voorstel tonen krachtig leiderschap. De zeevaart moet de eigen
CO2-uitstoot naar beneden brengen om de ambitieuze doelstellingen van de Internationale Maritieme
Organisatie te halen. Innovatie speelt een essentiële rol in het ontwikkelen van de technologieën.
Het voorstel wordt gekenmerkt door eenvoud, verifieerbaarheid en haalbaarheid. We hopen dat
overheden dit gedurfde initiatief steunen.”
Poulsson verwijst naar de overheden omdat het voorstel uiteindelijk door de lidstaten in IMO moet
worden goedgekeurd. Om de kans op succes in IMO te vergroten en om het instrument wereldwijd
betaalbaar te maken, is gekozen voor een toeslag van twee dollar per ton scheepsbrandstof.
Nederlandse inzet is dat dankzij het innovatiefonds ook de Nederlandse zeevaart jaarlijks extra kan
investeren in ontwikkeltrajecten voor schone schepen.
“Het initiatief toont aan dat de reders vooruit willen. De redersgemeenschap pleit al langere tijd voor
een mondiale oplossing. Bovendien, en dat is gelet op de samenstelling van onze Nederlandse
sector een belangrijke, levert dit fonds geen extra belemmeringen op voor bijvoorbeeld het MKB”,
aldus beleidsadviseur Klimaat en Milieu Nick Lurkin namens de Koninklijke Vereniging van
Nederlandse Reders.

IMO-Klimaatakkoord Zeevaart
Vorig jaar is de mondiale maritieme regelgever van de VN, de Internationale Maritieme Organisatie,
een klimaatakkoord voor de zeevaart overeengekomen. Vanwege het mondiale karakter van de
maritieme sector is dit akkoord belangrijk. CO2-uitstoot van de internationale zeevaart kan immers
niet door individuele landen worden geregeld. Met dit voorstel voegt de internationale
redersgemeenschap zelf daad bij het woord.
Het innovatiefonds is een voorstel van de volgende internationale redersverenigingen, die
gezamenlijk alle sectoren en markten en negentig procent van de wereldhandelsvloot
vertegenwoordigen:
BIMCO
CRUISE LINES INTERNATIONAL ASSOCIATION
INTERCARGO
INTERFERRY
INTERNATIONAL CHAMBER OF SHIPPING
INTERNATIONAL PARCEL TANKERS’ ASSOCATION
INTERTANKO
WORLD SHIPPING COUNCIL
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Managementsamenvatting
De noodzaak om een overstap te maken naar een robuust, betrouwbaar en kostenefficiënt energiesysteem
dat weinig tot geen CO2 uitstoot wordt steeds breder gedragen. Ook de Internationale Maritieme
Organisatie heeft zich ten doel gesteld de uitstoot van broeikasgassen in de scheepvaart in 2050 te
reduceren met 50% ten opzichte van 2008. Om dit doel te bereiken wordt naarstig gezocht naar CO2-vrije
brandstoffen en systemen die deze reductie haalbaar maakt. Eerste stappen worden gezet, zoals uit het
recente voorstel aan IMO van een groep internationale redersverenigingen tot de instelling van een
internationaal innovatiefonds, dat gevoed wordt uit een toeslag op de (fossiele) brandstofprijs.
IJzerpoeder is een brandstof die aan die eisen voldoet voor een toekomstige brandstof. IJzer is een
veelvoorkomend element in de aardkorst en heeft een hoge energiedichtheid. Verbranding van ijzerpoeder
kan hoge thermische vermogens leveren zonder uitstoot van CO2.en waarschijnlijk ook nauwelijks of geen
NOx.
Door het resulterende ijzeroxide af te vangen en met duurzame energie, door reductie met waterstof, weer
om te zetten in ijzer, wordt een compleet CO2-vrije cyclus gecreëerd. Naast CO2-vrij is het gebruik van
ijzer een praktische en relatief veilige optie, zowel bij opslag als bij het transport ervan. IJzer biedt een
energiedrager die kan werken in toepassingen met hoge vermogensdichtheden en conversiesnelheden,
eigenschappen die gewenst zijn in vele toepassingen.
In dit project is een inschatting gemaakt van zowel de technische als de economische haalbaarheid. Daarbij
zijn ook de nog openstaande kennisvragen geïnventariseerd. Verder zijn aanbeveling gedaan voor een
mogelijk te bewandelen route om antwoorden op deze kennisvragen te vinden; een route die vervolgens
via de nodige technologische ontwikkelingen zal leiden tot het uiteindelijk doel de bestelling in 2030 van
een prototype schip dat vaart met ijzer als brandstof.
Geconcludeerd is dat de toepassing van ijzer als brandstof voor schepen technologisch haalbaar is, maar
dat om een en ander ook uit economisch en operationeel oogpunt haalbaar te maken er nog een
paradigmashift nodig is en dat een gelijk speelveld ten opzichte van fossiel een absolute voorwaarde is.
Voor de benodigde systemen voor ijzer als brandstof lijkt veelal gebruik te kunnen worden gemaakt van
reeds bekende technologieën. Van deze systemen is in deze studie een inventarisatie gemaakt en is de
haalbaarheid geanalyseerd. Uit deze analyse komen de volgende belangrijke conclusies:
•

•

•
•

•

•

De verbranding van ijzer en productie van stoom is reeds op laboratoriumschaal gedemonstreerd
(TRL 3-4). Demonstratie in een voor de praktijk relevante omgeving (TRL 4-5) wordt in 2020
verwacht. De toepassing van deze technologie voor de scheepvaart zit echter nog in de
conceptuele fase (TRL 2).
Om ijzer circulair in te zetten en de emissie van oxidedeeltjes te beperken zal ten minste 99,99%
van de geproduceerde ijzeroxides afgevangen moeten worden. Hier kan rekening mee gehouden
worden in het ketelontwerp. Daarnaast kunnen bestaande filtertechnieken gebruikt worden.
Op theoretische basis kan verwacht worden dat bij de verbranding van ijzerpoeder nauwelijks of
geen NOx wordt uitgestoten. Dit wordt door eerste meetresultaten bevestigd
De relatief hoge massa van het ijzer en de afgevangen ijzeroxides spelen een belangrijke rol in
zowel de technische als de economische haalbaarheid. Als men met een schip op ijzer met een
zelfde snelheid en actieradius wil varen als met een schip op fossiele brandstoffen, wordt de
bunkerinhoud te zwaar. Voor een haalbare toepassing van ijzer als brandstof dient kritisch naar
toekomstige vaarprofielen gekeken te worden.
Door het relatief hoge gewicht van ijzer als brandstof voor schepen lijkt de technologie in eerste
instantie dan ook het meest geschikt voor schepen met een hoge laadvermogen/
waterverplaatsing-verhouding, zoals binnenvaartschepen en bulkcarriers.
De benodigde bunkerhoeveelheid kan beperkt worden door het rendement van het complete
systeem te optimaliseren. Hiervoor moet zowel de ketel als de krachtcyclus met het oog op een
hoog rendement ontworpen worden.
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•

•
•

•
•
•

Behalve de verbetering van het rendement, moet ook de compactheid van het ketelsysteem en
van de omzettingscyclus zo groot mogelijk zijn. De gedachten gaan uit naar toepassing van
superkritische CO2 als medium. Het TRL niveau hiervan is echter nog laag. (TRL2)
De benodigde bunkerhoeveelheid hangt ook nauw samen met de fijnheid van een nog te realiseren
netwerk van bunkerstations langs de te bevaren scheepvaartroutes.
Voor opslag en transport van ijzer- en ijzeroxidepoeder aan de wal, tussen wal en schip en aan
boord kan gebruik maken van reeds ontwikkelde technologieën, waarbij met name wordt gedacht
aan twee-fase pneumatisch transport. Specificaties voor systeemontwerpen zullen vooral ook
nauw samenhangen met het scheepsontwerp.
Opslag van ijzerpoeder aan de wal is een bekende technologie, echter onbekend is het effect van
een zilte en vochtige omgeving op het poeder.
Bij de economische analyse is de prijs van ijzerpoeder nog onzeker gebleken.
Een gelijk speelveld voor CO2-vrije brandstoffen ten opzichte van fossiele brandstoffen, voor zowel
ijzer als voor andere alternatieve brandstoffen, is daarbij van cruciaal belang voor succes.

Bij een Roadmap-analyse is naar voren gekomen dat een periode van tien jaar, om te komen tot een
bestelling voor een prototype schip dat vaart op ijzer als brandstof, weliswaar een uitdaging is, maar wel
als haalbaar kan worden beschouwd. Maar omdat veel van de benodigde technologie zich nog, met enige
bandbreedte, op een betrekkelijk laag TRL niveau bevindt zal eerst nog veel fundamenteel en industrieel
onderzoek moeten worden uitgevoerd. De financiering hiervan is nog een uitdaging. Juist door dat lage
TRL niveau zal die in eerste instantie vooral van de overheid moeten komen. Verder is het van cruciaal
belang dat, om CO2-vrije scheepvaart echt een kans te geven, een gelijk speelveld noodzaak is.
En juist ook omdat deze technologie volledig vernieuwend is in de scheepvaart moet hiervoor draagvlak
gecreëerd worden. Dit kan door allereerst het op ruime schaal publiceren van de resultaten van deze studie
en verder door een varende demonstratie op korte termijn. Diverse publicaties zijn in voorbereiding en
Team SOLID heeft de eerste stappen gezet voor een dergelijk demonstratieproject.
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Management summary
The need to switch to a robust, reliable and cost-efficient energy system that emits little to no CO2 is
increasingly supported. The International Maritime Organization has also set itself the goal of reducing
greenhouse gas emissions from shipping by 50% in 2050 compared to 2008. To achieve this goal, a
research is being made for CO2-free marine fuels and systems that will make this reduction feasible. First
steps are being taken, such as from the recent proposal to IMO from a group of international ship owners
associations to the establishment of an international innovation fund, which is fed by a surcharge on the
(fossil) fuel price.
Iron powder is a fuel that meets those requirements for a future marine fuel. Iron is a common element in
the earth's crust and has a high energy density. Burning iron powder can deliver high thermal power without
CO2 emissions and hardly or no NOx.
By capturing the resulting iron oxide and converting it back into iron with sustainable energy, through
reduction with hydrogen, a complete CO2-free cycle is created. In addition to being CO2-free, the use of
iron is a practical and relatively safe option for both storage and transport. Iron offers an energy carrier that
can work in applications with high power densities and conversion speeds, properties that are desired in
many applications.
In this project an estimate was made of both the technical and economic feasibility. An inventory was also
made of the outstanding knowledge questions. Furthermore, recommendations have been made for a
possible route to be followed to find answers to these knowledge questions; a route that will then lead, via
the necessary technological developments, to the ultimate goal of ordering a prototype ship in 2030 that
uses iron as fuel.
It has been concluded that the use of iron as a fuel for ships is technologically feasible, but that a paradigm
shift is also needed to make this feasible from an economic and operational point of view and that a level
playing field vis-à-vis fossil is an absolute condition.
For the required systems for iron as a marine fuel it often seems possible to use already known
technologies. In this study, an inventory was made of these systems and the feasibility was analyzed. The
following important conclusions emerge from this analysis:
•

•

•
•

•

•
•

•

The burning of iron and the production of steam has already been demonstrated on a laboratory
scale (TRL3-4). Demonstration in an environment relevant for practice (TRL4-5) is expected in
2020. However, the application of this technology for shipping is still in the conceptual phase (TR2).
To use iron in a circular manner and to limit the emission of oxide particles, at least 99.99% of the
iron oxides produced must be captured. This can be taken into account in the boiler design. In
addition, existing filtering techniques can be used.
It can be expected on a theoretical basis that hardly any or no NOx is emitted during the combustion
of iron powder. This is confirmed by first measurement results.
The relatively high mass of the iron and the captured iron oxides play an important role in both
technical and economic feasibility. If one wants to sail with a ship on iron with the same speed and
radius of action as with a ship on fossil fuels, the bunker content becomes too heavy. For a feasible
use of iron as a fuel, future sailing profiles must be looked at critically.
Due to the relatively high weight of iron as a fuel for ships, the technology initially appears to be
the most suitable for ships with a high payload / displacement ratio, such as inland vessels and
bulk carriers.
The required bunker quantity can be limited by optimizing the efficiency of the complete system.
For this, both the boiler and the power cycle must be designed with a view to high efficiency.
In addition to improving efficiency, the compactness of the boiler system and the conversion cycle
must also be as high as possible. The idea is to use supercritical CO2 as a medium. However, the
TRL level of this is still low. (TRL2)
The required bunker quantity is also closely related to the fineness of a yet to be realized network
of bunker stations along the shipping routes to be sailed.
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•
•

•
•

For the storage and transport of iron and iron oxide powder on shore, between shore and ship and
on board, use can be made of already developed technologies, in particular two-phase pneumatic
transport. Specifications for system designs will also be closely related to the ship design.
Storage of iron powder ashore is a well-known technology, but the effect of a salty and moist
environment on the powder is unknown.A Roadmap analysis has shown that a ten-year period to
an order for a prototype ship that runs on iron as a marine fuel may be challenging, but can be
considered feasible.
In the economic analysis, the price of iron powder has still proved uncertain.
•A level playing field for CO2-free fuels compared to fossil fuels, for both iron and other alternative
fuels, is crucial for success.

A Roadmap analysis has shown that a ten-year period to arrive at an order for a prototype ship that runs
on iron as a fuel may be a challenge, but it can be considered feasible. But because much of the required
technology is still at a relatively low TRL level, with some bandwidth, much fundamental and industrial
research will first have to be conducted. Financing this is still a challenge. Precisely because of the low
TRL level, it will primarily have to come from the government. Furthermore, it is crucial that, in order to give
CO2-free shipping a real chance, a level playing field is necessary.
And precisely because this technology is completely innovative in shipping, support must be created for
this. This can be achieved by first of all publishing the results of this study on a large scale and further by
a floating demonstration in the short term. Various publications are in preparation and Team SOLID has
taken the first steps for such a demonstration project..
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Inleiding
Wil de mensheid haar bestaan op deze aarde comfortabel voortzetten dan zal ,gezien de invloed van
broeikasgassen op de verandering van het klimaat, de uitstoot van broeikasgassen op zijn minst drastisch
moeten verminderen.
De scheepvaart heeft zichzelf tot doel gesteld om de uitstoot van broeikasgassen in 2050 gereduceerd te
hebben met 50% ten opzichte van 2008 1. Van deze broeikasgassen is veruit het grootste gedeelte CO2,
dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen voor energievoorziening.
Fossiele brandstoffen zijn al ruim een eeuw in staat de vier rollen van een energiesysteem energieopwekking, energietransport, energieopslag en benutting- uitstekend uit te voeren. Ze verwennen
de mensheid met hun hoge volumetrische en gravimetrische energiedichtheid. Fossiele brandstoffen
kunnen daarnaast eenvoudig langdurig opgeslagen en vervoerd worden, en de technologie om ze te
delven en destilleren is ver ontwikkeld en beschikbaar. Hierdoor kan het aanbod goed aansluiten op de
vraag. Samen maken deze factoren dat fossiele brandstoffen veruit de voordeligste manier zijn om aan
onze vraag naar energie te voldoen.
Om het gestelde doel te halen zal het gebruik van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk tot een minimum
van bijna nul gereduceerd moeten worden. De vraag naar energie zal echter blijven en er zal dus de
overstap gemaakt moeten worden naar robuuste, betrouwbare en kosten efficiënte energiesystemen die
weinig of geen CO2 uitstoten.
Er gebeuren op dit moment dan ook veel ontwikkelingen op het gebied van duurzame / groene
energiesystemen. Voornamelijk de productie van elektriciteit uit wind- en zonne-energie is aanzienlijk in
schaal vergroot. De verwachting voor 2040 is dat van alle duurzame energiebronnen deze twee relatief het
hardst groeien en wereldwijd samen goed zijn voor ongeveer 25% van alle elektrische energie (Elektriciteit
is 24% van de totale hoeveelheid energie) 2.
Wanneer deze energie in een praktisch transporteerbare energiedrager opgeslagen kan worden kan deze
dienen voor de moeilijk te verduurzamen zware transportsector. Momenteel richt veel onderzoek zich op
het toepassen van biobrandstoffen, zoals bio-methanol, in dieselmotoren. Aan biobrandstoffen kleven
echter ook grote bezwaren. De voornaamste zijn de concurrentie met de voedselmarkt en de grote
hoeveelheid energie en landoppervlakte die nodig is om hier mondiaal op over te stappen.
Dit verkennend onderzoek richt zich volledig op een methodiek om wind- en zonne-energie voor de
energievoorziening van schepen beschikbaar te maken. Hiertoe is gezocht naar een energiedrager die
voldoende beschikbaar is, die moet beschikken over een energiedichtheid die praktisch is bij opslag én
transport, moet kunnen werken in toepassingen met een hoge vermogensdichtheid/conversiesnelheid en
relatief veilig en non-toxisch is voor zowel opslag als gebruik 3.
De eerste gedachtes gaan vaak uit naar accu’s of het maken van waterstof via elektrolyse.
Accu’s hebben echter een lage energiedichtheid wat ze erg ongeschikt maakt voor toepassingen met een
grote energievraag.
Het voornaamste bezwaar van waterstof is de (veilige) opslag ervan in een werkbaar volume, vanwege de
extreem lage dichtheid van waterstof.
IJzerpoeder is een brandstof die wel aan de eisen voldoet. IJzer is een veelvoorkomend element in de
aardkorst met en hoge energiedichtheid. Door verbranding van ijzerpoeder in een ketel kan een hoog
thermisch vermogen behaald worden dat weer kan worden omgezet in rotatie-energie. Door de
resulterende ijzer-oxides af te vangen en op bepaalde locaties met duurzame energie weer terug om te
zetten in ijzer, wordt een CO2 vrije cyclus gecreëerd.
‘IMO Strategy on reduction of GHG emissions from ships’, International Maritime Organization, 2018
‘World Energy Outlook 2019’, International Energy Agency, 2019.
3
J. M. Bergthorson et al., “Direct combustion of recyclable metal fuels for zero-carbon heat and power,”
Appl. Energy, vol. 160, pp. 368–382, 2015.
1
2
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Vooralsnog lijkt het erop dat volledig CO2-vrije alternatieve brandstoffen niet of nauwelijks op prijs kunnen
concurreren met fossiele brandstoffen. In scheepvaart is dit nog sterker door de toepassing van zware olie.
Maar naast prijs kunnen er nog andere factoren een rol spelen om bij nieuwbouw ook nu al alternatieve
brandstoffen te overwegen en zich daarop voor te bereiden. Zeker, waar het gaat om de hele pallet aan
motieven om fossiel-vrij te worden spreken we van een paradigmashift.
In de transitie naar volledig CO2 vrij zullen beide typen energiedragers echter nog wel enkele decennia
naast elkaar bestaan. Dat betekent dat we nu in een transitiefase zitten op weg naar fossiel vrije
energiesystemen en dat er daarna een nieuw marktevenwicht ontstaat. Om dat te bewerkstelligen en dat
is geen technologische maar een politieke keuze, zouden bij de prijs van brandstoffen ook andere, bijv.
maatschappelijke / milieukosten mee gewogen moeten worden, bijvoorbeeld door beprijzing van die kosten
in de vorm van CO2-heffingen.
In hoofdstuk 1 van dit rapport wordt ijzerpoeder als energiedrager voor de scheepvaart nader
geïntroduceerd. In dit hoofdstuk wordt de vergelijking gemaakt met andere duurzame alternatieven waarbij
potentiele voor- en nadelen worden benoemd. In de daaropvolgende hoofdstukken 2 t/m 5 worden de
benodigde hoofdsystemen geïntroduceerd, die de draad van dit rapport vormen.
Vervolgens is in hoofdstuk 6 de toepassing van ijzer als brandstof in een casestudie voor drie in grootte
verschillende schepen en vaarprofielen nader onderzocht. Hierin wordt een inschatting gemaakt van de
investeringskosten (Capex) en exploitatiekosten (Opex), die samen de Total Cost of Ownership (TCO)
vormen. Daarnaast zijn de kritische kostenfactoren bepaald die interessant zijn voor verdere ontwikkeling
en deeloptimalisaties.
Om inzicht te krijgen hoe de eerste opdracht voor bouw van een op ijzerpoeder varend schip er uit zou
kunnen zien en aan welke externe randvoorwaarden dient te worden voldaan, is een Roadmapbijeenkomst georganiseerd, waaraan 24 professionals uit de maritieme en aanverwante sectoren hebben
deelgenomen. De belangrijkste conclusies hiervan worden in hoofdstuk 7 beschreven.
De stand van de, voor toepassing van ijzer als brandstof voor schepen, benodigde techniek loopt nog
achter bij de wetenschap. En ook de wetenschap heeft nog vele vragen. We verkeren thans ergens tussen
TRL (Technology Readiness Level) 2 en 4.
Dit project is dan ook nadrukkelijk bedoeld om inzichtelijk te maken wat de stand van zaken is en welke
vervolgstappen prioriteit hebben. In hoofdstuk 8 wordt de in dit project geconstateerde onderzoeksbehoefte nader gespecificeerd en bekeken welke onderzoeksmiddelen ingezet zouden kunnen worden
voor vervolgonderzoek dat moet leiden tot een varende demo of prototype (tenminste TRL5),
omstreeks 2027.

In het voortraject van het hier
gerapporteerde
MIIP-project
‘IJzer als brandstof voor
schepen’ was door TU/e en met
name studententeam SOLID het
principe van IJzer als brandstof
al op lab-schaal onderzocht,
waarvan deze foto van de labopstelling getuigt.
De publicatie daarover eind
2018 door Team SOLID was
voor MKC reden om contact met
hen op te nemen voor een
vervolgstudie naar de maritieme
toepassing
van
ijzer
als
brandstof.
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IJzerpoeder als CO2-vrije brandstof
1.1 Een cyclus zonder CO2 uitstoot
Bij de directe verbranding/oxidatie van ijzer komt geen CO2 vrij, zie (reactie)vergelijking 1.
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑦𝑦𝑂𝑂2 → 𝐹𝐹𝑒𝑒𝑥𝑥 𝑂𝑂𝑦𝑦∗2 + 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤

(2.1)

Afhankelijk van hoe de verbranding plaats vindt kunnen er verschillende oxides ontstaan, met name
Magnetiet (𝐹𝐹𝑒𝑒3 𝑂𝑂4 ) en Hematiet (𝐹𝐹𝑒𝑒2 𝑂𝑂3 ). Dit zal in hoofdstuk 2 verder toegelicht worden.

Na de verbranding dienen de ontstane oxides afgevangen en opgeslagen te worden voor de reductiestap.
Indien men kijkt naar energievoorziening voor transportdoeleinden is het erg belangrijk om mee te nemen
dat de afgevangen oxides ongeveer een factor 1.4 meer wegen dan de initiële hoeveelheid ijzer. Deze
dienen op het schip meegenomen te worden tot ze afgegeven kunnen worden. Hier dient rekening mee te
worden gehouden bij de bepaling van het draagvermogen van het schip. Het schip komt gedurende de reis
dus ook dieper te liggen.
Aan het einde van de reis zullen de oxides geloosd moeten worden bij een afgifte punt, vanuit waar de
oxides naar een reductie-faciliteit getransporteerd moeten worden. De reductie-faciliteit zet het
ijzeroxidepoeder weer om in ijzerpoeder middels een proces dat gebruik maakt van waterstof. Hier is in de
staalindustrie al veel onderzoek naar gedaan wat geleid heeft tot de realisatie van de eerste pilot plants
(Circored H2 plant). Cruciaal is wel dat deze waterstof opgewekt is met duurzame energie, zogenaamde
groene waterstof. Het is belangrijk dat de infrastructuur (productie, recycling en transport) van duurzaam
ijzerpoeder gerealiseerd wordt, maar binnen dit project ligt de focus op het gebruik van ijzerpoeder als
energiedrager/brandstof.
Vervolgens dient het ijzerpoeder weer gedistribueerd te worden om elders de energie vrij te geven. De
zojuist beschreven cyclus is op globaal niveau weergegeven in Figuur 1.1.

Figuur 1.1: De energiecyclus met ijzer als brandstof Figuur overgenomen uit [1]

1.2 Brandstofkarakteristieken
Dat metalen ingezet kunnen worden als zeer energetische brandstof is reeds bekend, denk hierbij aan
vuurwerk en de voorstuwing van raketten. Van de metalen, heeft ijzer een aantal voordelen die het
interessant maken ijzer in te zetten als hernieuwbare brandstof:
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1) Vlamtemperatuur:
De vlamtemperatuur is vergelijkbaar met koolwaterstoffen (Adiabatisch ≈2000°C, zie hoofdstuk 3)
waardoor veel bestaande technologie gebruikt kan worden. Dit opent een aantal retrofit
mogelijkheden, denk hierbij aan vaste brandstofboiler systemen.
2) Heterogene verbranding:
Vlamtemperatuur blijft beneden de faseovergangstemperatuur van vloeibaar naar gasvormig.
Hierdoor blijft tijdens de verbranding een ijzerpoeder deeltje een vloeibaar deeltje. Na uitwisselen
van energie stolt het en eindig je na de verbranding met een ijzeroxide deeltje in dezelfde orde
van grootte (enkele tientallen microns) als de brandstof; het ijzerpoeder. Hierdoor kunnen
bestaande filtertechnieken ingezet worden om het ijzeroxide efficiënt af te vangen zodat het
ijzeroxide gerecycled kan worden. Deze afvang en recycling is essentieel voor het duurzame
karakter van de brandstof. Andere metalen branden vaak in de gasfase waardoor kleine deeltjes
(submicron) ontstaan die veel moeilijker zijn af te vangen.
3) Duurzame recycling:
IJzeroxide poeder kan met behulp van groene waterstof geregenereerd worden tot metallisch
ijzerpoeder. Hierdoor is het hele proces CO2 vrij. Bij andere metalen komt deze regeneratie, ook
wel reductie genoemd, nog CO2 vrij. Er wordt hard gewerkt aan CO2 vrije reductie technologieën
voor bijvoorbeeld aluminium, maar deze zijn nog niet industrieel beschikbaar. Overigens wordt er
ook aan elektrochemische reductie (elektro-winning) van ijzeroxide gewerkt.
Voor meer informatie betreffende metaalbrandstoffen wordt verwezen naar ‘Recyclable metal fuels for
clean and compact zero-carbon power’ door Jeffrey M. Bergthorson et. Al. [1.1]. Ten opzichte van andere
energiedragers kent ijzerpoeder nog een aantal voordelige aspecten, te weten:

Beschikbaarheid
De aardkorst bestaat voor 5% uit ijzer en is daarmee het vierde meest voorkomende element in de
aardkorst. Delfbare reserves voor op de lange termijn zijn er voldoende en daarnaast wordt het ijzer ook
nog eens gerecycled.
Een van de veel genoemd CO2 vrij alternatief, de Li-ion accu loopt voornamelijk op dit gebied tegen een
beperking aan door de beperkte beschikbaarheid van voornamelijk bereikbaar kobalt. Ook bij biobrandstoffen speelt de beschikbaarheid een rol, maar dan met name door de benodigde hoeveelheid
vruchtbaar landoppervlak, dat in concurrentie is met onder andere voedselproductie en natuur. Doordat
fotosynthese een traag proces is, is een groot landoppervlak nodig. Schattingen lopen uiteen, maar de
meeste studies concluderen dat de vraag naar energie niet opgevangen kan worden door alleen
biobrandstoffen [1.1-1.5].

Gravimetrische en volumetrische energiedichtheid
•

•

•

(Lithium) Batterijen zijn een verpakking waarin zowel de reductor (lithium) en een oxidator (vaak een
kobaltoxide) samen zitten. Ook is het vaak niet mogelijk de volledige energetische potentie (e.g.
preventie van diepladen) te benutten. Hoewel batterijen voor veel kleinschalige mobiele
toepassingen zeer geschikt zijn, ligt de energiedichtheid zeer laag wat bij applicaties met een hoog
energieverbruik veel ruimte en gewicht vraagt.
Waterstof heeft een zeer hoge gravimetrische energiedichtheid, echter is de massadichtheid bij
atmosferische condities heel laag. Om praktisch haalbare volumetrische dichtheden te krijgen dient
waterstof gecomprimeerd of zelfs cryogeen opgeslagen te worden. Wanneer de benodigde tank
hiervoor wordt meegenomen in de gravimetrische dichtheid, komen we op maximaal 4,7 kWh/kg
voor grootschalige tanks. In de mobiliteit (kleinschalig) heeft het Amerikaans Department of Energy
2,2 kWh/kg als doel gesteld.
Wanneer ijzer als brandstof wordt ingezet spelen er twee belangrijke factoren mee, te weten:
1) ijzer moet in poedervorm worden verbrand; in poedervorm neemt ijzer 50% meer ruimte in.
2) na de reactie ontstaat ijzeroxide, waardoor het totale gewicht 41% toeneemt: dit gaat ten
koste van de gravimetrische dichtheid.
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Figuur 2: Figuur overgenomen en aangepast van [1.1]. H2 (liq.) staat voor pure vloeibare waterstof, CH2G voor
gecomprimeerd waterstof gas, DOE H2 voor de doelstelling van 2020 door het Department of Energy (US) voor
waterstof mét packaging. Fe* staat voor ijzerpoeder.

Vermogensdichtheid
De vermogensdichtheid van de verbranding van ijzer zelf, ook wel de thermische vermogensdichtheid
genoemd, ligt hoog omdat de reactiesnelheid hoog is. Dit vanwege de hoge temperaturen van de
verbranding. Echter moet de vrijgekomen thermische energie wel omgezet worden in arbeid. In Hoofdstuk
3 wordt toegelicht dat hiervoor een thermodynamisch kringproces ofwel warmtemotor nodig is. Een
schatting die in dit project gemaakt is (zie Bijlage V) van de vermogensdichtheid van een
ijzerpoedersysteem is gegeven in Tabel 1.1. Hierin wordt een vergelijking gemaakt met andere systemen.
Tabel 1.1: Vermogensdichtheden voor verschillende systemen

Systeem
Dieselmotor (MAN S80ME, 36 MW)
Schatting IJzerpoedersysteem (50 MW)
DOE 2020 Brandstofcel

Gravimetrische
vermogensdichtheid
[kWh/kg]
0.04
0.07
0.65

Volumetrische
vermogensdichtheid
[kWh/L]
0.03
0.04
0.85

De vermogensdichtheid van deze installatie zal naar verwachting dus relatief laag zijn en in de buurt liggen
van conventionele systemen.

Veiligheid en opslag
Figuur 1.2 geeft de schematische weergave van de gevareneigenschappen van HFO (zware stookolie) en
de voornaamste alternatieve brandstoffen. Dit is gedaan aan de hand van het ‘Globally Harmonised
System of Classification and Labelling’, kortweg GHS [1.6].
Uit Figuur 1.2 kan opgemaakt worden dat ijzer en ijzeroxide significant minder gevaren met zich
meebrengen op het gebied van gezondheid en milieu. Daarnaast is het niet vluchtig. Dit is het voornaamste
probleem van de waterstofbindende alternatieven. Ook hoeft zowel ijzer als ijzeroxide niet onder druk
opgeslagen te worden.
Batterijen zijn niet terug te vinden in Figuur 1.2. Het kan wel gesteld worden dat, hoewel veiligheid niet de
voornaamste barrière is, het zeker bij voornamelijk Li-ion accu’s wel nog beschouwd moet worden. Vooral
19

wanneer de accu’s in capaciteit toenemen kunnen de gevolgen van een ontvlammende accu erg groot zijn,
zoals nu al soms bij elektrische auto’s blijkt. Een ander groot probleem bij de opslag van batterijen is dat
deze na verloop van tijd ontladen.
Wel wordt ijzer op het gebied van ontvlambaarheid gekwalificeerd als brandbare vaste stof. Ook wanneer
men ATEX-kwalificaties in acht neemt, is het met grote zekerheid te zeggen dat zich bij het toepassen van
een ijzerverbrandingssysteem verschillende zones als ATEX 20 gekwalificeerd dienen te worden [1.7, 1.8].
Op de explosieve eigenschappen van ijzerpoeder wordt verderop (bij 2.3.3.) nader ingegaan.

Figuur 1.2 De verschillende gevarenklasses die gelden voor verscheidene (alternatieve) energiedragers. *Het verschil
tussen Acute Toxic, Health Hazard en Harmfull kan als volgt gesteld worden. Stoffen die vrijwel direct na blootstelling
(oraal, huid-contact en/of inhalatie) giftig/dodelijk zijn, vallen onder Acute Toxic. Blootstelling (eenmalig of meermaals)
die op de lange termijn grote schade aanbrengt valt onder Health Hazard.

Ter nuancering
Hoewel niet weergegeven in Figuur 1.2, geldt dat iedere gevarenklasse is opgedeeld in verschillende
subklassen. Zo bevinden zich onder de klasse ‘Health Hazard’ zich meerdere subklassen zoals
carcinogeen, voortplantingsgevaar en gevaar voor specifieke organen. Aan iedere subklasse kan weer een
categorie worden toegekend waarbij geldt dat hoe lager de categorie is, hoe groter het gevaar. In is een
uitgebreide variant opgenomen waarin ook subklassen en categorieën voor iedere stof zijn meegenomen.

1.3 Stikstofoxides
Aangezien er sprake is van directe verbranding van ijzer met atmosferische lucht, moet ook de uitstoot van
stikstofoxides (NOx) nader beschouwd worden. Hierbij blijkt dat bij de verbranding van ijzer aanzienlijk
minder NOx gevormd kan worden dan bij verbranding in conventionele dieselmotoren. Deze verwachting
kan worden uitgesproken aan de hand van onderstaande kwalitatieve resultaten van metingen gedaan op
de TU/e aan een ijzerbrander.
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Tabel 1.2 Analyse van de uitlaatgassen van de 100kW testopstelling beschreven in paragraaf 3.3

Exp.

Omschrijving

1
2
3
4

Propaanvlam, brander opwarmen
Propaan (grote gasstroom) + ijzer
Propaan (gasstroom is minder dan in Exp. 2) + ijzer
Propaan (gasstroom is minder dan in Exp. 3) + ijzer

5

Propaan (gasstroom is minder dan in Exp. 3) + meer ijzer (dan Exp. 2-4)

NO,
ppm
94
59
40
24

NO2,
ppm
1
0
0
0
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0

Ook H. Wiinikka et. Al. Van de ‘University of Miskolc’ Hongarije presenteert meetresultaten waar de
gemeten concentratie NOx 25 keer lager is dan bij de verbranding van kool [1.10]. Maar dit is onder lab
omstandigheden die niet te vergelijken zijn met een ijzervlam in een ketel.
De verbrandingstemperaturen van ijzerdeeltjes zijn vergelijkbaar met die van koolwaterstoffen. Hierdoor
zou men verwachten dat zogenaamde thermische NOx vorming, die veelal dominant is in de vorming van
NOx, vergelijkbaar is met die van koolwaterstoffen en daarmee dus ook de totale hoeveelheid NOx
vorming. Dit lijkt in strijd met de eerste meetresultaten.
Een korte verklaring hiervoor is dat thermische NOx niet alleen afhankelijk is van de temperatuur. De
mechanismes die bijdragen aan het ontstaan van NOx zijn weliswaar sterk temperatuurafhankelijk, maar
ook de aanwezigheid van waterstofatomen speelt een grote rol. Waterstofatomen verhogen namelijk het
aantal zuurstofradicalen, deze verbinden zich uiteindelijk met stikstof tot NOx. Doordat waterstofatomen
niet aanwezig zijn bij de verbranding van ijzer, zijn er minder zuurstofradicalen en vormt zich ondanks de
vergelijkbare temperaturen minder NOx. Een gedetailleerde beschrijving betreffende de vorming van NOx
en de mechanismes die een rol spelen is te vinden in bijlage 85.
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Systeemanalyse
2.1 Indeling Hoofdsystemen
Om een gestructureerde systeemanalyse van ijzer als brandstof voor maritieme toepassingen te kunnen
uitvoeren, is een verdeling in vier hoofdsystemen bedacht. In Figuur 2.1 zijn de vier hoofdsystemen
schematisch weergegeven.

Figuur 2.1: De hoofdsystemen

Voor ieder systeem zijn vervolgens randvoorwaarden opgesteld:

1. Opslag en transport van ijzerpoeder van de wal naar het schip
o Laad-en-lostijd mogen niet significant toenemen
o Veilig en droog
o Logistiek mogelijk
2. Opslag en transport van ijzerpoeder binnen het schip.
o Veilig en droog
o Genoeg capaciteit voor hoofdsysteem 1
3. Omzetting van chemisch gebonden energie naar arbeid.
o Externe verbranding
o Voldoende mechanisch vermogen voor hoofdsysteem 4
o Afhankelijk van hoofdsysteem 4: Variatie in vermogens kunnen leveren
4. Omzetting van de mechanische energie naar voortstuwing (al of niet direct of via een
generator elektrisch aangedreven) en energie voor het hulpbedrijf
o Voldoende asvermogen
o Voldoende vermogen voor hulpbedrijf
o Afhankelijk van hoofdsysteem 1: opvangen van vermogenspieken
Voor alle systemen geldt dat het schip zijn positieve economische waarde moet behouden, weliswaar is
dit van kracht binnen het huidige economische systeem. Een gelijk speelveld voor alternatieve brandstoffen
moet gecreëerd worden zodat deze brandstoffen kunnen concurreren met de fossiele variant. Als dit onder
regelgeving wordt afgedwongen kan dit gelijk speelveld gerealiseerd worden. Daarom moet voldoende
laadvermogen en machinevermogen beschikbaar zijn om het schip met een geschikte snelheid en voor
een relevante afstand te laten varen. De massa van de brandstof is een belangrijke parameter om hieraan
te voldoen, aangezien het draagvermogen of Deadweight (DWT) en laadvermogen samen vastleggen
hoeveel brandstof mee kan worden genomen aan boord. Voor alle alternatieven speelt zowel ruimte als
massa een belangrijke rol.
Voordat het mogelijk is een inventarisatie van de benodigde deelsystemen te maken moet het
thermodynamische omzettings- of kringproces bekend zijn. Dit vanwege de volgende twee redenen. Ten
eerste verschillen de componenten die nodig zijn voor de verschillende kringprocessen significant.
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Een dieselcyclus/-motor bestaat bijvoorbeeld uit heel andere componenten dan een stoomturbineinstallatie/Rankine cyclus. Ook behalen de verschillende processen fundamenteel verschillende
rendementen afhankelijk van de configuratie van de deelsystemen. Samen met het vaarprofiel van het
schip is dit een gegeven dat nodig is om de ordegrootte van de benodigde hoeveelheid ijzer te bepalen.
Pas wanneer er een schatting is van de benodigde hoeveelheid ijzer en de ordegrote van de massa- en
warmtestromen in het systeem kan er begonnen worden aan de inventarisatie. Deze schatting is in de
volgende paragraaf omschreven.

2.2 Schatting van ordegrootte
Bij de start van het project is containerschip ‘Rijnborg’ van rederij Royal Wagenborg, gebouwd door Royal
IHC in 2007, als potentieel voorbeeldschip genoemd voor de toepassing van ijzer als brandstof. Beide
partijen zijn klankbordgroep-leden van dit project en hebben gegevens beschikbaar gesteld van het schip.
Om te verifiëren dat de ‘Rijnborg’ in de goede ordegrootte valt als voorbeeldschip, is door Maritime
Research Instituut Netherlands (MARIN) ijzer als brandstof meegenomen in een numeriek model dat
onderdeel is van het Zero Emissions Laboratorium, waarin de integratie en interactie van primaire
scheepssystemen voor alternatieve brandstoffen bekeken worden en hierdoor alternatieven eerlijk
vergeleken kunnen worden. In de eerste iteratie wijzen de specifieke eigenschappen van ijzer (first
principle-analyse) samen met bevindingen van de TU/e en SOLID uit dat ijzer de meeste potentie heeft bij
vaarprofielen met vaartijden van boven de 100 uur.
Uit het vaarprofiel waarvoor de ‘Rijnborg’ is ontworpen, alsmede uit data van het huidige vaarprofiel is naar
voren gekomen dat de ‘Rijnborg’ binnen dit potentiële profiel valt. In Hoofdstuk 6 is de ‘Rijnborg’ als
casusschip opgenomen. In dit hoofdstuk wordt de economische haalbaarheid geanalyseerd aan de hand
van dit referentieschip en twee andere casusschepen van een verschillende ordegrootte.
Aan het einde van het project is tevens een tweede iteratie uitgevoerd aan de hand van de gegevens die
uit dit rapport naar voren zijn gekomen. De uitkomsten hiervan zijn in sectie 6.6.1 beschreven.

2.3 Materiaaleigenschappen
Het ijzerpoeder en het ijzeroxide poeder vormen de rode draad door het rapport. De eigenschappen en de
aannames waaruit deze tot stand zijn gekomen worden hieronder toegelicht.

Aannames
Voor de eenvoud van dit onderzoek de aanname gemaakt dat het ijzerpoeder volledig wordt omgezet in
Hematiet (Fe2O3). In de huidige lab experimenten worden nog aandelen Magnetiet (Fe3O4) en
verwaarloosbare hoeveelheden Wüstiet (FeO) in de resulterende oxides gevonden als gevolg van
incomplete oxidatie. In deze studie is er van uit gegaan dat door opschaling en optimalisatie van de
branders de gehele ijzeroxidatie tot uitsluitend Hematiet plaatsvindt.
De aannames over de eigenschappen van de poeders zijn als volgt tot stand gekomen. In eerder
onderzoek is ijzerpoeder met een verdeling van rond de 40 μm verbrandt in de zogenaamd Cyclone Burner
opstelling. Uit dit onderzoek blijkt dat de resulterende ijzeroxide deeltjes een gemiddelde diameter hebben
die groter is, namelijk ongeveer 45 μm. Ook uit recentere SEM-analyses 4 is gebleken dat de diameter van
de ijzeroxide deeltjes toeneemt ten opzichte van ijzerdeeltjes die voor het éérst in het systeem verbrand
worden.
Een kanttekeningen moet geplaatst worden bij zowel de resultaten van de Cyclone-Burner oxides als bij
de resultaten van de SEM-analyse. Het is namelijk op dit moment nog onduidelijk wat de exacte verdeling
van de deeltjesgrootte is van de resulterende ijzeroxides. Het is niet uit te sluiten dat de cycloon een
gedeelte van de resulterende ijzeroxides niet heeft afgevangen.

Een SEM-analyse is een analyse d.m.v. een rasterelektronenmicroscoop, ook wel ‘Scanning Electron
Microscope’.
4
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Wel is met zekerheid te zeggen dat er ná de eerste verbranding veranderingen plaats vinden in de structuur
van de deeltjes zoals te zien is in de onderstaande figuren. Ook is het waarschijnlijk dat er een verschuiving
plaatsvindt in de korrelgrootteverdeling van de deeltjes, en dat de gemiddelde diameter toeneemt. Omdat
er echter nog geen eenduidige resultaten beschikbaar zijn, én omdat er in dit rapport wordt uit gegaan van
deeltjes die al in de cyclus zijn geïntroduceerd zal hier niet verder op in gegaan worden. Deze vragen zullen
echter nog wel in vervolgonderzoek beantwoord moeten worden.
Wanneer deze ijzeroxide deeltjes vervolgens weer gereduceerd worden tot ijzerdeeltjes behouden ze hun
sferische vorm en diameter. Wel zijn de gereduceerde ijzerdeeltjes poreus omdat de omzetting van
ijzeroxide tot metallisch ijzer optreedt onder afgifte van gasvormig zuurstof (reactievergelijking 2.1). De
verwachting is dus dat het ijzerpoeder in de cyclus een lagere bulkdichtheid heeft dan het ijzeroxide poeder.
De diameter van 45 micron is gekozen omdat is gebleken dat dan volledige verbranding van de ijzerdeeltjes
plaatsvindt. Dit is waarschijnlijk niet de ideale diameter als alle parameters (verbranding, afvang en
economisch) meegenomen worden en verder onderzoek hierna zal nodig zijn.

IJzerpoeder
In Tabel 2.1 staan de belangrijkste relevante waarden voor het gebruikte ijzerpoeder weergegeven.
Tabel 2.1: Voor dit onderzoek relevante eigenschappen van ijzerpoeder

Molaire massa
Theoretische massadichtheid (25°C)
Bulk-massadichtheid (25°C)
Verbrandingswarmte
Gemiddelde korrelgrootte
Adiabatische vlamtemperatuur (lucht)
Specifieke energie (25°C)

55.85 g/mol
7.874 t/m3
2.45 t/m3
7.4 MJ/kg
45 μm
1950 °C
0.45 kJ/(kgK)

Hardheid

4 MOHS

Verder is ijzerpoeder zoals eerder beschreven in Hoofdstuk 1 niet gekwalificeerd als gevaarlijke stof. Wel
is er een gevaar voor ontbranding bij stofwolken in de lucht, zie voor verdere informatie paragraaf 2.3.4.
Opslag onder semi-inerte (lage zuurstofconcentratie) is daarom aangeraden. Ook moet contact met water
vermeden worden, voor meer toewijding zie paragraaf 2.3.4.

Hematiet poeder
In Tabel 2.2 zijn de fysische eigenschappen van Hematiet weergeven.
Tabel 2.2 Aangenomen eigenschappen van Hematiet poeder

Molaire massa

159.7 g/mol

Theoretische massadichtheid (25°C)

5.26 t/m3

Bulk massadichtheid (25°C)

3.50 t/m3

Verbrandingswarmte

5.2 MJ/kg

Gemiddelde korrelgrootte

45 μm

Adiabatische vlamtemperatuur (lucht)

x

Specifieke energie (25°C)

0.71 kJ/(kgK)

Hardheid

5-6 MOHS

Evenals ijzerpoeder is hematietpoeder niet gekwalificeerd als een gevaarlijke stof. Wel is het een stuk
harder dan ijzerpoeder wat invloed zal hebben op de abrasieve effecten. Zie de volgende paragraaf.
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Explosiviteit, abrasiviteit, corrosiviteit en vochtgevoeligheid
Dit zijn eigenschappen die over het algemeen lastig te kwantificeren zijn, maar een grote invloed hebben
op de praktische uitvoering van een systeem. In dit project zijn deze eigenschappen uitgezocht op basis
van literatuur waaruit een verwachting kan worden opgemaakt van de eigenschappen. De aannames die
lijden tot de onderstaande verwachtingen zijn beschreven in Bijlage IV.
Voor de explosiviteit, dat wil zeggen de explosiekracht van een poeder gebruikt men vaak onder andere
de deflagatie-index Kst. De deflagatie-index kan gekoppeld worden aan ATEX-standaarden. Uit Figuur 2.2
kan worden opgemaakt dat de deflagatie-index voor ijzerpoeder voor een brede range van concentraties
lager ligt dan voor koolpoeder.
Abrasieve eigenschappen hangen af van de hardheid en morfologie van de deeltjes. Hoewel de morfologie
van de deeltjes (sferisch fijn poeder) een verzwakkende abrasieve werking heeft zijn de deeltjes wel zeer
hard, met name die van hematiet. Verwachting is dan ook dat hier rekening mee gehouden moet worden.
Corrosiviteit is vooral belangrijk bij de keuze van materialen bij het ontwerpen van de transport- en
opslagsystemen. Gezien de aard van dit project is dit hier verder niet onderzocht.
De vochtgevoeligheid van zowel het ijzerpoeder als het ijzeroxidepoeder is nog onduidelijk. Effecten die
kunnen optreden als de poeders in contact komt met water zijn:
•
•

Klontering, dit bemoeilijkt transport of kan zelfs voor opstoppingen zorgen
Vroegtijdige oxidatie van het ijzerpoeder tot ijzer(oxy)hydroxide (FeOOH).

Ervaringen leren dat het ijzerpoeder zonder problemen enkele maanden onafgedekt opgeslagen kan
worden bij een binnenklimaat (20°C en luchtvochtigheid 40-60 procent). De vraag is in hoeverre
luchtvochtigheid, de zilte omgeving en de hoeveelheid hieruit voortkomend condens invloed hebben op de
poeders en op het verbrandingsproces. Dit zal verder ondergezocht moeten worden. Daarnaast is duidelijk
dat luchtvochtigheid een rol speelt bij de vorming van NOx.

Figuur 2.2. Deflagatie index Kst voor verschillende poederconcentraties. De Kst=200 lijn geeft de grens aan tussen
zwakke en sterke explosies. De diameter van de ijzerdeeltjes is 1-8 micron. Die van de gebruikte kool is 30 micron.
Figuur overgenomen uit [2.7]
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Hoofdsysteem 3: Omzetting van chemisch energie in
mechanische energie
Vandaag de dag wordt bij veruit de meeste schepen gekozen voor de dieselmotor om energie uit brandstof
mee om te zetten naar mechanische energie. Deze blijken over het algemeen de meest efficiënte en meest
compacte oplossing. Moderne dieselmotoren voor scheepstoepassing hebben een rendement van rond de
45% tot 55%.
Dieselmotoren maken gebruik van interne verbranding. Bij verbranding van ijzer is de keuze voor een
daarvoor geschikt systeem echter gelimiteerd tot motoren waarbij warmte wordt toegevoegd door middel
van externe verbranding. Vroeger werd externe verbranding in ketels breed toegepast in de scheepvaart
in combinatie met de zogenaamde stoomcyclus/Rankine proces. Echter heeft de opkomst van de
compactere en efficiëntere diesel de stoomcyclus eind jaren zestig van de vorige eeuw uit de markt
verdreven. Tegenwoordig zijn stoomturbine installaties een niche toepassing in kernonderzeeërs en soms
ook in LNG-tankers.
Allereerst gaat dit hoofdstuk in op het verbrandingsproces zelf en de stappen en componenten die hiervoor
benodigd zijn. Daarna wordt in dit hoofdstuk kritisch gekeken naar de stoomcyclus en deze naast andere
thermodynamische kringprocessen gelegd die gebruik maken van externe verbranding om te bepalen of
een stoomcyclus nog steeds de beste optie is.
Hierna wordt kort het model beschouwd dat is opgesteld op basis van de hiervoor behandelde informatie
over de verbranding van ijzer en over het kringproces. Dit model is gebruikt om een schatting te maken
van de efficiëntie en grootte van het systeem. Deze informatie is vervolgens gebruikt in de casussen van
hoofdstuk 6.

3.1 De verbranding van ijzer
Het proces dat centraal staat in dit hoofdsysteem is de verbranding van ijzer. Deze paragraaf beschrijft dit
proces. Allereerst wordt de omzetting van ijzer naar ijzeroxides (in de vorm van verbranding) en de warmte
die daarbij vrijkomt behandelt. Hierna worden de benodigde ondersteunende processtappen behandeld.

Het verbrandingsproces
Zoals aangegeven in paragraaf 2.1.2 en 3.1 kunnen er meerdere oxidatieproducten ontstaan. Op labschaal zijn dit momenteel Magnetiet (𝐹𝐹𝑒𝑒3 𝑂𝑂3 ) en Hematiet (𝐹𝐹𝑒𝑒2 𝑂𝑂3 ). Van deze twee oxidatieproducten levert
hematiet iets meer energie per kilogram ijzer dan magnetiet.
Door opschaling en verder onderzoek naar de verbranding wordt verwacht de fractie magnetiet te kunnen
minimaliseren en een volledige verbranding tot hematiet te kunnen realiseren zoals beschreven in
paragraaf 2.3.1. De reactie van ijzer tot hematiet is gegeven in de onderstaande vergelijking.
Hematiet

𝟐𝟐 𝑭𝑭𝑭𝑭 + 𝟏𝟏. 𝟓𝟓 𝑶𝑶𝟐𝟐 → 𝑭𝑭𝒆𝒆𝟐𝟐 𝑶𝑶𝟑𝟑 + 𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖. 𝟓𝟓 𝑱𝑱/𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

(3.2)

De hoeveelheid warmte die vrijkomt is een vaste hoeveelheid per reactie. Men noemt deze vaste
hoeveelheid warmte de vormingswarmte. Wanneer men deze hoeveelheid warmte omrekent krijgt ment
5.2 MJ per kilogram gevormd hematiet wat gelijk is aan 7.4 MJ per kilogram ijzer dat in de reactie is gestopt.
Waar ook rekening mee gehouden moet worden is het relatief grote aandeel warmte dat zich in de
ijzeroxides bevindt. In Figuur 3.1 is aangegeven wat de fractie warmte in de oxides is voor verschillende
oxides/uitlaatgas mengsels bij verschillende temperaturen.
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Figuur 3.1 Hitte fractie als functie van mengsel temperatuur bij verschillende luchtovermaat

Bij een mengselverhouding oxides/uitlaatgas die resulteert uit stoichiometrische verbranding kan tot 46%
van de warmte in de oxides zitten. Indien het aandeel lucht wordt verhoogd tot driemaal de initiële
hoeveelheid (rode lijn) dan zakt dit terug tot 22% bij een mengsel van dezelfde temperatuur. Hoewel er
verschillende manieren zijn om extra gas bij te mengen gebeurt dit in de praktijk meestal door uitlaatgassen
te recirculeren, zogenaamde EGR (Exhaust Gas Recirculation).

Het afvangen van de ijzeroxides
Vergelijkbaar met kolencentrales zullen de ijzeroxides te onderscheiden zijn in val-oxides en vliegoxides.
Valoxides zijn de oxidedeeltjes die neerslaan in de ketel, vliegoxides worden mee getransporteerd met de
hete verbrandingsgassen. Zie de onderstaande figuur van een kolencentrale waar dit proces mee te
vergelijken is.

Figuur 3.2 Figuur overgenomen uit [1.1]. Verschil tussen vlieg- en valas. Dit zal bij oxide hetzelfde zijn.

Het afvangen van de valoxides moet in het ketelontwerp meegenomen worden, maar zullen geen apart
filtersysteem vereisen. Een groot deel van de warmte kan zich in deze oxides bevinden die mogelijk
teruggewonnen moet worden. Niet de afvang, maar de terugwinning van warmte zal in dat geval de
uitdaging van dit systeem zijn. In kolencentrales wordt vaak gebruik gemaakt van zogenaamde ‘wet bottom
ash handling’ systemen. Deze systemen, die in feite neerkomen op een bak water, zijn nogal omvangrijk.
Ontwikkelingen vinden daarom plaats op het gebied van zogenaamde ‘dry bottom ash handling’ systemen.
Deze kunnen compacter en efficiënter zijn. Hoever deze systemen in ontwikkeling zijn is onduidelijk en
verder onderzoek hierna zal nodig zijn.
Voor het afvangen van de vliegoxides zijn veel systemen beschikbaar. Een beschouwing van deze
systemen en selectie van een geschikt systeem valt buiten de scope van dit project.
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De grootte van het systeem is daarom gebaseerd op het filtersysteem dat wordt toegepast in de huidige
testopstelling, zie Figuur 3.3. Dit systeem maakt gebruik van een Rotating Particle Separator (RPS). Een
ander systeem dat eventueel geschikt is voor scheepstoepassing is de zakkenfilter. Hiernaar is nog verder
onderzoek nodig.
Aspecten die invloed hebben op het benodigde afvangpercentage betreffen vooral de regelgeving met
betrekking tot de uitstoot van fijnstof en de economisch gedreven ambitie om de uitstoot van fijnstof naar
nul te krijgen (100% recycling). Voor de cases die in dit rapport beschreven zijn is gerekend met een verlies
van 0.1 gew.% ijzer per cyclus. Op het gebied van regelgeving is vastgesteld dat er, behalve in de
binnenvaart, in de scheepvaart nog geen regulatie is voor de fijnstofuitstoot. Om in te spelen op potentiele
ontwikkelingen is daarom de Euro V-norm voor vrachtvoertuigen (categorie N2) gehanteerd. Aan de hand
van de onderstaande formule kan hiermee het afvangpercentage worden berekend.
𝑁𝑁 = (1 − 𝑛𝑛Δ𝐻𝐻𝐻𝐻) ∗ 100%

Hierin is N het afvangpercentage in gew.%, n de uitstootregelgeving in kg/kWh, Δ𝐻𝐻 de energie in kWh per
kg hematiet en 𝜂𝜂 de efficiëntie van de omzetting naar arbeid. Voor euro V is n 0.2 gram per geproduceerde
kWh. Bij een ijzerpoedersysteem met een rendement van 38% (Casus 3 in Hoofdstuk 6) komt dit neer op
een afvangpercentage van 99.999%, wat nog een uitdaging betekent voor verdere ontwikkeling.

3.2 Thermodynamische kringprocessen en proces keuze
De warmte die gecreëerd wordt met de verbranding van ijzer kan via een thermodynamisch kringproces
omgezet worden in mechanische arbeid. Er zijn verschillende thermodynamische processen, ieder met
sterk variërende eigenschappen. Een overzicht van de belangrijkste eigenschappen en bevindingen zijn
hieronder gegeven in Tabel 3.2 en Tabel 3.1.
Tabel 3.2 Vergelijking van kringprocessen. Voor bronnen zie Bijlage V

Kringproces
Stirling

Theoretisch
thermisch
piekrendement
(***)
60%-70% (****)

In de
praktijk
gerealiseerd
rendement
tot ±30%

Vermogenschaal
<100 kW

GT (Brayton open cyclus)
CCGT(*)
(Brayton gesloten cyclus)
Rankine (stoom)

tot ±60%

tot ±40%

10kW-100MW

tot ±60%

< 30%

≤ 20 MW

tot ±50%

tot ±40%

100kW-1 GW

sH2O (**)

tot ±60%

tot ±50%

100MW-1GW

sCO2 (**)

tot ±60%

25-30%

≤ 10MW

x

tot ±60%

100MW-1GW

Combined Brayton / Rankine
*

Relatief
specifiek
vermogen(*****)

CCGT staat voor Closed Cycle Gas Turbine. Dit is een Brayton cyclus waarbij de verbranding in een
externe verbrandingskamer plaats vindt. De warmte wordt via een warmtewisselaar in het proces
gebracht.
**
s staat voor superkritisch
***
Dit is het maximale rendement van het reversibele proces zelf bij praktisch te realiseren
temperaturen. Dit is fundamenteel en ter indicatie gebruikt voor de fysieke beperkingen van de
processen. Bij systemen met een eventuele ketel is het rendement van de ketel buiten beschouwing
gelaten
**** Voor de Stirling cyclus is dit rendement gelijk aan het Carnot rendement. Dit is het maximale
rendement dat fysisch haalbaar is voor een thermodynamisch kringproces.
***** Specifiek vermogen staat voor de grootte van de machine. Aangenomen is dat de massastroom
direct hiermee correleert. Deze aanname geld met uitzondering van sCO2, zie hiervoor de
nuancering in de volgende paragraaf.
x,
Theoretisch rendement hangt erg af van de gemaakte configuratie.
!,
Dit is een restwarmte installatie die werkt op lage temperaturen.
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Tabel 3.3 Toepassingen inclusief voor- en nadelen van verschillende kringprocessen

Type kringproces

Toepassing

Overig

Stirling

Experimentele onderzeeër (SAAB),
afvalverbranding (Yanmar)

Slecht bij dynamische
belasting

Brayton

Breed industrieel en ook in schepen

Goed bij dynamische belasting

EFGT (Externally Fired Gas
Turbine)

Experimenteel

De grootte van de warmtewisselaar is bij grote schaal de
voornaamste belemmering

Rankine (Stoom)

Grote industriële schaal. Tot in de
jaren tachtig nog breed in de
scheepvaart; hierna vooral in niche
(LNG carriers)

Slecht bij dynamische
belasting; lange opstarttijd

sH2O (Superkritische
stoom)

Grote industriële schaal
(Elektriciteitscentrales)

Relatief dure installatie (t.o.v.
een op basis van Rankine)

sCO2 (Superkritische CO2)

Experimenteel / waste heat recovery

Nog laag TRL

Gecombineerde Brayton/Rankine-cyclus

Grote industriële schaal
(Elektriciteitscentrales)

Veel mogelijke configuraties;
Eigenschappen configuratieafhankelijk

In dit project zijn de verschillende potentiële kringprocessen uitvoerig vergeleken. Alle bevindingen en
gedetailleerde omschrijvingen vindt men in Bijlage V. Geconcludeerd kon worden dat drie processen voor
de scheepvaart interessant zijn. Dit zijn de traditionele Rankine-Stoomcyclus, de superkritische stoomcylus
(sH2O) en de sCO2 cyclus.
De Stirling-cyclus en EFGT zijn afgevallen omdat deze processen al decennia tegen technische problemen
aanlopen waardoor de theoretische potentie vooralsnog onbereikbaar lijkt. De Brayton en Gecombineerde
cyclus vallen ook af vanwege het feit dat het niet mogelijk is om ijzer intern in het proces te verbranden
zoals dat in een normale gasturbine gebeurt. Dit is in de jaren 50 uitgebreid geprobeerd met kolen, maar
bleek niet te werken.
Van de drie eerdergenoemde cycli lijkt de traditionele stoomcyclus de meest geschikte cyclus in een eerste
ontwikkelingsstap. De stoomcyclus heeft zich breed bewezen in de industrie, en voorheen in de
scheepvaart. Hoewel rendementen vroeger voor de relatief kleine systemen op schepen een stuk lager
waren dan weergegeven in Tabel 3.2, heeft Mitsubishi recentelijk een systeem op de markt gebracht dat
naar verwachting een rendement heeft boven de 35% inclusief ketelrendement. Wel moet er rekening mee
gehouden dat een stoomcyclus op het gebied van dynamische belasting en draaien in deellast slecht
presteert. Hier zal in de distributie naar het hulpbedrijf en voorstuwing rekening mee gehouden moeten
worden.
De sH2O en de sCO2 cycli zouden in de toekomst hogere conversierendementen mogelijk kunnen maken.
Met name de sCO2 cyclus kan in de toekomst potentie bieden in schepen omdat, op de ketel na, de plant
tot 10 keer compacter kan zijn dan een traditionele cyclus met stoom, zie Bijlage 95. Echter bevindt deze
cyclus zich nog in een vroeg stadium van ontwikkeling.
In voorgaande paragrafen is altijd uitgegaan van de nominale variabelen van een systeem, ofwel het
draaien op vollast, echter is het gewenst om daarnaast ook te kijken wat er met rendementen gebeurt als
het systeem op deellast draait. Het spectrum aan mogelijkheden om zowel het thermische vermogen van
de ketel als het vermogen van de krachtcyclus te regelen zijn te veel om mee te nemen in dit onderzoek.
Een mogelijkheid voor het regelen van de krachtcyclus is het gebruik van een Rankine Compression
Gasturbine (RCG). Deze toepassing is gericht op het efficiënt en snel kunnen regelen van de output
belasting, een vereiste die een stoomturbine mist door haar traagheid.
De RCG is een add-on op een normale stoomcyclus, waarbij de stoomturbine zorgt voor het comprimeren
van lucht en een gasturbine deze verhitte lucht weer expandeert en omzet in arbeid.
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3.3 Modelleren van het systeem
Om een uitspraak te kunnen doen over de invloed van verschillende parameters of het rendement van het
systeem, is een mathematisch model gemaakt in Matlab van zowel het verbrandingsproces als van het
kringproces. Het kringproces is in dit geval dus de stoom-/Rankine cyclus.
Een stoomcyclus kan op veel verschillende manieren worden uitgevoerd. Men kan kiezen voor een
zogenaamde ‘Simpele cyclus’ waarin zich alleen de vijf basiscomponenten bevinden. Dit zijn: Een ketel,
een turbine, een condensor, een pomp en een ontluchter. Echter kan deze cyclus uitgebreid worden met
extra componenten zoals een herverhitter, voorverwarmer en dergelijke. Dit om het rendement van het
proces te verhogen (met maximaal 10%). De Mitsubishi UST (Ultra Steam Turbine) plant is een voorbeeld
van een dergelijke uitgebreide stoomcyclus. Een vergelijking van een uitgebreid systeem naast een simpel
systeem is gegeven in Bijlage VII.
Vanwege de experimentele aard van project is alleen een simpele cyclus gemodelleerd in combinatie met
de verbranding. De verbrandingscyclus is gemodeleerd aan de hand van kennis die vergaard is in het
ontwerpen van een reeds gerealiseerd systeem. Dit systeem is de zogenaamde MP100 brander, een
100kW test opstelling reeds in gebruik voor onderzoek door Technische Universiteit Eindhoven, zie Figuur
3.3. 5

Figuur 3.3 Visualisatie van 100 kW demonstratie

Een schematisch overzicht van het uiteindelijk gerealiseerde model is gegeven in Figuur 3.4.
De componenten verbonden met de
blauwe lijnen voeren de stoomcyclus
uit, alle andere lijnen verbinden
componenten gerelateerd aan de
verbrandingscyclus. De processen
komen samen in de ketel, wat het
centrale component is. Tabel 3.4
koppelt de (cruciale) componenten
eerder beschreven in dit hoofdstuk
aan de afkortingen gebruikt in Figuur
3.4. Een detailomschrijving van álle
componenten is te vinden in Bijlage
VII.
Figuur 3.4 Schematisch overzicht van
het
mathematisch
gemodelleerde
ketelsysteem en de gemodelleerde
stoomcyclus

Voor de MP100 hebben TU/e en SOLID de krachten gebundeld met EM Group (brandertechnologie,
automatisering en assemblage), Romico (stoffiltratie met een RPS), HeatPower (keteltechnologie).
5
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Tabel 3.4 Componenten inclusief afkortingen

FAH, BAH
PRE
DS, FED, DISP
COMB

Verbranding
Oxide afvangsysteem
Warmteterugwinning
Dispergeersysteem
Brander

Ketel
T
CON
DAE
P

Stoomcyclus
Turbine
Condensor
Ontluchter
Pomp

Uiteraard is dit model onder voorbehoud gezien het vroege stadium van ontwikkeling waarin deze
technologie zich bevindt.

3.4 Resultaten
Het scala aan parameters dat gevarieerd kan worden en de effecten die optreden, is te breed om allemaal
te behandelen in dit onderzoek. Echter zijn er vier parameters die een zeer grote invloed op het systeem
lijken te gaan hebben.
1. Uitlaatgastemperatuur
2. Het effect van de warmte-afvang van oxides op het rendement van het verbrandingssysteem.
3. De invloed van warmtestraling op de benodigde hoeveelheid EGR.
Minder EGR betekent een kleiner afvangsysteem.
4. Het effect van het verbrandingssysteem rendement op de uiteindelijke energiedichtheid van de
brandstof. *
5. Het effect van het kringproces rendement op de uiteindelijke energiedichtheid van de brandstof.
De aannames waarop de resultaten zijn gebaseerd zijn de volgende:
•

•
•

De temperatuur van het mengsel van verbrandingsgas en –deeltjes mag in verband met de
materiaalbeperkingen van de convectieve warmtewisselaars maximaal 1200 C worden.
(Convectieve warmtewisselaars zijn de warmtewisselaars waar het hete gas direct mee in
contact komt.)
Het verbrandingsgasmengsel, en dus ook de vliegoxides verlaten het systeem op 100 °C.
Het verlies van warmte van het ketelsysteem naar de omgeving (los van de uitlaatgassen) is ca.
5% van het thermische vermogen. Dit is een grove aanname die verificatie vereist bij verder
onderzoek.

Uitlaatgastemperatuur
Hoewel deze parameter op papier het eenvoudigst te behandelen is zal deze in praktijk een centrale rol
spelen in het ontwerpen van de ketel. Aangenomen is dat het verbrandingsmengsel het systeem verlaat
op een temperatuur van 100 °C. Deze waarde is gebaseerd op in de literatuur gevonden conventionele
ketelsystemen. In dit rapport is ervan uit gegaan dat deze temperatuur realistisch is voor een nog te
ontwikkelen ketel voor ‘ijzer als brandstof’.

Warmte-afvang oxides
Op het moment van schrijven van dit rapport is het nog onduidelijk wat de verhouding tussen valoxides en
vliegoxides gaat zijn. Hoewel er van uit gegaan kan worden dat de vliegoxides mee afkoelen met het
gasmengsel is het nog onduidelijk op welke temperatuur de valoxides de ketel zullen verlaten. Daarom is
in Figuur 3.5 het rendement van de ketel uitgezet tegen de invloed van de verdeling tussen val- en
vliegoxides voor verschillende afscheidingstemperaturen van de valoxides.
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Figuur 3.5 Uitgezet is de efficiëntie van het verbrandingssysteem/ketel tegen het aandeel valoxides. Nfly is 0.9
betekend dat 90% vliegoxides zijn en dus 10% valoxides. Dit is gedaan voor verschillende temperaturen waarop de
valoxides de ketel verlaten.

In paragraaf 3.1 werd al duidelijk dat een groot gedeelte van de warmte zich in de oxides kan bevinden.
Dit wordt teruggevonden in de resultaten gepresenteerd in Figuur 3.5. Indien het aandeel valoxides erg
groot is, en deze het systeem op een hoge temperatuur verlaten verlaagt dit het rendement aanzienlijk.
Verder onderzoek en ontwikkeling van de ketel moet hier meer duidelijkheid over scheppen. Wél is het
duidelijk dat in dat geval warmte teruggewonnen moet worden uit de valoxides.
Hierbij moet echter in acht genomen worden dat zich op dat moment zéér veel warmte in de oxides bevindt.
Dit wordt duidelijk uit Figuur 3.6. In dit figuur is de temperatuur tot welke verbrandingslucht kan worden
voorverwarmd (puur uit de warmte van de valoxides) uitgezet tegen het aandeel valoxides.

Figuur 3.6 Uitgezet is tot welke temperatuur de verbrandingslucht voorverwarmd kan worden met de warmte uit de
valoxides aan de hand van het aandeel valoxides. Dit weer voor verschillende temperaturen waarop de valoxides de
ketel verlaten.

In het uiterste geval bevindt zich genoeg warmte in de oxides om de lucht voor te verwarmen tot 700 °C.
Dit is vele malen hoger dan tot nu toe gebeurd in andere toepassingen. In dit geval zou er overwogen
moeten worden om de warmte uit de oxides direct in het thermodynamische kringproces te stoppen.

Invloed van warmtestraling
Door tijdens de verbranding direct de warmte die vrijkomt in de vorm van straling af te vangen kan de
temperatuur van het gasmengsel gereduceerd worden. In dat geval hoeft er minder EGR (recirculatie van
verbrandingsgassen) gebruikt te worden waardoor de uitlaatgassenstroom die gefilterd moet worden een
stuk kleiner is. Het is echter nog onduidelijk hoeveel stralingswarmte er direct afgevangen kan worden. De
invloed hiervan kan echter groot zijn zoals duidelijk wordt uit de waardes gegeven in Figuur 3.7.
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Figuur 3.7 Invloed van directe afvang van stralingswarmte op de gas massastroom

Indien 50% van de warmte afgevangen kan worden via straling is er bijna geen recirculatie meer nodig. Dit
scheelt uiteindelijk meer dan 60% in de totale gasstroom. Daarnaast is er ook nog een klein voordeel in de
verhoging van het rendement van een paar procent.

Invloed van het rendement op energiedichtheid
Uiteindelijk heeft het omzettingsrendement van het totale systeem een grote invloed op de energiedichtheid
van de brandstof. Het omzettingsrendement wordt opgemaakt uit het ketelrendement en het
kringprocesrendement samen. Wat het effect van de combinatie van beide is op de feitelijke
energiedichtheid van de brandstof is weergegeven in Tabel 3.5.
Tabel 3.5 Specifieke energie en energiedichtheid van ijzer als brandstof voor een schip. Bij de specifieke energie is
gerekend met het gewicht van de zwaardere oxides.

Proces type
Basis LD Rankine (50/50-Mag/Hem)
Basis LD Rankine
Basis LP Rankine
Basis HD Rankine
HD Rankine, UST estimation*
Supercritische H2O**
Schatting voor sCO2

Ketel-system
[%]

Rankine
[%]

Totaal
[%]

70
70
89
89
89
x
89

26
26
26
34
37
x
55

18
18
23
30
33
47
49

Specifieke
Energie
[kWh/kg]
0.253
0.261
0.332
0.434
0.472
0.674
0.702

Energiedichtheid
[kWh/l]
0.89
0.91
1.16
1.52
1.65
2.36
2.46

*

Mitsubishi heeft geen efficiëntie gepresenteerd van de UST (Ultra Steam Turbine) installatie. Wel
zijn de inlaatdruk en inlaattemperatuur van de turbine bekend waarmee een schatting gemaakt is
van het rendement.

**

Dit is het rendement van de gehele plant. Echter is dit een plant op Gigawatt schaal, wat minstens
een ordegrootte groter is dan op een schip. Voor een schip zal deze efficiëntie waarschijnlijk iets
lager zijn (≤40%).

Uit Tabel 3.5 kan worden opgemaakt dat zowel het ketelrendement als het rendement van het kringproces
een grote invloed hebben op de energie die uit de brandstof gehaald kan worden. Gezien de hoge dichtheid
van ijzer zal dit een zeer grote rol gaan spelen.
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3.5 Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat zowel het rendement van de ketel als het rendement van het kringproces
een grote rol spelen om de massa van de aan boord mee te nemen hoeveelheid brandstof zoveel mogelijk
te beperken vanwege de hoge massadichtheid van ijzer.
De ketel zelf zal zo efficiënt en zo compact mogelijk ontworpen moeten worden, niet alleen vanwege de
beperkte ruimte aan boord, maar ook om zo veel mogelijk warmte over te dragen op het kringproces.
Warmteterugwinning uit de oxides is hierbij van groot belang. Tot ongeveer 40% van de warmte kan zich
in de oxides bevinden. De mate van verdeling tussen ‘koude’ vliegoxides en relatief hete val-oxides bepaalt
waar deze warmte teruggewonnen moet worden. De verdeling zal erg afhangen van het ontwerp van de
boiler. Het kan een extra uitdaging zijn om de warmte af te moeten vangen uit de oxides die zijn afgevangen
uit de gasstroom.
Wat verder een grote invloed kan hebben op de compactheid van het systeem is de grootte van de
benodigde filtersystemen. De filtersystemen zullen 99,999% van de deeltjes af moeten kunnen vangen,
maar zullen ook in grootte zeker beperkt moeten blijven. Deze deeltjesgrootte-eis is gebaseerd op de Euro
VI uitstootnorm. Om deze systemen zoveel mogelijk in grootte te beperken zal de uitlaatgassenstroom zo
klein mogelijk gehouden moeten worden. Hiermee wordt gedoeld op zo min mogelijk EGR, wat de
efficiëntie van het systeem ook ten goede komt.
Naast de ketel is dus ook een hoge efficiëntie van het kringproces erg belangrijk. Vanuit technisch oogpunt
heeft de traditionele stoomcyclus voor in de nabije toekomst de meeste potentie. De implementatie ervan
in schepen zal vooral een industrieel gericht project zijn. Dit is in het heden echter al veel gebeurt en ook
momenteel vinden op dit gebied nog ontwikkelingen plaats en wordt dus niet gezien als grote hindernis.
In dit hoofdstuk is naast de traditionele stoomcyclus, de superkritische CO2 cyclus naar voren gekomen
als een proces met veel potentie voor toepassing in de scheepvaart. Het systeem zou tot 10 keer zo
compact kunnen zijn en tot een paar procent efficiënter dan een traditionele stoomcyclus. Deze techniek
is nog in een vroeg ontwikkelingsstadium en daarom is niet verder meegenomen in deze rapportage.
Verwacht wordt dat, indien deze technologie het stadium bereikt dat het technisch te implementeren is, de
positie van ijzer als brandstof aanzienlijk versterkt wordt.
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Hoofdsysteem 1 en 2: Brandstofsystemen
In dit hoofdstuk zijn de bevindingen met betrekking tot het behandelen van ijzer- en ijzer-oxidepoeder
binnen het schip beschreven. Zeker zijn deze bevindingen ook relevant voor het transport tussen schip
en wal. Welke bevindingen dit zijn wordt behandeld in Paragraaf 4.5. Verder bleek dit hoofdsysteem
grotendeels buiten de scope van dit project te vallen en wordt het niet verder behandelt.
Onder behandelen van bulkmaterialen vallen, naast opslag en transport, ook nog andere voor dit project
relevante behandelingen, dit zijn gedoseerde extractie, dispersie en warmte-extractie. In de eerste
paragraaf worden deze behandelingen, en waar ze in het schip plaatsvinden beschreven.
Per handeling zijn veel verschillende soorten systemen beschikbaar. Al vroegtijdig kon de conclusie
getrokken worden dat het exacte ontwerp van de benodigde systemen problemen zijn voor verdere
systeemontwikkeling, die in een latere fase aangepakt moeten worden.
De kern van dit hoofdstuk ligt dan ook op de inventarisatie van de parameters die nodig gaan zijn als input
voor deze verdere systeemontwikkeling. Deze parameters worden over het algemeen opgedeeld in de
volgende categorieën:
•
•
•

De materiaaleigenschappen waar bij de behandeling rekening mee gehouden moet worden
De toepassing (hoeveelheden, massastromen etc.)
De omgeving/lokale parameters

Behalve voor de handeling ‘transport’, gaat dit rapport niet dieper in op de selectie van systemen. Dit is
voor de handeling ‘transport’ wel gedaan vanwege de significante rol die dit systeem speelt en de grote
invloed op de systemen eromheen en daarmee op het verdere scheepsontwerp.
Tot concrete oplossingen komt deze inventarisatiestap niet, maar wel tot schattingen van de benodigde
vermogens, ruimte en eventuele extra eisen waar rekening mee gehouden moet worden.

4.1 Handelingen met betrekking tot aan-boord-bulktransport
Het behandelen van bulkmaterialen kan worden opgedeeld in 5 algemene categorieën, die binnen het
schip allemaal doorlopen worden. Zie Figuur 3.4 uit Hoofdstuk 3.
•
•
•
•
•

Opslag:
Bunkers en dagbunkers
Extractie, vaak in combinatie met dosering:
Uit de bunkers, dagbunkers en van de vlieg- en valoxide deeltjes
Transport:
van bunker naar dagbunkers, van dagbunkers naar branders, van afvang naar bunkers
Ontladen/dispersie:
in bunkers en dagbunkers, dispersie van poeder voor branders
Overige handelingen:
Wellicht nog warmte extractie uit de ijzeroxides

Binnen iedere categorie is een breed scala aan systemen beschikbaar, elk met andere eigenschappen en
voor andere toepassingen. Ook kunnen systemen meerdere functies verrichten. Zo kunnen schroeven
ingezet worden als transport, maar tegelijk als extractie en doseersysteem. Vergelijkbaar maken
tremels/trechters -die als functie extractie vervullen- deel uit van de opslag.
De verdeling voor dit project is daarom als volgt.
•
•
•

De opslag zal behandeld worden in combinatie met de extractie uit de betreffende container
Het transport tussen de systemen zal los behandelt worden
Speciale handelingen, zoals de behandeling van de warme oxides en de dispersie van het
ijzerpoeder.
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4.2 Opslag
De grootste hoeveelheid HFO en MDO, de thans meest gebruikte scheepsbrandstoffen, bevindt zich over
het algemeen in bunkertanks. Meestal bevinden deze zich in ruimtes die anders ongebruikt zouden blijven,
en, in verband met de stabiliteit, ook laag in het schip liggen. Tot 2007, voordat MARPOL artikel 73/78 van
kracht werd, was dit voornamelijk in de dubbele bodem en onderkant van de dubbele zijwanden van een
schip. In schepen van ná 2007 zit de brandstof opgeslagen in tanks die zich los van deze scheepshuid
bevinden.
IJzer-, en ijzeroxidepoeder zijn bulkmaterialen is vaste vorm. Hierbij moet rekening gehouden worden met
andere parameters dan bij vloeistoffen. Wat mogelijk is met vloeistoffen geldt niet vanzelfsprekend voor
bulkmaterialen. Denk hierbij aan schotten die door de opslagtanklopen. Deze paragraaf gaat dan ook met
name in op het inventariseren van de parameters, en niet op het ontwerpen van zulke opslagruimtes.

Product parameters
De voornaamste materiaalparameters waar rekening mee gehouden moet worden bij het ontwerpen van
een systeem, zijn de volgende:
•

•
•
•
•
•
•

De relatief hoge dichtheid van het ijzer en ijzeroxide poeder. Hierbij komt dat de genoemde
dichtheden in paragraaf 2.3 de losse bulkdichtheden zijn, welke lager zijn dan de gecomprimeerde
bulkdichtheden.
Deeltjesgrootte, -verdeling en –vorm
Cohesie-/ stoffigheids- en adhesie-eigenschappen
Hoek van inwendige wrijving en wrijvingshoek (dit zijn parameters die een grote invloed hebben
op het ‘stromingsgedrag’ van het poeder en de stabiliteit van het ijzerpoeder in tanks)
Stabiliteit en dynamisch vloeistofgedrag van ijzerpoeder onder invloed van scheepsbeweging
Vochtgevoeligheid
Explosiegevaar van ijzerpoeder

In de rest van deze paragraaf zullen deze parameters verder toegelicht worden.
De eerste 4 eigenschappen hebben voornamelijk invloed op de dimensionale eigenschappen van de
opslag. Dit om verschijnsels als boogvorming, pijpvorming of gehele blokkering van de stroming te
voorkomen. Zie Figuur 4.1.
Hoe de opslag vorm wordt gegeven is pas relevant in een
latere
ontwikkelingsstap
en
hangt
naast
de
materiaalparameters af van de ontwerpeisen van het
schip. Mogelijke opties die tijdens dit project naar voren
zijn gekomen zijn verticale silo’s, horizontale
silo’s/cilinders en opslag in speciale containers. De keuze
van welk opslagmiddel gebruikt zal moeten/ kunnen
worden vergt nog nader industrieel onderzoek, in
samenhang met het onderzoek naar materiaaltransport
aan boord en van en naar de wal (en verder); dit alles in
nauwe samenhang met onderzoek naar hoe een en ander
in een scheepsontwerp ingepast kan worden.
De laatste twee eigenschappen -contact met vocht en
explosiegevaar- zullen hebben betrekking op de
atmosfeer in de opslagruimtes. Direct contact met water
zal voorkomen moeten worden, zeker als het zout
zeewater betreft, waardoor het onvermijdelijk is om een
gesloten opslagsysteem te implementeren. Daarnaast
kunnen door vocht en zuurstof te onttrekken uit de bunkers
het explosiegevaar en de luchtvochtigheid gereguleerd
worden.
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Figuur 4.1 Figuur overgenomen uit [4.2].
Mogelijke stromingsverschijnselen in
bulksilo's

Een manier waarop dit zou kunnen is door gekoelde uitlaatgassen te gebruiken. Uiteraard zullen deze
gekoelde uitlaatgassen nog een beperkt deel zuurstof en waterdamp bevatten.
Onderzoek zal daarom nodig zijn om aan te tonen welke hoeveelheid vocht en zuurstof toelaatbaar zijn in
de bunkers en of in de markt beschikbare inert-gas-generatoren toepasbaar zijn.
Daarnaast zal verder onderzoek naar álle eigenschappen nodig zijn voor de gebruikte poeders. Voor deze
rapportage is een verkenning gedaan in de beschikbare literatuur met betrekking tot deze eigenschappen.
Geconcludeerd kan worden dat hier veel over te vinden is, maar dit lastig te koppelen is aan de gebruikte
poeders. Vooral omdat veel eigenschappen aan elkaar gecorreleerd zijn. Zo kan er bijvoorbeeld geen
conclusie getrokken worden met betrekking tot de cohesie eigenschappen omdat deze gegevens niet te
vinden zijn voor de gebruikte deeltjesgrootte. Daarnaast is hier bijvoorbeeld ook weer de verdeling voor
nodig, die nog onbekend is. De eenvoudigste aanpak hiervoor zal waarschijnlijk zijn doormiddel van reeds
bedachte experimenten.

Toepassingsparameters
De toepassingsparameters waar rekening mee gehouden moet worden zijn:
•
•
•
•

De resulterende ijzeroxides zijn 1.4 keer zwaarder dan het initiële ijzer
Gewenst is dubbel gebruik van de bunkerruimtes
Verhoogde temperatuur van de oxides
De opslagcapaciteit

Deze parameters worden in de volgende alinea’s verder toegelicht.
Bij de opslag is een van de voornaamste
randvoorwaardes dat naast het ijzerpoeder er ook
opslagcapaciteit beschikbaar moet zijn voor de
resulterende ijzeroxides. Bij het scheepsontwerp en de
operationele planning moet hiermee dus rekening
worden. Hoewel de resulterende ijzeroxidedeeltjes
zwaarder zijn neemt het volume van het poeder amper
toe. Alleen ijzerpoeder dat voor het eerst in de ijzercyclus
wordt geïntroduceerd zorgt voor een toename in volume,
zie hiervoor paragraaf 2.3. Het kan dus erg gunstig zijn
om de bunkerruimte waar eerst ijzer in zat te gebruiken
om het ijzeroxide poeder in op te slaan.
Hoewel het in dit onderzoek bij voorbaat niet uitgesloten
was, lijkt het waarschijnlijk niet mogelijk om de extractie
van ijzerpoeder en de depositie van ijzeroxide poeders
tegelijktijdig uit en in de zelfde bunker plaats te laten
vinden, zonder dat de poeders met elkaar mixen. Dit
komt doordat de massa stromen van bulkmaterialen in
silo’s en bunkers zelden uniform is.

Bediscussieerd is of voor ijzer als brandstof
het draagvermogen (Deadweight of Dw) van
het schip niet geherdefinieerd zou moeten
worden. Men zou ook het omgekeerde proces
kunnen beschouwen, n.l. waarbij met
ijzeroxidepoeder volgeladen bunkers als
accu’s worden gezien, die onderdeel
uitmaken van het schip en dus in het
scheepsgewicht worden meegenomen. Bij
het ‘bunkeren’ van het schip met energie
wordt het ijzer-oxidepoeder vervangen door
ijzerpoeder, dat lichter is. Het deadweight van
het schip is dan het verschil tussen het
Deplacement (Massa van de waterverplaatsing) en de som van laadvermogen, bemanning, drinkwater enz., dus zonder brandstof!

Twee opties die haalbaarder geacht worden zijn de volgende. Een fysieke mobiele scheiding installeren in
de bunker(s) of één extra bunker gebruiken als buffer bunker. Zie figuur 7.
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Figuur 4.2 Voorbeelden van dubbel gebruik van bunker ruimte

De eerste optie (Systeem 1) vereist een mechanisch gecompliceerd systeem. Daarnaast creëert de eerste
optie een nieuw probleem. Het lossen en laden van beide soorten poeders blijft gelimiteerd tot 1 kant van
de bunker. Zo kan het ijzerpoeder alleen via de bovenkant van de bunker verwijderd worden, en het
ijzerpoeder alleen via de onderkant geladen worden. De beschikbare oplossingen voor systeem 1 zijn
gecompliceerd en om die reden waarschijnlijk niet praktisch bruikbaar. Optie 2 (Systeem 2) wordt daarom
gezien als de optie met de meeste potentie.
Een extra onderzoeksvraag die beantwoord moet worden voordat één van de gesuggereerde systemen
geïmplementeerd kan worden is tot welke mate besmetting toegelaten kan worden. Omdat dezelfde
bunkers gebruikt worden zullen er ongetwijfeld ijzeroxide deeltjes tussen het ijzer raken en andersom. In
het onderzoek moet daarom meegenomen worden tot welke mate dit getolereerd kan worden.
Verder zal in het ontwerp rekening gehouden moeten worden met de verhoogde temperatuur waarmee
ijzeroxide uit het ketelsysteem komt. De bodemoxides zullen het systeem op een hogere temperatuur
verlaten dan de vliegoxides. Hoe hoog deze temperaturen exact zijn is nog onbekend. Hoogstwaarschijnlijk
zullen de temperaturen van de vliegoxides gelijk zijn aan die van de uitlaatgassen, wat rond de 100 graden
Celsius zal zijn. Voor bodemoxides kan dit een paar honderd graden Celsius hoger uitvallen omdat deze
direct uit de boiler komen. In de huidige situatie (HFO) wordt de brandstof in de bunkers rond de 40-50
graden Celsius gehouden. Een belangrijk vraagstuk is tot hoeverre dit aansluit bij de opslag van ijzer en
ijzeroxide poeders. Zorgen deze temperaturen voor onveilige situaties en moet er verder terug gekoeld
worden, of zouden hogere temperaturen tolerabel zijn mits dit geen probleem is voor de constructie van
het schip.
De laatste parameter is de capaciteit van de opslag. Deze hoeveelheid is erg casus specifiek, wat verder
in detail behandeld wordt in Hoofdstuk 6. Uitgaande van de resultaten uit Hoofdstuk 3 voor een huidig
realiseerbaar systeem (een UST plant als power cyclus) kan een eerste grove schatting gemaakt worden
van de benodigde hoeveelheid opslagcapaciteit. Uit Hoofdstuk 3: per kilogram wordt ongeveer 0.66 kWh
geproduceerd. Dit komt neer op 36 ton ijzer per MW per dag.

Omgevingscondities en randvoorwaarden
De voornaamste omgevingscondities waar rekening mee gehouden moet worden zijn:
•
•

Luchtvochtigheid en zoutgehalte van de lucht
de optredende trim en slagzij van het schip en de scheepsbeweging.
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Zoals beschreven in paragraaf 4.3.1. zal direct contact met water vermeden moeten worden, en zal er
rekening mee gehouden moeten worden met de toelaatbare (zilte) luchtvochtigheid in de bunkers. Verdere
details, en ontwerpparameters voor mogelijke systemen zijn verder beschreven in dezelfde paragraaf.
Echter moet hier dus nog een parameter aan toe gevoegd worden. Deze parameter is dat het systeem de
opslag op je juiste luchtvochtigheid moet houden, ín een zilte omgeving.
Met betrekking tot stabiliteit, trim en slagzij van het schip zal uitgezocht moeten worden in hoeverre hier bij
het ontwerpen van de diverse systemen hier rekening mee moeten houden. Met name de vraag tot welke
hoek gravitatie gerichte (dispersie)systemen zoals hoppers nog naar behoren werken is belangrijk voor het
ontwerpen van een robuust opslagsysteem. Daarnaast zal het vrije oppervlakgedrag van het poeder
onderzocht moeten worden om tot een geschikt ontwerp van een opslag te komen. [19]

4.3 Transport
De componenten beschreven in Hoofdstuk 3 moeten met elkaar verbonden worden. Naast het bepalen
van de ontwerpparameters zal in deze paragraaf verder ingegaan worden op reeds beschikbare systemen,
voornamelijk om inzicht te krijgen in de benodigde vermogens.

Product parameters
De benodigde productparameters kunnen verschillen per systeem. Zo is de hoek van inwendige wrijving
wél van toepassing voor transportbanden, maar niet zo zeer voor pneumatische systemen. Echter indien
de parameters uit paragraaf 4.2.1. voor de opslag bepaald zijn dekt dit de materiaal parameters benodigd
voor alle systeemvormen, echter op één belangrijke parameter na, n.l. abrasiviteit.
Abrasiviteit is in meer detail beschreven in paragraaf 2.3.4. De verwachting is dat zowel het uit recycling
verkregen ijzerpoeder als het ijzeroxidepoeder gemiddelde tot sterke abrasieve eigenschappen vertonen.
Bij pneumatisch transport van bijvoorbeeld zinkoxides zijn extra harde bochtstukken nodig vanwege de
abrasieve eigenschappen van het zinkoxide poeder. IJzeroxides zijn nog harder dan zinkoxides en het is
goed mogelijk dat hierdoor de abrasieve eigenschappen hiervan dus nog sterker zijn. Een duidelijke
conclusie kan echter nog niet worden getrokken, en de conclusie is dan ook hetzelfde als de conclusie van
paragraaf 4.2.1. Deze is dat een uitgebreid onderzoek naar de relevante eigenschappen nog uitgevoerd
moet worden.

Toepassingsparameters
De toepassingsparameters variëren per transportsectie. Aan de hand van het systeem schema
weergegeven in Figuur 3.4 Hoofdstuk 3 kunnen de volgende secties onderscheiden worden.
1. Transport van ijzer vanuit de bunkers naar ‘dagtank’ en dispergeersysteem in de machinekamer
2. Transport van ijzer vanuit dispergeersysteem naar de branders (pneumatisch, omdat de brander
met een ijzerpoeder-luchtmengsel gevoed wordt)
3. Transport van bodem/val oxides naar de bunkers
4. Transport van afgevangen vlieg oxides naar de bunkers
De parameters zijn de volgende:
Parameter

Sectie

Massastroom en afstand

1,2,3,4

Hoge homogeniteit

2

Compactheid

1,2,3,4

Vermogen

1,3,4

Up-time

1,2,3,4

Behoud productkwaliteit
Deze parameters zijn hierna verder toegelicht..
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Voor al deze secties zijn de te transporteren hoeveelheid en afstand de eerste toepassingsparameters die
bepaald moeten worden. Net zoals bij de opslag moet er rekening mee gehouden worden dat de val- en
vliegoxides een bulkdichtheid hebben die ongeveer 1.4 keer hoger is dan die van het ijzer. De massastroom
van de val- en vliegoxides samen is ten gevolge hiervan dus ook 1.4 keer hoger dan die van het ijzerpoeder.
De transportsystemen hoeven geen strakke homogene stroming te hebben, behalve het pneumatische
transport van het dispergeersysteem naar de branders. Dit is wel onder de voorwaarde dat er voldoende
buffercapaciteit is voor het dispergeersysteem van het ijzerpoeder.
Twee vooral in scheepstoepassingen relevante parameters zijn de beperkte beschikbare ruimte en de
route die het transportsysteem binnen het schip af moet leggen. De poeders zullen hoogstwaarschijnlijk
(afhankelijk van de constructie) per compartiment zowel horizontaal als verticaal getransporteerd moeten
worden.
Het benodigde poedertransportvermogen kan een grootte invloed hebben op de efficiëntie van het systeem
als geheel en mag niet verwaarloosd worden. Met name de secties waarbij grotere afstanden afgelegd
worden -lees van de bunkers naar de machinekamer en terug- is het mogelijk dat de vermogens aanzienlijk
worden. Dit zal in de loop van dit hoofdstuk duidelijk moeten worden.
Hiernaast zal er rekening gehouden moeten worden met up-time en onderhoud van de systemen. Het niet
functioneren van een enkel systeem zal, afhankelijk van de capaciteit van de buffers het gehele systeem
in bepaalde tijd stil leggen. In een later stadium zal gekeken moeten worden naar het instaleren van
eventuele back-up systemen en de grootte van de buffers.
Een laatste parameter die van toepassing kan zijn op alle secties is behoud van kwaliteit van het product.
Vooralsnog is nog niet gekeken naar de beschadigingen die de systemen toebrengen aan de deeltjes, en
in welke mate dit invloed heeft op de processen. Verwacht wordt dat deze invloeden ook niet groot zijn, en
de focus op dit gebied pas in een later stadium relevant is.

Selectie potentiele systemen
In de industrie vindt men verschillende transportmogelijkheden voor het transport van bulkgoederen. In dit
rapport zijn de volgende onderscheidingen gemaakt:
•
•
•
•
•
•

Transportbanden en emmertransportbanden
Sleeptransportbanden en en-masse-conveyors
Lucht-mechanischel conveyors
Pneumatisch tweefase- of vliegtransport
Schroeftransport
Tril/schudgoot

Ieder systeem heeft uiteraard zijn eigen voordelen, nadelen en eigenschappen. Veel systemen kunnen
worden uitgerust met extra componenten die sommige nadelige effecten verminderen, bijna altijd wel weer
tegen extra kosten (+ ruimte en energie). In Bijlage IX worden alle systemen in detail en per parameter
beschouwd. Deze paragraaf zal aan de hand van de belangrijkste parameters en de bevindingen
beschreven in Bijlage IX een voorselectie proberen te maken voor een geschikt systeem. Dit zodat een
schatting van het benodigde vermogen en de benodigde ruimte gemaakt kan worden.
Voor sectie 1, 3 en 4 (transport van en naar de bunkers) lijkt pneumatisch tweefase-transport vooralsnog
de meest geschikte oplossing. Dit type systeem wordt met succes toegepast voor zink en zinkoxides,
waarvan de eigenschappen grof vergelijkbaar zijn met ijzer en ijzeroxides. Door de hoge snelheden kan
een kleine leiding de benodigde hoeveelheid poeder (0.35 kg ijzerpoeder per seconde per MW)
transporteren. Het systeem is gesloten en kan een route met bochten en hoogteverschillen af leggen. Er
moet rekening mee gehouden worden dat met name ijzeroxide een stuk harder is dan zink en zinkoxide,
en daardoor veel sterker abrasief gedrag kan vertonen. Hierdoor zullen de transportsnelheden mogelijk
lager moeten zijn. Echter moeten ze wel bóven de kritische snelheid blijven. Wat deze snelheid is, is nog
niet duidelijk omdat de verdeling van deeltjesgrootte, en de dichtheid van de deeltjes nog niet volledig
bekend is. Een ander mogelijk nadeel is het hoge vermogen dat nodig is voor pneumatisch transport. In
verhouding tot andere transportmethodes vereist pneumatisch vliegtransport veel hogere vermogens van
1-5 kW/(th*100m). Zie Bijlage IX voor de berekening.
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Twee systemensoorten die niet te vroegtijdig uitgesloten moeten worden zijn lucht-mechanische- en
sleeptransportsystemen. Deze systemen gebruiken minder energie en kunnen beter overweg met
abrasieve materialen. Beiden zijn net zoals pneumatische systemen gesloten.
Luchtmechanische systemen zijn sterk in het transporteren van lastige en abrasieve bulkmaterialen. De
afstand is wel beperkt tot enkele tientallen meters en ze zijn intensiever in onderhoud en duurder in de
aanschaf.
Betreffende het behandelen van abrasieve materialen worden over sleeptransportsystemen door
verscheidene bronnen verschillende eigenschappen gemeld. De meeste bronnen concluderen dat een
sleepsysteem prima abrasieve materialen kan transporteren, mits de transportsnelheid beperkt blijft.
Echter door de hoge vulgraat, zie Figuur 8, kan het systeem compact blijven. Een nadeel is ook deze
systemen over het algemeen duur zijn in de aanschaf. De redenen om andere systemen niet als geschikt
te beschouwen zijn te vinden in Bijlage IX.

Figuur 4.3 Vulgraat van veschillende soorten systemen

Het transport van sectie 2 (Transport van ijzer vanuit dispergeersysteem naar de branders) kan erg bondig
behandeld worden, aangezien dit transport alleen maar pneumatisch en met lucht uitgevoerd kan worden,
omdat de brander van een brandbaar mengsel voorzien moet worden. Hierbij zal met dezelfde zaken
rekening gehouden moeten worden als met het eerdergenoemde pneumatisch transport. Daarbij komt de
randvoorwaarde dat dit transport uniform moet zijn om de branders van een constant en homogeen
mengsel te voorzien zodat de gewenste verbranding gerealiseerd wordt.
Concluderend kan gesteld worden dat een pneumatisch systeem vooralsnog de voorkeur geniet. Echter,
mochten er in een specifiek ontwerpproblemen zijn met de implementatie van een pneumatisch systeem,
met name met betrekking tot de abrasieve eigenschappen van de poeders, dan zijn er een aantal
alternatieven die uitkomst kunnen bieden.
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4.4 Extractie, dispersie en warmte extractie
Extractie en ontladingssystemen -vaak voeders of feeders genoemd- zijn in de basis transportsystemen,
onderdeel van een transportsysteem, onderdeel van een opslagsysteem of een combinatie hiervan. Een
voorbeeld hiervan is een zogenaamd schroefvoeder, weergegeven in Figuur 4.4,

Figuur 4.4: Figuur overgenomen uit [4.5]. Voorbeeld van een feeder

Als geheel heeft het systeem de functie om te zorgen voor een goed gedoseerde extractie van het materiaal
uit een container. Het systeem kan echter worden opgedeeld in een hopper en een schroef. Het eerste
onderdeel wordt in dit rapport als onderdeel van de opslag beschouwd, het tweede onderdeel kan als
transportsysteem worden gezien. Omdat de ontwerp parameters voor zowel opslag als transportsystemen
al behandeld zijn zal dat in deze paragraaf niet opnieuw gedaan worden.
Binnen het systeem zoals voorgesteld in het vorige hoofdstuk zijn verschillende feeders nodig. Een aantal
van deze feeders zullen redelijk standaard systemen zijn, zoals de systemen voor extractie uit de bunkers.
Deze systemen zullen niet verder beschouwd worden, en zullen aan de hand van de eerdergenoemde
parameters ontworpen moeten worden.
Er zijn echter wel een aantal feeders in het systeem die aan speciale eisen zullen moeten voldoen. Dit zijn
de feeders/extracters die de hete vlieg- en valoxidedeeltjes moeten behandelen en mogelijk de
feeder/dispergeerder die de dosering naar de branders levert.
Betreffende de val- en vliegoxidedeeltjes is nog niet geheel duidelijk hoe de verdeling zal zijn en op welke
temperatuur deze deeltjes aankomen. Het opstellen van concrete parameters is dan ook lastig. Wel kunnen
de volgende verwachtingen worden opgesteld:
Het is aannemelijk dat de vliegoxides het systeem ergens rond de 100 °C verlaten, maar koeler
opgeslagen moeten worden. Het is dus goed mogelijk dat de vliegoxides gekoeld moeten worden.
Afhankelijk of het transportsysteem deze functie op zich kan nemen zou dit gedaan moeten worden
door het extractie systeem.
•
De valoxides zullen het systeem op een zeer hoge temperatuur van een paar honderd graden
Celsius verlaten. Hier zal het extractiesysteem geschikt moeten zijn om mee te kunnen werken,
evenals dat het de warmte uit deze oxides moet verwijderen, vanwege de opslag en verhoging van
de efficiëntie van het systeem. In kolencentrales gebeurt dit veelal via zogenaamde ‘wet-bottom ash
handling’ systemen. Deze systemen zijn echter zeer ruim in omvang en vocht is in ons geval geen
optie. Een oplossing zal dus gezocht moeten worden in een zogenaamd ‘dry-bottom ash handling’
systeem. Kort onderzoek heeft aangetoond dat deze systemen in ontwikkeling zijn, maar hoever
deze hun toepassing vinden is nog onbekend. Op dit gebied ligt dus zeker ook nog een uitdaging.!
•
De laatste feeder die wordt beschouwd is het dispergeersysteem. Dit systeem is verantwoordelijk
voor de hoeveelheid ijzerpoeder, en dus energie die naar de brander gaat. Dit bepaalt het vermogen
en temperatuur van de boiler.
Met betrekking tot het dispergeren is de eerste onderzoeksvraag tot op welke nauwkeurigheid en
homogeniteit dit nodig is voor branders op grote schaal.
•
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Op grote schaal blijft de verbrandingsruimte op een dusdanige temperatuur dat de deeltjes elkaar niet
hoeven aan te steken, maar deze ontbranden omdat de temperatuur in de verbrandingskamer hoger is
dan de ontbrandingstemperatuur van de deeltjes. Deze stap is al bereikt met de 100kW brander opstelling
in het ‘Metal Power’ project. Deze opstelling maakt gebruik van een schroefvoeder. Hoewel dosering
hiermee goed mogelijk is, is de aanstroom niet volledig uniform. Desalniettemin functioneert de brander en
het lijkt dan ook dat er enige speling mogelijk is in de massastroom.
Voor grotere systemen met meerdere branders is er nog een extra vraagstuk. Wordt de massastroom
geregeld via meerdere systemen die aan/uit geschakeld kunnen worden óf middels dispergeersystemen
die een variabele massastroom ijzer kunnen leveren. Het valt buiten dit rapport om hier een keuze in te
maken behalve dat gezegd kan worden dat beide opties mogelijk zijn. Momenteel wordt er dus gewerkt
met een brander die een variabele massastroom kan krijgen vanuit het dispergeersysteem. Echter zou het
goed mogelijk kunnen zijn dat voor een bepaalde casus een aan/uit systeem eenvoudiger en beter
toepasbaar is. Deze keuze is iets voor een later stadium.
Geconcludeerd kan worden dat van deze drie systemen het behandelen van de valoxides wat betreft de
transportsystemen de grootste uitdaging gaat worden. Hoewel het realiseren van een uniforme en
gedoseerde dispersie op een schip ook een uitdaging kan zijn, lijkt het vooralsnog dat dit niet heel
nauwkeurig hoeft, en dat dit daarmee niet de voornaamste belemmering gaat vormen op dit gebied.

4.5 Van de wal naar het schip visa versa
De verdeling van soorten behandelingen gemaakt in paragraaf 4.1 kan ook gemaakt worden voor de
walsystemen. Ook hier geld voor iedere behandeling dezelfde opdeling in de drie soorten parameters die
hiermee gemoeid gaan. Binnen het tijdspan van dit project was het niet mogelijk hier ver op in te gaan. De
belangrijkste bevindingen zijn:
•
•
•
•

Er zal rekening mee gehouden moeten worden dat naast het laden van ijzer er ook ijzeroxides
gelost moeten worden.
Afhankelijk van het exacte vaarprofiel zal de capaciteit van het laad-/lossysteem een ordergrootte
groter moeten zijn capaciteit dan de transportsystemen binnen het schip.
Er zal niet altijd een ‘directe’ aansluiting met de wal zijn en laden/lossen van brandstof zal wellicht
moeten met bunkerschepen.
Bij opslag en transport moet het poeder afgeschermd worden van omgevingsomstandigheden
zoals regen.

4.6 Conclusies
De problemen binnen opslag en transport zijn bijna volledig engineeringproblemen. Extra onderzoek is
echter wel eerst nodig naar relevante materiaalparameters. Vooralsnog lijkt pneumatisch (tweefase)
vliegtransport namelijk de meest geschikte vorm van transport. Echter moeten hiervoor wel de parameters
die invloed hebben op de kritische snelheid bepaald worden. Ook zal de abrasiviteit verder beschouwd
moeten worden. Dit zal waarschijnlijk het gemakkelijkst gaan middels fysische testen en vergelijkingen met
ander bulkgoederen zoals zinkoxide. De hoge vermogens die normaliter benodigd zijn voor pneumatisch
transport lijken bij eerste benadering echter relatief laag te zijn door de lage massastromen bij de
toepassing van ijzer als brandstof aan boord van een schip.
Verder zal onderzoek nodig zijn naar de invloed van luchtvochtigheid (wat leidt tot mogelijke condens) op
het ijzerpoeder en de veiligheid met betrekking tot explosiegevaar. Dit zal namelijk een grote invloed
hebben op het ontwerp van zowel de systemen als het schip.
Het combineren van deze en de andere eisen gekoppeld aan bulkgoederenbehandeling met de eisen die
vanuit een maritiem technologisch perspectief zou een uitdaging kunnen zijn. Maar er zijn op dit gebied
geen baanbrekende innovaties nodig.
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De twee voornaamste systemen uit dit hoofdstuk die voor maritieme toepassing ontwikkeling nodig hebben
zijn:
•

•

Het implementeren van een compact systeem dat warmte droog terug kan winnen uit hete
oxidepoeders. Hierbij met de voetnoot dat koelende transportsystemen wel al bestaan, dus dat
ook hier wel al een stevige basis voor is.
Het gebruiken van de gekoelde uitlaatgassen om een semi-inerte omgeving te creëren in de
opslagtanks. Dit om explosiegevaar te verminderen en de luchtvochtigheid laag te houden tegen
condensvorming.
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Hoofdsysteem 3: Omzetting van mechanische energie naar
voortstuwing en hulpbedrijf
Voor het gemak wordt de installatie die zorgt voor de rotatie-energie, en beschreven is in hoofdstuk 3, in
dit hoofdstuk kortweg de ‘motor’ genoemd. De mechanische rotatie-energie moet uiteindelijk omgezet
worden in voortstuwing en elektriciteit voor het hulpbedrijf. Men vindt hier in schepen momenteel drie type
systemen voor:
1. Direct aangedreven schroeven
2. Volledig elektrisch aangedreven systeem
3. Hybride systemen
In dit rapport wordt met een direct aangedreven systeem, een systeem bedoeld waarin het vermogen
benodigd om de schroefas aan te drijven volledig geleverd wordt door één of meerdere (hoofd)motoren via
een volledig mechanische koppeling. Elektriciteit voor het hulpbedrijf kan in dit type systeem gegenereerd
worden met een as-generator of via één of meerdere generatorsets.
Met een volledig elektrisch aangedreven systeem wordt een systeem bedoeld waarbij de schroefas volledig
wordt aangedreven door een elektromotor. Deze elektromotor verkrijgt zijn energie via één of meerdere
generatorsets. Deze sets genereren tegelijkertijd de elektriciteit benodigd voor het hulpbedrijf.
Bij hybride aandrijving is er een directe aandrijving via een as-generator gekoppeld aan een elektrisch
systeem met generatorsets. Hybride systemen zijn er in een breed spectrum, aangezien een ontwerper in
theorie oneindig veel componenten kan toevoegen, en aan elkaar kan koppelen. Wat toelaatbaar is hangt
erg af van de specifieke casus.
In deze rapportage wordt er van uitgegaan dat de lezer al voorkennis heeft over deze systemen en bekend
is met de onderdelen, en de voor- en nadelen. Dit vormt namelijk de basis voor de bevindingen en
onderzoeksvragen met betrekking tot het implementeren van een ‘ijzer verbrandingssysteem’ als
hoofdmotor. Dit wordt beschreven in de volgende paragraaf. Indien de lezer niet beschikt over deze
voorkennis kan een uitgebreide omschrijving gevonden worden in Bijlage X.

5.1 Voortstuwing en hulpbedrijf voor een ijzerpoedersysteem
Er is dus een breed scala aan configuraties mogelijk voor de voortstuwing en het hulpbedrijf. De exacte
configuratie zal ook nog eens heel erg afhangen van het type schip waarvoor het systeem ontworpen moet
worden. Evenals bij transport in Hoofdstuk 5 gaat het echter grotendeels over ontwerpproblemen. Deze
rapportage heeft hier niet het doel toe om deze op te lossen. Net als bij het transport kunnen echter wel de
parameters benoemd worden waar rekening mee gehouden moet gaan worden tijdens het ontwerpen.
•
•

Deellast
Dynamisch gedrag

Tevens is een uitgangspunt voor het ontwerp de dimensionering van de dergelijke configuraties, deze
zullen ook significante rol spelen.
Wanneer men uitgaat van een schip dat het grootste gedeelte van de tijd op de ontwerpsnelheid vaart,
waar ook de rijnborg voor ontworpen is, blijkt uit bovenstaande studie dat directe aandrijving van de schroef
zal zorgen voor de meest efficiënte configuratie. Echter indien een schip een wisselend vaarprofiel heeft
met veel verschillende vaarsnelheden dan zal het systeem vaak inefficiënt en onzuinig opereren. In deze
omstandigheden zou men pleiten voor het gebruik van een hybridesysteem of configuratie met een
verstelbare-spoed-schroef (CPP), waardoor de motor op nominale condities kan blijven draaien. Ook
wanneer men het dynamisch gedrag van schepen bekijkt in de ordegrootte van meerdere seconden, zal
bij slechte weeromstandigheden een snelle dynamische reactie nodig zijn.
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Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 biedt een stoomturbine momenteel de meeste potentie in combinatie met
een ijzerverbrandingssysteem. Een stoomturbine-installatie is echter niet goed in dynamische belasting,
en ook zeer inefficiënt in deellast.
Alle casussen waarnaar gekeken wordt betrekken schepen die lange duur op hun ontwerpsnelheid varen.
Men zou dan geneigd zijn, gezien de bevindingen genoemd in de vorige paragraaf, om te gaan voor een
directe schroefaandrijving vanwege de hoge efficiëntie. Dit in combinatie met een systeem dat de
dynamische belasting op kan vangen. Dit zou een accu, dieselgeneratorset of gasturbine kunnen zijn
afhankelijk van de casus.
Wat niet verwaarloosd mag worden is dat de stoomturbine draait met een hoog toerental. Iets waar de
bevindingen van het onderzoek van bron [2] geen rekening mee houden. In dit onderzoek is uitgegaan van
lage en mediumspeed dieselmotoren. Echter ligt het toerental van een stoomturbine respectievelijk 30 tot
5 keer zo hoog. Dit vereist significant grotere tandwielkasten en introduceert extra verliezen. Gegeven dat
een stoomturbine slecht dynamisch te regelen is zou een elektrisch overbrengings-systeem uitkomst
kunnen bieden.
Tenslotte kan gezegd worden dat de regeling van het energiesysteem en de configuratie van aandrijving
en hulpbedrijf sterk van elkaar afhankelijk zijn in het ontwerpproces. De ontwerpparameters die benodigd
zijn -de mate van deellast en de mate van dynamische reactie op verstoringen- zullen altijd leiden tot
afwegingen. En welke keuzes men hierin maakt is een discussie die altijd bij elk scheeps- en
energiesysteemontwerp blijft spelen. Het is dus te vroeg om te zeggen hoe dit hoofdsysteem er uit gaat
zien. Het is wel met zekerheid te zeggen dat er een extra bron of buffercapaciteit nodig zal zijn voor het
opvangen van dynamische belasting. Of hiervoor een accu, brandstofcellen, een gasturbine of een
dieselgenerator het beste past kan hier dus niet geconcludeerd worden.

[5.1]
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Gdyni, vol. 79; 2013. p. 66–76.
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Casusstudie
Bij een haalbaarheidsstudie kunnen geen sluitende conclusies worden getrokken zonder een economische
analyse. Om dit te doen is een studie naar de Total Cost of Ownership (TCO) voorgesteld, welke als
resultaat een kostprijsindicatie en ontwikkelbehoefte oplevert, de doelstelling van werkpakket 3.
Om tot een kostprijsindicatie te komen moet een inschatting worden gemaakt van de kosten van
deelsystemen. De ijzer-brandstof-cyclus kent deelsystemen waarvan de ontwikkeling zich in verschillende
fase van technologische volwassenheid bevindt. Dit heeft directe gevolgen op de foutmarge van de
schattingen van zowel de investeringskosten als de operationele kosten. Deelsystemen op een laag TRL 6
kennen logischerwijs een hogere foutmarge dan deelsystemen welke nog beperkte industriële ontwikkeling
nodig hebben. Uit een gevoeligheidsanalyse van deze kostprijsindicatie zullen vervolgens aanbevelingen
komen voor de benodigde onderzoeksinspanning/ontwikkelbehoefte. Met deze aanbevelingen kunnen de
haalbaarheid en aantrekkelijkheid van ijzer als brandstof voor schepen worden vastgesteld.
In dit hoofdstuk worden de resultaten verkregen uit voorgaande hoofdstukken gebruikt om tot gedegen
casusstudie te komen, waarin verschillende groottes van schepen doorgelicht worden. De casussen
betreffen de containerschepen ‘Rijnborg’ en ‘Emma Maersk’ alsmede het onderzoeksschip ‘Pelagia’,
waarvan de scheepsdetails in dit hoofdstuk volgen. Zoals vermeld in hoofdstuk 2 is de ‘Rijnborg’ de
hoofdcasus van dit onderzoek. Van dit schip is veel data door Royal Wagenborg verstrekt. Om te
analyseren wat opschaling met de economische haalbaarheid van het ijzersysteem doet, is de ‘Emma
Maersk’ aan deze casusstudie toegevoegd. De containercapaciteit van dit containerschip is 6,5 keer groter
dan die van de ‘Rijnborg’.
In aanvulling daarop is ook de ‘Pelagia’ meegenomen in de casussen, een oceaan-gaand
onderzoeksschip. Dit is gedaan omdat een schip van deze grootte zich uitstekend zou kunnen lenen voor
een eventueel vervolgproject waarin wellicht een volle schaal prototype aan de orde kan komen, zoals
vermeld in hoofdstuk 7.

6.1 Schepen
In deze casussen wordt een kostenindicatie van ijzer als brandstof voor een maritieme toepassing gegeven
met betrekking tot zowel operationele als investeringskosten (OpEx, resp. CapEx) van:
•
•
•

Onderzoeksschip ‘Pelagia’ van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)
Containership ‘Rijnborg’ van de Nederlandse rederij Royal Wagenborg
Containership ‘Emma Maersk’ van het Deense AP Moller-Maersk

In Tabel 6.1 zijn de hoofdafmetingen en andere specificaties te vinden van deze benchmarkschepen,
alsmede de blokcoëffiënt (volheidscoëfficiënt) en waterlijncoëfficiënt welke een indicatie geven van de
vorm van het schip. Hieruit is op te maken dat deze drie referentieschepen, zowel wat betreft afmetingen
als vaarsnelheden geschikt zijn voor een interessante business casus.

RV ‘Pelagia’

MV ‘Rijnborg’

MV ‘Emma Maersk’

TRL = Technology Readiness Level, variërend van TRL 1 (fundamenteel onderzoek) t/m TRL 9
(marktintroductie)

6
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Tabel 6.1 Scheepsgegevens

Referentieschepen
1

2

3

RV ‘Pelagia’

MV ‘Rijnborg’

MV ‘Emma Maersk’

Aantal TEU [-]

9

1.700

11.000+

Lengte over alles (Loa) [m]

66

176,0

397,7

Lengte over Loodlijnen (Lpp) [m]

60

167,0

376

Breedte (B) [m]

12,8

23,7

56,6

Zomerdiepgang (T)

4,2

7,7

15,5

Blokcoëfficiënt (Cb) [-]

0.51

0,69

0,7

Waterlijn coëfficiënt Cw [-]

0.70

0,8

0.69

Deplacement (zout water) Δ [t]

1671
0.1

1.0

11.0

Kruissnelheid (max) [kn]

9 (11)

14 (19)

20 (27)

Huidig verbruik [g/kWh]

199

176

162

Verhoudingsgetal naar deplacement [-]

Beide containerschepen zijn nog steeds redelijk representatief voor huidige nieuwbouwschepen, ondanks
latere technologische verbeteringen na het bouwjaar van de schepen (2006-2007). Hierbij is aangenomen
dat de huidige klasse containerschepen zoals de Triple-E serie van Maersk in deze studie overeenkomt
met casus 3. De ‘Pelagia’, casus 1, is ondanks haar leeftijd (bouwjaar 1991) en specialisatie voor
onderzoek, voor dit doel redelijk representatief voor kleine zeegaande schepen, maar vooral nuttig om in
de casusstudie op te nemen voor een eerste inschatting van grootheden voor de toepassing van
ijzerpoeder.
Meer details van de schepen staan vermeld in 6.4.1.1, waarin deze voor de vermogensbepaling gebruikt
zijn.

Scheepsvariabelen
De casussen zijn beschreven aan de hand van een aantal parameters, namelijk:
•
•
•

Scheepsgrootte
Laadvermogen
Bunkercapaciteit

Zoals beschreven in Hoofdstuk 2, leidt de specifieke energie van ijzer ten opzichte van zware stookolie
(HFO) tot nieuwe ontwerpvragen met betrekking tot vaarafstand, draagvermogen en stabiliteit. Bij eerste
benadering blijkt dat het gewicht van het als brandstof mee zal voeren ijzerpoeder en met name na
verbranding daarvan, ontstane ijzeroxide een forse aanslag te doen op het laadvermogen. Echter is, met
een relatief simpele benadering, een redelijke schatting te maken van de lengte waarmee in een casus
een referentieschip verlengd zou moeten worden, waarbij het operationeel profiel bij ijzer als brandstof
hetzelfde moet blijven als bij zware stookolie. Als het referentieschip (‘Rijnborg’) hetzelfde vaarprofiel blijft
behouden, zo’n 1000 uur op 14 knopen, dan zal het draagvermogen lineair moeten toenemen met het extra
gewicht aan ijzer(oxide)poeder ten opzichte van de benodigde hoeveelheid zware stookolie.
Uit deze schatting, beschreven in Bijlage XII, blijkt dat met een stoomturbine-installatie dat een verlenging
in de orde van 80 – 90 meter nodig is, waardoor het schip zo’n 50% langer moet worden. In het geval
echter van het optimale scenario met een superkritische CO2-cyclus, beschreven in Hoofdstuk 4 met een
cyclusrendement van ca. 45-50% (tegen ca. 35% voor stoom), betekent de extra massa van het
ijzeroxidepoeder een verlenging van rond de 50 meter, een derde van de lengte.
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Deze verlenging is dus vooral nodig om extra draagvermogen te creëren. Hierdoor ontstaat extra
scheepsvolume voor de extra ruimte die een dergelijke installatie nodig lijkt te hebben en dat eventueel
ook nog voor lege containers. Echter er is al snel geconstateerd dat deze scheepslengtes voor een, naar
de stand van de techniek geoptimaliseerde stoomturbine-installatie, minder realistisch zijn. Bovendien lijkt
een dergelijke verlenging in combinatie met de zware brandstofbunkerinhoud nog wel een constructieve
uitdaging.
Daarom is een reële alternatieve keuze gevonden in het beperken van het brandstofgewicht, uiteraard
onder gelijktijdige acceptatie van een kleiner vaarbereik. Dit is overigens een oplossing die bij meerdere
andere alternatieve brandstoffen aan de orde lijkt.
Als de massa van zware stookolie (HFO) één op één wordt vervangen voor die van ijzeroxidepoeder, kan
het huidige scheepsontwerp wél meegenomen worden bij verdere berekeningen. Hierdoor blijft ook het
laadvermogen en de hoeveelheid mee te nemen lading gelijk. Hierbij wordt er echter wel vanuit gegaan
dat de massa en ook het volume van de energie-installatie voor beide brandstoftypen gelijk blijft.
Bovenstaande variabele, het laadvermogen voor de lading, wordt ook wel de betalende lading of payload
genoemd. Variatie in dit laadvermogen van deze casussen zal recht evenredige variatie van
bunkercapaciteit opleveren.

6.2 Aanpak casussen
6.4.3 P&ID

6.2
Aanpak
6.3
Casussen

6.4.3
Componentenlijsten
MARIN

6.4.2 Concept
Systeemontwerp

6.4.4 CapEx
TCO

6.1.1
Referentie
Schepen

6.5.1
Variabelen

6.6
Haalbaarheid

6.5.2 OpEx

Figuur 6.1 Plan van Aanpak

Gevoelsmatig en in analogie met eerdere innovaties lijkt ook de economische haalbaarheid van de
toepassing van ijzer als brandstof voor schepen waarschijnlijk afhankelijk van de scheepsgrootte. De
hoopvolle verwachting is dat de kosten-batenverhouding van een dergelijke energie-installatie schaalt naar
een relatief positief effect voor grotere schepen. Om dit beeld te kunnen bevestigen, en daadwerkelijk met
waardes te onderbouwen, is een analytische inschatting uitgevoerd van de Capital Expenditures (CapEx)
en de Operational Expenditures (OpEx), respectievelijk de investeringskosten en de (terugkerende)
operationele kosten.
In Figuur 6.1 is het plan van aanpak voor bovenstaande inschatting weergeven. Aan de hand van de
scheepsgegevens is een concept-systeemontwerp gemaakt voor elk van de drie schepen. Ieder systeem
is ontworpen op basis van technisch haalbare oplossingen zoals die bij deze studie naar voren zijn
gekomen. Door deze werkwijze lijken de kostenschattingen voldoende nauwkeurig om op grond daarvan
trendmatige uitspraken te doen. Voor het concept-systeemontwerp zijn Proces & Instrumentation Diagrams
(P&ID’s) gemaakt welke de benodigde input levert voor de componentenlijst. Het systeemontwerp is via
een iteratief proces verbeterd aan de hand van tussentijdse bevindingen en het ontwerp is daarvoor
gecorrigeerd.
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De componentenlijst levert tevens de input voor het brandstofverbruik van de schepen bij een bepaalde
vaarsnelheid, en hiermee dus ook een indicatie van de brandstofkosten binnen het totaal van de
operationele kosten.
Het deel binnen de operationele kosten van de ijzerinstallatie bestaat uit de recycleprijs van het ijzer,
onderhouds-, rente- en verzekeringskosten.
De CapEx en Opex zullen samen het totale kostenplaatje schetsen, de gevraagde TCO. In paragraaf 0
beschrijft de gevoeligheidsanalyse hoe voor de deelsystemen de globaal aangenomen foutmarge van 50%
beperkt kan worden of juist onzekerder kan worden. Naast deze gevoeligheidsanalyse is ook een analyse
gedaan in samenwerking met onderzoeksinstituut MARIN naar de positie van ijzer als brandstof in vergelijk
met de andere alternatieven voor de scheepvaart.

6.3 Casusomschrijving
Om vanuit verschillende oogpunten te kunnen kijken naar ijzer als brandstof voor schepen zijn meerdere
scenario’s gebruikt voor hoofdcasus de ‘Rijnborg’. Ook zodat meerdere, mogelijke businessmodellen voor
de toepassing verkend kunnen worden.
In de ‘Rijnborg’ casus wordt gekeken naar verschillende benaderingen, aangezien ijzerpoeder vanwege
de grote soortelijke massa daarvan, meer draagvermogen vereist dan fossiele brandstoffen.
1

2

3

In de eerste benadering wordt gekeken naar een schip met een brandstofopslagcapaciteit (massa)
van dezelfde grootte als bij een schip varend op fossiele brandstoffen. Voor beide schepen gelden
dezelfde uitgangspunten (bijvoorbeeld laadvermogen). Het schip dat vaart op ijzer als brandstof zal
echter minder ver kunnen varen. Dit betekent dat het schip dan vaker ijzerpoeder moet bunkeren dan
een zelfde schip varend op fossiele brandstoffen. Als gevolg hiervan zal het businessmodel, waarvoor
geldt dat een schip met één of meerdere havens een contract heeft en daar bunkert, aangepast
moeten worden.
In het tweede scenario wordt gekeken naar een scenario waarin de ’Rijnborg’ de Atlantische Oceaan
kan oversteken. Momenteel vaart het schip bijvoorbeeld regelmatig van Europa naar Canada vv. In
dat geval wordt de brandstofopslagcapaciteit vergroot, waardoor ook het met ijzerpoeder
aangedreven schip een bereik van 3000 nautische mijlen(NM).
In het laatste benadering wordt een scenario verkend waarin de brandstofopslag wordt gehalveerd
ten opzichte van casus (1). Dit heeft als resultaat dat ijzerpoeder vaker gebunkerd moet worden.
Hierbij komt er meer ruimte vrij voor lading, echter neemt de actieradius van het schip af.

De ‘Emma Maersk’ is een containerschip met een bijna zeven keer zo grote containercapaciteit als de
‘Rijnborg’. In deze casus is het relevant om te zien wat zo’n forse opschaling zal betekenen voor een
containerschip van dergelijke grootte. Zoals eerder beschreven is de verwachting dat hierbij voor zowel de
CapEx als de Opex een aanmerkelijke reductie verkregen kan worden voor de specifieke kosten t.o.v. de
‘Rijnborg’. Voor deze casus zal dezelfde benadering worden gekozen als (1) voor de ‘Rijnborg’.
Aangezien casus 3 volgens benadering (1) zonder meer de oceaanoversteek Europa- Noord-Amerika kan
maken met ijzerpoeder als brandstof, is er bij deze casus niet gekozen voor verschillende benaderingen.
De ‘Pelagia’ is een oceaan-gaand onderzoeksschip, dat in deze studie de kleinere klasse schepen
representeert. Onderzocht is of ijzerpoeder als brandstof ook haalbaar is voor kleinere schepen die niet in
de vrachtindustrie varen. De keuze voor casus 1 is mede ingegeven omdat een schip van deze grootte
zich uitstekend zou kunnen lenen voor een eventueel vervolgproject waarin zo mogelijk een full-scale
prototype als aan de orde zou kunnen komen, zoals vermeld is in Hoofdstuk 7.
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6.4 Capital Expenditures (CAPEX)
In deze paragraaf worden voor de drie gekozen referentieschepen de scheepsgegevens, de
vermogensbehoeften, de ontwerpuitdagingen en de benodigde componenten beschreven.
Aan de hand van de beschikbare scheepsgegevens is getracht voor de drie referentieschepen het
benodigde vermogen te bepalen dat het ijzer-verbrandingsproces zal moeten kunnen leveren.
Naast het benodigde vermogen dat is berekend, is een generiek systeemontwerp gemaakt voor de aan
het ijzer-verbrandingsproces aangepaste schepen. Vervolgens zijn de specificaties per systeem
beschreven zullen worden, althans in zoverre nodig om een indicatie van de kostprijs te kunnen
verschaffen.
De resultaten van de berekeningen en specificaties leveren een componentenlijst op, waarvan de globale
aspecten beschreven in 6.4.1. Hierna volgt de kostenberekening voor de investering, welke als
eindresultaat van dit hoofdstuk verwerkt wordt in de totale kostenberekening en opgenomen wordt in de
conclusies.

Ontwerpeisen
6.4.1.1
Vermogensbepaling
Voor het bepalen van het door de energie-installatie te leveren vermogen is een schatting van de weerstand
van de containerschepen gemaakt met behulp van de ‘Holtrop-Mennen’ methode 7. Naast bovenstaande
methode is het programma ‘PROPULSION’ gebruikt om inzicht te geven in het vermogen dat geleverd
moet worden. Dit programma neemt de efficiëntie van de schroef bij verschillende snelheden van schip en
as mee in de simulaties. Daarnaast kan deze inschatting ter verificatie nog vergeleken worden met het
gepubliceerde brandstofverbruik bij verschillen snelheden. Helaas bleken hiertoe alleen van de ‘Rijnborg’
voldoende gegevens beschikbaar te zijn (Bron: Wagenborg).
Zoals beschreven in bovenstaande paragraaf is aan de hand van de verkregen data een schatting gemaakt
van het benodigde vermogen als functie van de vaarsnelheid. Van daaruit kan de benodigde hoeveelheid
te bunkeren ijzerpoeder voor een bepaald vaarprofiel worden berekend, deze is mede afhankelijk van het
constante vermogen dat vereist is voor het hulpbedrijf.
Nader onderzoek naar de vaarprofielen van de schepen resulteert in het totaal gevraagde vermogen. Dit
is voor deze casus de nominale output van de installatie. Hierbij is vastgesteld dat ontwerpsnelheden van
respectievelijk veertien, twintig en negen knopen voor de schepen gelden. Hierbij is uitgegaan van de
bestaande romp-schroef combinatie. Bij casus 3 komt een snelheid van zeven knopen naar voren voor het
meest optimale brandstofverbruik. In de praktijk blijkt het schip, uit oogpunt van vaartijd, met snelheden
tussen de vijftien en twintig knopen te varen. Aan dit argument is prioriteit gegeven voor deze casus.
Het benodigd asvermogen is nu vastgesteld uit de vermogenskrommes, hetgeen is opgesomd in Tabel
6.2.
Tabel 6.2 Vermogensvraag casusschepen

CASUS

1

2

3

Vereiste snelheid [kn]

9

14

20

Vermogensvraag [kW]

1.000

5.000

50.000

Ontwerpkeuzes en -aannames
In deze paragraaf zijn de ontwerpkeuzes en uitdagingen kort toegelicht voor een generiek ontwerp dat
toegepast is voor het systeemontwerp van de casusschepen. In Bijlage XIV is het P&ID van dit
conceptontwerp weergeven met daarbij de uitgebreidere beschrijving van de systemen.

Op de MKC-website staan, na een account te hebben gemaakt, deze bepalingen voor casusschepen 2
en 3 gegeven.
7
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Voor transport en opslag van het ijzer- en ijzeroxidepoeder zijn systemen gebruikt die veel perspectief
bieden voor het ontwerp op korte termijn.
Voor de opslag is simpele opslag van het poeder in van een (nader te onderzoeken) coating voorziene
tanks uitgegaan. Wanneer het ijzerpoeder is verbrand wordt het terug getransporteerd naar de lege
bunkertanks, hiermee is een simpele en efficiënte ruimteinname mogelijk. Echter vereist dit wel een extra
(lege) bunkertank bij vertrek, ter voorkoming van menging van ijzer- en ijzeroxidepoeder.
Het transport wordt gedaan d.m.v. suspensie. Wanneer ‘Dilute Phase (twee fase lucht) Transport’ wordt
toegepast vergt dit slechts een klein aandeel in het totale vermogen van het schip. Ter indicatie, voor de
‘Rijnborg’ met een machinevermogen van 5 MW is tijdens nominaal bedrijf een vermogen van 15 tot 30
kW nodig voor beide poederstromen.
Voor de verbrandingsinstallatie is onderverdeeld in 3 sub componenten:
•
Branders
•
Ketel
•
Luchtsysteem
De verwachting is dat het tweede systeem voor de meeste kosten zal zorgen binnen de installatie. De
branders en het luchtsysteem zijn binnen ketels vaak geïntegreerd in de kostprijs van de ketel.
In deze casusstudie is de aanname gemaakt dat deze kosten inbegrepen zijn bij de ketel en dus de subcomponenten niet apart beschouwd. Het ontwerp van de ketel is sterk afhankelijk van de krachtcyclus,
waarbij rekening gehouden moet worden met de abrasie door de ijzeroxidedeeltjes. In overleg met
ketelleverancier ‘Standard Fasel’ in combinatie met literatuur is een prijsindicatie voor de verschillende
vermogens bepaald.
Zoals beschreven in hoofdstuk 3 zijn er verscheidene manieren mogelijk voor de omzetting van in
ijzerpoeder opgeslagen energie naar rotatie-energie. Uit deze inventarisatie is gebleken dat het gebruik
van een ‘Rankine cyclus’ een bij de huidige stand van techniek haalbare methode is. Een installatie die
hiervoor op de markt beschikbaar is en voor het generiek ontwerp is gebruikt, is de Mitsubishi Ultra Steam
Turbine Plant. Deze heeft een werkdruk van 100 bar en materialen die geschikt zijn voor temperaturen tot
560 °C [6.5].
Door een breed scala aan configuratie mogelijkheden en onderzoeksvragen over het omzettingssysteem
naar mechanische energie, als beschreven in Hoofdstuk 5, zijn de kosten van dit systeem niet
meegenomen. Voor alle mogelijke alternatieve brandstoffen zullen deze distributiesystemen benodigd zijn
en gevolgen hebben voor de CapEx. Door het groot aantal ontwerpparameters en de complexiteit van dit
deelsysteem is geen kostenindicatie gemaakt, echter zal dit wel vereist zijn voor het juiste vergelijk van de
alternatieven. Onderzoeksinstituut MARIN heeft in haar SPEC-tool deze kosten losstaand berekend en
hiermee kan alsnog het vergelijk van alternatieven juist gedaan worden, weergeven in paragraaf 6.6.1.
Zoals in hoofdstuk 5 is beschreven, is de overbrenging van het hoge turbinetoerental naar een generatoróf schroeftoerental kritisch wat betreft de componentprijs en de componentgrootte. Dit zal voor het ontwerp
van een hoge- en tussendruk-turbine gevolgen hebben voor het concept van de tandwielkast. Indien wordt
gekozen voor een volledig elektrisch of hybride ontwerp, is er minder reductie nodig voor het toerental, wat
positief kan zijn voor de efficiëntie en grootte van de tandwielkast.

Componentenlijst
Bovenstaande gekozen deelsysteem-ontwerpen zijn uitgewerkt op basis van proces- en
instrumentatiediagrammen (P&ID’s) van de betreffende systemen. Aan de hand van deze tekeningen zijn
componentenlijsten voor de casussen gemaakt. Zoals beschreven in de aanpak, zijn de prijzen van deze
componenten of combinaties van componenten zo ver mogelijk uitgewerkt voor ieder subsysteem en
verkregen via literatuur of leden van de klankbordgroep van dit MIIP(zie Bijlage XV).
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CapEx overzicht
In Tabel 6.3 is een weergave van de investeringskosten weergeven voor de casussen, waarna de
specifieke CapEx per kW machinevermogen is weergeven in Tabel 6.3. In het overzicht van Figuur 6.2
komt direct naar voren dat de ketelprijs het grootste aandeel heeft in alle casussen en dat opschaling een
gunstig effect heeft voor de investeringskosten. In dit overzicht is geen rekening gehouden met eventuele
redundantie van de installatie en uitgegaan van één enkele ijzerinstallatie.
Prijzen van tandwielkasten zijn vanwege de onzekerheid van de configuratie die hiervoor gebruikt gaat
worden niet meegenomen in de indicatie. Echter zal deze wel degelijk gaan meetellen als kostenpost, net
als de rest van de aandrijving. Turbines voor dergelijke installaties zijn ver ontwikkeld, echter blijft deze
kostenpost een groot aandeel in de CapEx behouden.
Tabel 6.3 CapEx kosten-overzicht voor casusschepen

Casus

1

2

3

Transport & Opslag

€-

€

333

4% €

560

1%

Luchtsysteem

€ -

€

92

1% €

300

1%

Ketel

€

1 600

65% €

4 000

50% €

20 000

47%

Turbines

€

100

4% €

1 006

13% €

8 250

19%

Condensor

€

20

1% €

116

1% €

600

1%

Constructie

€

747

30% €

2 407

30% €

12 840

30%

Totaal

€

2 467

€

7 954

€

42 550

CapEx kostenverdeling
100%
80%
60%
40%
20%
0%

casus 1
Ketel

Constructie

casus 2
Turbines

Transport&Opslag

Figuur 6.2 CapEx kostenverdeling
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casus 3
Condensor

Luchtsysteem

[€/kW]

Specifieke CAPEX
€ 4.000
€ 3.500
€ 3.000
€ 2.500
€ 2.000
€ 1.500
€ 1.000
€ 500
€-

0,1

1

10

100

Asvermogen [MW]
Figuur 6.3 Overzicht van specifieke CapEx inclusief foutmarge

Financiering
De uitgave die gemaakt zijn worden voor de eenmalige
aanschaf van het ijzerpoeder zijn niet meegenomen in de
CapEx en Opex, maar ondergebracht bij de z.g.
‘verzonken kosten’. In Tabel 6.4 zijn deze kosten voor de
casussen weergeven. In Bijlage XV is de opbouw te zien
van de aanschafprijs, alsmede van de recycleprijs voor de
OpEx, waardoor deze op 860 €/ton is aangenomen. De
aanschafprijs is sterk afhankelijk van de eigenschappen
van het poeder, zoals deeltjesgrootte en puurheid.

Tabel 6.4 Verzonken kosten door eenmalige
aanschaf ijzerpoeder

Casus

Verzonken kosten

1

€

107.500

2

€

752.500

3

€

9.555.460

Door aanname van het recyclen van het poeder, meer dan 100 cycli, zijn er verschillende financiële
constructies mogelijk om het ijzerpoeder te financieren. De volgende opties zijn in dit geval relevant:
1. Aanschaffen op tijdstip nul door gebruiker als CAPEX.
2. Financieren door een derde partij,
o waarbij de gebruiker enkel een rentepercentage + overhead betaalt over de aanschafprijs,
waarbij
o het rentepercentage wordt gezien als OpEx, afhankelijk van de door het schip gevoerde vlag.
Tabel 6.5 maakt zichtbaar wat de extra kosten zijn op de CapEx berekening in Tabel 6.3 of de OpEx
berekeningen in Tabel 6.6 zijn. Afhankelijk van de financiële situatie van de gebruiker, zullen andere
financiële constructies interessanter zijn.
Tabel 6.5 Verzonken of brandstofkosten afhankelijk van financiering

Casus
1
2
3

€
€
€

Optie 1
107.500
752.500
9.555.460

€
€
€

Optie 2
4.300
30.100
382.218

Discussie & Conclusie
Voor bovenstaande complete installatie zijn de investeringskosten significant hoger dan de kosten van de
huidige (diesel)installatie in schepen. Een dergelijk systeem draaiend op olie resulteert in een specifieke
CapEx variërend van 400 tot 600 €/kW (Bron Wärtsilä). Wel blijkt een kostenreductie van zo’n 40% mogelijk
bij opschaling voor de specifieke investeringskosten tussen casus 2 en 3.
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In paragraaf 6.6.1 is een vergelijking gemaakt met de andere alternatieven, een vergelijking die in zekere
zin belangrijker is dan met fossiele brandstoffen. Bij deze economische analyse zijn aannames gemaakt
welke nader onderzoek vereisen. Echter bevat het systeem ook veel technologie die niet afhankelijk is van
de gekozen brandstof. Dat maakt ook dat de bovenstaande berekeningen en uitkomsten, die veelal uit
empirische relaties gehaald zijn van de gebruikte literatuur, in overeenstemming komen bovenstaande
kostenindicaties.

6.5 Operational Expenditures (OpEx)
In deze paragraaf wordt een specificatie gegeven van de terugkerende operationele kosten, ook wel
operational expenditures of kort OpEx genaamd.
Deze zijn voor de casussen berekend per duizend uur, het aantal uur dat het referentieschip (casus 2) kan
varen met de nieuwe ontwerpsnelheid. Voor zowel casus 3 als de 1 is hetzelfde aantal uur aangehouden,
aangezien nog geen inschatting gemaakt kan worden hoeveel tijd er per jaar verloren gaat aan onderhoud
voor een systeem op ijzerpoeder

Variabelen
Zoals in paragraaf 1.2.2 uitgelegd, neemt ijzerpoeder door de specifieke energie van ijzer, ook wel
gravimetrische energiedichtheid [energie/massa], genoemd meer draagvermogen in beslag dan fossiele
brandstoffen.
Hieruit volgen drie variabelen die tot elkaar relateren: het laadvermogen, het brandstofgewicht en de
afmetingen van het schip. In het geval dat het brandstofgewicht toeneemt zal, om aan het huidig
scheepsontwerp vast te kunnen houden, ingeleverd moeten worden op laadvermogen. Om aan het huidige
scheepsontwerp vast te houden is een vervolgonderzoek nodig, vanwege de complete verandering van de
energie-installatie, met mogelijke repercussies t.a.v. de voortstuwing. In het vervolg van deze paragraaf is
dus aangenomen dat het schip een ‘black box’ is, echter voorzien van een energiesysteem op basis van
ijzerverbranding en van gebruikelijke lading.

Resultaten
De resultaten van de operationele kosten per duizend uur van de ijzerschepen staan in. De operationele
kosten zijn hetzelfde bij de drie benaderingen van de hoofdcasus aangezien de aanname dat de
bunkercapaciteit lineair schaalt met het laadvermogen, en met de aanname dat de dimensies van het totaal
van de machinekamerinstallaties hetzelfde blijven. Wel moet rekening worden gehouden met een variabel
laadvermogen. Bij een nominale oceaanoversteek van referentieschip 2 gaat ruimte voor 18 TEU verloren,
en bij een halvering van de bunkercapaciteit komt er 5 TEU bij. Daarnaast moet er in de benadering van
een oceaanoversteek langer gebunkerd worden in vergelijking met de eerste casus, en bij een halvering
van de bunkercapaciteit uiteraard vaker.

Tabel 6.6: OpEx overzicht in duizend euro’s per duizend uur, inclusief specifieke prijs in €/kWh machinevermogen

OPEX
Recycle-Fe
Onderhoud
Rente
Verzekering
Totaal

€
€
€
€
€

1
155
62
103
25
345

2
662
199
348
80
1.289

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

3
6.066
1.064
2.084
426
9.639

De eerste post in de operationele kosten zijn brandstofkosten voor het ijzerpoeder. Een recycleprijs van
€115 per ton is aangenomen, welke met name bestaat uit een indicatie van de prijs voor reductie van het
ijzeroxidepoeder zoals beschreven is in Bijlage XV. Deze prijs is aangenomen op €1 per kg ‘groene’
waterstof in een toekomstige waterstofeconomie, wat resulteert in €56 per kg te reduceren ijzeroxide. De
rest van de recyclekosten bestaan uit transport- en distributiekosten.
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Voor het deel aan ijzeroxides dat verloren gaat (gesteld op 0,1% per cyclus), is de aanschafprijs van het
ijzerpoeder opnieuw gebruikt in de OpEx berekeningen

Specifieke OPEX
[€/kWh]

€0,60
€0,40
€0,20
€-

0,1

1

10

100

Asvermogen [MW]
Figuur 6.4 Overzicht van specifieke OpEx inclusief foutmarge

De resultaten per 1000 uur voor de casus 1 en 3 zijn op dezelfde manier berekend als bij de referentieschip
en mede weergeven in Tabel 6.6. De totale operationele kosten komen uit op € 345.000, - en €9.639.000,
- respectievelijk. Een overzicht van de kostenverdeling van de drie casussen van de Opex is te zien in
Figuur 6.5, alsmede het overzicht van de specifieke OpEx in Figuur 6.4.

Recycle-Fe

Operationele kostenverdeling
Rente

Onderhoud

6%
15%

7%
18%

27%

30%

45%

51%

Pelagia

Rijnborg

Verzekering
4%
11%
22%

63%

Emma

Figuur 6.5: Opex kostenverdeling voor de drie casussen

Conclusies
Als er wordt gekeken naar de berekeningen van de operationele kosten van de verschillende kosten, kan
er geconcludeerd worden dat er enige schaalbaarheid is tussen de casus 2 en 3. Casus 3 is 6 tot 7 keer
groter dan de casus 2 op het gebied van containercapaciteit. Ook zijn de totale operationele kosten
ongeveer zeven keer zo hoog. Echter de prijs per kWh is lager, n.l. 19 tegen 26 cent. Dit houdt in dat we
kunnen spreken over relatief lagere kosten bij een groter schip. Hetgeen te verwachten viel!
Deze zelfde schaalbaarheid zien we ook bij casus 1. Hier is de prijs per kWh 30 cent, wat hoger is dan
beide andere schepen. Ook hieruit kunnen we concluderen dat de operationele kosten relatief lager
worden, als het schip groter is.

6.6 Haalbaarheid
Alternatieven
Om een goed beeld te krijgen van de berekende TCO ligt het voor de hand om deze te vergelijken met
andere energiesystemen voor de scheepvaart. Om te beginnen kan de vergelijking gemaakt worden met
een schip dat vaart op diesel, berekeningen hiervoor zijn weergeven in Bijlage XI. Hier is de aanname
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gedaan dat de aanschaf van het systeem €600/kW kost. De prijs van HFO is geschat op €600 per ton, een
gemiddelde van de prijzen in 2018 van het International Energy Agency[3].
Verder zijn dezelfde percentages gebruikt als in de OpEx berekeningen van het ijzerpoedersysteem om
het vergelijkbaar te maken. De gemiddelde levensduur van een systeem op fossiele brandstoffen is
middeld 30 jaar, deze aanname is ook gedaan voor de installatie op ijzerpoeder.
In Figuur 6.6 is te zien dat de specifieke OpEx van de dieselmotoren, logischerwijs, lager is dan van een
ijzerpoeder-installatie. Er kan gesteld worden dat met voldoende ontwikkeling de ijzer-installatie, met name
voor de schepen met grote vermogensvraag, binnen een van de alternatieve opties ligt binnen het spectrum
van alternatieve energiedragers en brandstoffen.
Om dit vergelijk uit te breiden is in Bijlage XVI de output van de SPEC-tool van MARIN gegeven. Hier staan
de zogenaamde ‘Ragone-plots’ voor andere alternatieve technologieën, waarmee bepaald kan worden
welke technologie voor welke casus geschikt is. Deze alternatieve technologieën komen uit de database
van het onderzoeksinstituut, welke bovenstaande CapEx en Opex van de ijzerinstallatie ook heeft
opgenomen hierin. Voor verdere details over de positionering van een ijzerinstallatie en de genomen
aannames is verwezen naar de bijlage.

Specifieke OPEX
€0,60
€0,50

[€/kWh]

€0,40
€0,30
€0,20
€0,10
€-

0,1

1

10

100

Asvermogen [MW]

Ijzer als brandstof

Diesel als brandstof

Figuur 6.6 Specifieke OpEx voor vergelijk met fossiele brandstof

Terugverdienperiode
Om te beslissen of de benaderde CapEx en OpEx van een referentieschip met het ijzerpoedersysteem
realistisch genoeg is, is het niet alleen voldoende om te kijken naar verschillende alternatieven. Net zo
belangrijk is te kijken of er binnen de exploitatie genoeg ruimte is om de kosten binnen redelijke tijd terug
Tabel 6.7: Prijzen per TEU, bron: A.P. Moller -Maersk (2019)

Regio

Prijs per TEU

Interregionaal

€ 656

Noord-Zuid

€ 829

Oost-West

€ 940

Gemiddeld

€845

te verdienen. Dit wordt gedaan door het berekenen van de break-even-afzet, het aantal geladen containers
die moeten worden afgeleverd om de OpEx terug te verdienen. Dit wordt alleen gedaan voor de casus 2
en 3, aangezien zij afhankelijk zijn van deze containers voor hun omzet.
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De prijs per geladen TEU, zoals in het rapport van A.P. Moller-Maersk [1], is gemiddeld € 845. Na het
verschepen van 1.518 geladen TEU per duizend uur zijn de operationele kosten terugverdiend van de
ijzerinstallatie zoals berekend in deze studie. De omzet hierna komt toe aan het terugverdienen van de
CapEx en het maken van winst. Met een containercapaciteit van respectievelijk 1700, 1682 en 1705 TEU,
is dit reëel. Dit is weergeven in Tabel 6.8. Bij de aanname dat er alleen al meerdere keren in een haven
aangemeerd moeten worden om te bunkeren in duizend uur, lijkt het dat er genoeg tijd is om minimaal één
keer het laadvermogen af te leveren. Er is dus genoeg ruimte om de operationele kosten terug te verdienen.
Het rapport van A.P. Moller-Maersk [1] vermeldt ook verschillende prijzen per regio. Zo is de gemiddelde
prijs voor een geladen container die interregionaal wordt verscheept weergeven in Tabel 6.7. Bij een
aanname dat bij casus 2 met eenzelfde bunkercapaciteit (casus 2a) van Noord naar Zuid kan varen, bij
een oceaanoversteek (casus 2b) van Oost naar West kan varen, en bij een halvering van de
bunkercapaciteit (casus 2c) alleen interregionaal, verandert de break-even afzet. Zo wordt de break-even
afzet in het gunstigste geval van casus (2b) 1.370 TEU en in het minst gunstige geval van casus (2c) 1.954
TEU.
Tabel 6.8: Break-evenafzet van beide containerschepen

Case 2

Case 3

Laadvermogen in TUE

1700 TEU

11.000 TEU

Gemiddelde break-even afzet

1518 TEU

1584 TEU

Als voor casus 3 de break-even-afzet wordt berekend, komt hieruit dat de operationele kosten per duizend
uur zijn terugverdiend na het afleveren van 11.300 geladen TEU. Met een containercapaciteit van 11.000
TEU wordt dit wederom als haalbaar beschouwd. Bij een prijs van €940 per TEU bij een oceaanoversteek
van Oost naar West, kan de break-even-afzet teruglopen naar 10.160 TEU. Dit betekent dat bij het
verschepen van containers over de oceaan, de operationele kosten zijn terugverdiend na 10.160 TEU.
Aangezien dit minder is dan één keer de containercapaciteit, wordt dit reëel geacht.
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Economische gevoeligheidsanalyse
Voor de drie casussen is een economische gevoeligheidsanalyse gedaan om te bepalen voor welke reeds
toepasbare technologie nog een extra onderzoeksinspanning nodig is om de aantrekkelijkheid van de
toepassing van ijzer als brandstof voor schepen nog verder te vergroten.
In Figuur 6.7 laat de gevoeligheidsanalyse, in de vorm van een zogenaamde ‘Tornadoplot’, zien van de
componenten van de CapEx. Hierin is te zien hoe onzeker de verschillende prijsberekeningen zijn met
daarbij een inschatting hoeveel procent de echte prijs kan afwijken. Ook is hierin de eenmalige
aanschafprijs van ijzerpoederprijs meegenomen.

Gevoeligheidsanalyse
Aanschaf ijzerpoeder
Ketel
Opslag en transport
Tandwielkast
Verbranding
Constructie
Turbines
Condensor
-150% -100% -50%

0%

50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400%

Figuur 6.7: Tornadoplot weergave van gevoeligheid componenten van CapEx

Hier komt duidelijk naar voren welke systemen extra onderzoeksinspanning nodig hebben en met welke
mate deze nu onzekerheid laten zien in de resultaten van dit onderzoek.
•
•

•
•

•

Economische studie naar de ijzerpoederprijs van zowel de aanschaf- als recycleprijs
Onderzoek naar de ketel
o Met name voor de analyse van de kleinere vermogens, maar ook voor verbetering van het
algemene rendement van de omzetting
Toepassing sCO2 cyclus
o Zoals is vermeld in paragraaf 3.2
Krachtcycli
o Het moet duidelijk worden welke krachtcyclus in combinatie met de toepassing van ijzer
de meest optimale is aan boord van schepen
Poedertransportsysteem
o Systeemoptimalisatie m.b.v. twee-fase CFD
o Optimalisatie van dispersie

Discussie
Momenteel is het varen op alternatieve brandstoffen, d.w.z. CO2-neutraal, duurder dan het varen op HFO.
Echter de consument wordt zich ook steeds meer bewust van de energietransitie en gaat hierdoor druk
uitoefenen op de transportsector. Er wordt hiermee gesuggereerd dat voor een product dat CO2-neutraal
is getransporteerd, wellicht wat meer betaald mag worden. Daarnaast zijn de transportkosten maar een
klein aandeel van de kosten van een product, wat ervoor zorgt dat de kosten van een duurdere brandstof
niet onoverkomelijk zijn. Dit kan betekenen dat de containerprijzen, zoals nu gerapporteerd door A.P.
Moller-Maersk [6.1] in 6.6.2, in de toekomst kunnen toenemen aangezien deze zijn berekend voor een
schip op dat vaart op fossiele brandstoffen.
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Verder is de aanschafprijs van ijzerpoeder onzeker. Zo wordt er in deze studie uitgegaan van
stimuleringsmaatregelen van de overheid die ervoor zorgt dat perfecte competitie ontstaat op de
ijzerpoedermarkt. Dit betekent dat de aanname is gemaakt dat ijzerpoeder op grote schaal zal worden
ingekocht en geproduceerd en dat de verschillende aanbieders zullen concurreren op het gebied van prijs.
De aanschafprijs van ijzerpoeder zal dan steeds goedkoper worden. Echter is het niet zeker dat dit zal
gebeuren. Als klanten het ijzerpoeder na aanschaf meerdere keren kunnen reduceren, betekent dit dat ze
minder vaak ijzerpoeder zullen aanschaffen. Dit kan resulteren in een oligopolie waarin de prijs
hooggehouden worden door een aantal hoofdspelers in de markt.
Een van de andere discussiepunten van de implementatie van een systeem op ijzerpoeder voor de
scheepvaart heeft betrekking tot het vaargebied. Zo is er aangegeven dat een kleiner vrachtschip dat
tussen Scandinavië en Nederland vaart, een interessant casus zou zijn. De overheden en bedrijven van
de Scandinavische landen en Finland zijn meer bezig met duurzaamheid dan de rest van Europa. Deze
vaarroute is niet alleen interessant vanwege verwachte verscherpte regelgeving met betrekking tot de
Baltische zee, maar ook bedrijven die sneller CO2 -neutraal willen transporteren. Hierdoor zou deze regio
eerder open kunnen staan voor het adopteren van een dergelijk systeem.
Een ander discussiepunt richt zich op de doelgroep. Zo wordt geopperd dat consumenten zich meer richten
op duurzaamheid dan de industrie. Een mogelijke casus zou zijn om te kijken naar plezierjachten of
cruiseschepen.
Daarnaast wordt ook gedacht aan de binnenvaart, aangezien daar het frequent moeten bunkeren minder
problematisch lijkt. Een distributienetwerk langs Rijn en Donau is eerder op te zetten dan op een route naar
het Verre Oosten.
Tenslotte moet bedacht worden dat om een werkelijke energietransitie te bereiken er meer nodig is dan
het ontwikkelen en toepasbaar maken van alternatieve brandstoffen. Om het voor maritieme bedrijven
interessant te maken om ‘groen’ te worden zullen de betreffende overheden in VN verband moeten zorgen
voor een gelijk speelveld. Beprijzing van CO2 en NOx-uitstoot kan het verschil maken. Voor de energieinhoud van fossiele brandstoffen wordt immers geen prijs betaald, waarom wel voor de opwekking van
elektriciteit uit zon en wind.
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Roadmap naar de bestelling in 2030 van een prototypeschip dat
vaart met ijzer als brandstof
In de voorgaande hoofdstukken is allereerst gekeken naar de voor toepassing van ijzer als brandstof voor
schepen benodigde technologie. Daarbij is gekeken welke technologie nu al beschikbaar is en waar kansen
liggen om deze technologie, door middel van zowel fundamenteel als industrieel onderzoek verder te
verbeteren. Vervolgens is aan de hand van casestudies gekeken wat de consequenties zijn van toepassing
van deze technologie voor het operationeel profiel van een schip. Dit is gedaan voor schepen in drie
grootteklassen. Hierbij is duidelijk naar voren gekomen dat een keuze voor ijzer als brandstof verregaande
consequenties heeft voor het operationeel profiel van een schip en dat deze alleen acceptabel kunnen zijn
binnen een commercieel gelijk speelveld voor alternatieve brandstoffen t.o.v. fossiel.

7.1 Stip op de horizon
Er is nog een weg te gaan voordat een eerste schip besteld zal worden dat ook daadwerkelijk zal gaan
varen met ijzer als brandstof. Dit is de stip op de horizon van het ontwikkelingstraject. Wij hebben die stip
gesitueerd in 2030. Niet toevallig, omdat dan volgens IMO een emissiereductie met 40% bereikt moet zijn,
om vervolgens in 2050 op 50% reductie uit te komen. (Hierbij geldt 2008, toen de internationale
scheepvaart verantwoordelijk was voor ruim 2,5 procent van de mondiale CO2-uitstoot, als startpunt.)

7.2 Roadmap-bijeenkomst
Om de weg te verkennen naar die stip op de horizon is op 22 november 2019 een Roadmap-bijeenkomst
georganiseerd. Deze bijeenkomst werd gefaciliteerd door Wärtsilä Nederland in Drunen. Hierbij waren 24
personen aanwezig, werkzaam bij diverse industriële partijen, reders, onderzoeksinstituten, adviseurs en
projectgroep-leden.

7.3 Werkwijze
Voorafgaand aan de eigenlijke roadmap-sessie werden een tweetal inleidende presentaties gehouden over
de stand van zaken van het technologisch en economisch haalbaarheidsonderzoek met betrekking tot ‘ijzer
als brandstof voor schepen’ en over alternatieve brandstoffen voor schepen in het algemeen, waarbinnen
deze nieuwe alternatieve brandstof gepositioneerd is.
De centrale vraag van de roadmap-sessie was: “Wat is nodig en welke stappen moeten er genomen
worden voor een opdracht ín 2030 voor een prototypeschipschip dat vaart met ijzer als brandstof?”
De aanwezigen werden vervolgens verdeeld over vier groepen. Elke groep schreef over twee voor die tafel
specifieke vragen (zie hierna) hun ideeën op een vel papier. Vervolgens werden de vier groepen
herverdeeld over opnieuw vier groepen, waarin over de bevindingen van de eerste ronde werd gereageerd.
Dit resulteerde in een presentatie van de belangrijkste bevinding per groep met discussie daarover.

Foto: Een impressie van de Roadmap-bijeenkomst met
midden op de foto moderator Jenny Coenen
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De volgende sets van vragen werden bij de eerste ronde aan de vier groepen gesteld:
1.1 Wat kunnen we leren van andere ontwikkeltrajecten voor alternatieve brandstoffen?
1.2 Welke randvoorwaarden zijn er nodig in de logistiek aan boord en rondom bunkeren?
2.1 Hoe interesseren we relevante partijen voor dit project en bereiken we de juiste spelers?
2.2 Voor welke markt is dit interessant?
3.1 Hoe komt de wereld te weten van deze alternatieve brandstof?
3.2 Hoe ziet het brandstofsysteem eruit?
4.1 Welk scheepstype/ welk vaarprofiel zijn geschikte kandidaten?
4.2 Welke steunmaatregelen (subsidies, regelgeving) zijn nodig om dit tot een succes te kunnen
maken?
Voor de per vraag gemaakte opmerkingen wordt verwezen naar bijlage XVII

7.4 Conclusies Roadmap-bijeenkomst
Uit de bijeenkomst is allereerst naar voren gekomen dat er een gelijk speelveld nodig is om ijzer, maar ook
andere CO2 neutrale alternatieven een kans te bieden voor implementatie. Daarnaast is het noodzakelijk
de technische mogelijkheden te publiceren en te demonstreren om steun te krijgen van de markt, de
maatschappij en daarmee uiteindelijk de politiek. Nader onderzoek zal ook uit moeten wijzen voor welke
markt ijzer als brandstof het meest geschikt is binnen de scheepvaart, d.w.z. niet alleen kijken naar de
technische haalbaarheid maar ook naar de bereidwilligheid van tot verduurzaming. Uiteindelijk zal dit
moeten resulteren in de financiering voor de verdere ontwikkeling van de techniek.
Op basis van de uitkomsten van de ‘roadmap-bijeenkomst’ is onderstaand ‘Tijd-Kosten-diagram’ op weg
naar de bestelling van een prototype schip dat vaart op ijzer als brandstof.
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7.5 Publiciteit
Allereerst zal na afsluiten van deze haalbaarheidsstudie door publiciteit de wereld duidelijk worden
gemaakt dat ‘ijzer’ een kansrijke optie is om in de nabije toekomst te dienen als CO2-vrije en recyclebare
brandstof voor schepen. Hiervoor zijn de volgende opties als eerste voorzien:

Persbericht
Bij het afsluiten van dit project wordt een persbericht opgesteld en kort daarna verspreid. Dit persbericht
wordt geplaatst op diverse websites van o.m. MKC, NML, SWZ|Maritime enz.

Artikelen
Er is een artikel in voorbereiding voor het maandblad SWZ-MARITIME. Dit wordt in februari 2020
gepubliceerd.

Lezingen
Er zal op 20 februari een lezing worden gehouden op een bijeenkomst van de Koninklijke Nederlandse
Vereniging van Technici op Scheepvaart gebied – KNVTS. Daarnaast is op een nader te bepalen datum
een lezing voorzin voor de Benelux branche van IMarEST (Institite of Marine Engineering, Science and
Technology).

Demonstratie
Team SOLID heeft in het kader van dit project een plan ontwikkeld voor een varende demo van ‘ijzer als
brandstof voor schepen’ in de tweed helft van 2020. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de 100kW
opstelling van TU/e, die op moment van schrijven nog in een testfase verkeert. Deze installatie zal dan
stoom leveren aan een bestaand stoomschip. Voor de financiering hiervan zoekt Team SOLID nog naar
financiering, onder andere via een subsidieaanvraag in het kader van het programma ‘Schone binnenvaart
en duurzame logistiek in Rotterdam’.
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Vervolgonderzoek
Om met zekerheid een uitspraak te doen over de haalbaarheid van ‘ijzer als brandstof’ is allereerst verder
onderzoek nodig. Uit dit haalbaarheidsonderzoek is namelijk vastgesteld dat een aantal vraagstukken bij
de huidige stand van de wetenschap en technologie nog niet beantwoord kunnen worden. Deze vragen
betreffen zowel fundamenteel als industrieel onderzoek ten behoeve van verdere systeemontwikkeling.
Het vaststellen wat er nog onderzocht moet worden is één. Het verkrijgen van financiering voor het nodige
onderzoek is meestal een moeilijke opgave en een weg met hindernissen en vooral onzekerheid.

8.1 Onderzoeksvragen betreffende het energiesysteem
Om met zekerheid een uitspraak te doen over de haalbaarheid van ‘ijzer als brandstof’ is allereerst verder
onderzoek nodig. Uit dit haalbaarheidsonderzoek is namelijk vastgesteld dat een aantal vraagstukken bij
de huidige stand van wetenschap en technologie nog niet beantwoord kunnen worden. Deze vragen
betreffen zowel fundamenteel als industrieel onderzoek ten behoeve van verdere systeemontwikkeling.
Het vaststellen wat er nog onderzocht moet worden is één. Het verkrijgen van financiering voor het nodige
onderzoek is meestal een moeilijke opgave en een weg met hindernissen en vooral onzekerheid.

8.2 Onderzoeksvragen betreffende het energiesysteem
Er is onderscheid gemaakt tussen fundamentele vraagstukken waar wetenschappelijk onderzoek voor
nodig is en industriële vraagstukken die een meer praktisch gerichte aanpak vereisen. In de laatste
paragraaf worden diverse (actuele) mogelijkheden genoemd en besproken.
Fundamentele vraagstukken
•

•
•
•

Gericht op het ketel ontwerp
o Onderzoek naar verbrandingsproces en branders:
 Beter in beeld krijgen van vlamtemperaturen en vlamsnelheden. Deze informatie is
nodig om een ketel te ontwerpen waarin de complete oxidatie tot hematiet plaats vindt
en radiatiewarmte direct kan worden afgevangen. Hiermee kan de benodigde
hoeveelheid recirculatie van afvoergassen (EGR) geminimaliseerd worden.
 Effect van verschillende luchtstromingen om contact van brandende deeltjes met de
ketel te vermijden.
 Hoeveel variatie/inhomogeen mag de dispersie zijn?
 Het beter begrijpen van NOx vorming en hoe dit te beïnvloeden.
o Het begrijpen van zogenaamde ‘Fouling’ en ‘Slagging’ mechanismes op ketel-buizen. Als
blijkt dat deze mechanismes ook inderdaad plaatsvinden dan is een vervolgvraag hoe de
buizen het best gereinigd kunnen worden (schoonspuiten met stoom of perslucht).
Eventuele schadelijkheid van ijzeroxidedeeltjes op de gezondheid van organismes
Bepalen van de materiaaleigenschappen relevant voor opslag en transport, met name de
gevoeligheid voor luchtvochtigheid tijdens opslag in de bunkertanks.
Een optimum vinden van beïnvloedbare materiaalparameters voor het hele systeem (zoals
deeltjesgrootte en spreiding).

Industriële vraagstukken
•
•
•
•
•

Het ontwerpen van een efficiënte en compacte ijzer-ketel voor maritieme toepassing.
Welke temperaturen moeten de vlieg- en valoxides het systeem verlaten (en opgeslagen worden),
wat is de verhouding tussen de twee en hoe beïnvloed het ketelontwerp dit.
Het ontwerpen van een systeem dat warmte kan terugwinnen uit afgescheiden oxides.
Ontwerpen van een filtersysteem geschikt voor schepen met een afvangpercentage van 99.999%.
De grootte van dit systeem speelt een belangrijke rol in de haalbaarheid.
Het ontwerpen van een geschikt distributiesysteem voor het vermogen naar hulpbedrijf en
voortstuwing.

Een onderzoeksvraag die buiten bovenstaande categorieën is naar de benodigde walsystemen..
69

8.3 Onderzoeksvragen betreffende de implementatie aan boord
Uit dit project zijn diverse onderzoeksvragen geformuleerd met betrekking tot de technische haalbaarheid
van de technologie aan boord van een schip. Daarnaast moet de hele brandstofketen bekeken worden en
daar liggen nog meer onderzoeksvragen en technologische uitdagingen. De volgende onderwerpen
kwamen in dit kader naar voren:
1) De logistiek van ijzer als brandstof niet alleen op een schip maar ook aan wal.
a. De opslag, het transport en de afvang van ijzerpoeder moet geïntegreerd worden in het
machinekamerontwerp.
b. Hoe komt het ijzerpoeder aan boord van het schip en het ijzeroxide weer terug aan wal?
c. Hoe ga je de logistiek aan wal organiseren om het ijzeroxidepoeder van en naar de locatie
te krijgen waar dit ijzeroxidepoeder weer met waterstof gereduceerd wordt tot ijzerpoeder.
2) De brander, ketel en warmtewisselaar vergen duidelijk nog meer onderzoek om een technische
implementatie van ijzer als brandstof succesvol om te zetten. Punten die naar voren kwamen in
de huidige studie:
a. Rendementsverbetering
b. Superkritische CO2 cyclus
c. Stabiliteit van de verbranding, opstarten, modulatie en stop zetten van het
verbrandingssysteem
d. Systeemintegratie met de stoom- of sCO2-turbine
e. Kwantificeren van de emissie niveaus en dan met name ijzeroxidedeeltjes en NOx
3) Het optimaliseren van het in de ketel afvangen van ijzeroxide zodat deeltjes-uitstoot laag is en de
systeemefficiëntie met betrekking tot het recyclen van ijzeroxide hoog is.
4) Onderzoek om een basis te leggen voor regelgeving en veiligheidsaspecten m.b.t. ijzeroxide op
het schip en aan land. Het is van het grootste belang dat dit al direct, parallel aan het industriële
onderzoek ter hand wordt genomen.
5) Lokale, regionale en mondiale bunkernetwerken zullen ontwikkeld moeten worden in relatie met
scheeps-specifieke ontwikkelingen (overeenkomst met elektrische auto’s)
6) Life Cycle Assessment (LCA) en sociale impact, deze zijn nog onderbelicht met de huidige stand
van kennis op het gebied van ijzer als brandstof op schepen
7) CAPEX/ OPEX moeten nog verder verdiept worden.

8.4 Financieringsmogelijkheden voor vervolgonderzoek
Op nationaal en Europees niveau zijn diverse instrumenten beschikbaar om vervolgonderzoek te
financieren, c.q. te stimuleren. Deze subsidieprogramma’s hebben vaak zeer specifieke randvoorwaarden
waaraan voldoen moet worden.
Belangrijke randvoorwaarden zijn o.a. het betrekken van het midden- en kleinbedrijf, de Technology
readiness levels (TRL) waarmee gestart wordt en dat na afloop van het project gerealiseerd moet zijn. Een
andere randvoorwaarde heeft betrekking op waar de focus ligt, op technologie ontwikkeling of op meer
fundamenteel onderzoek.
Om al deze aspecten te onderzoeken zijn de volgende op EU en nationaal niveau actuele
subsidiemogelijkheden beschikbaar.
•
•
•
•
•
•
•
•

EU H2020 call ‘Decarbonisation long-distance shipping’
H2020 ‘Future and Emerging Technologies’ - FET Open call
Horizon Europe calls
Horizon Europe candidate partnership on zero-carbon shipping
Nationale Wetenschaps-Agenda - NWA
Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart - EICB
NWO-OTP (Open Technologie Programma)
PDEng (Professional Doctorate in Engineering)
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De specifieke EU H2020 call met als thema ‘Decarbonisation long distance shipping’ is onderzocht om de
onderzoeksvragen zoals hierboven vermeld in onder te brengen. Veel onderzoeksvragen sluiten zeer goed
aan bij deze call, maar het wordt afgeraden om een projectvoorstel in te dienen omdat het TRL-niveau
waarop we op dit moment zitten met ‘íjzer als brandstof’ niet in lijn ligt met wat de call verwacht als startpunt.
Het Horizon 2020 programma loopt in 2020 af en zal opgevolgd worden door het nieuwe Horizon Europe
programma. In dit programma zal de decarbonisatie een hoofdthema zijn, met de scheepvaart als een van
de belangrijke aandachtspunten. Specifieke calls komen pas in 2020 beschikbaar. Verder is binnen
Horizon Europe een partnership voorgesteld met als thema ‘Zero-carbon Shipping’. Dit zal na 2020 ook
een interessant subsidiemogelijkheid worden. Verder heeft het IMO op 16 december 2019 bekend gemaakt
dat ze het International Maritime Research and Development Board (IMRB) opgericht hebben om het
onderzoek met betrekking tot het verminderen van Green House Gas emissies in de scheepvaart branche
te stimuleren. Dit zijn allemaal subsidiemogelijkheden met zeer sterke competitie en hierdoor is kans op
subsidie laag. Verder zal indien een projectvoorstel dat in 2020 succesvol is ingediend dit pas in 2021
kunnen starten.
Op dit moment is het meest wenselijk om de diverse onderzoeksvragen individueel op een fundamenteel
niveau te bekijken en te testen in een opstelling aan wal, om een basis te vormen voor implementatie aan
boord van een schip. Geschikte subsidieprogramma’s hiervoor zijn NWO-OTP en FET Open, waarbij
bijvoorbeeld de keten ‘verbranding-ketel-sCO2 krachtcyclus’ meegenomen kan worden. Het NWAprogramma is meer geschikt voor het gehele pakket, omdat een eventueel projectvoorstel sterk
multidisciplinair qua opzet moet zijn.
Om het onderzoeks-gat tussen het huidige project en het vervolg project te minimaliseren wordt
aanbevolen om één of liefst meerdere PDEng’ers (Professional Doctorate in Engineering) aan te stellen
die de eerste systemen kunnen ontwerpen en zich verder in de onderzoeksvragen kunnen verdiepen. Denk
hierbij aan een ontwerper voor het energie-omzettingssysteem, en een voor het scheepsontwerp. Voor
zo’n positie is een financiële bijdrage noodzakelijk van €65.000 per designer. Een mogelijkheid is om
‘funding’ te zoeken binnen de ‘greendeal’, waar de focus op de binnenvaart ligt.

8.5 Participatie
Aan de leden van de klankbordgroep is gevraagd of en in hoeverre er bereidheid is te participeren in
vervolgonderzoek. Meerdere leden hebben aangegeven bereid te zijn in een klankbordgroep deel te willen
nemen. Anderen wachten eerst de eindrapportage af om een en ander eerst binnen de eigen organisatie
te bespreken. Een eventuele cash- of in-kind bijdrage aan vervolgonderzoek lijkt vanwege het nog lage
TRL-niveau en bijbehorende onzekerheden nog een brug te ver. Voor dergelijk onderzoek wordt de
overheid als eerst aangewezen financier gezien.
Concreet wordt met betrekking tot vervolgonderzoek en ontwikkeling van ijzer als brandstof voor schepen
de volgende roadmap voorgesteld voor:
•

•

•

korte termijn (maanden):
Borgen van consortium en kennis, door middel van PDEng’ers en afstudeerders op universiteiten.
Als onderzoeksthema’s kan gedacht worden om de noodzakelijke technologische aanpassingen
op een schip die in dit project naar voren zijn gekomen verder uit te werken. Getracht zal worden
om de huidige klankbord groep te blijven betrekken in het ontwikkelingsproces.
iets langere termijn (1 tot 2 jaar):
Primair zal de focus liggen op het ontwikkelen initiatieven om de fundamentele basis voor ijzer als
brandstof verder uit te bouwen. Belangrijk hierbij is een sterke industrie participatie noodzakelijk,
enerzijds zodat de resultaten van het onderzoek voor de industrie direct toepasbaar zijn, anderzijds
kan er een omgeving worden gecreëerd om ijzer als brandstof zo snel mogelijk uit de onderzoek
sfeer te halen en meer richting technologie ontwikkeling te opschalen.
Langere termijn (> 2 jaar):
Om ijzer als brandstof voor de scheepvaart goed te kunnen uitdragen is een demo versie van de
technologie noodzakelijk. Hiervoor dient de gehele brandstof keten goed onderzocht te zijn zoals
die in de vorige paragraaf is aangegeven. De onderzoeksvragen zullen zich in dit stadium
verplaatsen van fundamenteel naar technologie ontwikkeling.
71

72

Conclusies en aanbevelingen
Vanuit het onderzoek naar de technisch en economische haalbaarheid van ijzer als brandstof voor schepen
kan geconcludeerd worden dat met de huidige aannames ijzer meegenomen kan worden in het palet van
alternatieve brandstoffen voor schepen, met name die zonder enige uitstoot van CO2. De belangrijkste
bevindingen die tot deze conclusie leiden worden beschreven in de eerste paragraaf.
Om met zekerheid een uitspraak te doen over de haalbaarheid van ijzer als brandstof is echter verder
onderzoek nodig. Er zijn namelijk nog een aantal vraagstukken onbeantwoord. Deze vraagstukken moeten
meegenomen worden in het vooruitzicht en worden besproken in de 2e paragraaf.
Uit dit project komt naar voren dat de massa van het ijzer en de afgevangen ijzeroxides een belangrijke rol
spelen in zowel de technische als de economische haalbaarheid. Deze massa dient geminimaliseerd te
worden door het rendement te optimaliseren van de systemen die de omzetting van ijzer naar arbeid
uitvoeren. Deze systemen zijn de ketel en het thermodynamisch kringproces. De ketel zet de energie die
is opgeslagen in het ijzer om in warmte door middel van verbranding. Deze warmte kan via een
thermodynamisch kringproces worden omgezet in arbeid.
Primair is een efficiënt en compact ketelontwerp. Gestreefd moet worden naar een ketelrendement van 8590% om het systeemrendement richting de 40% te krijgen. De efficiëntie wordt medebepaald door de
warmte die wordt gewonnen uit de oxide deeltjes. Deze kunnen tot 40% van de warmte vasthouden.
Afhankelijk van het ontwerp van de ketel en de korrelgrootte van de brandstof kunnen die warme deeltjes
met de gasstroom mee naar de luchtkanalen gaan als vliegoxides of in de ketel neervallen als valoxides.
In de huidige ontwikkelingsfase van de technologie is warmteterugwinning uit de oxide deeltjes nog niet
geoptimaliseerd. Naast efficiënt moet de ketel ook compact worden ontworpen. De stoomketel is
geïdentificeerd als het grootste element binnen de installatie en daarmee leidend in de effectieve
vermogensdichtheid van het systeem. Verder komt in de casussen naar voren dat de kosten voor een
complete ijzerinstallatie ongeveer anderhalf tot twee keer groter worden dan voor een dieselmotor.
Onderdeel van het ketelsysteem is het afvangen van de oxide deeltjes uit de verbrandingslucht. Dit kent
twee belangrijke doeleinden, te weten 1) de circulariteit van de brandstof en 2) de emissie aan de lucht te
beperken. Om aan beide eisen te voldoen is het noodzakelijk ten minste 99,99% van de deeltjes af te
vangen. Bij een grote hoeveelheid vliegoxides kan dit leiden tot grote filtersystemen. Om dit te beperken
wordt geadviseerd om met een lage overmaat aan lucht de deeltjes te verbranden.
Omdat er verbranding plaatsvindt kunnen zich stikstofoxiden vormen. Door de afwezigheid van OH
radicalen lijkt dit een low-NOx technologie en eerste metingen tonen een uitstoot van onder de 60 ppm.
Meer metingen en kennis over NOx-vorming bij de verbranding van ijzer zal nodig zijn ter verificatie.
Het systeem dat het kringproces uitvoert kan in eerste aanleg gebaseerd worden op veelal bestaande
industriële ontwikkelingen. Klaar voor maritieme toepassingen is de ver ontwikkelde Rankine-stoom cyclus.
In het vooruitzicht kunnen superkritische stoom of CO2-cycli het cyclusrendement van sub-40% naar 50%
brengen. De sCO2-cyclus stelt bovendien, naast een hoog rendement, een licht en compact
systeemontwerp in het vooruitzicht wat de positie voor ijzer als brandstof voor schepen kan versterken.
Uiteindelijk zal de arbeid geproduceerd door deze cyclus gedistribueerd moeten worden naar de
voortstuwing en hulpsystemen, iets wat in de maritieme industrie met elektrische en hybride systemen
volop in beweging is, maar wat buiten de scope van deze studie valt.
Voor de benodigde transport- en opslagsystemen voor zowel binnen het schip als van de wal naar het
schip zijn een aantal, in de industrie reeds toegepaste, systemen beschikbaar waarbij met name
pneumatisch transport interessant blijkt. Het voornaamste nadeel van dit systeem – de relatief hoge
benodigde vermogens – lijken in verhouding tot het systeemvermogen klein en geschikt voor transport
binnen het schip. Belangrijkste ontwerpparameters voor het transport zijn materiaaleigenschappen als
deeltjesgrootte, abrasiviteit, vocht- en zoutgevoeligheid. Deze eigenschappen zijn eveneens nodig voor
het ontwerpen van geschikte opslagmethodes, maar zullen, vanwege ontwikkelingen, sterk afhangen van
het type ijzerpoeder dat misschien in latere TRL-fases gebruikt zal worden.
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Uit de casusstudies is gebleken dat de ijzerpoederprijs de meest onzekere kostenpost zal zijn. Net als de
investeringskosten zijn de operationele kosten sterk afhankelijk van de markt en vormt de recycleprijs van
het ijzer de grootste bijdrage. De recycleprijs van ijzer bestaat met name uit kosten voor ‘groene’ waterstof,
nodig voor de reductie van ijzeroxide. Hiervoor moet een gelijk speelveld gecreëerd worden voor ijzer en
in feite voor alle alternatieve brandstoffen.
Bij een groeiende markt voor ijzerpoeder als brandstof en een infrastructuur voor deze recyclebare
brandstof kunnen deze kosten dalen. Uit de analyse naar de terugverdienperiode is tevens naar voren
gekomen dat er binnen de exploitatie van het systeem voldoende ruimte is om de operationele kosten terug
te verdienen. Dit in combinatie met de nodige overheidsmaatregelen om marktwerking van alternatieve
brandstoffen – met name ijzer en waterstof - te stimuleren, maakt ijzer als brandstof voor schepen een
realistische optie.

Aanbevelingen
•
•
•

•

•
•

Een door de overheid te creëren gelijk speelveld is essentieel voor de realisatie van CO2-vrije
scheepvaart. Aanbevolen wordt een beleid daartoe met kracht te ondersteunen.
Meer op de scheepvaart gerichte onderzoeksbudgetten voor een breed TRL-spectrum.
Een breed palet aan publiciteit om via de publieke opinie de klanten van de reders te bewegen om
hun producten niet alleen CO2-vrij te produceren, maar ook te transporteren. Deze publiciteit dient
ook duidelijk te maken dat de overheid ernst moet maken met de twee voorgaande punten.
Vervolgonderzoek direct aansluitend ter hand nemen door ten minste twee PDEngers aan te
stellen, bij zowel TU/e als TUD. De eerste gericht op het doen van nader fundamenteel en
industrieel onderzoek naar het meest optimale thermodynamisch kringproces en de tweede naar
de inpassing van ijzer als brandstof binnen het scheepsontwerp. Een en ander als overbrugging
naar de eerstvolgende relevante calls. ‘
‘The show must go on’ Het is dan ook van het grootste belang dat beide technische universiteiten
de bereidheid hiertoe ook vastleggen in hun respectievelijke relevante onderzoeksgroepen.
Aanbevolen wordt ook het lijntje met de klankbordgroepsleden in stand te houden en hen direct al
te betrekken bij de vervolgstappen.
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Conclusions and recommendations
From the research into the technical and economic feasibility of iron as a fuel for ships, it can be concluded
that with the current assumptions iron can be included in the range of alternative fuels for ships, in particular
those without any CO2 emissions. The most important findings that lead to this conclusion are described in
the first paragraph..
This project shows that the mass of the iron and the captured iron oxides play an important role in both the
technical and the economic feasibility. The mass must be minimized by optimizing the efficiency of the
systems that carry out the conversion of iron into rotational energy. These systems are mainly the boiler
and the thermodynamic cycle. The boiler converts the energy stored in the iron into heat through
combustion. This heat can be converted into work via a thermodynamic cycle.
Primary is an efficient and compact boiler design. The aim is to achieve a boiler efficiency of 85-90% in
order to get the system efficiency up to 40%. The efficiency is partly determined by the heat that is extracted
from the oxide particles. These can conserve up to 40% of the heat. Depending upon the design of the
boiler and the size of the oxides, these hot particles can either go with the gas flow as fly-oxides or fall
directly to the bottom as, relatively heavy, bottom-oxides. In the current development phase, heat recovery
from the oxide particles has not yet been optimized. In addition to being efficient, the boiler must also be
designed in a compact manner. The steam boiler has been identified as the largest element within the
installation and thus leading in the effective power density of the system. Furthermore, the 3 case studies
performed show that the costs for a complete iron installation are approximately one and a half to twice as
high as for a diesel engine.
Part of the boiler system is capturing of the oxide particles from the exhaust gas. This has two important
objectives, namely 1) the circularity of the fuel and 2) limiting emissions to the air. To meet both
requirements, it is necessary to capture at least 99.99% of the particles. With a large amount of fly-oxides,
this can lead to large filter systems. To limit this, advised is to burn the particles with a low excess of air.
Because combustion takes place, nitrogen oxide can form. Due to the absence of OH radicals, this appears
to be a low-NOx technology and initial measurements show emissions of less than 60 ppm. More
measurements and knowledge about NOx formation during the combustion of iron will be needed for
verification.
The power cycle can be based on existing industrial developments. Ready for maritime applications is the
highly developed Rankine steam cycle. Supercritical steam or CO2 cycles can bring the cycle efficiency
from sub-40% up to 50%. In addition to a high efficiency, the sCO2 cycle also promises a lightweight and
compact system design that can increase the positioning of iron as a fuel for ships.
The output produced by this cycle must be distributed to the propulsion and auxiliary systems, a topic that
is discussed in the maritime industry for a long time. Therefore, this topic is not within the scope of this
study.
For the required transport and storage systems, for both inside the ship and from shore to ship, a couple
of systems already used in the industry are available, in which pneumatic transport appears to be the most
interesting. The main disadvantage of this system - the relatively high-power requirements - appears to be
small in relation to the overall power. The most important design parameters for transport are material
properties such as particle size, abrasiveness, moisture and salt sensitivity. These properties are also
needed to design suitable storage methods, but will, due to developments, strongly depend on the type of
iron powder that may be used in later TRL phases.
The case studies have shown that the iron powder price will be the most uncertain. Like the investment
costs, the operational costs are highly dependent on the market and the recycling price of iron is the largest
share. The iron recycling price consists mainly of costs for "green" hydrogen, needed for the reduction of
iron oxide. This requires a level playing field for iron and in fact for all alternative marine fuels.
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With a growing market for iron powder as a fuel and an infrastructure for this recyclable fuel, the price can
be reduced in the future. Analysis of the payback period shows that the earnings made are sufficient to
cover the operational cost. In combination with the governmental measures to stimulate the operation of
alternative fuels - in particular iron and hydrogen - makes iron a viable option for ships.

Recommendations
•
•
•
•

•
•

A level playing field to be created by the government is essential for the realization of CO2-free
shipping. It is recommended to strongly support a policy for this.
More research budgets focused on shipping for a broad TRL spectrum.
A wide range of publicity to persuade the customers of the ship owners through public opinion to
not only produce their products CO2-free but also to transport them. This publicity must also
make it clear that the government must take the two preceding points seriously.
Immediately follow up follow-up research by appointing at least two PDEngers at both TU/e and
TUD. The first focused on further fundamental and industrial research into the most optimal
thermodynamic cycle process and the second into the incorporation of iron as a fuel in ship
design. All this as a bridge to the next relevant calls. "
The show must go on "It is therefore of the utmost importance that both technical universities
record their willingness to do so in their respective relevant research groups.
It is also recommended to maintain the line with the sounding board group members and to
involve them directly in the next steps.
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Bijlage I MIIP009-2019 Projectvoorstel
IJzer als alternatieve en hernieuwbare brandstof voor schepen

Een verkennende studie naar een CO 2 -loze energieopwekking voor maritieme toepassing.
Achtergrond

-

-

Probleemstelling

De Wereld staat voor de gigantische uitdaging om de opwarming van de Aarde halverwege deze
eeuw tot staan te brengen. Hierbij is het terugdringen van de uitstoot van broeikas-gassen en met
name van CO2- een eerste vereiste. De scheepvaart moet hier nu ook aan gaan bijdragen: In IMO
verband is recent 50% minder CO2 uitstoot in 2050 afgesproken, Daarnaast en dat geldt nu al,
moeten de bijkomende vervuilende emissies (SO2, NOx en fijnstof) tot praktisch nul gereduceerd
worden.
Om bovenstaande (maatschappelijke) uitdagingen aan te kunnen gaan is doorbraak-technologie
nodig. IJzer als alternatieve brandstof zou zo’n doorbraaktechnologie kunnen zijn, maar er is nog
een weg te gaan voordat maritieme toepassing commercieel beschikbaar is. Deze weg moet eerst
verkend worden.

Wat is er eerder al aan gedaan?

Er zijn inmiddels diverse studies uitgevoerd naar alternatieve brandstoffen die mee kunnen helpen
genoemde klimaat- en milieudoelen te realiseren (zie bv MIIP2016-019 Framework CO2 reduction in
Shipping).
Verder zijn er al enkele, met name nieuwbouwschepen die, al of niet in dual-fuel configuratie, op
LNG varen. Hierbij wordt LNG als scheepsbrandstof nog wel als een soort tussenstap gezien; dit
met name vanwege het feit dat hierbij nog wel CO2 en ook methaan-slip worden uitgestoten.
Een ander reële mogelijkheid is de toepassing
van (Bio)methanol (CH3OH)
IJzer als hernieuwbare brandstof.
(zie MIIP2017-001 Methanol as alternative fuel
for vessels).
Het proces komt in het kort neer op een
Tot nu toe is er nog geen sprake van echte
ijzerpoeder cyclus. Het begint allemaal met
doorbraken. Het verst in de ontwikkeling naar
ijzeroxide (roest). Duurzame energie kan via H2
een CO2 -loze energieopwekking is de
door reductie gebruikt worden om roest om te
toepassing van ammonia (NH4OH), dat ook nu
zetten naar ijzerpoeder. De energie is nu
al makkelijk in bestaande installaties toegepast
opgeslagen
in
ijzer-poeder.
Dit
kan
zou kunnen worden.
Een andere ook nu al toepasbare optie is
getransporteerd worden of opgeslagen worden
waterstofgas (H2), al zal dit door de zeer lage
voor een lange periode. Wanneer er energie
energiedichtheid waarschijnlijk nooit geschikt
nodig is, verbranden we het ijzerpoeder.
worden voor de ‘Grote Vaart’.
De opgeslagen energie komt hierbij vrij en kan
Tenslotte zijn er in beperkte mate enkele
nu gebruikt worden om industriële en
ontwikkelingen waarbij zeilondersteuning wordt
toegepast.
transportapplicaties van energie te voorzien.
Tenslotte, en daar gaat het hier om, is bij TU
Nu is het ijzerpoeder weer omgezet naar roest.
Eindhoven, i.s.m. andere Europese partners,
De cyclus kan weer opnieuw starten!
een H2020 project opgezet waarbij het
‘De volumetrische energiedichtheid van
werkingsprincipe (zie kader) van de toepassing
van ijzer als brandstof in een ‘proof of concept’
ijzerpoeder is minimaal drie keer hoger dan die
door studenten-‘Team Solid’ is aangetoond. Zie
van waterstof’, zegt Philip de Goey, hoogleraar
ook…..
verbrandingstechnologie aan de TU/e. ‘En dit
Vervolgens wordt een demonstrator-project van
poeder hoef je niet onder hoge druk of extreem
100kW, waarvan TU/e projectleider is en Team
lage temperaturen te vervoeren.’
Solid projectpartner, bij de campus Metalot
gerealiseerd.
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-

-

-

waarom nu ?

De urgentie om ook in de scheepvaart (gemiddelde levensduur van schepen is ca 30 jaar) CO2 terug
te dringen is buitengewoon groot. Veel rederijen zijn er al mee bezig, zoals Maersk, dat in 2050 zelfs
geheel van CO2 af wil. Dat is dus relatief kort dag.
Voor wat betreft ‘ijzer als brandstof’ zijn we nu bij TRL2 à 3 en dat moet nog naar TRL9, wat nog wel
10 tot 15 jaar duurt.

wat is het vergezicht/kansen?

Het lange termijn doel is ‘Nul-CO2-emissie’ in de scheepvaart en voor de korte termijn een ‘Road
Map’ naar een prototype schip dat vaart op ijzer als brandstof. Gezien de geslaagde ‘proof of
concept’ (TU/e 2018) lijkt de haalbaarheid reëel. Dit geldt ook voor de verdere omzetting van
thermische energie in bewegingsenergie, waarbij, bijvoorbeeld, aan stoom gedacht zou kunnen
worden.

het project kan worden gekoppeld aan het thema ‘schone schepen’.

Doelstelling

Het project heeft tot doel inzicht in de technische en economische haalbaarheid van ijzerpoeder
als recyclebare energievoorziening van diverse typen schepen.
Tevens heeft het project tot doel een inventarisatie van de ontwikkelstappen die nodig zijn om
tot een varend prototype te komen en van de kennisvragen die als voeding van dit traject eerst
beantwoord moeten worden.
In een beoogde vervolgtraject, waarvoor in het project ook een eerste opzet wordt gemaakt, zal
een consortium van wetenschappelijk instituten en van (maritieme) bedrijven en organisaties een
aantal onderzoeksprojecten (doen) uitvoeren, ter beantwoording van de gestelde kennisvragen.
Uiteindelijk doel van dat traject is een varend prototype vaartuig, dat al op middelkorte termijn de
maritieme sector de meeste kansen biedt door te ontwikkelen voor toepassing in de praktijk.
Aanpak

De volgende activiteiten worden binnen het project uitgevoerd.
WP1.

WP2.
WP3.
WP4.
WP5.

WP6.
WP7.

Systeemanalyse voor de toepassing van ijzer als (recyclebare) energiebron, omgezet in rotatieenergie, voor de voortstuwing en verdere energievoorziening van schepen en offshorewerktuigen, inclusief de bijbehorende brandstofsystemen, zowel aan boord als op de wal, mede
in relatie tot scheepstype specifieke vermogens en vaarafstanden.
Inventarisatie van de benodigde en beschikbare deelsystemen, resp. van de kennis en
kennistekorten benodigd voor verdere, resp. aanvullende systeemontwikkelingen.
Economie: inschatting van de TCO (CAPEX en OPEX) en van de kritische kostenfactoren daarbij
(in vergelijking met thans gebruikelijk systemen), resulterend in een aanvullende lijst met
benodigde deeloptimalisaties (om e.a. concurrerend te maken t.o.v. de huidige systematiek).
Beschrijving van de brandstofsystemen: ijzerpoeder en ijzeroxide (verbrandingsproduct) en
(dubbele) bunkersystemen aan boord en de benodigde walinstallaties.
Specificatie van en consortiumvorming voor een of meerdere wetenschappelijk
onderzoekprojecten voor het invullen van de kennisleemten die nodig zijn voor de ontwikkelingen
van scheeps- en walsystemensystemen voor de toepassing van ijzer als energiebron voor
schepen. In het verlengde hiervan worden ook de subsidiemogelijkheden onderzocht.
‘Roadmap-opzet’ naar een varend prototype (incl. te bepalen scheepstype, capaciteit, vaargebied
en brandstoflogistiek), ontwikkeltraject op basis van de resultaten van WP5.
Eindrapportage en publicatie.

80

Planning

WP
1
2
3
4
5
6
7

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Resultaten
a. Beschrijvingen energiesysteem op basis van ijzerpoederverbranding
b. Beschrijving logistieksysteem, zowel aan boord als op de wal
c. Overzicht voor verdere systeemontwikkelingen nog benodigde kennis
d. Overzicht van beschikbare en nog verder of totaal nieuw te ontwikkelen deelsystemen.
e. Kostprijsindicatie en ontwikkelbehoefte ter beperking daarvan
f. Onderzoeksplan op hoofdlijnen
g. Onderzoeks-consortium
h. Roadmap ontwikkeltraject prototype schip
i. Eindrapport + samenvatting, publicatie SWZ en presentatie MKC-MT, NML-IC e.d..
Kosten

De kosten van dit project zijn begroot op € 62.000, ex. BTW.
Subsidie

Van de hiervoor genoemde projectkosten wordt €32.000 door de projectpartners +
klankbordgroep ín-kind’ bijgedragen.
NML wordt gevraagd de resterende 48,5%, zijnde € 30.000 bij te dragen.
Subsidiemotivatie

Emissiereductie voor de scheepvaart vereist nog een aanzienlijke inspanning om economische,
technologische en logistieke barrières te slechten. Gezamenlijk onderzoek van
kennisorganisaties en bedrijven in de maritieme keten is daarvoor essentieel. Het draagt bij aan
de strategische positionering van de maritieme industrie op een maatschappelijk zeer relevant
thema. Het project leidt niet tot een commercieel product of dienst.
Samenwerking

Het project wordt uitgevoerd door het Maritiem Kennis Centrum MKC i.s.m. TU Eindhoven
(inclusief ‘Team Solid’), NLDA-KIM en Prof.(em.) Ir. D. Stapersma. Daarnaast zijn / worden ook
andere partners voor het onderzoeksvoorstel uitgenodigd aan te sluiten: reders, maritieme
dienstverleners, werven, systeemleveranciers en kennisinstellingen.
Taakverdeling

De taken worden uitgevoerd door MKC, TU Eindhoven (incl. Team Solid), NLDA-KIM en
Prof.(em.) Ir. D. Stapersma. Enige industriële en wetenschappelijke partners functioneren als
klankbordgroep en zullen input geven en relevantie van het onderzoek toetsen.
Penvoerder / Projectleider

Het Maritiem Kennis Centrum MKC functioneert als penvoerder / projectleider.
Contact

Maritiem Kennis Centrum (MKC) – Caspar Kramers - +31 651890452 – casparkramers@innovaart.nl
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Bijlage II Globally Harmonised System (GHS)
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Bijlage III NOx
NOx betreft een groep van 7 verschillende componenten stikstofoxides. NO2 en NO zijn hiervan de
voornaamste stikstofoxides die geassocieerd worden met verbranding. Echter vervalt NO snel naar NO2
door de oxidatoren (O2, O3, VOC’s) aanwezig in de atmosfeer. Zowel in de EU als in de VS wordt alleen
NO2 in de atmosfeer gereguleerd omdat dit de heersende component is in de atmosfeer. De limiet van NO2
is Europees gezet op 40ug/m^3 voor jaarlijkse blootstelling. Dit is grofweg 0.03 ppm. In Nederland worden
jaarlijkse gemiddeldes tussen de 20-45 ug/m3 gemeten. Deze waardes zijn erg afhankelijk van de
locatie. Ook is het niet ongewoon dat momentopnames verscheidene malen hoger liggen dan de jaarlijkse
gemiddelde waardes. [1-4]
Om uiteindelijk de NOx in de atmosfeer te beperken is er ook regelgeving opgesteld voor de directe uitstoot
van voertuigen. De ‘International Maritime Organisation’ heeft hiervoor verschillende ‘Tiers’ opgesteld. De
hoogste ‘Tier’ vereist dat een schip varend op een toerental van 700 rpm (De Rijnborg) maximaal 2.4 g per
geproduceerd kWh aan stikstofoxides uitstoot [5]. Uitgaand van het brandstofverbruik van de W6L46F
motoren [6] en stoichiometrische verbranding komt dit neer op ongeveer 600 ppm in de uitlaatgassen.

Vorming van NOx bij koolwaterstof brandstoffen
Bijna alle kennis op het gebied van NOx vorming is gebaseerd op de verbranding van koolwaterstoffen.
Onderzoek op het gebied van NOx vorming bij de verbranding van metalen die branden in de vloeistoffase
(ijzer) zijn er niet tot nauwelijks (Wiinikka et. Al (2018), [1.10]). Het vervolg van deze paragraaf is dan ook
aan de hand van kennis voor koolwaterstoffen.
Bijna alle NOx die ontstaat bij verbranding bestaat uit stikstofoxide, ofwel NO [13, 14]. Echter, zoals
beschreven in de vorige alinea vervalt dit vrij snel in NO2. Om een schatting te kunnen maken van de
hoeveelheid NO die onstaat bij verbranding is het belangrijk om de drie mechanismen die bijdragen aan
de productie van NO te begrijpen.
•
•
•

Prompt NO: Vormt zich in het vlamfront. Hier ontstaat het ‘ineens’ -vandaar prompt- onder de
aanwezigheid van CH radicalen.
Brandstof gebonden NO: Ontstaat als gevolg van de reactie tussen stikstof gebonden in de
brandstof met zuurstof in de lucht.
Thermische NO: Onder hoge temperaturen kan de verbinding tussen stikstofatomen in de lucht
(N2) verbroken worden, waarna ze reageren met zuurstof uit de lucht.

De hoeveelheid NO die gevormd wordt per mechanisme is sterk afhankelijk van de gebruikte brandstof en
de condities waaronder de verbranding plaats vindt. [3, 7-10].

Prompt NO
Prompt NO wordt vaak beschouwd als minst significante bron van NO. De vorming van prompt NO wordt
beschreven via het zogenaamde Fenimore-mechanisme. Het wordt gevormd in een brandstofrijke
omgeving, in een kort verblijftijd en onder lage temperatuur (vanaf 1000K). In het vlamfront zijn CH
radicalen aanwezig. Deze radicalen reageren met stikstof volgens reactie R1 en R2.
𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝑁𝑁2 ↔ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 + 𝑁𝑁

𝐶𝐶2 + 𝑁𝑁2 = 𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐶𝐶𝐶𝐶

R1
R2

De ontstane HCN en CN verbindingen oxideren uiteindelijk tot NO.
Bij verbranding met hoge piek temperaturen (bijv. Diesel cyclus) of met een brandstof rijk aan stikstof (bijv.
kolen, residu olie) is het aandeel prompt NO klein/verwaarloosbaar (minder dan 5%) in verhouding tot de
NO gevormd door de andere mechanismes. [9-12]
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Brandstof gebonden NO
In brandstoffen met een hoog stikstofgehalte kan de brandstof gebonden NO een groot deel van de totale
hoeveelheid NO zijn. Brandstoffen met een hoog stikstof gehalte zijn residu oliën en kolen. Afhankelijk van
hoe de verbranding plaats vind kan tussen de 20%-90% van de stikstof gebonden in de brandstof omgezet
worden in NO [3.2].
Een veel gebruikte brandstof in de maritieme sector is IFO 380, wat voor het grootste gedeelte uit residu
olie bestaat [15]. De exacte hoeveelheid stikstof in de residu olie hangt sterk af van de hoeveelheid stikstof
in de gebruikte ruwe olie. Dit kan erg variëren afhankelijk van de afkomst van de ruwe olie en omdat
regulatie op dit gebied ontbreekt. Niet ongewoon is een stikstofconcentratie lager dan 0.1% wt tot maximaal
1% wt [16]. De hoeveelheid brandstof gebonden stikstof kan dus sterk variëren, desalniettemin wordt
hieronder toch een enkel voorbeeld gegeven om een gevoel te krijgen van het aandeel brandstof gebonden
NO.
Metingen van de stikstofconcentratie in residu olie (Bunker C olie) die de ‘Thermo Electron Corporation’
heeft uitgevoerd geven een gemiddelde waarde van ongeveer 2000 mg/kg (0.2% wt). Uitgaande van de
verbruiksgegevens van de W46L6F, en stoichiometrische verbranding geeft dit een NO uitstoot van 40170 ppm. Ter vergelijking: de W46L6F voldoet aan de eisen om in Tier II te vallen van IMO regulatie 13
[17]. Dit betekend dat de uitstoot minder is dan 2400 ppm.

Thermische NO
Thermische NO is in bijna alle gevallen de belangrijkste bron van NO. Het ontstaat doordat de bindingen
in N2, O2 en H2O breken waarna ze met elkaar reageren. Dit gebeurt pas bij hoge temperaturen en bij een
lange verblijftijd. Het mechanisme dat dit beschrijft is het Zeldovich mechanisme. Zie R3-R5.
𝑁𝑁2 + 𝑂𝑂 ↔ 𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝑁𝑁

R3

𝑁𝑁 + 𝑂𝑂𝑂𝑂 ↔ 𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝐻𝐻

R5

𝑁𝑁 + 𝑂𝑂2 ↔ 𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝑂𝑂

R4

Hierin is R3 de reactie die bepalend is voor de snelheid van de reacties. Dit komt door de hoge
activeringsenergie die nodig is om de sterke binding tussen de 2 stikstof atomen te breken. Hierdoor is
deze reactie erg temperatuursafhankelijk. Hoe hoger de temperatuur hoe sneller deze reactie verloopt.
Ook zullen bij hogere temperaturen meer O atomen aanwezig zijn. Wanneer de verbranding arm is speelt
R4 een grote rol in de vorming van NOx vanwege de hoeveelheid beschikbare O2. Indien de verbranding
juist rijk is speelt R5 een grotere rol.
De parameter die de grootste invloed heeft op thermische NO formatie is temperatuur. De snelheid
waarmee thermische NO ontstaat neemt exponentieel toe met de temperatuur. Er is dus niet één
temperatuur vanaf welke thermische NO onstaat. Ook de verblijftijd speelt een grote rol.
Desalniettemin kan gesteld worden dat vanaf ongeveer 1600K (1300°C) NO zich begint te vormen naar de
beschrijving van de Zeldovich vergelijkingen. NO begint zich te vormen naar de grens van de beschikbare
hoeveelheid zuurstof en vanaf dit punt de productie van NO zeker niet meer verwaarloosbaar als de
verblijftijden in de ordes van secondes liggen. Afhankelijk van de referentie kan gesteld worden dat boven
de 1800-2000 Kelvin een verblijftijd in de ordes van milliseconden al zorgt voor een significante hoeveelheid
NO en daardoor veruit het grootste gedeelte van het ontstane NO voort komt uit thermische NOx.
De verhouding van de andere twee mechanismen hangt erg af van de brandstof en de verbranding zelf.
Brandstof gebonden NOx is vooral een probleem wanneer residu olie verbrand wordt en kan tot wel 50%
bijdragen aan de totale hoeveelheid uitgestoten NOx. Thermische NOx speelt vooral een rol bij hoge
temperaturen en drukken, zoals in de Diesel cyclus/motor waarin lokaal temperaturen en drukken van
2000+°C en 60 bar bereikt worden. [7]
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NOx bij ijzer
Omdat er bij de verbranding van ijzer geen CH- radicalen ontstaan, en omdat er geen stikstofbindingen in
de brandstof zitten speelt alleen thermische NO nog een rol. Echter is thermsiche NO vaak nog steeds de
meest dominante vorm van NO. Zoals gesteld in paragraaf 1.2 verbrand ijzer op ongeveer dezelfde
temperatuur als koolwaterstoffen. Men zou dan ook verwachten dat de hoeveelheid gevormde thermische
NO vergelijkbaar is. Eerste metingen gepresenteerd in paragraaf 1.3 laten echter zien dat de hoeveelheid
NO bij de verbranding van ijzer veel lager is. Er is op dit gebied nog veel onderzoek nodig aangezien de
verbranding van ijzer, dat brand als een vloeibaar deeltje geheel anders is dan de verbranding van kolen
en koolwaterstoffen die branden in de gasfase en waar veel koolstof- en waterstofatomen aanwezig zijn.
Desalniettemin suggereren eerste resultaten uit een model het volgende. De aanwezigheid van OHradicalen speelt een grote rol in de hoeveelheid vrije zuurstofatomen die beschikbaar zijn voor de eerste
reactie (R3) van het Zeldovich mechanisme. Bij de verbranding van koolwaterstoffen zijn er veel OHradicalen die voortkomen uit het waterstof gebonden in de brandstof. Bij ijzer zitten er geen
waterstofatomen in de brandstof waardoor de hoeveelheid zuurstof die beschikbaar is veel lager is, en
daarmee de hoeveelheid NO die kan vormen. Zie de onderstaande figuren.

Figuur 8: NOx als functie van de afstand tot het vlamfront.

Figuur 9: O-radicalen als functie van de afstand tot
het vlamfront

Uit Figuur 25 kan worden opgemaakt dat de hoeveelheid beschikbare O radicalen significant lager is dan
bij een methaan vlam bij een zelfde temperatuur, let op de logaritmische schaal van de figuur. Ook is de
mengselverhouding in alle gevallen gelijk, het mengsel is arm met een waarde van phi=0.9. Dat de
aanwezigheid van waterstofatomen een rol speelt wordt duidelijk wanneer water wordt toegevoegd aan de
verbranding van ijzer.
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Bijlage IV Abrasiviteit en explosiviteit
Abrasiviteit
Abrasie is aantasting van een materiaal als gevolg van mechanische schuring door deeltjes. Er bestaan
verschillende abrasiviteit indices (CAI, RAI), echter vindt men nog steeds vaak verschillen tussen theorie
en praktijk. Ervaring en testen zijn dan ook meest gangbare manieren om te bepalen wat de invloed van
abrasie op een systeem is.
Hoe abrasief een poeder is hangt af van verschillende factoren:
• Hardheid
• Deeltjes vorm
• Deeltjesgrootte en verdeling
Over de hardheid van de poeders kan nog niks geconcludeerd worden aangezien hier voor beide poeders
nog geen onderzoek naar gedaan is. Wel is in de volgende paragraaf een kwalitatieve vergelijking
gebaseerd op literatuur beschreven. Op basis hiervan kan verwacht worden dat de hardheid van ijzer
vergelijkbaar is met zinkoxide en dat Hematiet weer harder is dan beide. Deze vergelijking met zinkoxide
is gemaakt vanwege de ervaring van Nyrstar met zinkoxide, die dit materiaal zeker als abrasief
beschouwen. Hoewel de andere twee factoren ook nog een rol spelen, kan op de basis van hardheid al de
verwachting worden uitgesproken dat er met abrasiviteit rekening gehouden moet worden.
Wat betreft hun vorm zijn ronde deeltjes significant minder abrasief dan scherpe deeltjes. In Figuur 2.2
zijn SEM-afbeeldingen van ijzerdeeltjes die voor het éérst geïntroduceerd worden in de cyclus naast de
resulterende ijzeroxide deeltjes gelegd. Daaruit blijkt een duidelijk verschil in vorm zichtbaar, Uit oogpunt
daarvan kan van de linkerdeeltjes een veel hogere mate van abrasiviteit verwacht worden, dan van de
rechter Ook over deeltjesgrootte en spreiding is alleen een verwachting uit te spreken. De grootte van de
deeltjes valt zeker binnen de range van deeltjes waarmee men ook zandstralen uitvoert, wat
een abrasief proces is. Concluderend kan gesteld worden dat zowel ijzerpoeder als ijzeroxide poeder naar
verwachting matig tot sterk abrasief zijn. Maar verder onderzoek hiernaar is zeker nodig.

Kwalitatieve benadering abrasie
Omdat ook de deeltjesgrootte en vorm een rol spelen, en de focus ligt op transport van ijzer- en ijzeroxide
poeder in een luchtstroom is gekozen voor een kwalitatieve vergelijking met bestaande systemen en
materialen zoals straalmiddelen. Een echte conclusie resulteert hier niet uit, hoewel het wel tot het
vermoeden leidt dat dit een probleem kan zijn en er verder onderzoek en of studie nodig is naar dit
verschijnsel.
Om te bepalen op welke termijn deeltjes erosie kunnen veroorzaken is ook hardheid een belangrijke
parameter. Hardheid is de weerstand die een materiaal heeft tegen plastische deformatie als gevolg van
mechanische belasting. Omdat plastische deformatie op verschillende manieren kan worden aangebracht,
en de manier waarop verschillende soorten materialen deformeren erg variëren zijn er verschillende
soorten testen en schalen van hardheid.
Wanneer gekeken wordt naar straalmiddelen wordt de schaal van MOHS veelvuldig gebruikt. Het is een
kwalitatieve schaal van 1 tot 10 gebaseerd op rangschikking van mineralen. Zo valt diamant onder de
hoogste schaal, schaal 10 en korund onder schaal 9. Echter is diamant absoluut gezien (schaal van Knoop)
4x zo hard als korund.
Vanwege de aard van dit haalbaarheidsonderzoek wordt er op dit gebied niet te veel in detail worden en
wordt gemakshalve de schaal van MOHS gebruikt. De hardheid van straalmiddelen ligt in het bereik van
3-9 MOHS. Puur ijzer ligt met een waarde van 4 dus in het gebied van de ‘zachte’ straalmiddelen. Koolstofhoudend ijzer/staal wordt vaak in verschillende vormen gebruikt als straalmiddel en heeft een hardheid van
rond de 5-6 MOHS. Dit is vergelijkbaar met Hematiet, wat een waarde heeft van 5-6 MOHS.
Ook de vorm van de deeltjes speelt een rol. Het bestuderen van de deeltjes onder de elektronenmicroscoop
laat zien dat de ijzeroxide-deeltjes en de gerecyclede ijzerdeeltjes poreus van aard en sferisch zijn.
Sferische deeltjes vertonen minder abrasief gedrag dan scherpe deeltjes. Wel moet de kritische noot
geplaatst worden dat deze studie nog in een vroeg stadium is. Nader onderzoek naar abrasiviteit van
ijzerdeeltjes en met name (gerecyclede) ijzeroxidedeeltjes is derhalve geboden.
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Explosieve eigenschappen van ijzerpoeder
De ontbrandingseigenschappen van stofwolken van verschillende soorten metalen is onderzocht door
Martin Herzberg et. Al [2.8]. Voor verschillende omstandigheden zijn de explosieve limieten bepaald. Deze
resultaten zijn weergegeven in onderstaande tabel:
Tabel 7.1: explosieconcentraties voor ijzerpoeders

Diameterrange deeltjes
2-8 μm
10-80 μm

Ondergrens concentratie*
230 g/m^3
~700 g/m^3

Stoichiometrische concentratie
652 g/m^3
652 g/m^3

Deze grens is ook afhankelijk van de sterkte van de ontsteker. In dit geval een 2500 Joules ontsteker. Ter
vergelijking: Gewoonlijk gebruikt men MIE(Minimum Ignition Energy) om aan te geven vanaf welke
hoeveelheid energie een stofwolk kan ontsteken. Deze metingen worden gewoonlijk uitgevoerd van 1mJ
tot 1000mJ [3].
De bovenstaande waardes zijn vooral bepaald ten behoeve van onderzoek en puur indicatief. In industriële
toepassingen en ten behoeve van regelgeving gebruikt men andere parameters. Dit zijn MIE (Minimum
Ignition Energy), Kst (Deflagation-Index) en MEC (Minimum Explosion Concentration). Dit kan weer
gekoppeld worden aan de ATEX standaarden. Hier zal dit onderzoek niet verder op ingaan en voor een
later stadium.
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Bijlage V Thermodynamische kringprocessen
Carnot-Cyclus
De ideale, reversibele Carnot-cyclus en motor bestaan alleen in de theorie, net zoals alle andere
reversibele kringprocessen. In de realiteit zijn namelijk alle kringprocessen irreversibel vanwege onder
andere wrijving. Hoewel de andere, hieronder beschreven kringprocessen in de realiteit wél bruikbaar
(kunnen) zijn, is dit met het Carnot-proces niet het geval. Dit vooral vanwege de per cyclus geringe
hoeveelheid geleverde arbeid en de complexiteit van pure isotherme warmte-uitwisseling [3.31].
Echter de ideale Carnot-cyclus heeft een belangrijke andere functie. Volgens de 2e wet van de thermodynamica is het Carnot-rendement het hoogst haalbare rendement van een warmtemotor [3.31]. De
Carnot-cyclus voorziet dan ook een goede standaard waar andere kringprocessen naast gelegd kunnen
worden [3.5,3.11].
Opmerking: Het is niet onmogelijk gebleken een Carnot-motor te maken. Wel is het A. Martinez et. Al. op
microscopische schaal [3.7] (TRL 2 en gebruikmakend van [3.8]), bij benadering gelukt.

Stirling en Ericsson motoren en processen
Ideale ‘Stirling-cyclus met regeneratie’ heeft hetzelfde rendement als een Carnot-cyclus. Een Stirlingmotor is echter wel realiseerbaar en kan in theorie dus het hoogst haalbare rendement hebben [3.6, 3.31].
Er zijn verschillende type motoren ontwikkeld en geproduceerd die de Stirling cyclus gebruiken. Al deze
types gebruiken een op en neer bewegende cilinder in een zuiger. Echter zijn deze vooral voor relatief
kleine vermogens en niche toepassingen [3.9]. Uitschieters zijn een proefmotor voor vuilverbranding
ontwikkeld door Yanmar [3.12] en de door SAAB geproduceerde ‘Kockums’ Stirling engine voor
onderzeeërs. De motor van Yanmar gebruikt een beschermende afdichter die de temperaturen van
de vebranding van 800-1000C terug brengt naar 600-800C. Informatie betreffende het vermogen wordt
echter niet gegeven. Ook over de onderzeeërs van SAAB, die gebruik maken van een is weinig te vinden
[3.9].
Rendement (voor praktisch haalbare temperaturen)
•
Theoretisch max 60-70% (Carnot-rendement). Praktijk 20-30% afhankelijk van de temperaturen
en constructie [3.9, 3.12]
Voordelen
•
Kunnen zéér hoge rendementen behalen
•
(Kunnen werken met veel verschillende brandstoffen
•
Stil/weinig geluidshinder
•
Relatief eenvoudig > onderhoudsvriendelijk
•
Kan werken met externe verbranding
Nadelen
•
Nog technische uitdagingen die opschaling tot grote vermogens beperken (Hoewel het SAAB dus
wel min of meer gelukt lijkt)
•
Nog een lage power/weight ratio
•
Nog een lage power/volume ratio
•
Niet goed in het leveren van een variabel vermogen
Concluderend
De Stirling cyclus biedt veel potentie, maar is ook al lang in ontwikkeling (sinds de 19e eeuw) waarin geen
significante doorbraken zijn bereikt. Vooral technisch nog niet rendabel.
Afhankelijk van de gevonden informatie kwalificeert dit rapport de TRL van de Stirling als TRL 5/6.
De Ericsson-cyclus is vergelijkbaar met een Stirling-cyclus, echter bevat deze cyclus 2 isobaren in plaats
van isochoren. Technisch echter nog minder ver dan de Stirling motor, hier is in dit MIIP-project geen
verder onderzoek naar gedaan.
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Brayton cyclus: Gasturbines
Veel praktischer toepasbaar omdat het geen isotherme toestandsveranderingen bevat. De processen
kunnen hierdoor snel plaats vinden. In combinatie met het feit dat atmosferische lucht gebruikt kan worden
(open-cyclus) en restwarmte niet via een warmtewisselaar het systeem hoeft te verlaten zijn er heel hoge
vermogensdichtheden haalbaar, wat het grootste voordeel is aan de Brayton-cyclus. Hier tegenover staat
dat het theoretische maximaal haalbare rendement veel lager is dan het Carnot-rendement [3.5, 3.11,
3.31].
De motoren die gebruik maken van de Brayton cyclus (Gasturbines) maken gebruik van een compressor
en een turbine met daartussen een verbrandingskamer. De gasturbine vindt een brede toepassing in
gascentrales, vliegtuigmotoren en soms ook in schepen. Rolls Royce heeft voor de scheepvaart de
‘Intercooled Regenerative (ICR) cyclus’ ontwikkeld, die breed kan opereren op een hoog rendement. Ook
de Koninklijke Marine heeft veel ervaring met het opereren van schepen die gebruik maken van de
gasturbine [3.13]. Zodoende kan de Brayton motor/gasturbine als TRL 9 beschouwd worden.
Er is echter een significante belemmering in de toepassing van de Brayton cyclus met metaalpoeder als
brandstof omdat de huidige Brayton cycli werken met interne verbranding, wat niet mogelijk is met
metaalpoeder. De cyclus is echter nog steeds interessant vanwege ontwikkelingen aan de Externally Fired
Gas Turbine (EFGT).

EFTG
De EFGT maakt gebruik van een externe verbrandingscyclus, waarbij de warmte van het
verbrandingssysteem via een gas naar gas warmtewisselaar wordt over gedragen daar de Brayton- cyclus
waar normaal de verbranding plaatsvindt. Daarnaast kan de Brayton cyclus gesloten als gesloten systeem
toegepast worden, waardoor hogere drukken mogelijk zijn. Hierdoor kunnen hogere vermogens geleverd
worden met een even grote turbine. Nadeel is wel dat er extra componenten nodig zijn zoals een
condensor, extra verbrandingskamer en warmtewisselaar. Deze warmtewisselaar is het voornaamste
probleem.
De warmtewisselaar moet namelijk een hoge effectiviteit en lage drukval realiseren terwijl gewerkt wordt
met zeer hoge temperaturen (1600 K) en grote massastromen. Voorlopig ligt de focus in de ontwikkeling
van deze warmtewisselaars nog op kleine schaal in de kleine- en micro-gasturbine-markt. Dit omdat
warmtewisselaars voor grote toepassing erg omvangrijk worden. Daarnaast zijn in kleinere turbines de
compressieratio en dus het rendement lager waardoor er in deze types meer winst te behalen valt [3.13,
3.17].
Grotere systemen zijn er maar enkele van gerealiseerd. Escher-Wyss heeft enkele systemen tussen de 2
en 20MW gerealiseerd en Schulte-Fischedick et. Al hebben een 6MW, 4 ton wegende warmtewisselaar
gerealiseerd [3.13, 3.18, 3.32]. Voor verdere ontwikkelingen wordt gekeken naar warmtewisselaars die
keramieken materialen als thermisch tussen-medium gebruiken [3.19, 3.20]. Dit ontwerp is echter nog in
een zeer vroeg stadium.
Concluderend kan gesteld worden dat de EFGT nog niet ver genoeg ontwikkeld is en kan de volgende
opsomming gemaakt worden betreffende conventionele gasturbine systemen.
Rendement
•
Theoretisch piek rendement: 60%. Praktijk (irreversibel proces): piekrendement van 30% voor
kleine industriële systemen (10MW range), 40% voor grotere industriële systemen
(100MW). Gebruikmakend van extra systemen (recuperator, tussenkoeling en herverhitting)
kunnen rendementen van 40% benaderd worden in kleine systemen.
•
Solar Mercurcy, Heat exchanger cycle, 40% efficiency, 4MW. GE LMS 100, Simple cycle 40%
efficiency, 100MW [3.13]
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Voordelen [3.11, 3.13]
•
Open cyclus mogelijk. Geen onderdelen nodig voor restwarmte extractie, wat leidt tot de eerste
vier volgende voordelen.
•
Hoog Power/Weight ratio
•
Hoog Power/volume ratio
•
Goedkoper in de aanschaf dan een stoomturbine systeem
•
Geen water als koelmiddel nodig
•
Weinig trillingen
•
Weinig onderhoud
•
Kunnen goed variabele vermogens leveren
Nadelen [3.11, 3.13]
•
Carnot-rendement niet haalbaar.
•
Bij lage vermogens een zeer laag rendement -> combined cycle benodigd
•
Grootste gedeelte van het vermogen is nodig voor de compressor
•
Brandstoffen van hoge kwaliteit nodig
•
Hoge temperaturen vereisen dure legeringen
•
Startmotor benodigd
•
Veel geluid > demper nodig
Opmerkingen
•
In de jaren 50 van de vorige euw is uitgebreid geprobeerd een coal fired gasturbine te ontwikkelen,
maar met weinig succes [3.13].
•
Een zogenaamde combined cycle, waarbij ook nog een stoomcyclus wordt gebruikt kan een
rendement van 60% hebben [p.494 3.13].

Rankine cyclus: Stoomturbines
Het voornaamste voordeel aan een Rankine cyclus is dat door de closed-cycle constructie warmte
toegevoegd kan worden door externe verbanding, en dus onzuivere en over het algemeen goedkopere
brandstoffen gebruikt kunnen worden. Doordat het systeem closed-cycle is en op hogere drukken
werkt zijn er wel meer componenten en meer materiaal nodig waardoor de vermogensdichtheid pas bij
grote vermogens (>100MW) vergelijkbaar wordt met die van een Brayton cyclus. Net zo als bij gasturbines
speelt de vermogensschaal dus weer een grote rol in de karakteristieken van de cyclus. De ketel is veruit
het dominantste en grootste onderdeel in deze cyclus en heeft dus de meest significante invloed op de
vermogensdichtheid. [3.21, 3.22]
Bij het bepalen van het rendement van een Rankine cyclus moet worden opgelet of er onderscheid
gemaakt wordt tussen het thermodynamische rendement van de cyclus zelf, en het rendement van de
ketel. Samen maken deze het totale rendement van het systeem. Voor conventionele systemen ligt dit
rendement maximaal rond de 42% voor systemen in de 100MW schaal (elektriciteitsopwekking) [3.21]. Op
het vlak van rendement kunnen er in de Rankine cyclus nog interessante ontwikkelingen plaats vinden.
Het rendement van een Rankine plant kan namelijk nog verder omhoog door de drukken en temperaturen
op te voeren. Met name de introductie van superkritische Rankine stoomcyclus maakt een grote stap
mogelijk. Hierdoor zijn rendementen van +45% haalbaar. De Maasvlakte centrale van Uniper, die
recentelijk in gebruik is genomen, realiseert een totaal rendement van 47%.
Voor gasturbines is de maximale drukverhouding waar nog veel effect is wel een beetje bereikt. Het
verhogen van het rendement van een gasturbine zal dus een grote innovatiestap vereisen.
Naast externe verbranding en relatief hoge rendementen is de Rankine cyclus ook al ver ontwikkeld
waaronder ook in maritieme toepassingen. Dit bewijst dat het mogelijk is om dit type systeem te
implementeren in een schip.[3.2, 3.3, 3.21]. Hierdoor ligt ook de TRL van deze cyclus hoog (TRL 9). Een
nadeel van de Rankine cyclus is dat het relatief groot is, vooral voor kleinere vermogens. Daarnaast is het
systeem slecht dynamisch belastbaar.
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Rendement
•
Theoretisch piek rendement 60%. Praktijk 42% voor uitgebreide conventionele
systemen mét superheaters, reheaters, economizers en x*100MW vermogens. sH2O
cycli kunnen volgens [3.21] rendementen van 50% realiseren in de toekomst. Op dit
moment behaalt men bij de Uniper Maasvlakt centrale een rendement van 47%.
Voordelen [3.11, 3.21]
•
Kunnen werken met veel verschillende brandstoffen
•
Hoog Power/Weight ratio > groter dan gasturbines voor hele grote installaties
>1000MW
•
Hoog Power/Volume ratio
•
Weinig trillingen
•
Weinig onderhoud
Nadelen [3.3, 3.11, 3.21]
•
Carnot rendement niet haalbaar
•
Hebben koelwater nodig
•
Meer componenten dan een gasturbine vanwege de gesloten cyclus die extractie van de
restwarmte vereist (Condensator, ontluchter)
•
Zware onderdelen nodig vanwege de hoge druk
•
Lange opstart tijd en slecht dynamisch gedrag
•
Stoomcondensaat kan schade aanrichten aan turbine indien onjuist bediend/ontworpen .

Organic Rankine cyclus.
Een andere uitvoering van de traditionele Rankine cyclus met water is een Rankine cyclus met een
organisch werkmedium. Dit medium heeft een lager kookpunt, waardoor op lagere temperaturen warmte
omgezet kan worden. Dit wordt veel gebruikt bij vuilverbrandingsinstallaties en geothermsiche installaties
waar de warmtebronnen relatief koud zijn. Echter de maximum temperatuur waarop warmte kan worden
toegevoegd ligt ook zeer laag, namelijk rond de 350 C. Daarnaast zijn organische vloeistoffen vaak
brandbaar en duurder dan water. Hierdoor is dit voor ijzer verbranding niet praktisch. (TRL 9).

Combined cycle installaties
Een ‘combined cycle’ installatie is in de meeste gevallen een combinatie van een Brayton cyclus en een
Rankine Cyclus. De relatief hete (500-600°C) uitlaatgassen van de gasturbine worden door een
warmtewisselaar / Heat-Recovery-Steam-Generator (HRSG) geleid. De HRSG genereert dan stoom voor
een Rankine cyclus.
Er zijn veel configuraties mogelijk en de eigenschappen van het systeem zijn een mengvorm van de
eigenschappen van de losse Brayton en Rankine cyclus. Hoe deze mengvorm er uit ziet hangt af van de
exacte configuratie. Doordat het een combinatie is van de systemen zijn er uiteraard wel méér
componenten dan alleen de dom van losse systemen.
Het voornaamste voordeel van de ‘combined cycle’ installatie zijn de hoge rendementen die wel 60%
kunnen zijn. Daarnaast kunnen de ‘combined cycles’ zó ontworpen worden dat ze meer flexibiliteit bieden
en met name beter kunnen functioneren onder dynamische belasting.

Superkritische CO2 cyclus
De superkritische CO2 cyclus is een proces dat momenteel nog in onderzoek / ontwikkeling is.
Het is een gesloten cyclus die gebruik maakt van een pomp, externe warmtebron, turbine, regenerator en
condensor. In theorie is deze cyclus in staat rendementen van boven de 50% te realiseren, terwijl het
systeem door de hoge dichtheid van het superkritische CO2 compact blijft. De cyclus heeft meer weg van
een Brayton cyclus dan van een Rankine cyclus, zie Bijlage VI en de memo van prof. Dr. Ir. D. Stapersma:
‘Schatting te behalen conversierendement stoom en CO2 cyclus’ . te vinden via:
https://www.mkc-net.nl/library/documents/1154/?lang=dut
(toegankelijk voor geregistreerde bezoekers van: www.mkc-net.nl )
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Bijlage VI Van ijzerpoeder naar voortstuwing door middel van CO2
Een van de mogelijkheden voor het omzetten van de thermische energie verkregen uit ijzerverbranding is
het gebruik van een superkritisch CO2 (sCO2) cyclus. Deze kandidaat wordt gekenmerkt door diverse
fundamentele verschillen in vergelijking tot andere media (water/stoom, freonen, waterstof etc.). Als
voornaamste voordelen belooft het een hoge efficiëntie en door zijn hoge energiedichtheid, een compacte
en relatief lichtere systeembouw. Daarnaast is het ook nog een veilig medium [1-2].
Het gebruik van CO2 als procesmedium om tot asvermogen te komen kan gedaan worden d.m.v.
verschillende thermodynamische kringprocessen. De Rankine en Brayton cycli zijn vanwege de hoge
vermogensdichtheden in de praktijk het meest relevant,. Aangezien beide cycli gebaseerd zijn op 2 isobare
en 2 isentrope processen, zit het verschil tussen de twee in de fases die het medium doorloopt tijdens het
proces 8 [2].
Deze bijlage betreft kwalitatieve introductie van het deze toepassing en huidige status van onderzoek. Voor
meer informatie over het thermodynamische proces wordt verwezen naar [1], memo voor dit project van
prof. Dr. Ir. D. Stapersma welke dieper ingaat op de te behalen rendementen en systeemconfiguraties.

Waarom CO2 als procesmedium?
Door Gasparovic [2] is in 1971 al onderzoek gepresenteerd naar het meest optimale medium voor dit soort
kringprocessen en hieruit zijn respectief SO2, CO2 en SF6 (sulfurhexafluoride) gekomen als grote
potentiehebbers. Samengevat komt dit door de volgende criteria (gebaseerd op specifieke condities voor
de condities van ijzerverbranding):
•
•
•
•
•

Deze media hebben een lage compressiefactor, waardoor het zich niet als ideaal gas gedraagt.
Dit is gewenst zodat er relatief minder arbeid nodig is voor compressie.
Zij blijven bij de expansie in de turbine (grotendeels) uit het 2-fasegebied om erosie van de
turbine bladen te voorkomen.
Deze media blijven een relatief hoge warmteoverdracht coëfficiënt behouden
In het proces is een lage volumestroom gewenst op cruciale punten in de cyclus. Een kleinere
volumestroom leidt tot kleinere componenten, welke beter tegen de hogedrukken kunnen.
Ook blijven deze moleculen intact bij hoge temperaturen (geen decompositie)

Zwaveldioxide blijkt de grootste efficiëntie te kunnen bereiken, doordat een hogere drukverhouding
mogelijk is dan voor CO2. Dit geeft uiteindelijk een hoger volumestroomratio, afhankelijk van de laagste
dampspanning van het medium, deze is bij SO2 het laagst. Echter brengt zwaveldioxide
gezondheidsrisico’s met zich mee en is het corrosief, wat niet gewenst is.

Principe van het sCO2-kringproces
Verscheidene studies zijn beschikbaar waarin zowel een superkritische CO2 Rankine als gesloten Brayton
cyclus worden geanalyseerd. Uit de bestudeerde studies komt de Brayton cyclus aan de hoogste
rendementen, omdat het de voordelen van een Rankine en Brayton cyclus combineert. Verderop in dit
document is te zien dat relatief weinig arbeid nodig is voor comprimeren tot de hoge druk (Rankine) en kan
het hoge temperaturen bereiken (Brayton). Ondanks de hoge temperaturen in een (open-)gasturbine
cyclus heeft het nooit hogere rendementen bereikt dan een stoom-Rankine cyclus, puur vanwege de
significante arbeid die nodig is om lucht te comprimeren. Echter het proces kan zijn hoge efficiëntie alleen
behalen als het gecombineerd wordt met regeneratoren, tussenkoelers en andere regeneratieve
oplossingen zoals weergegeven in figuur 1. [1,3]

Men noemt de cyclus Rankine als ten minste twee faseveranderingen geheel of gedeeltelijk plaats vinden
in de natte dampfase. Zo niet -dus wanneer alleen warmteafgifte gedeeltelijk plaats vindt in de natte
dampfase-, kan men dit als Brayton cyclus definiëren. In de literatuur wordt het verschil tussen Rankine en
Brayton proces geregeld niet consistent gebruikt of niet genoemd. Echter is dit normaal ook geen probleem
vanwege het ontbreken van superkritische fase.
8
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Figuur: Superkritische CO2 cyclus schematische tekening, recompressie Brayton cyclus(RBC) met 3traps partiële koeling. Verkregen van Siddiqui[3]

Met bovenstaande opstelling zijn volgens [2] efficiëntie van 45% te behalen. Volgens [3] is dit zelfs te
verhogen tot 55.8% met inter-koeling weergegeven in figuur 2. Siddiqui en Almitani[3] bevestigen dit met
hun model dat een efficiëntie van 58.2% behaald met een turbine-inlaattemperatuur van 850°C en een
druk van 220 bar. Deze efficiëntie van 58.2% zit erg dicht tegen het Carnot rendement aan wat met de
gebruikte temperaturen 70% is. Echter zijn de regeneratiestappen zoals genoemd essentieel om deze
hoge efficiëntie te halen, zoals hieronder worden toegelicht.

Simpele Brayton-cyclus
Het ideale simpele kringproces, zoals schematisch weergeven in figuur 2, is een standaard superkritische
cyclus. In deze figuur zijn de isobaren in het vloeistofgebied sterk overdreven uit elkaar weergeven. Met
TH=850°C en TL=50°C behaalt deze cyclus slechts rendementen van ±25%. Indien een regeneratiestap,
waarbij de warmteafvoer gedeeltelijk binnen het systeem wordt gehouden, wordt toegepast kan echter het
rendement van de cyclus drastisch verhoogd worden ten opzichte van de simpele cyclus.
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Recuperatie
In de bovenstaande figuur is een schema te zien van een Brayton cyclus waarbij een recuperator gebruikt
wordt. Figuur 3 laat zien dat een deel van het enthalpieverschil van 5 naar 1, het deel 5-6, ingezet wordt
om warmte toe te voeren aan de hogedrukzijde van 2 naar 4, het deel 2-3. In formulevorm:
Uit de eerste hoofdwet van de thermodynamica blijkt dat bij een isobare warmtetoevoer:
𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑑𝑑ℎ − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 = 𝑑𝑑ℎ

6

𝑞𝑞5−6 = � 𝑐𝑐𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑 = (ℎ6 − ℎ5 ),
5

3

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑞𝑞2−3 = � 𝑐𝑐𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑 = (ℎ3 − ℎ2 ) = −𝑞𝑞5−6
2

Hierdoor is de verbrandingswarmte die nog toe te voeren is aan de cyclus gereduceerd tot q3-4, een
significant verschil.
Zoals beschreven in [5] is het verschijnsel in de cyclus van dezelfde temperatuur in zowel de hoge- als
lagedrukkant geen probleem, aangezien positieve temperatuurgradiënten blijven zorgen voor
warmteoverdracht in de buurt van het kritische punt.

10.1.1.1 Efficiëntie
In de standaard cycli, zo ook de simpele Brayton cyclus, kan de thermische efficiëntie worden gedefinieerd
als:
𝜂𝜂𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑡𝑡 =

𝑊𝑊𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 (ℎ3 − ℎ4 ) − (ℎ2 − ℎ1 )
=
(ℎ3 − ℎ2 )
𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖

Hierbij is 𝑊𝑊𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 de netto arbeid door de cyclus geleverd. Indien de compressor en turbine efficiëntie in acht
worden genomen, samen met de recuperatie, leidt dit tot een thermische efficiëntie van:

Temperature

4

3
pmax

5
pmin

6
2

1

Entropy

Tcr

Figuur:Schematische weergave van een ideaal superkritisch kringproces met een enkele recuperator

𝜂𝜂𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑡𝑡

Δ𝐻𝐻𝑝𝑝
(ℎ2 − ℎ1 )
1−
(ℎ4 − ℎ5 ) − (ℎ2 − ℎ1 ) 1 − (ℎ4 − ℎ5 )
Δ𝐻𝐻𝑡𝑡
=
=
=
Δ𝐻𝐻𝑟𝑟
(ℎ5 − ℎ3 )
(ℎ4 − ℎ5 ) + (ℎ5 − ℎ3 )
1−
1−
Δ𝐻𝐻𝑡𝑡
(ℎ4 − ℎ5 )

In de ‘echte’ cyclus zullen echter verliezen in compressor en turbine optreden, zorgend voor de polytrope
compressie en expansie (punten 2’ en 5’ in figuur 4). Ondanks dat dit zorgt voor minder netto arbeid, levert
het wel extra bijdrage aan de hogedruk warmtetoevoer.
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De polytrope efficiëntie van de compressor kan op diverse manieren worden bepaald en is afhankelijk van
de isentrope (cv/cp) en polytrope component. In bovenstaande formule kan dit worden verwerkt als:
Δ𝐻𝐻𝐻𝐻 =

Δ𝐻𝐻𝑝𝑝,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
, Δ𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝜂𝜂𝑡𝑡 ⋅ Δ𝐻𝐻𝑡𝑡,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝜂𝜂𝑝𝑝

Voor het bepalen van de recuperatie efficiëntie
kunnen verschillende manieren gebruikt worden.
Feher [5] beschouwt een efficiëntie aan de hand van
het product van gemiddelde cp en ‘pinch
temperature’, echter kan ook de Number of Transfer
Units(NTU), dimensie loze temperatuurverschil of
drukverschil
methode
gebruikt
worden
recuperatoren[6]. Ook is de efficiëntie van deze
warmtewisselaar sterk afhankelijk van de gebruikte
constructie, platen, buizen en eventueel gebruik van
vinnen. Dit wordt verder buiten beschouwing gelaten
in dit onderzoek.

Opstellingen

Figuur: Brayton cyclus met polytrope expansie
en compressie

Ondanks dat het gebruik van en onderzoek naar sCO2 nog in de kinderschoenen staat zijn er enkele
testopstellingen gemaakt die sCO2 i.c.m. een Brayton cyclus gebruiken.
Met de hoogste efficiëntie van 31.5 % heeft Sandia National Laboratories [4] een cyclus met recompressie
van 780kW met een inlaattemperatuur van 615K. Deze testloop onderzoekt voornamelijk schalingsproblemen evenals asafdichtingen, met positief resultaat. Ook heeft SANDIA in samenwerking met
Echogen een restwarmte installatie op de markt gebracht met een Rankine cyclus, welke een rendement
heeft van 24%.
Andere voorbeelden van testopstellingen zijn te vinden van het Knolls Atomic Power Lab te Niskayuna,
New York met een efficiency van 14.7% behaald in 2012. Op zeer kleine schaal(10kW) heeft Utamura[7]
in 2012 onderzoek gedaan naar de cyclus, met de focus op de rendementen van turbine en compressor
i.c.m. de totale thermische efficiency. Hierin werd geconcludeerd dat de efficiëntie van de cyclus goed
voorspeld kan worden aan de hand van de isentrope efficiëntie, wat in samenspraak is met de opgestelde
vergelijkingen hierboven. Andere resultaten in dit onderzoek, vooral verliesbepalingen, hadden te maken
met de opstelling en ontwerp van componenten.
In de VS is bijna 2-jaarlijks een symposium over het de toepassing van sCO2[8], dit in samenwerking met
meerdere Amerikaanse bedrijven en onderzoeksinstituten, met name National Energy Technology
Laboratory(NETL) en Southwest Research Institute (SwRI). SwRI claimt op hun website dat het systeem
op te schalen is tot 450 MW. Een concept is hiervoor al gemaakt [9], echter zijn hierin aannames genomen
welke nog bewezen moeten worden.
Ook blijkt het concept hoog sensitief voor drukval in de cyclus en dalen rendementen relatief snel hiermee.
Verder zijn aannames ook lekkage in de cyclus van maximaal 0.02% gebruikt, terwijl modellen voorspellen
dat een verlies van 0.45% realistischer is voor de huidige technologie op dit gebied. Er wordt gesteld dat
de ontwikkeling van asafdichtingen voor deze toepassing essentieel is om sCO2 te laten concurreren met
de huidige stoomtechnologie.
Uit literatuur van Brun en Thimsen[10] blijkt ten eerste dat de ‘recompression closed Brayton cycle’ (RCBC)
het meest wordt overwogen voor thermische toepassingen. Vervolgonderzoek wordt vooral gefocust op:
•
Het verhogen van de netto installatie efficiëntie en daarmee verlagen van de kosten;
•
Materiaalonderzoek voor de turbine en compressor;
•
Materiaalonderzoek naar de warmtewisselaars;
o
Met name bij de hogedruk warmtetoevoer en bij de recuperatoren
•
Effect van drukval in de cyclus;
•
Beheersen en controleren van de cyclus;
•
En het ontwikkelen van modellen voor bovenstaande, plus
o Model voor het langetermijneffect van CO2 op systeemcomponenten
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Op Europees niveau wordt vanaf 2014 vooral onderzoek gedaan naar sCO2 door de Tsjechische ‘Research
Centre Rez’(CVR) [11-12]. Hierin komen dezelfde uitdagingen naar voren als op Amerikaans niveau, maar
met name problemen door het compacte design. De extreme lasten op de bladen van de turbine door de
hoge dichtheid van de CO2, in combinatie met de hoge rotatiesnelheden zijn het meest uitdagend voor,
aldus het CVR. Het meest recente onderzoek [12] van CVR, waarin een experimentele opstelling van 10
kWe uitvoerig is getest op meerdere vlakken, laat zien dat de cyclus “operabiliteit en flexibiliteit” biedt.

Conclusie
Al bij al blijkt dat door de hoge efficiëntie, maar met name ook de compactheid, die door een gesloten sCO2
Brayton cyclus kan worden bereikt, deze de meest optimale oplossing biedt voor de uiteindelijke
voorstuwing van schepen i.c.m. het ijzer als brandstof. Met de huidige kennis van de losse systemen en
de gerealiseerde testopstellingen, met name in de VS, blijkt dat vervolgonderzoek in Europa essentieel is
voor de realisatie van een grote schaal installatie.
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Bijlage VII Schatting conversierendement stoom en sCO2
Memo
Van
Aan
Datum
Betreft

D. Stapersma
Projectgroep MIIP009-2019
30 december 2019 (finale versie)
Schatting te behalen conversierendement stoom en CO2 cyclus

Inleiding
In de klankbordvergadering is geconcludeerd dat de forse gewichtstoename van de post "brandstof" voor
een schip varend op ijzer een zware druk legt op het behalen van een goed conversierendement. Voor de
thermodynamische cyclus is de klassieke Rankine stoomcyclus de benchmark voor het project. Hiervoor
is in dit memo een korte literatuur scan gemaakt.
Daarnaast wordt gekeken naar een superkritische CO2 cyclus, getriggerd door het paper [Persichilli, 2012].
Aangetoond zal worden dat als deze cyclus zijn uiteindelijke warmte moet afgeven aan zeewater, de curve
van warmteafgifte vlak onder het kritisch punt door het vloeistof/damp co-existentie-gebied gaat
(superkritische Rankine cyclus) dan wel net boven het kritische punt langs scheert (formeel een Brayton
cyclus, maar met sterk niet ideaal fluïdum), [Gasparovic, 1971]. In de laatst publicatie wordt CO2 al
genoemd als een serieuze kanshebber voor een gesloten gasturbine cyclus met name vanwege een hoog
rendement en klein volume en dus gewicht in vergelijking met de stoomcyclus. Persichilli et al. denken
echter aan het gebruik van afvalwarmte terwijl Gasparovic focust op grootschalige energieopwekking in
landinstallaties. [Seijger, 2019] geeft een overzicht van lopend onderzoek naar CO2 cycli. In dit memo is
getracht met een first principle berekening het te behalen rendement van een CO2 cyclus af te schatten.

Verdere inhoud
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
4
5
5.1
5.2
6

Klassieke Rankine cyclus: stoom installatie
Literatuur scan
Factoren die het omzettingsrendement van een stoomcyclus bepalen
Geavanceerde stoomcyclus
Brayton cycli met perfect gas
Open gasturbine cyclus met lucht en DMA (light diesel oil) als brandstof
Gesloten gasturbine cyclus met CO2 en externe warmtetoevoer
Rankine/Brayton cyclus met CO2 als reëel gas
Details optimalisering en nadere vergelijking open en gesloten Brayton cycli met perfect gas
(lucht of CO2)
Open gasturbinecycli
Gesloten gasturbine cycli
Conclusies

Conclusies
Voor de gesloten regeneratieve CO2 cyclus op hoge druk is in dit rapport een rendement van 42%
aangetoond. Dit is hoger dan een gebouwde stoominstallatie (voor maritieme toepassing 28-39%) maar
lager dan de moderne grote vier- en tweetakt scheepsdieselmotor (49-54%). Het is ook hoger dan de in dit
rapport geanalyseerde open gasturbinecycli met vergelijkbare maximum temperatuurverhouding (30-40%),
maar moderne gasturbines kunnen met geavanceerde schoepkoeling een hogere temperatuurverhouding
hebben en dan komt de de RR WR21 bijvoorbeeld met interkoeling en regeneratie al op 42.5%. Maar een
doorontwikkeling van de stoomcyclus naar hoger stoomtemperaturen zou vergelijkbare zo niet net hogere
rendementen kunnen bereiken (in dit rapport is 44% berekend).
Naast een hoog rendement zal de gesloten CO2 cyclus, ondanks de regeneratieve warmtewisselaar nog
eens vele malen compacter zijn dan een open gasturbine cyclus die overigens als simple cycle al erg
compact is, maar met warmtewisselaar wel groter wordt. Qua volume en gewicht is de dieselmotor
natuurlijk geen match (hoewel die uitstekend in schepen past maar voor de luchtvaart zijn meerdere in de
gasturbine moet vinden). De stoominstallatie is door de ketel bij hetzelfde vermogen natuurlijk ook groter
en daarom, mede door zijn lagere rendement, als scheepsvoortstuwing vrijwel verdwenen.
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De CO2 installatie vergt natuurlijk ook nog de ketel als externe warmtebron en die zal, in tegenstelling tot
de CO2 plant, niet klein zijn. Het rendement van de gesloten CO2 cyclus kan wellicht nog wat hoger worden
als naar een hogere druk dan 200 bar wordt gegaan. Het vermoeden is dat de gebruikte 200 bar niet het
optimum vertegenwoordigt. Wellicht kan ook de maximum temperatuur hoger dan de nu gekozen 850 C
maar dat hangt sterk af van de uiteindelijke temperaturen tijdens de ijzerpoederverbranding en het ontwerp
van de boiler.
Tussenkoeling tussen compressortrappen en reheat tussen turbinetrappen (maatregelen die ook voor
gasturbines en stoominstallaties toegepast worden) blijken het rendement niet of nauwelijks te verhogen.
Het is gebleken dat de effectiviteit van de warmtewisselaar door het temperatuurdeficit fysisch begrensd
wordt op een waarde van ca 0.80 of lager en dat bij interkoeling en reheat die begrenzing nog kritieker
wordt, dus in de effectiviteit van de warmtewisselaar valt niets meer te halen.
Ten slotte is de gebruikte waarde van 0.90 voor het polytroop rendement voor compressie en expansie
aan de hoge kant en is het aangenomen boiler rendement van 0.90, hoewel state-of-the-art in
stoominstallaties, nog een uitdaging voor een ijzerpoederketel.
Ook blijkt de cyclus erg gevoelig voor de druk en temperatuur in de condensor: als die bij hogere
koelwatertemperatuur oploopt neemt niet alleen de max/min temperatuurverhouding af maar, belangrijker,
het pompvermogen wordt weer een compressorvermogen omdat het fluïdum zich weer meer als gas dan
als vloeistof gaat gedragen. Hierdoor loopt het compressievermogen op met een slechter cyclusrendement
als gevolg. Ook komt de effectiviteit de warmtewisselaar door het temperatuurdeficit nog meer in de knel.
De prestatie van de CO2 cyclus zal dus gevoelig zijn voor zeewatertemperatuur.
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Bijlage VIII Modelbeschrijving en totstandkoming
Er is een mathematisch model van het omzettingssysteem (ketel- + krachtcyclus) gemaakt in Matlab. In
deze bijlage wordt aan de hand van schematische weergaves van dit mode beschreven hoe dit model tot
stand is gekomen.

Ketelsysteem
De eerste stap was het modeleren van het huidige gerealiseerde 100kW testsysteem. Dit system bevat
nog geen krachtcyclus. Zie de onderstaande figuur.

Figuur 10: Schematisch overzicht van de 100kW brander

De afkortingen staan voor de volgende componenten.
Boiler
COMB
RPS
BAH
DS, FEED, DISP
AUX
F
HEPA

Once through boiler
Brander en nabrander
Rotating particle separator > Oxide afscheiding
Afvang van afgescheidden oxides
Dispersiesysteem
Hulpgas om het systeem op temperatuur te brengen
Ventilator/blower
Hepa filter

De lijnkleuren staan voor de volgende stromen
Geel
Oranje
Zwart
Bruin
Lichtblauw
Groen

Brandbaar ijzer mengsel
Uitlaatgassen (eventueel met oxides)
IJzer
Oxides
Lucht
Hulpgas (propaan/aardgas)

Het voornaamste nadeel aan dit systeem is dat de afvang van de oxides plaatsvindt vóór de boiler. Dit is
een bewuste ontwerpkeuze geweest omdat dit systeem bedoeld is voor onderzoek en het nog onduidelijk
is wat het effect van de oxide deeltjes is op de ketelbuizen. Het gas mag vanwege materiaalbeperkingen
met een maximale temperatuur van maar 600°C de RPS in. Dit wordt gerealiseerd door een groot deel van
de uitlaatgassen te recirculeren (EGR).
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Samen met het warmteverlies dat plaatsvindt in de RPS en de leidingen gaat het gas met een temperatuur
van maximaal 400-450°C de ketel in. Omdat er ook nog een temperatuurverlies zal zijn in combinatie met
een eventuele krachtcyclus, zal het rendement van deze cyclus, vanwege de lage temperatuur, erg laag
zijn. Daarom was de volgende stap om een systeem te modeleren dat wel geschikt is voor industriële
toepassingen. Zie Figuur 11.

Figuur 11:Schematisch overzicht van het ketelsysteem zoals gebruikt in deze rapportage

Het voornaamste verschil tussen het systeem in Figuur 11 en het 100kW testopstelling is de in de boiler
geïntegreerde brander. Zoals beschreven in Hoofdstuk 3 is er een verschil tussen vlieg- en valoxides. In
het model kan in zowel de behandeling van de valoxides (BAH) als de afvang en behandeling van de
vliegoxides (FAH) de warmte gebruikt worden om lucht voor te verwarmen (PRE). Dit is relatief eenvoudig
te modeleren, in hoeverre dit mogelijk is in de praktijk wordt besproken in paragraaf 0. Zoals beschreven
in Hoofdstuk 3 kan dit systeem rendementen halen tot 90% indien de aanname gedaan wordt dat gassen
en oxides het systeem verlaten op 100°C. Daarnaast kan het theoretisch warmte overdragen in de boiler
met een temperatuur van ongeveer 2000°C (Adiabatische vlamtemperatuur ijzer). In de praktijk zal deze
temperatuur niet gehaald worden. Hiernaast is deze temperatuur té hoog voor de boilerbuizen. In de
praktijk ligt de temperatuur tussen de 1100°C-1200°C.

Krachtcyclus
Uit paragraaf 3.2 is naar voren gekomen dat als eerste stap in de ontwikkeling de Rankine-/stoomcyclus
het meest geschikt is in combinatie met een ijzerverbrandingsketel. Een Rankine cyclus kan op
verschillende manieren worden uitgevoerd.
De meest simpele variant is weergegeven in Figuur 12: Schema van een Simpele Rankine Cyclus.
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Figuur 12: Schema van een Simpele Rankine Cyclus

De afkortingen staan voor de volgende componenten
T
CON
DAE
P
ECO
EVA
SH
FW

Turbine
Condensor
Ontluchter
Pomp
Economizer
Verdamper
Oververhitter
Voedingswater

Met het model kan nu ook een zogenaamde T-s ofwel temperatuur entropie diagram gemaakt worden van
het proces. Op het begrip entropie wordt hier niet verder in gegaan. Ondanks dit kan het T-s diagram een
goed inzicht geven van de warmtestromen binnen het proces. Zie Figuur 13 en Figuur 14.

Qin

SH
EVA
ECO
P

Qin

Qin

Wout

T
Win

CON

Figuur 13: Simpele Rankine cyclus op hoge druk
(100 bar, 560°C)

Qout

Figuur 14: Simpele Rankine cyclus op lage
druk (65 bar, 480°C)
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Het proces in het kort, beginnend bij de pomp.
1.

2.

3.

4.

De pomp voert de druk op tot de ketel druk. Dit kost arbeid aangegeven met Win. Deze hoeveelheid
arbeid is echter zeer laag in verhouding tot de rest van de energiestromen, wat ook opgemaakt
kan worden uit het feit dat deze stap, wat bij benadering een verticale lijn (isentroop) is in de T-s
diagram, niet te zien is in de bovenstaande figuren.
Hierna wordt in de boiler, bestaande uit een economizer, verdamper en oververhitter de warmte
toegevoegd op een constante druk (isobaar). In de economizer wordt warmte aan het vloeibare
water toegevoegd tot het kookt. Dit gebeurt al op relatief lage temperaturen waardoor hier de
koudere verbrandingsgassen voor kunnen worden gebruikt. Hierna verdampt het water in de
verdamper. Verdamping vindt plaats onder een constante temperatuur. Als laatst wordt de stoom
oververhit. Zoals uitgelegd in Bijlage V resulteert een hogere temperatuur in hogere
conversierendementen. Deze temperatuur is voor een stoomcyclus gelimiteerd tot rond de 600°C
vanwege een temperatuurlimiet van het materiaal van de boilerbuizen.
Na de pomp wordt de stoom door de turbine geleid. Hier expandeert het stoom waarbij de druk en
temperatuur afnemen. Dit resulteert in arbeid Wout die uiteindelijk vrij komt in de vorm van asrotatie. Deze processtap is net zo als bij de pomp benaderbaar door een verticale lijn. Echter treden
in de turbine verliezen op. Dit wordt meegenomen in het model in de vorm van een isentroop
rendement. Dit rendement is aangenomen op 88% en resulteert in een kromming in de lijn op een
T-s diagram.
Onder constante druk en temperatuur wordt het stoom terug gecondenseerd naar een vloeistof
waarbij restwarmte Qout van lage kwaliteit (lage temperatuur) wordt afgestaan.

Hoe hoger de drukken en temperaturen in het proces hoe hoger het rendement van de cyclus. Voor de 2
cycli weergegeven in Figuur 13 en Figuur 14 geld bij dezelfde hoeveelheid geleverde arbeid Wout en
isentroop rendement van de turbine dat de rendementen respectievelijk 35% en 26% zijn.
De simpele Rankine cyclus kan echter uitgebreid worden met extra componenten om het totaalrendement
van de cyclus te verhogen. Zie de ondersaande figuren.

Figuur 15: Uitgebreide rankine cyclus

Figuur 16: UST plant ontwikkeld door Mitsubish. Figuur
overgenomen uit [3.3].i

Zonder te veel in te gaan op details is de Rankine cyclus kan de Rankine cyclus worden uitgebreid met de
volgende processen:
• Reheat of herverhitting van de stoom. Dit resulteerd ook in turbines die werken met verschillende
inlaat drukken waardoor de cyclus een hogedruk, lagedruk en eventueel een tussendruk turbine
krijgt.
• Voorverwarming van het voedingswater door het aftappen van stoom uit een turbine
• Verwarmen van een medium in een extern systeem (LPE in Figuur 15)
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In dit project is vanwege de veelzijdigheid van mogelijkheden geen model gemaakt van een uitgebreidde
Rankine cyclus. Er is uitgegaan van de reeds ontwikkelde plant door Mitsubishi. Echter geeft Mitsubishi
geen getallen over het rendement van de plant. Wel is de druk en maximale temperatuur bekend (100 bar,
560°C).
Met deze getallen is via het simpele model een rendement uitgerekend (35%). Hier is een paar procent bij
geteld (3% voor 10MW schaal) voor de extra processen die worden uitgevoerd. Dit is gedaan aan de hand
rendementen gegeven in van de verscheidene extra processtappen [3.11].

Totale model
Uiteindelijk zijn het ketelsysteem en de krachtcyclus samengevoegd waarbij de ketel het verbindende
element is. Zie hiervoor paragraaf 0 en Figuur 3.4.
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Bijlage IX Transportsystemen
Veel van de eigenschappen beschreven in dit hoofdstuk zijn kwalitatief en niet kwantitatief. Deze
eigenschappen zijn bijna allemaal te kwantificeren aan de hand van de materiaal en toepassings
parameters beschreven in Hoofdstuk 4. Om dit voor ieder systeem te doen kostte te veel tijd gezien de
spanne van dit project.
Voor de selectie van een systeem voor bínnen het schip is de vergelijking eerst kwalitatief gedaan. Hieruit
kwam pneumatisch transport als meest gunstige systeem naar voren waarna een kwantitatieve analyse is
gemaakt van het benodigde vermogen en de transportcapaciteit.

Transportbanden en emmertransportbanden
Een transportband bestaat uit 2 of meerdere katrollen die een op spanning gehouden band aandrijven
waarop het te transporteren product wordt geplaatst, wat zich vervolgens met de band mee verplaatst. Er
zijn vele variaties mogelijk met meerdere katrollen, aandrijvingen, laad- en lospunten en verschillende
soorten banden en spanningsmechanismen. Transportbanden zijn bedoeld voor horizontaal transport en/of
transport onder een bepekte helling.
Emmertransportbanden zijn voor verticaal transport over grote hoogtes. Deze bestaan uit meerdere
bakken/emmers die middels een ketting of band omhoog getakeld worden, en ook weer naar beneden
begeleid worden. Deze zullen niet verder beschouwd worden gezien de toepassing.
Transportbanden komen vooral tot hun recht bij transport over lange afstanden en waar een hoge capaciteit
nodig is. Afhankelijk van de exacte afstand en product kan dit tot X*1000 tonnen per uur zijn. Ze zijn simpel
in de uitvoering en staan daarom bekend als betrouwbaar en hebben lage onderhoud eisen. Relatief
verbruiken ze weinig vermogen als men het systeem vergelijkt met andere systemen. Concrete getallen
zijn lastig te geven omdat dit ook erg af hangt van het te transporteren materiaal.
Het grootste nadeel van een transportband zijn de restricties in het grootte en het ontwerp. Een
transportband gebruikt maar 20%-25% van de ruimte nuttig, dit is significant lager dan andere
transportsystemen. Zie Figuur 0.17. Een ander groot nadeel is dat, tenzij er een kostbare behuizing om het
systeem heen gebouwd wordt, het te transporteren product blootgesteld wordt aan de atmosfeer. Dit kan
besmetting van het product tot gevolg hebben, maar wat toepasselijker voor de scheepvaart is dat het
product zich in de omgeving van de band kan verspreiden. Met name fijne poeders kunnen tussen
componenten komen en daar zorgen voor aanzienlijke slijtage. Ook moet meegenomen worden dat het
ijzerpoeder een gevaar voor een stofexplosie met zich mee draagt. Als laatst is een transportband erg
beperkt in de route die genomen kan worden. Ze kunnen alleen rechtdoor, en verticale verplaatsing is maar
mogelijk tot een bepaalde helling.
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Figuur 0.17: Figuur over genomen uit [5]. Vulgraat van verschillende transportsystemen

De benodigde capaciteit binnen het schip is in het vorige hoofdstuk berekend op ongeveer 10.8 ton ijzer
per uur en 15.1 ton ijzeroxides per uur. Afhankelijk van het exacte scheepstype kan gesteld worden dat
per 10 MW ongeveer 10-20 ton/uur aan transport nodig is naar de machinekamer. De capaciteit van een
transportband gaat eenvoudig in de honderden tot duizenden tonnen per uur. Echter maakt het inefficiënte
gebruik van ruimte en de problemen die ontstaan bij het open transport van een fijn en brandbaar poeder
de transportband niet geschikt voor transport binnen het schip.

Sleeptransportbanden/schrapers en en-masse-conveyors
Er zijn verschillende soorten sleeptransportsystemen die allemaal volgens hetzelfde principe functioneren.
Aaneengekoppelde schrapers worden door een kanaal gesleept. Het kanaal is gevuld met het te vervoeren
en product, dat wordt meegetrokken door de schrapers. Grofweg zijn er 3 type systemen: Tubular-, peddle
en ‘En-masse’ systemen.
Tubular systemen bestaan uit een ronde buis waardoorheen een ketting of kabel met daaraan ronde
schijven (de schrapers) getrokken worden. In tegenstelling tot de andere systemen kunnen ze bochten
maken en van horizontaal transport over gaan in verticaal transport. Ze hebben een lage capaciteit (tot 50
t/u) en kunnen alleen lichte bulkgoederen verplaatsen (koffie, meel, etc.). Zie Figuur 0.18.
Peddle systemen bestaan uit een rechthoekig kanaal waar rechthoekige schrapers doorheen gaan. Bij
producten met een lage bulkdichtheid worden de schrapers vaak aan een ketting bevestigd. Voor
zwaardere goederen zoals ijzer zijn de schrapers zelf een link van de ketting. Zie Figuur 0.19.

110

Figuur 0.18: Tubular drag chain conveyor

Figuur 0.19:Peddle drag chain conveyor

Een ‘En-masse’ conveyor lijkt veel op een ‘Peddle conveyer’, echter worden door wrijvingskrachten
tussen de deeltjes ook de bovenliggende deeltjes nog meegenomen. Zie Figuur 0.20.

Figuur 0.20: over genomen uit [1]. En-masse conveyor

Het voornaamste voordeel van een op wrijving gebaseerd systeem is het effectieve gebruik van de
beschikbare ruimte. Met name een En-Masse systeem kan tot 90% van de beschikbare ruimte nuttig
benutten. Daarbij is het ook mogelijk om de retour ketting te gebruiken om materiaal de andere kant op te
transporteren, wat het systeem nog ruimte-efficiënter maakt. Een ander voordeel is dat het systeem
uitgerust kan worden om te werken met stoffen die erg abrasief, corrosief en/of een hoge temperatuur
hebben. Daarnaast kan het systeem eenvoudig gesloten uitgevoerd worden waardoor fijne poeders binnen
het systeem blijven. Ook heeft het systeem relatief lage vermogens nodig, hoewel het wel meer is dan een
vergelijkbare transportband.
Een discussiepunt is de onderhoudsintensiteit van een sleeptransportsysteem als gevolg van slijtage.
Hoewel niet alle bronnen unaniem betreffende slijtage en onderhoud is in dit rapport de volgende conclusie
getrokken. De onderhoudsintensiteit van een sleeptransportsysteem kan relatief laag zijn, mits het systeem
correct geopereerd wordt en voldoende gelubriceerd is. Indien dit niet het geval is kan een systeem in zeer
korte duur uit bedrijf raken. Ook zijn er op dit gebied een aantal innovaties geweest zoals de implementatie
van kunststof sleep strips die de levensduur van het systeem significant verlengen.
Nadelig is dat deze systemen over het algemeen hoge kosten met zich meedragen bij de aanschaf. De
lubricatie kan verscheidene problemen met zich meedragen en wanneer abrasieve stoffen vervoert worden
moet de transportsnelheid laag blijven.
Sleeptransportsystemen kunnen (ruimte-)efficiënt toegepast worden in een capaciteitsrange van 1-1000
t/h. Afstanden zijn gelimiteerd tot ongeveer 100 meter.
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Aeromechanical systems
‘Airo mechanical’ systemen werken op basis van een fluïdiserende luchtstroom die de deeltjes mee neemt.
In tegenstelling tot een pneumatisch systeem wordt deze luchtstroom opgewekt door een kabel met daar
aan cilindrische schijven die met hoge snelheid door het ronde kanaal getrokken worden. Het te
transporteren product blijft dan in de ‘slipstream’ van de schijven hangen. Het systeem ligt in tussen dilute
phase pneumatisch (twee-fase) transport en een tubular drag transport systeem.
Voordelen van het systeem zijn dat het een gesloten systeem is wat besmetting van het product voorkomt.
Verder werkt het systeem net zoals een pneumatisch systeem onder hoeken van 0 tot 90 graden en kan
het compact uitgevoerd worden. Echter is het benodigde vermogen een stuk lager. Een voordeel
ten opzichte van een tubular drag systeem is dat aeromechanical conveyors goed kunnen werken met
abrasieve materialen.
Nadelen zijn dat het systeem redelijk hoge onderhoudsintensiteit heeft en de deeltjes moeten kunnen
fluïdiseren. Ook heeft het systeem een feeder nodig die gecontroleerd het product in brengt en kan het
systeem alleen opgestart worden indien het leeg is. Afhankelijk van de toepassing kan cross contaminatie
een probleem zijn omdat de kabel niet makkelijk te reinigen is.
Het hoge onderhoudsintensiteit heeft voornamelijk te maken met het op spanning houden van de kabel. Er
zijn hier echter add-ons voor die dit automatisch monitoren en corrigeren waardoor de onderhoudsintensiteit significant af neemt. Dit resulteert wel weer in hogere aanschafkosten.
De transportcapaciteit hangt af van het product en de afstand maar kan tot 120 ton per uur zijn. De afstand
is wel beperkt tot ongeveer 30 meter.

Schroeftransport
Het product bevindt zich in een pijp of trog met daarin een schroef. Doordat het materiaal niet met de
schroef mee kan draaien wordt het door de schroef vooruitgeduwd.
Voordelen zijn dat het een simpel systeem is en daarmee goedkoop in aanschaf en tevens in onderhoud.
Door de gesloten behuizing blijft het product beschermd en kan het niet vrij komen. Ook kan het systeem
vele verschillende soorten goederen transporteren en is het systeem compact. De vullingsgraad is
vergelijkbaar met die van de sleeptransportband.Echter is er relatief een veel hoger vermogen nodig, met
name bij zware bulkproducten zoals ijzerpoeder. Ook kan en er een aanzienlijke degradatie plaatsvinden
van het product. Verder is een schroef niet zelf reinigend en kunnen abrasieve materialen een probleem
vormen vanwege overmatige slijtage.
De capaciteit van een schroef is overigens beperkt tot ongeveer maximaal 100 ton per uur, en over
afstanden tot maximaal 20 tot 30 meter.
Tot slot bestaan er ook nog thermische schroeven, die in staat zijn bulkmateriaal te koelen of juist verhitten,
wat bij het afkoelen van hematiet een rol kan spelen.

Tril-/schudgoot
Een trilgoot bestaat uit een goot die via een elektromagnetische of mechanische aandrijving verbonden is
met een vaste basis. Door goot op de juiste manier aan te drijven kan het product door de goot worden
voortbewogen.
Trilgoten zijn net als schroeftransportsystemen simpel in de uitvoering en daarmee robuust en vereisen
weinig onderhoud. Ze kunnen producten ‘zorgvuldig’ transporteren en kunnen ook werken met abrasieve
producten met een hoge dichtheid. Een ander voornaam voordeel is dat trilgoten erg energie efficiënt zijn
en op een constante snelheid het product uniform en continu kunnen dispergeren. Deze laatste eigenschap
maakt ze uitermate geschikt als feeders. Tot slot kunnen ze ook gesloten uitgevoerd worden zodat het
product beschermd blijft een groot nadeel aan een trilgoot is het erg kleine nuttige volume. Daarnaast is er
een stevig dragend frame en ondergrond nodig. Samen met het feit dat trilgoten moeite hebben met
hellingen kan tot problemen leiden op mobiele toepassingen. Ook kan het systeem moeite hebben met
fijne sferische materialen omdat deze niet voldoende frictie hebben met de goot en kunnen gaan
verstuiven.
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Trilgoten kunnen een capaciteit hebben van meerdere honderden tonnen per uur. Ze kunnen aaneen
geschakeld worden voor transport over langere afstanden, hoewel de afstand van een enkele drive
ongeveer gelimiteerd is tot 100 meter voor een groot systeem. Afsluitend kunnen deze systemen net als
de schroef uitgevoerd worden om tevens als warmtewisselaar te fungeren.

Pneumatisch transport
Pneumatisch transport kan opgedeeld worden in twee categorieën.
•
Dilute phase transport. Werkt door deeltjes op lage concentratie mee te tillen met de
gas/luchtstroom; een twee-fase stroming dus.
•
Dense phase transport. De deeltjes worden in een soort van proppen door de buis heen geduwd
op veel lagere snelheden dan bij dilute phase transport.
Over het algemeen is pneumatisch transport is geschikt voor kleine, droge objecten zoals korrels en
poeders. Er is verder geen risico op ‘besmetting’ of verlies van de goederen. Ook kunnen de poeders niet
tussen de mechanische onderdelen kruipen zoals het geval is bij transportbanden. Er is veel vrijheid in de
layout en richtingswijzigingen van het transport. Nadelen zijn de relatief hoge vermogens die nodig zijn en
de mogelijk hogere kosten. Dit tweede hangt erg van de uitvoering van het systeem af, met name een
dense phase transport systeem kan erg hoge investeringskosten met zich meebrengen. Verder kunnen
slijtagepunten (zoals bochtstukken) lijden tot veel onderhoud en kunnen de systemen niet onder full-load
worden opgestart.

Dilute phase systemen
Dit systeem ziet men in de praktijk het meest. Het kan werken met zowel overdruk als onderdruk (vacuüm
transport). Een voorbeeld van een dilute phase systeem is gegeven in Figuur 21 waarin zowel onderdruk
als overdruk gebruikt wordt. Het systeem werkt goed over lange afstanden en de snelheden zijn hoog (tot
wel 100 km/h). De snelheid moet boven de ‘bezinksnelheid’ blijven. Dit is de snelheid waarop het materiaal
in een horizontale buis neer slaat op de bodem. Dilute phase transportsystemen zijn goedkoper dan dense
phase systemen. Echter kan er bij abrasieve materialen aanzienlijke slijtage plaatsvinden. Daarnaast kan
het te transporteren materiaal slijten.

Dense phase systemen
Dense phase transport werkt door op hoge overdruk het materiaal door het systeem heen te ‘duwen’. Dit
gebeurt in proppen die zich op lage snelheid door het systeem verplaatsen (<10 km/h). Dense phase
systemen worden gebruikt waar het materiaal niet geschikt is voor dilute phase transport. Dit zijn
voornamelijk fragiele materialen, maar kan ook in het geval van abrasieve materialen. Echter moet het
materiaal ook aan andere voorwaardes voldoen om dense phase transport mogelijk te maken. De spreiding
in deeltjesgrootte mag niet te groot zijn en het materiaal moet semi-permeabel zijn om het ‘vloeibaar’ te
kunnen maken voor transport. Naast de eisen aan de materiaalparameters zijn dense phase systemen
veel duurder en ziet men deze dus een stuk minder in de praktijk.

Figuur 21: Voorbeeld van pneumatisch bulk handling process. Afbeelding overgenomen van [1]
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Bijlage X Aandrijflijnen
Directe aandrijving

In dit rapport wordt met een direct aangedreven systeem, een systeem bedoeld waarin het vermogen
benodigd om de schroefas aan te drijven volledig geleverd wordt door één of meerdere (hoofd)motoren via
een volledig mechanische koppeling. Elektriciteit voor het hulpbedrijf kan in dit type systeem gegenereerd
worden met een asgenerator of via één of meerdere generatorsets.
Het voordeel van een direct aangedreven systeem is dat de voortstuwing, indien correct ontworpen, zéér
efficiënt kan zijn rond de kruissnelheid waarop het schip is ontworpen. Omdat er maar drie
omzettingsstappen zijn, -de motor, de tandwielkast en de scheepsschroef- zijn ook de omzettingsverliezen
beperkt, wat bijdraagt aan een hoge voortstuwing efficiëntie. Als laatste zijn de aanschafkosten beperkt
vanwege de lage complexiteit van het systeem.
Nadelen zitten er vooral in het dynamische gedrag van het systeem. Dit wordt gedomineerd door het
gedrag van de motor onder dynamische belasting, vanwege de directe koppeling. Dit betekent ten eerste
dat de manoeuvreerbaarheid beperkt is tot het werkbereik van de motor. Daarnaast neemt op lage
snelheden de efficiëntie drastisch af, voornamelijk vanwege de lage efficiëntie van de hoofdmotoren op
lage toeren. Als laatst heeft het (veelvuldig) variëren van de belasting van de motoren intensivering van
het onderhoud tot gevolg.
Het hiervoor benoemde nadeel van direct aangedreven schroeven wordt voor schepen met een variabel
schroefbelastingprofiel grotendeels teniet gedaan door toepassing van verstelbare spoedschroeven (CPP
= Controlable Pitch Propellor). Met dit type schroef regelt men namelijk het vermogen dat de schroef
overbrengt op het water, waarmee de motor op een vast vermogen kan blijven opereren. Dergelijke
schroeven hebben over het algemeen wel een lagere efficiency, met name bij lagere belastingen.
Meestal wordt in combinatie met een CPP een PTO/GCR (Power Take Off/Gear Constant Ratio)
aangedreven asgenerator gebruikt. Dit type asgenerator gebruikt geen toerental of frequentie regeling
waardoor de geleverde frequentie afhankelijk is van het astoerental (en dus het schroef- en
motortoerental). Door gebruik te maken van een inverter kan er een constante frequentie geleverd worden
ondanks enige variatie in het toerental van de as. Deze zogenaamde ‘floating frequency' installatie kan
werken met frequenties tussen de 50-60Hz, wat overeenkomt met een motorvermogen van 83% tot 100%
van het nominale vermogen. Het rendement van een PTO generator ligt over het algemeen rond de 92%
Twee type systemen die men veel minder tot amper ziet, (en daarom bundig behandelt worden) zijn de
PTO/RCF (Power Take Off/RenkConstantFrequency), en de PTO/CFE (Power Take Off/Constant
Frequency Electrical). Dit eerste type systeem maakt gebruik van een variabele tandwielkast die een
constante frequentie kan leveren bij een variatie in het motortoerental tot 30%. Het tweede type systeem
maakt gebruik van een elektrische frequentieomzetter/-regelaar, meestal een thyristor type halfgeleider.
Conversierendementen zijn respectievelijk rond de 90% en 85%.
Door gebruik van generatorsets kan het probleem van een variërende asfrequentie vermeden worden. Een
generatorset kan namelijk los van de aandrijving elektriciteit op een constante frequentie leveren.
Desalniettemin vindt men veel as-generatoren. Ten eerste omdat generator sets over het algemeen
duurder zijn in de aanscha, meer onderhoud vereisen en duurder zijn om te opereren. Dit laatste komt
doordat kleinere motoren minder efficiënt zijn. Daarnaast zijn as-generatoren vaak compacter dan losse
generator sets.

Volledig elektrische aandrijving

Met een volledig elektrisch aangedreven systeem wordt een systeem bedoeld waarbij de schroefas volledig
wordt aangedreven door een elektromotor. Deze elektromotor verkrijgt zijn energie via één of meerdere
generatorsets. Deze sets genereren tegelijkertijd de elektriciteit benodigd voor het hulpbedrijf.
Volledig elektrische systemen vinden vooral hun toepassing op schepen waarbij het hulpbedrijf een
significante fractie is van het voortstuwingsvermogen en het vaarprofiel en dus de belasting erg divers is
(zoals cruiseschepen, offshorewerkschepen en baggerschepen). In dit soort gevallen kan een goed
regelsysteem motoren in- en uitschakelen op de benodigde momenten en de motoren die wél draaien dicht
bij hun ontwerpbelasting houden.
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Hierdoor behoudt het systeem zijn efficiëntie tijdens deellast. Daarnaast zorgt het tegelijkertijd voor
gunstige operationele omstandigheden van de motoren, wat weer resulteert in minder onderhoud.
Uiteindelijk biedt het systeem ook veel flexibiliteit in de plaatsing van componenten en is het erg robuust.
Bij het uitvallen van een generator blijft het gehele systeem operationeel.
Het voornaamste nadeel aan dit type systemen is dat de extra (elektrische) omzettingsstappen zorgen voor
extra verliezen. Deze verliezen kunnen zo groot zijn dat ze de voordelen van het efficiënt laten draaien van
de motoren tenietdoen. Een ander nadeel is dat indien er veel vermogen beschikbaar moet zijn voor
manoeuvreren veel motoren op deellast draaien. Dit zorgt met name bij aanmeren voor veel ongewenste
emissies. Door voor meerdere af- en bijschakelbare motoren te kiezen kan dit bezwaar beperkt worden

Figuur 0.22: Figuur overgenomen uit [5.1]. Typisch
direct aangedreven systeem met generatorsets

Figuur 0.23: Figuur over genomen uit [5.1]. Typisch
elektrisch systeem

Hybride aandrijflijnen
Hybride systemen zijn er in een breed spectrum, aangezien een ontwerper in theorie oneindig veel
componenten kan toevoegen, en aan elkaar kan koppelen. Wat toelaatbaar is hangt erg af van de
specifieke casus. In deze paragraaf worden een aantal een relatief eenvoudige hybride opties kort
beschreven en toegelicht.
Bij hybride aandrijving is er een directe aandrijving via een asgenerator gekoppeld aan een elektrisch
systeem met generatorsets. Bij hoge snelheden zorgt de directe aandrijving voor een efficiënte aandrijving.
Bij lage snelheden kan de asgenerator functioneren als elektromotor om de schroef aan te drijven. Het
meest uitdagend bij deze systemen is de overwegingen die gemaakt moeten worden tijdens het ontwerpen.
Dit omdat het systeem zowel de voordelen als nadelen van beide soorten systemen in bepaalde mate
heeft.
Hybride elektriciteitsgeneratie is het principe waarbij de elektriciteit van het boordnet uit verschillende
soorten bronnen komt. Dit kan een combinatie zijn van dieselmotoren, gasturbines, stoomturbines,
brandstofcellen, condensatoren en accu’s. Gezien de huidige ontwikkelingen kan vooral opslag van
energie voor korte termijn in accu’s interessant zijn. Accu’s kunnen zich uitstekend lenen pieken en dalen
in de vermogensvraag op te vangen, om zo de rest van de systemen op hun ideale belasting te laten
draaien. Dit levert zoals eerder genoemd voordelen in onderhoud en efficiëntie.
Een nadeel is dat er extra ruimte en massa voor de accu’s nodig zal zijn. Ook wordt het ontwerp en
optimaliseerproces een heel stuk ingewikkelder. Het voornaamste punt is nog steeds dat accu’s zorgen
voor de nodige extra aanschafkosten. Dit is de voornaamste reden waarom men deze systemen niet of
nauwelijks in de praktijk vindt. Onderzoek is al uitgevoerd door Volker [5.3] naar de economische voordelen
van accu’s in voortstuwingssystemen. Echter gaat dit de scope van dit onderzoek te buiten.
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Verder is het ook interessant naar accu’s te kijken omdat deze veel potentie bieden om dynamische
belasting op te vangen en zodoende de primaire motor te ontlasten en optimaal te laten functioneren.
Of dit economisch is voor een bepaalde casus zal afhankelijk zijn van de casus. Bovendien is
accutechnologie nog volledig in ontwikkeling
De laatste hybride optie die in dit rapport beschouwd wordt is het gebruik van AC/DC in een elektriciteitsnet.
Tot op heden zijn boordsystemen voor het grootste gedeelte AC-systemen. Echter met de ontwikkelingen
op het gebied van de DC link, eerder genoemd in paragraaf 7.1, kan het ook mogelijk worden een DC
netwerk te installeren. Dit soort systemen laten het toe om de generator motoren op variabele snelheid te
laten lopen en kunnen bij het gebruik van accu’s een compacter systeem tot resultaat hebben. De volledige
implementatie van een DC netwerk staat nog een aantal uitdagingen in de weg. Dit zijn voornamelijk de
hoge kosten en het ontwikkelen van een goed aansturingssysteem. Het verschil tussen een AC en DC
netwerk zal ook een grote invloed hebben op de benodigde omzetters, frequentieregelaars en andere
krachtstroomapparatuur. Het zal erg casus-afhankelijk zijn en een intensieve ontwerpfase vereisen om hier
de meest ideale configuratie voor te vinden.

Figuur 0.24: Hybride systeem met hybride energie
bronnen

Figuur 0.25: Hybride systeem met DC link
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Bijlage XI OpEx voor motor op fossiele brandstoffen
In deze bijlage is een afschatting gemaakt van de operationele kosten voor casusschepen voor de
dieselmotoren die aan boord geïnstalleerd staan. De CapEx per vermogen is verkregen uit de gemiddelde
kosten voor een nieuwbouw dieselmotor uit [1]. Dezelfde percentages zijn aangenomen als degene in
Hoofdstuk 6
CapEx per kW
CapEx
Kosten van HFO
Onderhoudskosten
Rente
Verzekering
Totale operationele kosten
Opex per €/kWh

Kosten ‘Rijnborg’
€0,6
€4.320
€ 756
€ 108
€ 173
€ 43
€ 1.080
€ 0.15

Kosten ‘Emma Maersk’
€0,6
€ 33.000
€ 9.600
€ 825
€ 1.320
€ 330
€ 12.075
€ 0.12

Referentie
[1]
Wärtsilä, “LNG as a marine fuel boosts profitability while ensuring compliance Market trends favour
the greener choice,” Wärtsilä Serv. Bus. white Pap., pp. 1–9, 2017.
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Bijlage XII Vermogensschattingen ‘Rijnborg’en ‘Emma Maersk’
A

Rijnborg

Memo
Van
Aan
Datum
Betreft

1

D. Stapersma
Projectgroep MIIP009 ‘IJzer als brandstof voor schepen’
29 december 2019 (finale versie)
Schatting benodigd vermogen voor 1e benchmarkschip ‘Rijnborg’

Inleiding

Er is getracht het benodigd vermogen van de Rijnborg te reconstrueren uit de door Wagenborg
gepubliceerde brandstofverbruiksgegevens. De gegevens vertoonden een grillig verloop zodat de
uiteindelijke krommen gefit moesten worden terwijl ook bij lage snelheid een groot constant vermogen werd
geconstateerd dat niet volledig te kon worden toegeschreven aan een hulpverbruik.
Het ligt voor de hand de vermogenskrommen niet te reconstrueren uit brandstofgegevens maar gewoon
causaal uit de scheepsgegevens te berekenen. In dit korte rapport is de weerstand met ‘Holtrop-Mennen’
bepaald alsook de romp/schroef interactie-coëfficiënten volgstroomgetal, thrust deduction co-efficient en
relative rotative efficiency. Vervolgens is de optimale Wageningen B schroef bepaald en daarmee schroef,
motorvermogen en tenslotte het brandstofverbruik.
Het schip heeft echter een asgenerator en het sterke vermoeden bestaat dat met constant maximum
astoerental wordt gevaren waarbij de schroefspoed wordt gereduceerd (i.p.v. met vaste spoed tot minimum
toerental en dan pas reductie van de spoed). Bovendien wordt normaliter met een motor op de enkele as
gedraaid wat ook al een reductie van de spoed vereist (een dieselmotor kan maximum vermogen alleen
bij nominaal toerental halen). Simuleren van spoedreductie door het kiezen van een Wageningen B schroef
met kleinere ontwerpspoed is feitelijk incorrect en bovendien beperkt tot de minimum beschikbare spoed
van P/D=0.5 in de Wageningen B serie. Daarom zijn de resultaten van de ‘Holtrop-Mennen vermogenspredictie’ overgehaald naar het programma ‘PROPULSION’ waarin de spoed naar nul (en zelfs negatief)
kan worden versteld en waarin bovendien mechanische verliezen beter kunnen worden gemodelleerd dan
de gebruikelijke aanname "constant percentage". Last but not least kan ook het Power-Take-Off (PTO)
vermogen van de asgenerator en het niet vlakke verloop van het specifiek verbruik van de motoren worden
meegenomen.

Verdere inhoud
2

Predictie weerstand & voortstuwing met Holtrop-Mennen

3

Predictie schroef- en machinevermogen

4

Brandstofverbruik en actieradius

5

Conclusies en slotopmerkingen

Conclusies en slotopmerkingen
De gepubliceerde verbruiksgegevens van de Rijnborg zijn met ‘Holtrop-Mennen’ en geschikte aannamen
voor spoedreductie als gevolg van 1-motor bedrijf en asgenerator en een geloofwaardig totaalhulpverbruik
redelijk te reconstrueren. Dit geeft ook vertrouwen in de ‘Holtrop-Mennen vermogenspredictie’.
Het huidige benchmarkschip heeft, varend op constant astoerental, een optimaal brandstofverbruik
(maximale range) bij 12 kn varend op 1 motor.
Echter voor ijzer als brandstof en een turbine-installatie in hetzelfde schip hoeft de spoed voor varen op 1
turbine niet teruggesteld te worden (als er al sprake is van twee turbines). Nog belangrijker is dat er gewoon
gerekend kan worden met een met vaste spoed en een minimum toerental (ingeval van CPP) of zelfs met
een vaste schroef (FPP). In het laatste geval zal de minimum snelheid van het schip worden bepaald door
het minimum turbine toerental en zal het manoeuvreergedrag wat slechter zal zijn.
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Kortom voor het nieuwe benchmarkschip kan voor het schroefvermogen gewoon de Holtrop-Mennen
waarde uit Fig. 1 aangenomen worden of - wat tot het minimum toerental hetzelfde is - de waarden voor
"two engine, constant propeller pitch" (dikke blauwe lijn) uit Fig. 5 en Fig. 6.
Daar moet voor het motorvermogen nog wel een as-generatorvermogen bij worden opgeteld, bijvoorbeeld
zoals Fig. 8 en Fig. 9. Die asgenerator zal een frequentieregelaar moeten hebben en mogelijk slechts tot
een bepaald laag astoerental gebruikt kunnen worden. Hoe dan ook zal het nieuwe benchmarkschip een
mogelijkheid moeten hebben het hulpverbruik in die situatie, maar ook in bijvoorbeeld havenbedrijf, apart
op te wekken, maar dat zal geen show-stopper hoeven te zijn.
.

Referenties
[Oosterveld, 1975]
[Holtrop, 1984]
[Klein Woud, 2003]

Oosterveld, M.W.C., Oossanen, P. Van, ‘Further Computer-Analysed Data of the
Wageningen B-screw Series, International Shipbuilding Progress, Vol 22, 1975
Holtrop, J., Mennen, G.G.J., ‘A statistical re-analysis of resistance and propulsion
data’, International Shipbuilding Progress, Vol. 31, 1984
Klein Woud, J., Stapersma, D., ‘Marine Engineering – Design of Propulsion and
Electric Power Generation Systems’, IMarEST, London 2003, ISBN 1-902536-47-9

Het volledige memo van Stapersma m.b.t. de Rijnborg is te vinden via:
https://www.mkc-net.nl/library/documents/1137/?lang=dut (Let op: registratie vereist op www.mkc-net.nl )
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B

Emma Maersk

Memo
Van
Aan
Datum
Betreft

1

D. Stapersma
Projectgroep MIIP009 ‘IJzer als brandstof voor schepen’
29 december 2019 (finale versie)
Schatting benodigd vermogen mogelijk 2e benchmarkschip ‘Emma Maersk’

Inleiding

In de klankbordvergadering is geconcludeerd dat de forse gewichtstoename van de post "brandstof" voor
een schip varend op ijzer mogelijk makkelijker te dragen is voor grotere schepen. Daarom is het mogelijk
gewenst naast de Rijnborg ook nog een groter benchmarkschip in beschouwing te nemen. De Emma
Maersk, ongeveer uit dezelfde tijd als de Rijnborg, leek een goede kandidaat. Bij deze een schatting van
het benodigd vermogen met Holtrop-Mennen. Een nadere analyse naar het effect van spoedverstelling
met PROPULSION is niet nodig aangezien grotere containerschepen een vaste schroef hebben. Toch is
dit programma gebruikt om het hypothetische geval van spoedverstelling te bekijken en evenals voor de
Rijnborg een benchmark voor het brandstofverbruik te hebben.

Verdere inhoud
2

Predictie weerstand & voortstuwing met Holtrop-Mennen

3

Predictie schroef- en machinevermogen

4

Brandstofverbruik en actieradius

5

Conclusies en slotopmerkingen

5

Conclusies en slotopmerkingen

De vermogens predictie voor de huidige Emma Maersk met vaste schroef en asgenerator zijn afgeschat
met Holtrop Mennen en kunnen direct worden gebruikt voor een qua afmetingen gelijk schip met
ijzerpoeder installatie. Voor de volledigheid en vergelijk met de Rijnborg is ook het hypothetische geval met
verstelbare schroef en constant toerental berekend, die uiteraard bij lagere snelheden veel ongunstiger is.
De Emma Maersk varend met vaste schroef heeft een optimaal brandstofverbruik (maximale range) bij
7 kn. Het heeft qua brandstofverbruik dus geen zin om langzamer te varen dan die snelheid.
Voor het nieuwe benchmarkschip kan voor het schroefvermogen gewoon de ‘Holtrop-Mennen’ waarde uit
Fig. 1 aangenomen worden of - wat hetzelfde is - de waarden voor "One main engine, constant propeller
pitch" (dikke blauwe lijn) uit Fig. 10 en Fig. 11.
Daar moet voor het machinevermogen nog wel een as-generatorvermogen bij worden opgeteld,
bijvoorbeeld zoals Fig. 13 en Fig. 14. Die asgenerator zal een frequentieregelaar moeten hebben en
mogelijk slechts tot een bepaald laag astoerental gebruikt kunnen worden. Hoe dan ook zal het nieuwe
benchmarkschip een mogelijkheid moeten hebben het hulpverbruik in die situatie, maar ook in bijvoorbeeld
havenbedrijf, apart op te wekken, maar dat zal geen show-stopper hoeven te zijn.

Referenties
[Oosterveld, 1975]
[Holtrop, 1984]
[Klein Woud, 2003]

Oosterveld, M.W.C., Oossanen, P. Van, ‘Further Computer-Analysed Data of the
Wageningen B-screw Series, International Shipbuilding Progress, Vol 22, 1975
Holtrop, J., Mennen, G.G.J., ‘A statistical re-analysis of resistance and propulsion
data’, International Shipbuilding Progress, Vol. 31, 1984
Klein Woud, J., Stapersma, D., ‘Marine Engineering – Design of Propulsion and
Electric Power Generation Systems’, IMarEST, London 2003, ISBN 1-902536-47-9

Het volledige memo van Stapersma m.b.t. de Emma Maersk is te vinden via:
https://www.mkc-net.nl/library/documents/1138/

(Let op: registratie vereist op www.mkc-net.nl )
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Bijlage XIII Scheepsverlenging ‘Rijnborg’
Voor het containerschip de ‘Rijnborg’ van Royal Wagenborg is een inschatting gemaakt van de verlenging
die benodigd is om het schip met ijzer als brandstof te laten varen, zodanig dat het met dezelfde actieradius
en een snelheid van 14 knopen kan varen. Deze actieradius is met een brandstofverbruik van 176 g/kWh
en een HFO-dieseltank van 1400 m3. Het doel van deze schatting is om gevoel te krijgen wat de invloed is
van de nieuwe brandstof en energieomzetting op het deadweight (DWT) van het schip en het
brandstofaandeel daarbinnen.
Met de huidige dimensionering en energie-inhoud van de diesel-bunkercapaciteit van de Rijnborg is op
basis van rendementen van de verschillende configuraties een inschatting te maken van de extra massa
die ijzer in beslag zal gaan nemen. Onderstaande tabel laat zien welke aannames hiervoor zijn genomen
en welke configuraties onderzocht zijn. Het onderscheid is gemaakt in systeemconfiguraties met direct
aangedreven schroef en systeemconfiguraties waarbij de schroef door een elektromotor aangedreven
wordt, alsmede configuraties met een conventionele stoomcyclus of superkritische CO2 cyclus. Met dit
laatste kan de mogelijkheid worden ingeschat tot het behouden van het huidig vaarprofiel doormiddel van
ontwikkeling op deze nieuwe technologie.
Type omzetting

Stoom-Direct

Stoom-elektrisch

sCO2-direct

sCO2-elektrisch

90%
55%

90%
55%

Turbine
Elektrisch rendement
Tandwielkast
Schroeftype

Thermische Energiesysteem
90%
90%
35%
35%
Mechanische energiesysteem
99%
85%
98 %
98,5 %
CPP
Vast

98 %
CPP

85%
98,5 %
Vast

Totaal

30%

47%

41%

Ketel
Krachtcyclus

26%

In onderstaande tabel zijn de voornaamste bevindingen weergeven van deze wisseling van dieselmotor
naar ijzerinstallatie. Scheepsverlenging is bepaald door middel van de wet van Archimedes, het verplaatste
water dat extra nodig is om met nominale diepgang 9 te blijven drijven.
Type omzetting
Toename IJzer [ton]
Aandeel binnen DWT [%]
Verlenging [m]

Stoom-Direct

Stoom-elektrisch

sCO2-direct

sCO2-elektrisch

14.300
73 %

16.400
83%

8.600
46%

10.000
53%

80

90

50

55

Er is hierbij gemakshalve van uitgegaan dat de diepgang gelijk zal blijven, hetgeen op grond van de
geldende methodiek voor de uitwatering-bepaling niet zondermeer kan worden aangenomen.
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Bijlage XIV Proces- en Instrumentatiediagrammen
STG
Fe3O4

STG
Fe

Ketel

Pneumatic
transport

Screw pump

DS
Fe

FEED
FAH

BAH

Feedwater pump
Cold water @ X °C

FW
Reservoir

Heat exchanger

DS
Fe3O4

Pneumatic transport

Hot water @ X °C

Figuur: Brandstofsysteem inclusief spent fuel systeem

AUX

EGR

PA FAN
Primary Air
Heater

Fe

Damper
S

BOILER
ID FAN
S

FEED
S

Secondary Air
Heater

M

Damper

S

DISP

COMB

Fe Ox

PRE
BAH

PRE
FAH

Damper

Figuur: Dispersie, brander en verbrandingsluchtsysteem
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Damper

Relief valve
@ 100 bar

Cold air
X °C

Steam
separator

Three-way Three-way
valve
valve

Motorized
valve
M

HP turbine
Steam
trap

Economizer
dT = 173 °C

IP turbine

T

liquid
T = 311 °C
p = 100 bar

Relief valve
@ 1 bar
steam
T = 365 °C
p = 10 bar

steam
T = 365 °C
p = 22 bar

Reheater
dT = 195 °C

steam
T = 560 °C
p = 100 bar

steam
T = 560 °C
p = 20 bar

LP turbine
Evaporator

steam
T = 311 °C
p = 100 bar

Astern
turbine

mixture
T = 99.61 °C
p = 1 bar

Relief valve
@ 1.2 bar

Condenser

T = 138 °C

HRSG

p = 100 bar
mdot = 4.5 kg/s

Superheater
dT = 249 °C

Hot air
X °C

Ironoxide
storage HE
dT = 33 °C

Pump
dp = 98.8 bar

105 °C
1.2 bar

DAE + STG

Combustion
drain

Figuur: Rankine-cyclus
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99.61 °C
2 bar

Feed pump
Dp = 1 bar

Filter

Sea water
Pump

Sea
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Bijlage XV Prijsbepaling
In onderstaande figuur is de prijsopbouw te zien voor de prijsbepaling van het ijzerpoeder in de casussen
van Hoofdstuk 6. Hieruit kan opgemaakt worden wat de aangenomen aanschafprijs en zogenaamde
recycleprijs van het poeder wordt en waaruit deze bestaan.
Door de circulaire eigenschap van het ijzerpoeder hoeft de aanschafprijs slechts eenmalig betaald te
worden in het geval dat deze in de CapEx van het schip zit. Een ingeschatte toekomstige prijs van € 800,per ton ijzer, samen met € 30 euro voor zowel de transport- als distributiekosten levert een totale prijs van
€860,- per ton. Hierbij is aangenomen dat een transportprijs van ongeveer € 20 per ton 10 (2011) voor Iron
Ore overeenkomt met die van DRI/Sponge Iron. Daarbij is ook gekeken naar de Baltic Exchange Dry Bulk
Index, een belangrijke parameter voor de huidige kostenverhoging op dit moment. De recycleprijs gebruikt
drie componenten voor de recycleprijs, namelijk dezelfde transport- en distributiekosten, maar het grootste
onderdeel zal de prijs van waterstof worden voor het reduceren van het ijzeroxidepoeder, dat terug wordt
geleverd als het schip haar bunker heeft verbruikt.
Deze waterstofprijs is en zal dan ook sterk afhankelijk worden van de locatie waarop het wordt
geproduceerd. In het overzicht van de IEA zijn de voorspelde kosten gegeven van ‘groene’ waterstof voor
2030. Om een toekomstig scenario te berekenen is daarom de waterstofprijs op € 1 per ton gesteld. Als
uitgegaan wordt van de reductie van Fe2O3 is per kilo ijzeroxide 56 kilo waterstof nodig. Dit resulteert in
een prijs van € 116 per ton recycle-ijzer.

Brandstofprijs IJzerpoeder €/ton

Transportkosten

Productiekosten

Waterstofprijs

Aanschafprijs

860

[€ / ton ]

1000

678

800

545

600
400

478 438
412 392 378 367
358 351 345 340 335 332 328 325 323 320 318

200
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1

2

3

4

5
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

Aantal cycli
Figuur: Kostprijsinschatting van brandstof ijzer voor het concept gebruikt in de casusstudie van Hoofdstuk 6

Hydrogen costs from hybrid solar PV and onshore wind systems in de long term, overgenomen van IEA.
http`”s://www.iea.org/reports/the-future-of-hydrogen

10

https://www.steelonthenet.com/freight.html
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Bijlage XVI Vergelijk CO2-vrije alternatieven
Als onderdeel van het MIIP009-2019 project is een proces in gang gezet met onderzoeksinstituut MARIN.
Zij hebben een onderzoek- en testomgeving gemaakt, namelijk het ‘Zero Emissions Lab (ZEL)’, waarin
toekomstige brandstoffen met bijbehorende installaties getest kunnen worden en hiermee een
positionering van alle alternatieve brandstoffen in de scheepvaart.
Dit is ook voor ijzer gedaan, waarbij de input parameters gaandeweg het MIIP-project zijn berekend en
door MARIN geverifieerd in overleg. In onderstaande tabel is een korte samenvatting gegeven van de data
die voor de zogenaamde SPEC-tool is gebruikt. Ook zijn de ‘Ragone-plots’ toegevoegd, waarin de positie
van de alternatieven weergeven kunnen worden op basis van al deze inputparameters.
Hierbij komen twee plots naar voren waarin de energie en vermogensdichtheid 1) per massa en 2) per
volume tegenover elkaar geplot zijn. Hierdoor kan op de diagonalen afgelezen worden welke energie en
vermogensdichtheid de toepassing heeft bij een bepaalde tijd, lees vaarbereik. In dit rapport en in overleg
met MARIN is ervoor gekozen om het palet van CO2-vrije alternatieven te representeren in de plots. Dit in
overeenkomst met het gestelde eerlijke en gelijke speelveld wat op meerdere plekken in het rapport
vermeld en benadrukt is. Benadrukt moet worden dat iedere variabele een bepaalde weging krijgt,
waardoor de positie van alternatieven sterk kan variëren binnen de ranking.
Voor beide plots gelden de volgende drie configuraties van systemen (aangeduid in de grafieken):
•
•
•

IJzer-installatie met separaat ijzer en ijzeroxidetanks, welke zorgt voor bijna een halvering van de
volumetrische energiedichtheid (17 -> 9,4 MJ/l)
IJzer-installatie met een gecombineerde tank voor beide poeders. Enige noodzaak is dan een lege
tijd bij vertrek voor het opslaan van de eerste ijzeroxides (13.8 MJ/l)
Toekomstig scenario met een ijzerinstallatie werkend met een krachtcyclus met superkritische CO2
als medium (i.p.v. een Rankine cyclus), waarbij het totaalrendement van de installatie verhoogd
kan worden tot 45%. In dit geval is geen rekening gehouden met de mogelijke installatie verkleining
en

In het eerste (volume-specifieke) figuur komt naar voren dat:
•

•

Vanuit de hoge specifieke energiedichtheid van ijzerpoeder met name op kleine vaarrange uiterst
gunstig scoort, maar ook op langere termijn is te zien dat deze hoge energiedichtheid interessant
blijft binnen de ranking.
Het rendement van de overbrenging is een belangrijke parameter voor de ranking van de systemen
en significant voor een verplaatsing binnen de ranking kan zorgen.

In het eerste (massa-specifieke) figuur komt naar voren dat:
•

•

De relatief lagere specifieke energie van ijzerpoeder voor een kleine range alsnog zorgt voor een
hoge ranking, terwijl op de langere duur de massa van het mee te nemen ijzerpoeder aan boord
een grote invloed heeft.
Hierdoor komt, logischerwijs, een waterstofbrandstofcel met gecomprimeerde H2 (grijs) bij het
verhogen van de vaarrange beter naar voren.

131

Eigenschappen voor energie opslag
Volumetric energy density [MJ/l]
Gravimetric energy density [MJ/kg]

Omschrijving
Van het product in pure vorm

Volumetric contained energy density [MJ/l]

Waarde
18
7,38
15,4 - 17,0

Van het product in opgeslagen vorm. Dus de energie in een tank gedeeld door
de massa van tank + energie.
Gravimetric contained energy density [MJ/kg]

6,7 - 6,9

CO2 emission [kg/GJ]

Per geleverde energie-eenheid.

0

CapEx [€/kWh]

Kosten van tank en leidingsystemen per opgeslagen energiehoeveelheid

0,2 - 0,4

OpEx [€/kWh]

TRL [1..9]

SRL [1..9]

Vervolg zie volgende pagina

Werkelijke kosten ‘aan de pomp’ van de energie incl. distributiekosten. Noot:
We werken nu met huidige kosten maar als jullie al een studie hebben gedaan
naar toekomstige kosten dan is dat wellicht ook goed om te bekijken
Technology Readiness Level
Societal readiness level. Noot: ik weet niet of jullie hier naar gekeken hebben
maar wij geven ook een maatschappelijke index aan de energiedragers. Hier
komen de circulaire energiebronnen goed uit over het algemeen. Voor IJzerpoeder
lijkt mij een hoge score redelijk. Het zijn vooral giftige en radioactieve stoffen die
hier niet goed scoren

0,11

4

7

Eigenschappen voor energie opslag
Eigenschappen voor energie omzetting
Volumetric power density [l/kW]
Gravimetric power density [kg/kW]

Omschrijving
Omschrijving

Waarde
Waarde

De massa en het volume per geproduceerde kilowatt van de energie omzetter
(ofwel de verbrandingsinstallatie)

15-25
10 - 15

CapEx [€/kW]

De kosten van een dergelijke installatie per kilowatt opbrengst

1200-1800

Generic Efficiency [%]

De gemiddelde vermogens efficiëntie

35-45

TRL [1..9]
Eigenschappen voor energie voorbereiding
Volumetric power density [l/kW]
Gravimetric power density [kg/kW]
CapEx [€/kW]
Generic Efficiency [%]
TRL [1..9]
Eigenschappen voor nabehandeling uitlaatgassen
Volumetric power density [l/kW]
Gravimetric power density [kg/kW]
CapEx [€/kW]
Generic Efficiency [%]
TRL [1..9]

Technology Readiness Level
Omschrijving

4
Waarde
0
0
Waarde
5
3
200-300
99,5
8

Voor omzetting van energiedrager indien nodig
Voor omzetting van energiedrager indien nodig
Voor omzetting van energiedrager indien nodig
Voor omzetting van energiedrager indien nodig
Omschrijving
Voor nabehandeling uitlaatgassen
Voor nabehandeling uitlaatgassen
Voor nabehandeling uitlaatgassen
Voor nabehandeling uitlaatgassen
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Bijlage XVII Roadmap
Bij de Roadmap-bijeenkomst in Drunen, op 22 november 2019, zijn aan de hand van een achttal vragen de
ideeën van de 24 aanwezigen over wat er zoal van belang is en welke stappen er gezet moeten worden voor
de bestelling in 2030 van een prototypeschip dat vaart met ijzer als brandstof. Hieronder staan telkens de vragen
met de daaruit voortgekomen ideeën en opmerkingen. Aan het eind van deze bijlage is een z.g. Tijd-kostendiagram geplaatst dat de roadmap naar een eerste bestelling van een schip dat vaart op ijzer als brandstof
geplaatst en nog een aantal opmerkingen opgesomd. Overigens wordt verwezen naar de rapporttekst.
1.1 Wat kunnen we leren van andere ontwikkeltrajecten voor alternatieve brandstoffen?
o Publieke opinie
• Media
• Politiek
• Lobby
• Vermijden foutieve informatieverspreiding
o Innovatie-ontwikkeling
• De risico’s van ontwikkeltrajecten
identificeren
• Engage the challenge – not the solution
• Gebruik maken van ‘best-available’
• Reeds beschikbare technologieën
misbruiken
o Business case
• Marktoriëntatie
• Waardecreatie
• Goederenstroom
• Productieproces
• Totale volumestroom
o Regelgeving
• Well-to-tank-analyse nodig
• Lering trekken uit de EEDI (Energy
Efficiency Design Index)
• Emissie-belasting voor schonere
ontwikkeling (CO2- heffing)
2.1 Hoe interesseren we relevante partijen voor dit
project en bereiken we de juiste spelers?
o

o

o

1.2 Welke randvoorwaarden zijn er nodig in de
logistiek aan boord en rondom bunkeren?
o Laden en lossen op zelfde locatie, gelijktijdig
en met voldoende snelheid
o Mate van compensatie voor
diepgangsverandering
o Veilige procedures/standaardisatie/ IMO/ISO
• Explosies
• Stofbescherming
• Broeden(warmtevorming)
• Brandstofverlies
• Training van bemanning
o Kwaliteitscontrole zuiverheid brandstof
o Eenduidigheid
o Maximale toelaatbaarheid voor menging van
ijzer en ijzeroxides
o Beschikbaarheid overal ter wereld
o Reduceer installaties nabij havens
o Hoge betrouwbaarheid
o Zo min mogelijk bureaucratie
o Efficiënte transportmethode

2.2 Voor welke markt is dit interessant?
o Potentie voor maritieme markt is afhankelijk
door:
• Deadweight ratio lading/brandstof
• Dus interessant voor zware volle schepen
die relatief traag varen
o Een zware energiedrager kan snel kritisch
worden voor het laadvermogen
• In combinatie met deeltjesuitstoot sluit dit
cruiseschepen mogelijk uit
o Markt die wil betalen voor CO2 vrij varen en
waarbij het volumetrische laadvermogen
relatief laag is
o Markten die niet gunstig lijken kunnen dat
alsnog worden door variabelen als
o Groene energie -> duurzame producten
o Veel bunkermogelijkheden
o ‘Willing to invent’

Demo technisch
• Beginnen aan wal
• Begin scheepvaart met ‘het kan’ uitvoering
• Demo productie ijzerpoeder
• Demo geïntegreerd in schip
Demo economie
• Technische tekeningen
• Business case
• CAPEX OPEX
• Gevoeligheidsanalyse
• Vergelijk met andere alternatieven/partijen
Netwerk
• Via kern-mensen (opinieleiders)
• Multidisciplinaire coördinatie tussen
Universiteiten, Industrie, Overheid en
Maatschappij
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3.1 Hoe komt de wereld te weten van deze
alternatieve brandstof?

3.2 Hoe ziet het brandstofsysteem eruit?
o Niet anders dan gepresenteerd !

o Zien is geloven
•
Demo’s
•
Youtube/Facebook/Instagram/LinkedIn/
SOLID
o Onderzoeksprojecten nodig resulterend in
wetenschappelijke publicaties
o Publicatie in Quest/National geographic
o Financiering nodig van
• Bill Gates foundation
• Postcode loterij
• EU/RVO/NWO
o Hoe houden we ‘Tata Steel’ open?
o Vanuit regelgeving
• IMO/EU/NL
4.1 Welk scheepstype/ welk
geschikte kandidaten?
o
o
o
o
o

vaarprofiel

zijn

Grote schepen óf veel bunkerstations
Kostbare lichte lading/Veel
brandstofmassa
Constante vaarsnelheden
Veel op zee en weg van bevolking i.v.m.
deeltjesuitstoot
Vrachtschepen/bulkcarriers/containersche
pen

4.2 Welke
steunmaatregelen
(subsidies,
regelgeving) zijn nodig om ‘ijzer als brandstof
voor schepen’ tot een succes te kunnen
maken?
o Green House Gas (GHG)-emissiebelasting
o Verbod op gebruik van eetbare
landbouwproducten
o Steunmaatregelen voor de
infrastructuur/faciliteiten
o Luchtkwaliteitseisen en bijbehorende
uitstoot-regelgeving
o Level playing field benodigd
o Subsidie
• Geen subsidie voor biomassa!

Fig: ‘Roadmap in de vorm van een ‘Tijd-Kosten-diagram’ naar de eerste bestelling van een schip dat vaart op ijzer als brandstof.’
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Opmerkingen/ observaties
1. Een varende demo had eigenlijk de belangrijkste afhankelijkheden over en weer met de verschillende

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

deelvragen en door die op een tijdshorizon (zie diagram op vorige pagina) te plaatsen ontstaan eigenlijk
de belangrijkste 'stappen' in ambitieniveaus.
Dit werd door een andere groep beaamd; dat de belangrijkste stappen die geïdentificeerd werden in de
roadmap spiraalsgewijs doorlopen moeten worden; eerst zodanig dat de vragen die leiden tot een
'kleine' varende demo (wellicht een binnenvaartschip) opgelost zijn, waarna deze per iteratieslag
kunnen worden opgeschaald. Hierbij was wat discussie over of er ook een integrale waltest van het
system nodig is. Geopperd werd dat dat prima op binnenwater gedaan kan worden, vanwege de schaal
en dat het logistieke proces daar eenvoudiger is en omdat de wal nooit ver.
Bij de discussie over scheepstype werd ook gesproken over bulkcarrier vs. containerschip; met name
vanwege de gemiddeld lagere beladingsgraad van containerschepen. Ook binnenvaartschepen hebben
een hoge beladingsgraad.
De definitie van de business case werd erg belangrijk gevonden; met name de discussie over geschikte
benchmarks. T.a.v. vaarprofiel/range zijn de huidige schepen geen goed vergelijkingsmateriaal; dus
beter werken met een concept van 'cyclustijden' in de logistieke keten; en ook voor de niveaus van de
brandstofprijzen geldt dat er t.o.v. huidige HFO/MDO prijzen nooit een business case komt. (werken
met toeslagen? vaste set prognoses als reken-set?).
Zij-discussie ontstond over of er ‘lessons learned’ waren over het retrofitten van kolencentrales voor
ijzer als brandstof en of je daar niet op zou moeten wachten zodat de ijzer-technologie wat meer
volwassen is.
Discussie over go-no go punt(en) in de planningshorizon; daar zou eigenlijk een concept-design van
een schip aan ten grondslag moeten liggen; om meer inzicht te krijgen in ruimte/gewichtsbeperkingen;
haalbaarheid van de functionele eisen etc. En ook een goede basis-set van 'business kritische factoren'
opstellen met stakeholders.
T.a.v. de PR is het belangrijk om de voordelen van ijzer t.o.v. andere alternatieve brandstoffen goed
voor het voetlicht te brengen.
T.a.v. regelgeving t.b.v. een gelijk speelveld is lobby in Brussel veel belangrijker dan in Den Haag.
Er is veel behoefte om de berekeningen van MARIN (Krijgsman) en de resultaten van het ‘Syntensrapport’ te gebruiken als input voor punt [4] en [6] (Bron: SOLID)
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