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Afb. 1 Bandoverstort voor kali en sulfaat

Afb. 2 Overslagbedrijf verlost van vervuiling

Op elk haventerrein kom je ze wel tegen: 
transportbanden voor allerlei grond-
sto�en. Soms indrukwekkend groot. 
Ze zijn echter ook vaak een bron van 
vervuiling en stofoverlast. In het voor-
komen van juist dat soort problemen is 
TBK Group gespecialiseerd. “Wij stre-
ven naar een schonere werk- en leefom-
geving en tegelijkertijd minimale ver-
spilling van kostbare grondsto�en.”

Vanuit het Utrechtse dorp Renswoude is 
TBK Group actief in bulkhandling en recy-
cling. Niet alleen in Nederland, maar in-
middels wereldwijd. “Alleen de continenten 
Afrika en Zuid-Amerika bedienen we nog 
niet, al zit die laatste er wel aan te komen”, 
zegt Bart Kelderman, een van de twee di-
recteuren-grootaandeelhouders van TBK 
Group.
De verschillende bedrijfsonderdelen van 
TBK Group bieden praktische en innovatie-
ve oplossingen om verspilling, vervuiling 
en stofemissie tot een minimum te beper-
ken. De TBK-mensen voelen zich thuis in 
sterk uiteenlopende sectoren, van de mijn-
bouw en zware industrie tot de feed- en 
foodsector. Niet zelden zijn haventerreinen 
het decor van de werkzaamheden. “Je vindt 
ons in Rotterdam, Amsterdam, IJmuiden en 
de Eemshaven, maar ook in Gent. Wij zijn 
betrokken bij de overslag van erts, kolen en 
fosfaat, maar bijvoorbeeld ook agribulk.”

Verspilling
Bij het transporteren van grondsto�en kan 
veel overlast ontstaan in de vorm van ver-
vuiling en stof, zeker bij overstortpunten. 
“Dat is slecht voor mens en milieu, de ar-
beidsomstandigheden én de transport- en 
procesinstallaties”, constateert Kelderman. 
“Nu grondsto�en schaarser en kostbaarder 
worden, vinden steeds meer bedrijven het 
belangrijk om verspilling te voorkomen. 

TBK Group voorkomt 
vervuiling en stofoverlast

TBK Group is al 65 jaar specialist op dit ge-
bied. Alle mogelijke problemen zijn ons 
welbekend en intussen hebben we voor al-
les een passende oplossing.”

Kostenreductie
“Met al deze innovatieve toepassingen bij 
elkaar zorgen we bij TBK voor schoon, veilig 
en storingsvrij bandtransport”, zo sluit Kel-
derman af. “En dat leidt weer tot aanzien-
lijke reductie van de operationele en onder-
houdskosten.”

Clean Transferpoint Technologies

Bandoverstort voor kali en sulfaat
Een kunstmestproducent transporteert 
vanuit een scheepslosinstallatie de grond-
sto�en kali en sulfaat naar opslagloodsen. 
In het verleden veroorzaakten mors en stof 
bij het overstortpunt veel overlast, hoge op-
ruimkosten en materiaalverlies. TBK ont-
wierp een volledig nieuw overstortpunt, 
steunend op vier pijlers: e�ectieve band-
reiniging (Starclean), ondersteuning van de 
transportband (met een ImpTek-impactsta-
tion), afdichting van het overstortpunt (met 
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SealTek en stofgordijnen) en het sto�eheer-
singsprogramma DusTek. Dit laatste voor-
ziet onder meer in afzuiging (inbouw�lter), 
een expansiekamer en daarmee controle 
van de luchtsnelheid. Het resultaat: ma-
teriaal en stof ontsnappen niet meer naar 
buiten. De kunstmestproducent: “Voorheen 
kon niemand zich in de buurt van de draai-
ende installatie begeven en nu kun je er ge-
woon rondlopen.”

Overslagbedrijf verlost van vervuiling
“Het bulkgoed lag voorheen naast de trans-
portband.” Zo kijkt een kolen en ijzererts ver-
werkend op- en overslagbedrijf terug op de 
oude problematiek. Met name het overstort-
punt zorgde voor slijtage en vervuiling. TBK 
Spillage Control zorgde voor de oplossing. 
Onder meer met een impactbed van ImpTek. 
Die absorbeert de belasting van het vallende 
materiaal. Aanvullend voorkomen impact-
bars dat de band onder het zware gewicht 
inzakt. Zo ontstaat er geen opening tussen 
band en afdichting en kan er geen materiaal 
ontsnappen. Afdichtingsblokken van Seal-
Tek en keramische skirt liners (ProTek) doen 
de rest. Het overslagbedrijf verliest geen 
honderden kilo’s aan materiaal meer: “En 
we hoeven veel minder rotzooi op te ruimen. 
Door eenvoudiger en minder onderhoud ver-
dient de investering zich snel terug.”
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Overstortpunt voor cokes
Een staalproducent ondervond veel pro-
blemen met een overstorpunt voor cokes. 
Slijtage, schee�oop en een niet-e�ectieve 
afdichting veroorzaakten bergen vervuiling 
en stof. TBK Group ontwierp een compleet 
nieuw overstortpunt. Het slijtageprobleem 
is ondervangen door het toepassen van een 
stone-box. Andere ontwerpwijzigingen: een 
groter expansievolume en een langere ma-
teriaalgeleidingszone. Verder is het over-
stortpunt voorzien van SealTek-afdichting 
en wordt de band in de beladingszone on-
dersteund door ImpTek-impactbedden. Het 
bandstuursysteem CenTrax zorgt er tenslot-
te voor dat de band te allen tijde gecentreerd 
onder het stortpunt aankomt.

Zandwinning in Nederland
Een groot zandwinningsbedrijf in Neder-
land ondervond lange tijd veel problemen 
met één van haar stortpunten. Dit stortpunt 
verwerkt per uur 550 ton zand en grind, di-
rect a�omstig van de zandzuiger. De afdich-
ting van het stortpunt moest elke maand 
worden vervangen. Bovendien was maan-
delijks een grondige schoonmaakbeurt van 
de omgeving rondom het stortpunt nood-
zakelijk. Totdat TBK Group het SealTek-af-
dichtingssysteem monteerde. “We zijn nu 
vier maanden verder. Er is nog niets vervan-
gen en nog geen grote schoonmaak nodig 
geweest. Sterker nog, we hebben nog geen 
blok hoeven nastellen.”
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Vervuiling
Kelderman rangschikt problemen rond 
overstortpunten van transportinstalla-
ties in drie categorieën: vervuiling, slijtage 
en stofontwikkeling. “Vervuiling ontstaat 
mees tal door een slechte afdichting van het 
stortpunt en slecht functionerende band-
schrapers. Nu is vervuiling op zichzelf al 
een probleem, maar het kan ook leiden tot 
schee�oop. En van daaruit zit je al snel met 
ongeplande stilstand van de installatie en 
schade aan band en constructie.”

Slijtage
Om slijtage tegen te gaan en tegelijkertijd 
een goede afdichting te waarborgen, zet 
TBK vaak keramische skirt liners (ProTek) 
in, samen met het SealTek-afdichtingssys-
teem. De skirt liners beschermen de zijwan-
den van het overstortpunt tegen slijtage en 
doen tevens dienst als primaire afdichting. 
De combinatie is vooral geschikt bij zwaar 
belaste transportbandinstallaties waarover 
tonnen abrasief materiaal gaan.

Stofontwikkeling
Het derde probleem, dat van stofontwikke-
ling, hee© het meeste impact op mens en 
milieu. Een slechte afdichting of een slecht 
ontwerp van het overstortpunt, waardoor 
luchtstromen onbeheersbaar worden, lig-
gen vaak ten grondslag aan stofoverlast. 
Door die problemen te verhelpen en tegelij-
kertijd stoªlters (DusTek) aan te brengen, 
kan TBK stofemissies tot een minimum be-
perken.
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