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Na een welkomstwoord van de afdeling 
IJmuiden Visits kregen de bijna vijftig deelne-
mers een rode jas aangemeten en werd men 
voorzien van helm, bril en audioapparatuur.
De busrit over het uitgestrekte terrein ging met 
deskundige uitleg gepaard waardoor een 
goed overzicht werd verkregen van de 
verschillende installaties, zoals de cokesbe-
reiding, de hoogovens en de staalfabrieken 
maar ook van de logistieke infrastructuur van 
havens, spoorlijnen en wegen.

Warmbandwalserij
De Warmbandwalserij was de eerste fabriek 
waar we binnen mochten gaan. Plakken rood-
gloeiend staal met een lengte van 12 m en 
een dikte van 225 mm worden daar op spec-
taculaire wijze tot steeds dunner plaatstaal 
gewalst. Uiteindelijk worden deze als een 
lange strip van meer dan een kilometer lengte 
en 2 mm dikte, met hoge snelheid opgerold. 
De besturing van dit verregaand geautomati-
seerde proces gebeurt vanuit een controle-
kamer, waar op beeldschermen het gebeuren 
in de gaten wordt gehouden.

Dompelverzinklijn
De volgende stop was Dompelverzinklijn. Hier

worden de rollen staalplaat voorzien van een 
zinkcoating, waardoor het staal beschermd 
wordt tegen corrosie. Dit is de basis van staal-

plaat voor b.v. de auto-
industrie. Spectaculair 
zijn hier de bufferzones, 
waar het staalplaat via 
rollen, naar een hoogte 
van 25 m, kan worden 
geparkeerd.

Innovatie als antwoord
op trends
Na een lopende lunch 
kwamen de sprekers aan
bod. Ir. Mark Denys, 
Directeur Technical bij 
Tata Steel, gaf een over-
zicht van het bedrijf. 
Tata Steel is een Indiase 
staalproducent die in 
1907 werd opgericht. 

Wereldwijd werken bij de Tatagroup onge-
veer 581.000 mensen. Dochterbedrijf Tata 
Steel Europe heeft in 2007 Corus in IJmuiden 
overgenomen, dat zelf in 1999 is voortge-
komen uit een fusie van de Koninklijke Neder-
landse Hoogovens en Staalfabrieken en British
Steel. 
Tata Steel in IJmuiden produceert hier jaarlijks 
7 miljoen ton staal voor veel verschillende 
toepassingen. 
De huidige trends zijn:
•een groeiende markt in Azië, met name in 

China,
•overcapaciteit bij de staalproducenten, met 

als gevolg druk op de prijzen,
•globalisering en
•toenemende milieuregulering.

Daarom ligt de nadruk op innovatie: het 
ontwikkelen van nieuwe staalsoorten, energie-
zuiniger produceren en beperking van de 
CO2-emissies.

DUURZAME STAALPRODUCTIE 
BIJ TATA STEEL IN IJMUIDEN
NPT EN CHEMIE HISTORISCHE GROEP TREKKEN NAAR TATA STEEL VOOR EXCURSIE EN SYMPOSIUM

p vrijdag 28 oktober 2016 organiseerde NPT, samen met de Chemie 
Historische groep van de KNCV een symposium en excursie naar Tata Steel in

IJmuiden. Deze excursie paste uitstekend in het thema Geschiedenis van de Proces-
technologie, aangezien de voorloper Koninklijke Hoogovens en Staalfabrieken, in 
1918, dus bijna 100 jaar geleden, werd opgericht.
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Voor de rondleiding bij Tata Steel kregen de bijnaVoor de rondleiding bij Tata Steel kregen de bijna
50 deelnemers een rode jas aangemeten.50 deelnemers een rode jas aangemeten.

In de dompelverzinklijn worden de rollen staalplaat voorzien van een zinkcoating ter bescherming tegen 
corrosie. In de bufferzones kan het staalplaat via rollen naar een hoogte van 25 m worden geparkeerd.
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