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AMMONIUMNITRAAT UIT DE VLOEIBARE FRACTIE VAN 
MEST, DIGESTAAT OF ANDERE AFVALSTROMEN 
VOLGENS HET “DETRICON” PROCES 

Trefwoorden: vloeibare stikstof meststof, ammoniumnitraat, nutriënt recuperatie 

  

 

 Product type: vloeibare anorganische meststof  

 Productie proces: Nutriënt recuperatie van vloeibare afvalstromen 

die meer dan 0,1% ammoniak stikstof bevatten met Detricon 

technologie van stripping/gaswassing (patent aangevraagd)  

 Nutriënt Inhoud (N-P-K %): 18 – 0 – 0 of 10 – 0 - 0  

 Product status: beschikbaar op de markt  

 Gebruiksbeperkingen: bij besproeien kan bladschade optreden 

 Geografisch gebied: België 

 Prijs: 0,65-0,75 euro/kg N  

 

Belangrijkste gegevens: 

Samenvatting:  

PRODUCTIE PROCES 

Ammonium (NH4
+), aanwezig in mest en digestaat, staat in chemisch evenwicht met het vluchtige ammoniak (NH3). 

Door de pH en temperatuur aan te passen, kan de verhouding van ammoniak tot ammonium worden verhoogd zodat 

de ammoniak stikstof sneller vervluchtigt. Door lucht in te blazen, wordt de vluchtige ammoniak uit de vloeibare 

fractie verwijderd waardoor de stikstof (N) kan worden gerecupereerd. De met ammoniak verrijkte lucht van de 

stripper wordt vervolgens in de gaswasser met salpeterzuur behandeld waarbij de ammoniak chemisch gebonden 

wordt en ammoniumnitraat wordt gevormd. De concentratie aan ammoniumnitraat is afhankelijk van de initiële 

hoeveelheid water in de gaswasser en van de hoeveelheid salpeterzuur die tijdens het productie proces wordt 

toegevoegd. Het Detricon proces is zo ingesteld dat een product met  52 massa% ammoniumnitraat wordt 

geproduceerd, wat overeenkomt met 18 massa% N. Na de chemische binding van de ammoniak in de gaswasser, 

wordt de ammoniak-arme lucht (<20 ppm NH3) teruggepompt naar de stripper. 

TOEPASSING 

Door het gebruik van ammoniumnitraat in tuinen en grootschalige akkerbouw verbetert de plantengroei en is er een 

onmiddellijk beschikbare voorraad aan stikstof voor plantengroei aanwezig. 

Contact 

Naam: Denis De Wilde 

Bedrijf: Detricon 

Website: www.detricon.eu 

e-mail: denis@detricon.eu 

Gebruiksaanwijzing: 

 Landbouwtype: conventioneel 

 Teeltwijze: open veld of serre 

 Aanbevolen gewassen: mais, gras, groenten 

 Toepassingsdosis: 0,5-1 t/ha 

  

c 

 Limitation of application: no technical limitations.  

 Permit availability: MS Authority permit number: 02.4/102-2/2015 as of EU for horticultural applications, 
lawfully marketing in EU27. REACH certificate over 1000 t/y capacity: under progress.  

 Availability: EU28, USA, Australia and Japan. 

 Price range: BIO-NPK-C formulated from 500 €/ha.  
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 ABC-BIOPHOSPHATE  
 

NUTRIENT MANAGEMENT AND NUTRIENT RECOVERY THEMATIC NETWORK  
  

www.nutriman.eu 

Belangrijkste product kenmerken:  

Competitive Position and Advantage:  

 Vloeibaar ammoniumnitraat 

 10 of 18 massa% aan stikstof 

 50/50 verhouding ammoniak/nitraat 

 Een heldere en technisch zuivere oplossing 

 Kleurloze  

Belangrijkste voordelen van het product: 

 Vloeibare meststof voor precisie bemesting 

 Vloeibare meststof geschikt als vervanger voor minerale kunstmest 

 Technisch zuiver 

 Geurloos 

 Vrij van organische deeltjes 

Concurrentie positie en voordelen: 

AMMONIUMNITRAAT UIT DE VLOEIBARE FRACTIE 
VAN MEST, DIGESTAAT OF ANDERE AFVALSTROMEN 
VOLGENS HET “DETRICON” PROCES 
 

 

 Een energie efficiënte en economisch interessante technologie om lokaal een zuivere stikstof meststof te 

produceren die geen andere nutriënten bevat. 

 De ammoniak stikstof uit afvalstromen wordt gerecupereerd als een waardevol eind product. Een voorbeeld 

van  circulaire economie. 

 


