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en voldoende rond. Aan de andere kant 
moeten ze klein genoeg zijn om ze zo 
gelijkmatig mogelijk te kunnen versprei
den – voor elke plant ongeveer evenveel. 
Tot slot moeten kunstmestkorrels een 
waterafstotende coating hebben om te 
voorkomen dat ze aan elkaar klonteren. 
Hiervoor wordt meestal een mengsel van 
paraffine en minerale olie gebruikt.        |
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kunstmesten zijn anorganische zouten die 

gemakkelijk vocht opnemen, waardoor de kor-

rels samenklonteren. om dit te voorkomen worden 

de korrels gecoat met een mengsel van paraffine 

en minerale olie, maar deze stoffen veroorzaken 

bodemvervuiling. het bedrijf holland novochem 

heeft twee milieuvriendelijke alternatieven ontwik-

keld: een biologisch afbreekbare polyamide-coating 

en een coating van eiwitrijke reststromen afkomstig 

uit de verwerking van plantaardige stoffen. Door 

deze twee varianten te mengen in verschillende 

verhoudingen ontstaan coatings die geschikt zijn 

voor verschillende typen kunstmest.            |

len mantel met aan de binnenkant een 
zachte waterstofbestendige ijzeren laag. 
In 1913 produceerde zijn proeffabriek 
dagelijks ongeveer 0,4 ton ammoniak. 
Twee jaar later waren de eerste com
merciële fabrieken al operationeel, met 
een totale capaciteit van ongeveer 85 ton  
ammoniak per dag. 

En dat was nog maar het begin. Vandaag 
de dag hebben de grootste ammoniakfa
brieken een productiecapaciteit van zo’n 
3.000 ton per dag. De industriële vast
legging van stikstof gebeurt vrijwel uit
sluitend (voor 99 procent) via de Haber
Boschsynthese. Het proces, de ener
giehuishouding en de katalysator zijn 
inmiddels aanzienlijk verbeterd. Lucht 
is nog altijd de stikstofbron, maar de 
waterstofbron veranderde in de loop der 
jaren. Aanvankelijk was het steenkool. 
Tegenwoordig worden aardolieproduc
ten gebruikt zoals nafta. En vooral het 
zeer waterstofrijke aardgas: wereldwijd is 
ongeveer 80 procent van de ammoniak
productie gebaseerd op aardgas.

Helaas vergt de ammoniaksynthese 
nog altijd veel energie, al is het wel tot 
eenderde verminderd. Kostte de produc
tie van een kilo ammoniak in 1913 nog 
100 MJ, tegenwoordig is dat gereduceerd 
tot 28 à 30 MJ.

kunstmest uit ammoniak 

De HaberBosch synthese vormt nog 
steeds de basis voor de grootschalige 

kunstmestproductie. Maar ammoniak 
(NH3) is nog geen kunstmest. Daarvoor 
zijn nog verdere stappen nodig. Door het 
toevoegen van water en lucht reageert 
ammoniak tot een waterige oplossing 
van 60 procent salpeterzuur (HNO3). 
Na menging van deze oplossing met 
ammoniakgas ontstaat de kunstmeststof 
ammoniumnitraat (NH4NO3). De men
ging veroorzaakt een intense reactie met 
veel warmteontwikkeling, waardoor het 
water uit de salpeterzuuroplossing heel 
snel verdampt. Een zogeheten ‘smelt’ van 
ammoniumnitraat blijft over en die kan 
verder worden verwerkt tot kunstmest
korrels. 

Aan deze korrels, ofwel granules, worden 
nogal wat eisen gesteld. Zo moeten ze 
mechanisch sterk zijn, want ze mogen 
niet vergruizen tijdens transport, opslag 
of bij het uitstrooien. Al is het alleen maar 
om inademing van kunstmest in de vorm 
van fijn stof te voorkomen. Ook de inwen
dige structuur en de korrelsamenstel
ling moeten homogeen zijn. Daarnaast 
moeten ze een optimale grootte en vorm 
hebben. Om de korrels ver te kunnen 
uitstrooien, moeten ze groot genoeg zijn 
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Op de kOrrel

vastleggen door planten, 
bacteriën en bliksemontladingen
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StikStOFkringlOOp Van de aangevoerde stikstof op land-
bouwgrond nemen gewassen ruim 
50 procent op. De rest komt terecht 
in het oppervlakte- en grondwater, in 
de lucht en in de bodem.
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(1) 0,88 CH4 + 1,26 lucht + 1,24 H2O → 0,88 CO2 + N2 + 3 H2
(2) N2 + 3 H2 → 2 NH3
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