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Rondomstaal
Maatregelen Roadmap Plus realiseren forse
afname in uitstoot PAK-stoffen
Tata Steel is volop bezig met het doorvoeren van maatregelen
die de uitstoot van Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
- ofwel PAK-stoffen – fors verminderen. De maatregelen uit het
Roadmap Plus pakket zijn al vergevorderd en leiden in 2022 tot
een vermindering van de uitstoot van PAK-stoffen met circa 50
procent ten opzichte van 2019.
Onderdeel van het maatregelenpakket is de bouw van een
high tech milieu-installatie voor het reinigen van gassen bij
de gloeiovens van de Koudbandwalserij. Daar worden
staalrollen gewalst tot de juiste breedte en dikte en
vervolgens verder verwerkt tot emailleerstaal voor met
name witgoed zoals badkuipen, ovens, wasmachines en
CV-ketels. Bij het verwarmen van staalrollen in de
zogenoemde gloeiovens ontstaan PAK-stoffen uit walsolie
die nog op het oppervlak van de rollen aanwezig is.
Lees meer
Meer weten over andere maatregelen uit de Roadmap Plus lees
ook:
Overkappen koelproces converterslak gestart
Afname geuremissie bij opstoken staalpannen
Deuremissies Kooksfabriek 2 fors afgenomen
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Uitschrijven klik hier

Klantaansluiting TenneT
voor groen staal
Tata Steel zet zich in voor een
duurzame toekomst. Groen staal
in een schone omgeving via de
waterstofroute.
De keuze voor deze route
betekent dat Tata Steel in de
toekomst ongeveer vier keer
zoveel elektrisch vermogen
verwacht te verbruiken dan nu
het geval is.
Daarom heeft Tata Steel een
overeenkomst met TenneT
getekend voor een directe
aansluiting op het landelijk
elektriciteitsnet om groene
stroom te kunnen gebruiken in de
toekomst.
Lees meer

Tata Steel Chess
Tournament gaat door,
zonder amateurs

Blazen doe je zo opleidingen Tata Steel
Orkest

Het Tata Steel Chess
Tournament 2022 gaat door,
maar zonder amateurgroepen.
Gezien de ontwikkelingen
rondom het coronavirus heeft de
organisatie besloten dat het niet
verantwoord is om in januari
amateurschakers te ontvangen in
Wijk aan Zee.

Het Tata Steel Orkest biedt in de
loop van het nieuwe jaar weer
opleidingen aan om kinderen van
verschillende leeftijden kennis te
laten maken met muziek en
instrumenten.

Het toernooi zal net als de editie
van dit jaar wereldwijd live te
volgen zijn via de website
www.tatasteelchess.com. Het
jaarlijkse Tata Steel Chess
Festival (22 en 23 januari) voor
kinderen zal online plaatsvinden

Voor kinderen uit groep 4/5 van
de basisschool is er ‘Blazen doe
je zo’. Dit is een korte cursus om
op een leuke en speelse manier
kennis te maken met het
muziekonderwijs.
In de ‘Tata Steel Blazersklas’
starten kinderen (groep 5 tot 8)
met het bespelen van een
instrument.

Lees meer
Lees meer
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Voor vragen en/of opmerkingen graag mailen naar omgevingsnieuws@tatasteeleurope.com.
Deze nieuwsbrief (inclusief bijlagen) is met de grootste zorg samengesteld. Voor mogelijke onjuistheden en/of
onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie aanvaarden Tata Steel IJmuiden B.V. en de aan haar gelieerde
vennootschappen geen aansprakelijkheid. Evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen)
rechten worden ontleend.
© 2021 Tata Steel. Alle rechten voorbehouden.
Als u zich wilt afmelden voor deze nieuwsbrief, klik hier. Details van ons privacy beleid en onze bedrijfadresgegevens kunt u hier vinden.

Sensitivity: general

