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sulteerde RWE de TBK Group. Er werd over-
eengekomen om voor een periode de Cen-
Trax stuurrollen te testen.

Aanhechting
Gert-Jan Arkema, maintenance engineer 
bulk handling bij RWE Generation Eems-
haven, vertelt dat de neiging tot schee� oop 
ontstaat doordat vochtige kolen blijven kle-
ven aan de wand van de trechters waarmee 
de transportbanden worden beladen. “Het 
gevolg van die aanhechting aan de trech-
ters is dat de kolen niet meer centraal op de 
band worden geleid, waardoor schee� oop 
optrad.”
Het voormalige, door RWE toegepaste band-
stuursysteem was onvoldoende in staat om 
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TBK Group hee  problemen met scheef-
lopende transportbanden bij RWE Eems-
havencentrale opgelost met CenTrax 
stuurrollen. De overdekte kolenbanden 
lopen nu zonder horten en stoten.

De Eemshavencentrale van RWE Generati-
on is de grootste kolen- en biomassacentra-
le van Nederland. Overdekte transportban-
den zorgen voor een stofvrij transport van 
de kolen vanuit de schepen naar de energie-
centrale of het opslagterrein. Dit proces ver-
liep met horten en stoten door de frequente 
schee� oop van transportbanden. Het stil-
vallen van de banden veroorzaakte vertra-
ging in de aanvoer en extra kosten. Om een 
oplossing voor dit probleem te vinden, con-

Afb. 1  Gert-Jan Arkema (l) en Alex Budding
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Over de Eemshavencentrale
In de Groningse Eemshaven heeft RWE 
in 2015 een ultramoderne kolencentrale 
met een vermogen van 1.560 megawatt 
in bedrijf gesteld. De Nederlandse over-
heid heeft de Maasvlakte en het gebied 
bij de Eemshaven aangewezen als loca-
ties voor nieuwe centrales, vanwege de 
aanwezigheid van een haven voor de aan-
voer van brandstoffen en de beschikbaar-
heid van voldoende koelwater. Vanaf de 
tweede helft van 2019 zal 15% steenkool 
in Eemshavencentrale worden vervangen 
door duurzame biomassa in de vorm van 
houtpellets. Deze omschakeling vormt 
een belangrijke pijler onder de landelijke 
doelstelling om in 2020 tot 14% duurza-
me energieopwekking in Nederland te ko-
men, zoals afgesproken in het Energie Ak-
koord van 2013.

de schee� oop te corrigeren. Het was al snel 
duidelijk dat hiervoor een degelijk en ro-
buust systeem nodig was; de CenTrax. Alex 
Budding, accountmanager bij TBK Spillage 
Control: “September vorig jaar hebben we 
een CenTrax type SO-1200 gemonteerd on-
der transportband ROECA11 van RWE.”

Optimaal contact
De CenTrax hee�  een middenrol met aan 
beide zijden een conische rol. De rollen zijn 
bekleed met 8 mm slijtvast rubber. De ver-
binding tussen het rubber en de stalen rol-
mantel wordt naadloos tot stand gebracht 
middels een vulkanisatieproces in een au-
toclaaf. Dit waarborgt de best mogelijke 
rolkwaliteit. De gepro� leerde rubber bekle-
ding zorgt voor een optimaal contact tus-
sen de rollen en de transportband; ook als 
de band nat is (zoals bij het transport van 
vochtige kolen).

Zwenklager
Het zwenklager van het CenTrax stuursys-
teem is uiterst betrouwbaar en draait soe-
pel. Het is voorzien van een kogellager en 
een hoekcontactlager die de axiale en radi-
ale krachten uitstekend opvangen. Sterkte-
berekeningen met de eindig elementen me-
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thode tonen aan dat de CenTrax is bestand 
tegen de zware belastingen die het kolen-
transport met zich meebrengt.

Tevreden
Gert-Jan Arkema, maintenance engineer 
bulk handling bij RWE Generation Eems-
haven, is zeer tevreden: “Met enthousias-
me en professionaliteit hee�  TBK een prima 
oplossing geboden. De stuurrollen werden 
op proef kosteloos ingebouwd. Binnen een 
maand was duidelijk dat dit de oplossing 
voor de schee� oop was. De testresultaten 
waren positief en overtuigend, dus we be-
sloten ervoor te gaan!”

Kostenbesparing
Bij RWE zijn inmiddels 51 stuks CenTrax 
stuursystemen gemonteerd. Het aantal 
schee� oopmeldingen is gereduceerd van 
250 tot slechts 3 per maand. 
“Voorheen moesten we de banden een aan-
tal keren op een dag stilleggen om alles 
schoon te maken”, aldus Gert-Jan Arkema. 
“Nu komt een stop alleen nog voor als een 
band gepland moet worden gereinigd. Er is 
veel minder stilstand en dat betekent een 
grote kostenbesparing. Daarmee verdient 
de investering zich snel terug.” ■

TBK Spillage Control
Groot Overeem 7
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Afb. 2 De CenTrax draait op een robuust lager en heeft een middenrol met aan beide zijden een 

conische rol
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