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Tata Steel in IJmuiden
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Top staal producent in Europa. IJmuiden:

• 9.000 medewerkers, inclusief 250 researchers

• Capaciteit: 7.5 miljoen ton staal (rol), productie 

2019: 7.0 miljoen ton

• Volledig geïntegreerd productieproces

• Uitstekende ligging, haven geschikt voor zowel 

zeeschepen als binnenvaart; transport via trein en 

weg

Traditie van innovatie en continue verbetering

• Sinds 1990 een energie-efficiency verbetering van 

32% per ton staal

• Geavanceerde producten: lichter, sterker, hogere 

kwaliteit

Aandacht voor de omgeving

• Milieu, investeringen, kennisontwikkeling
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4TATA STEEL IN IJMUIDEN

Tata Steel in IJmuiden: high-quality processen

Grondstoffen - Ruwijzerproductie - Staalmaken – Plakgieten – Walsen - Bekleden

Tata Steel produceert in IJmuiden warmgewalste, koudgewalste en beklede producten
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20%

15%

http://www.tatasteelonbrand.com/search/assetdetails.php?pageNum_Recordset1=2&totalRows_Recordset1=46&quicksearch=All+available&words=Any&division=sidemenu.php%3Fdivisionid%3D6&divisionid=6&Subject=all&UserField5=&UserField6=&assettype=all&resultsperpage=20&firsttemp=Y&return=search&assetid=127&division=6&search=Y
http://www.tatasteelonbrand.com/search/assetdetails.php?pageNum_Recordset1=2&totalRows_Recordset1=46&quicksearch=All+available&words=Any&division=sidemenu.php%3Fdivisionid%3D6&divisionid=6&Subject=all&UserField5=&UserField6=&assettype=all&resultsperpage=20&firsttemp=Y&return=search&assetid=213&division=6&search=Y


Waterverbruik
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Waterverbruik



Totaal (proces-)waterverbruik is ruim 200 mln m3/jaar
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Het Energiebedrijf is verantwoordelijk voor de distributie 
van alle media op de site en de productie van 
gedemineraliseerd water
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Water Toepassingen
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Colored bar - 100% text
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(Biologische) waterreiniging

DEMI water (A en M)

WRK-water t.b.v.
stofbestrijding



Colored bar - 100% text
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Diverse koelprocessen



Waterkwaliteiten
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Colored bar - 100% text

• A-water: basiskwaliteit DEMI water

• Schoon water applicaties zoals spoelwater voor hoogwaardig eindproduct

• M-water: hoog kwaliteit DEMI water

• Voeding voor stroomketels (intern en extern)

• Drinkwater: leverancier is PWN, alleen distributie intern

• Sanitaire toepassing, Nood-/oogdouches

• Zeewater: secundaire koeling

• Voornamelijk voor de hoogovens

• Brakwater: t.b.v. slakgranulatie HOO(7)

• G - water: onthard water via koude kalk ontharding en zandfilters (tussenproduct)

• WRK-water / Lekwater: Oppervlaktewater Lekkanaal / IJsselmeer, diverse toepassingen o.a. stofbestrijding, 

directe en indirecte koeling, brandblusinstallaties, DEMI voedingswater.

• Zoutgrondwater: secundaire koeling noordzijde terrein

• Ruimtekoeling, proceskoeling (olie) ; Constante lage temperatuur

• Koelwater (diverse): diverse toepassingen, div. behandelingen / samenstellingen 12

Watersoorten in IJmuiden



Uitdagingen
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Colored bar - 100% text

• Droogte - vooralsnog geen groot issue op gebied van lozing vanwege ligging aan zee

• Legionella - altijd issue door oude layout, hoge temperaturen en (SEMI) open systemen

• Kwaliteit zoet water – kan een issue zijn (WRK-water) door diversiteit aan toepassingen

• Komt in milieu door lozing oppervlaktewater en in grond via sproeien

• Innamestop is mogelijk en lijdt niet direct tot tekorten

• Verouderde assets 

• Voornamelijk ondergronds leidingwerk lastig (niet zichtbaar)

• Grote nieuwbouw investeringen moeilijk motiveerbaar, in stand houden is kostenefficiënt

14

Uitdagingen voor de nabije toekomst



Toekomst
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Colored bar - 100% text

• Watervraag zal veranderen:

• Andere manier van staalmaken zal effect hebben op watervraag, afhankelijk van de te 

kiezen route, bijvoorbeeld Hisarna

• Installaties voor CCUS (Carbon Capture Utilisation en Storage) vragen grote koelcapaciteit, 

vergelijkbaar met huidige verbruik van hoogovens (Everest & Athos)

• Waterstof productie (H2ermes)

• Locatie van installaties op de site in IJmuiden wordt o.a. bepaald door de watervraag
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Toekomst
Carbon Reduction Programme




