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Rondomstaal
Onafhankelijk onderzoek FNV en Tata Steel: groene productie
staal haalbaar
‘Uit de onafhankelijke studie van Roland Berger blijkt dat de ambitie van Tata
Steel om in 2030 staal te maken met waterstof haalbaar is. Het onderzoek is
uitgevoerd in opdracht van FNV en Tata Steel om te toetsen of het plan Groen
Staal van de FNV en de werknemers realistisch is. Na de eerste stap, waarin
wordt overgeschakeld naar gas, kan de stap naar waterstof worden gezet.
Belangrijke voorwaarde is wel dat alle lokale en nationale overheidspartijen
meewerken.
De studie van Roland Berger laat zien dat het mogelijk is om al voor 2030
over te stappen op de Direct Reduced Iron technologie (DRI). Via deze
technologie wordt ijzer geproduceerd op basis van aardgas of waterstof in
combinatie met elektrische ovens.
Lees meer

Elektrificatie voor groen staal

Wervingsavond Procestechniek

Wassen in staal

Tata Steel bereidt zich voor op een
duurzame toekomst.
Een toekomst waar we groen staal
maken met waterstof. Een belangrijke
weg om de Nederlandse industrie te
verduurzamen is elektrificatie, het
vervangen van fossiele brandstoffen
door de inzet van elektriciteit. Ook voor
een duurzame staalproductie is dit
nodig.

Wil je graag aan de slag als
Procesoperator? Kom naar de
wervingsavond op 30 november!

Sta je er wel eens bij stil dat we ook
wassen in staal?

Lees meer
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Schrijf je in voor o.a. een exclusieve
rondleiding op ons terrein met een uniek
bezoek aan de Ertsvoorbereiding! Vanaf
18.45 uur ben je van harte welkom.
Met in achtneming van de actuele
coronamaatregelen.

Tata Steel heeft groen licht gekregen om
emailleerstaal te leveren aan Miele in
Duitsland. De wasmachines en drogers
van Miele gebruiken dit speciale
emailleerstaal zodat ze nog langer mee
gaan en dat is duurzaam.

Lees meer

Together we make the difference

Volg ons

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 bedrijf-adresgegevens kunt u hier
vinden.
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