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Kunstmestfabrikant ICL enthousiast over online 3D-analyse

Afnemers van kunstmest willen geen caking en stofvorming. 
Een mooie ronde korrel is een belangrijke voorwaarde 
daartoe. Producent ICL in Amsterdam investeerde daarom 
in instrumentatie met 3D-beeldanalyse. “Het meten van 
de echte korrelvorm is uniek in onze sector. De operator 
kan het proces nu veel sneller bijsturen. Met de nieuwe 
analyseapparatuur verhogen we niet alleen onze kwaliteit, 
maar winnen we ook tijd omdat we online kunnen meten”, 
onderbouwt operations engineer Ruhi Senler de aanschaf.

In de jaren 80 was ICL in Amsterdam nog 
te classificeren als een fosfaatfabriek. 
In de loop der jaren is de productie van 
één kunstmestsoort echter omgevormd 
naar de productie van meer dan ne-
gentig verschillende soorten kunstmest 
voor de agrarische markt. Afhankelijk 
van planten en grondsoorten maakt ICL 
kunstmestkorrels met een combinatie van 
stikstof (N), fosfaat (P) en kalium (K). 
ICL, sinds 1982 
eigenaar van de 
locatie in Amster-
dam, beschikt over 
eigen mijnen in de 
Negev-woestijn 
voor het winnen 
van fosfaaterts. 
Het kalizout is afkomstig uit de Dode Zee 
in Israël en uit mijnen in Engeland en 

de kunstmestkorrels gevormd. Van belang 
zijn de hoeveelheid water, stoom, de tem-
peratuur en het rollend bed. Ronde korrels 
vormen is ons uitgangspunt”, legt Ruhi uit. 
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één lading duizenden tonnen fosfaat-
erts en kaliumchloride ontvangen. Deze 
grondstoffen, waar men lange tijd mee 
vooruit kan, slaat het bedrijf op in grote 
loodsen en duwbakken.
De eerste productiefase is het ontsluitpro-
ces. Fosfaaterts is namelijk niet oplosbaar 
in water. Daarvoor is mengen en reage-
ren met fosforzuur of zwavelzuur nodig. 
Dit proces duurt circa 20 minuten waarna 
een volumineus poeder resteert. Ruhi 
Senler: “Bij een reactie van fosfaat met 
fosforzuur maken we een triple super fos-
faat (run of pile ofwel ROP) met 45,5 pro-
cent P2O5, in water oplosbaar fosfaat. Bij 
een reactie met zwavelzuur maken we 
een single super fosfaat met 18,5 procent 
P2O5. Niet iedere kunstmestfabriek heeft 
deze ontsluitingsstap, daarom is ROP ook 
een eindproduct.”
Kant-en-klare ROP gaat rechtstreeks naar 
de afnemer of naar de volgende fase. Tij-
dens de tweede productiefase komt de 
poedervormige ROP in de korreltrommel 
en worden bijvoorbeeld kali en/of stikstof 
toegevoegd. “In deze trommel worden 

te vallen. Door hete, droge lucht in de 
trommel te blazen, ontstaan gedroogde 
korrels die 1 tot 3 procent vocht mo-
gen bevatten. De volgende stap is het 
uitzeven van de korrels. Eerst worden 
de grove korrels verwijderd en daarna 
het stof. Het te fijne of te grove product 
wordt teruggevoerd het proces in, zodat 
geen afval ontstaat. De laatste fase voor 
opslag betreft het 20 minuten afkoelen in 
een koeltrommel.

Kritieke procesdelen
Kenmerkend voor het productieproces in 
Amsterdam is dat er geen nitraten wor-
den gebruikt, zodat het eindproduct en 
het vervoer geen explosiegevaar ken-
nen. Echter, de fysische en chemische 
samenstelling luisteren uiterst nauw. Ruhi: 
“Chemisch betekent exact de juiste sa-
menstelling N, P en K. En fysisch willen we 
niet alleen de juiste grootte, maar ook 
een bepaalde rondheid van de kunst-
mestkorrel.“ Elk uur neemt de operator 
een monster, dat op het laboratorium 
wordt geanalyseerd. Zowel van het 

Spanje. Het fosforzuur, van belang voor 
de chemische reactie, is eveneens af-
komstig uit Israël, waar ook het moeder-
bedrijf is gevestigd. Sinds de overname 
is na flinke investeringen de productie in 
Amsterdam gestegen van 250.000 naar 
450.000 ton per jaar.

Maatwerkproces
De Amsterdamse productielocatie 

verzorgt het ge-
hele traject, van 
grondstof tot en 
met productie en 
aflevering van het 
eindproduct in 
bulk, per schip of 
vrachtwagen. De 

grondstoffen komen hoofdzakelijk met 
grote zeeschepen binnen. Zo wordt in 

De derde procesfase vindt plaats in de 
droogtrommel. In een grote trommel met 
lifters worden de korrels meegenomen 
om als een gordijn weer naar beneden 

‘Onze kwaliteit wordt 
 beter bij rondere korrels’

Duurzame alternatieven
De fosfaatbronnen raken op den duur uitgeput. Daarom loopt ICL op het ge-
bied van duurzaamheid voorop in de markt. “Onze procesengineers voeren 
veel onderzoeken uit naast testen op kleine schaal. Ons doel is om duurzame 
alternatieven voor fosfaten in onze processen te ontwikkelen”, motiveert Ruhi 
Senler. Zo werkt het bedrijf samen met Waternet om hun restproduct strufiet te 
gebruiken. een andere fosfaatbron vormt beendermeelassen. Dit is een restpro-
duct van slachterijen en komt vrij na de verbranding van botten. “Beide volle-
dig recyclebare restproducten willen we in de toekomst opslaan in twee nieuw 
te bouwen silo’s. en vervolgens via luchttransport volledig automatisch in ons 
proces integreren. Dit vergt een investering van enkele miljoenen.” 
In een eigen mijn in engeland heeft ICL een nieuwe grondstof aangeboord. Dit 
hoogwaardige polisulfaat bevat naast kalium tevens magnesium en sulfaat. 
Dit product ondergaat geen enkele verwerkingsstap en lost in tegenstelling tot 
kaliumchloride langzaam op. De markt vraagt juist een dergelijke slow release 
kaliumbron, waardoor de plant de voeding geleidelijker opneemt. Polisulfaat is 
dan ook geschikt voor biologische landbouw en wordt daar ook al veelvuldig 
toegepast.

Doorbraak in het voorkomen van 
caking en stofvorming

ICL Amsterdam is 
gunstig gelegen aan 
het IJ waardoor grote 
zeeschepen voor aan- 
en afvoer kunnen 
zorgen

Operations engineer 
Ruhi Senler: “In de 
coatingtrommel wordt 
voor verscheping 
coating toegevoegd 
om caking te vermin-
deren”
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 poeder (ROP) als van de korrel. De uit-
slag, de productie van 50 tot 60 ton per 
uur gaat ondertussen door, bepaalt de 
mate van bijsturen door de operator. 
Doordat de meeste orders meer dan 
1.000 ton bedragen, is er voldoende 
herstelruimte voor het korreltrommelpro-
ces. Echter, dit proces kan efficiënter. 
“Het vakmanschap zit enerzijds in het 
produceren van een korrel met de juiste 
chemische samenstelling. Anderzijds 
moet de korrel hard zijn, zodat er weinig 
stof vrijkomt en de korrels niet aan elkaar 
gaan plakken. Dit zogenoemde caking 
ontstaat ook doordat de korrels niet alle-
maal even rond zijn en zo gemakkelijk in 
elkaar kunnen schuiven. Om het verschil 
met de concurrentie te maken, doen we 
veel onderzoek naar verbeteringen.” 
Momenteel voegt men in Amsterdam ter 
vermindering van caking coatingolie toe 
aan het eindproduct voordat dit wordt 
verscheept, maar om meer invloed te 
krijgen op het korrelproces schafte ICL 
een Microtrac PartAn 3D van Inventech 
Benelux aan. Hiermee kan de operator 
het korreltrommelproces direct bijsturen. 
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groot. “Wat we tijdens de training leren, 
geven we door aan onze operators. 
Want het belangrijkste is dat zij er goed 
mee kunnen werken. Zowel over dit 
nieuwe product als over de training en 
nazorg van Inventech Benelux ben ik 
zeer te spreken. Het persoonlijk contact 
bevalt me uitstekend. Ik mag veel vra-
gen stellen en ze denken continu met 
ons mee.” 
ICL heeft zelf de constructie verzorgd, 
Inventech de installatie, die snel werd 
gerealiseerd na een levertijd van drie 

maanden. Bo-
vendien krijgen 
de engineers bin-
nenkort een extra 
labversie voor het 
verrichten van on-
derzoek. Over een 
half jaar liggen 

de conclusies van dit onderzoeksproject 
definitief vast. Ruhi: “De impact van de 
Microtrac PartAn 3D kan heel groot wor-
den. Mogelijk willen we dit innovatieve 
product ook in onze buitenlandse pro-
ductielocaties implementeren.” ■

In plaats van handmatig een monster 
nemen en meten en een uur wachten 
op de uitslag, wordt er nu geheel auto-
matisch online bemonsterd en gemeten. 
“Het voordeel hiervan is dat we sneller 
zijn en minder hoeven te corrigeren. We 
weten inmiddels dat we minder afwij-
kende korrels produceren, waardoor de 
caking afneemt. Ook ervaren de afne-
mers minder stofvorming door abrasie.” 
Een ander voordeel is het schoonmaken 
van de zeven. “Met de nieuwe PartAn 
kunnen we beter de juiste frequentie hier-
van voorspellen”, ervaart de operations 
engineer. Hoewel het onderzoeksproject 
nog loopt, staat al vast dat de kwaliteit 
is verhoogd. Waarschijnlijk is ook de pro-
ductie toegenomen.

3D-beeldanalyse
De 3D-beeldanalyse, een innovatie in de 
kunstmestsector, maakt het mogelijk om 
de echte vorm, ofwel de rondheid van 
de kunstmestkorrel te meten. De gemid-
delde korrelgrootte (D 50) is door de  
PartAn 3D makkelijker constant te hou-
den. Ruhi: “De fracties te grote en te klei-
ne korrels zijn eenvoudig vast te stellen. 
Maar de deeltjesvorm, zichtbaar op het 
computerscherm 
met behulp van 
een highspeed-
camera, is ook 
een interessante 
parameter. We 
willen nog meer uit 
deze beeldanalyse 
en visualisatie halen, zodat de operator 
sneller kan ingrijpen.” 
Diverse engineers van ICL hebben hier-
voor een training gevolgd bij Inventech 
Benelux. Na enkele maanden is het 
inzicht in het korrelproces duidelijk ver-

ICL Amsterdam
ICL Amsterdam maakt deel uit van de europese kunstmestdivisie van de ICL 
Group (Israel Chemicals Limited). De Amsterdamse productielocatie, tot 1982 
onderdeel van UKF, produceert samen met ICL Fertilizers Deutschland bijna een 
miljoen ton kunstmestkorrels per jaar. Door de ligging aan het IJ kunnen grote 
zeeschepen aanmeren voor aanvoer van grondstoffen en leveringen voor 
voornamelijk export binnen europa. Daarnaast dient ICL Amsterdam als be-
langrijke overslaglocatie voor diverse andere producten binnen de ICL Group, 
die zich naast de agrarische markt toelegt op grondstoffen voor de medische, 
brandvertragende en voedingsmiddelenindustrie. ICL, met wereldwijd 13.000 
medewerkers, beschikt over eigen grondstofreserves. Het concern is één van 
de grootste producenten van broom, kalium en fosforzuur ter wereld. 
In 2007 vierde de Amsterdamse locatie, die ruim honderd werknemers telt, haar 
honderdjarig bestaan. 

De enorme droogtrommel waarin de kunstmest 
met hete lucht wordt gedroogd

De meer dan honderd jaar oude loods, waarin een 
deel van de geproduceerde kunstmest ligt opgesla-
gen, gereed voor verscheping

Dankzij de 3D-beeldanalyse van de kunststofkorrels krijgt de operator meer 
inzicht in het proces en kan deze rondere korrels realiseren

‘We willen nog meer uit 
de beeldanalyse halen’
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