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Thema’s van vandaag

 Welkom & introductie 

 Verruiming norm nikkelemissies

 Bevoegd gezag + toezicht

 BASF: een goede buur

 Research & Development – Magnetisch koelen

 Vragenronde
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BASF De Meern
Wij innoveren om onze klanten succesvoller te maken

39 april 2015

Productie:

- Nikkelkatalysatoren 

- FT-katalysatoren

- Markt-/klantenkatalysatoren

R&D:

- Marktkatalysatoren (eigen IP)

- Klantenkatalysatoren (IP van klant)

- Magnetisch koelen

Supply Chain & Customer Service:

- Customer Service voor alle Europese CCP producten

- Coördinatie van alle blending activiteiten Terneuzen

- Monsterbeheer



BASF De Meern
Belangrijke ontwikkelingen 2012-heden

 Investeringen in het milieu:

Recentelijk gerealiseerd of nog in afwikkeling:

 Voortgaande automatisering en dosering (silo’s)

 Scheiding van het rioolstelsel

 Nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie

 Behandeling afgassen

• DeNOx-installatie

• Afgasverbrandingsinstallatie

 Noodstroomvoorziening

Reeds gerealiseerd:

 Brandblussystemen

 Magazijn Meerzicht

 Vervanging alle H2-pakkingen

 Vervanging NOx-pakkingen

 Nieuwe tablettenafdeling
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BASF in De Meern is een BRZO-bedrijf

 BRZO = Besluit Risico’s Zware Ongevallen

 Het BRZO kent twee categorieën

 PBZO = Preventie beleid Zware Ongevallen opstellen (lichte categorie) 

 VR bedrijf = Veiligheidsrapport opstellen

 Beide gecommuniceerd met de overheid en beoordeeld

 Indeling in een categorie op basis van hoeveelheid vergunde 

geclassificeerde stoffen die bij een bedrijf aanwezig mag zijn

 BASF De Meern is aangewezen als een VR-bedrijf (zware categorie) op 

basis van diverse groepen van stoffen
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BRZO-verplichtingen

 Ieder bedrijf dat valt in deze categorie moet aan een aantal verplichtingen 

voldoen:

 Actueel preventiebeleid zware ongevallen

 Actueel Veiligheidsbeheer systeem (RC Management)

 Intern noodplan

 Actuele stoffenlijst voor hulpdiensten

 Actueel Veiligheidsrapport

– Kwantitatieve Risicoanalyse

– Milieu risicoanalyse

 Informatie-uitwisseling met buren
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De norm is verhoogd

 Emissiewaarde in de vergunning 0,001 milligram/m3

 = 1 microgram/m3

 Huidige Nederlandse norm is 0,5 milligram/m3

 Toekomstige norm 2025 0,05 milligram/m3

 BASF heeft de norm van 2025 vergund gekregen

 Richtwaarde uit de ‘Wet luchtkwaliteit’ is 20 nanogram/m3
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Beheersing interne risico’s

 Risico van blootstelling

 Actieplan reducering LOC (spills)

 Veiligheidsstudies

 Werkplek risico analyses

 Risico van brand

 Nieuwe brandbeveiligings-installaties

 Gecertificeerd en jaarlijkse hercertificering

 Nieuwbouw 2013 magazijn dat voldoet aan de eisen voor opslag gevaarlijke 

stoffen

 107 geïnventariseerde punten (tekortkomingen) opgelost

 Geen grote opslag van ethanol meer op de site aanwezig

8BASF De Meern        Provincie Utrecht11-04-2016



Maatschappelijke betrokkenheid

 Voorlichting & gastlessen voor basis 

& middelbare scholen

 Sponsoring studentenvereniging

o.a. Proton Utrecht

 Topsector chemiebeurs voor |

scheikunde studenten

 Strategisch partner van Science

Center NEMO in Amsterdam 

Vrijkaarten voor scholen

 Samenwerkingen met Universiteiten en Onderzoeksinstituten 

(Voorbeelden: TU-Delft, UU, TU-Eindhoven, TU-Twente,TNO)
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BASF De Meern
Wij nemen uw mening serieus

 Vragen, klachten of suggesties aub sturen aan demeernhse@basf.com
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Magnetisch Koelen 

bij BASF

Burenbijeenkomst 12-04-2016



Hoe wordt er nu gekoeld?

 Koeling gebeurt tegenwoordig voornamelijk met compressoren

 De gassen die hierbij gebruikt worden zijn vaak brandbaar of  slecht 

voor de ozonlaag

Kan dat niet anders?



Magneto-Calorisch

Materiaal

Magneto-calorische materialen worden warm als een magneetveld 

toegepast wordt

…en koud als het magneetveld verwijderd wordt

Koelen kan ook met behulp van 

magnetocalorische materialen

Sommige materialen hebben een zogenaamd magneto-calorisch effect

Wat betekent dat?



Deze materialen worden ingebouwd in 

een magnetocalorische regenerator

Magnetocalorisch materiaal beweegt in en uit een 

magneetveld waarbij het continu opwarmt en afkoelt



Deze materialen worden ingebouwd in 

een magnetocalorische regenerator

De warmte en kou worden overgedragen op water 

wat door een circuit langs het materiaal stroomt



Het koude water gaat vervolgens een koelkast in om te 

koelen

terwijl de warmte van het warme water wordt 

afgevoerd

Magneto-calorische

regenerator

En de regenerator gaat de koelkast in



Magnetisch koelen kan gebruikt worden in 

applicaties als

Koelkasten

Vriezers

Wijnkoelers

Etc.

Koelkasten

Huizen

Kantoren

Auto´s

Etc.

Airconditioners&

Waar kan deze technologie gebruikt worden?



Is magnetisch koelen beter dan

compressie koelen?

Magnetisch koelen heeft een aantal voordelen ten 

opzichte van de huidige compressor technologie:

3. Minder energieverbruik

2. Minder geluid

1. Geen schadelijke gassen 



Kan ik al een magnetische koelkast kopen?

 Op dit moment is de ontwikkeling van de technologie nog in volle 

gang en zal het nog wel een paar jaar duren voordat de eerste 

magnetische koelunits op de markt komen

 De eerste prototypes zijn er wel al

https://www.youtube.com/watch?v=Py9IaztpKzs

