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ROZA-slak fabriekshal vertraagd door reisrestricties
leveranciers
Reisrestricties van leveranciers zorgen voor vertraging
van de ingebruikname van de nieuwe fabriekshal voor
de verwerking van ROZA-slak. De reisrestricties zijn het
gevolg van overheidsmaatregelen in het kader van het
coronavirus. Zodra de restricties zijn opgeheven,
kunnen de laatste werkzaamheden worden afgerond en
kunnen Tata Steel en Harsco na circa twee weken de
nieuwe fabriekshal in gebruik nemen.

Nieuwe fabriekshal voor ROZAslakverwerking

Lees meer

Proef gestart verminderen
converterslakstof
Op 2 april zijn we de proef
gestart om stofverspreiding
tijdens het kiepen en
uitgraven van converterslak
te verminderen bij Harsco.
We doen dit door het
plaatsen van een prototype
overkapping op een open
slakkenput. De proef bestaat
uit een reeks stofmetingen in
een periode van maximaal 4
weken.
Lees meer

Trots op onze mensen
#Staalkanjers
In deze moeilijke tijden
verantwoord staal maken,
volgens de richtlijnen van de
overheid. De mensen én
firmamensen van Tata Steel
doen het. Het komt nu aan
op de gedrevenheid,
saamhorigheid en flexibiliteit
van onze mensen om ervoor
te zorgen dat op de
verschillende werkplekken
de passende maatregelen
genomen worden die nodig
zijn om verdere verspreiding
van het coronavirus tegen te
gaan.
Lees meer

Live natuurbeelden vanaf
terrein Tata Steel in
IJmuiden
Sinds vorige week kunnen
natuurliefhebbers genieten
van live natuurbeelden vanaf
het terrein van Tata Steel.
De natuurcamera staat dit
jaar gericht op de
ijsvogelwand bij een sloot op
het noordterrein. Op deze
plek hebben vrijwilligers van
de Vogelwerkgroep onlangs
de oever geschikt gemaakt
voor de ijsvogel. De vogel is
inmiddels al gespot.
Lees meer
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