
Afvalverwerker AEB in Amsterdam 
houdt de transportbanden van haar 
scheidingsinstallatie schoon met Star-
Clean lijstschrapers van TBK Spillage 
Control. De bandreinigers minimalise-
ren de vervuiling en daarmee ook het 
aantal storingen van het bandtransport, 
zodat AEB in beweging blijft.

Elke dag lossen gemiddeld 150 vrachtau-
to’s huishoudelijk afval bij de AEB schei-
dingsinstallatie; een energieke en relatief 
jonge afdeling van de afvalverwerker. In de 
installatie, die in 2017 is gebouwd, worden 
materialen machinaal op soort gesorteerd. 
Denk daarbij aan harde kunststoffen, folies, 
papier, karton, drankenkarton, metalen en 
non-ferrometalen zoals lood, zink, brons en 
messing. “Dat zijn grondstoffen die we terug 
in de markt brengen, bij partijen die er weer 
producten van maken”, aldus François van 

den Hoek, de beheerder van de scheidings-
installatie. “Wat overblijft, gaat als brand-
stof door naar de verbrandingsinstallaties 
voor de opwekking van energie voor huis-
houdens en bedrijven.”

Transportbanden
In de scheidingsinstallatie lopen de afval-
stromen over diverse transportbanden. 
Grove, zware metalen delen worden zo snel 
mogelijk uit het afval gehaald, omdat ze de 
banden in luttele seconden ernstig kunnen 
beschadigen, met alle gevolgen van dien. 
Om dergelijke storingen en stilstand te voor-
komen, heeft AEB de samenwerking ge-
zocht met TBK Spillage Control, dat al ruim 
65 jaar specialist is in het optimaliseren van 
transportbandinstallaties. Hiermee kwam 
het onderhoud van de transportbanden in 
kundige handen terecht.

StarClean lijstschrapers 
houden AEB in beweging

Afb. 1 De scheidingsinstallatie van AEB
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Duurzaam AEB
Het Amsterdamse afvalverwerkingsbedrijf 
AEB verwerkt jaarlijks 1,4 miljoen ton af-
val, recyclet materialen en zet de vrijgeko-
men warmte van verbrand restafval om in 
warmte en elektriciteit voor huishoudens 
en bedrijven. Hiermee draagt AEB bij aan 
de Amsterdamse duurzaamheidsambities 
en die van omliggende gemeenten en be-
drijven waar het bedrijf mee samenwerkt. 
AEB telt zo’n 340 medewerkers.

Afb. 2 Afvalwerker AEB in het westelijke havengebied van Amsterdam
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Organisch natte fractie
Een uitdaging voor het onderhoud van de 
transportbanden vormt de Organisch Nat-
te Fractie (ONF). “Droge materialen vormen 
voor bandtransporteurs geen probleem, 
maar dat ligt anders als het gaat om de orga-
nisch natte fractie”, stelt François van den 
Hoek. “Dat materiaal is kleverig en kan zich 
aan de band gaan hechten, waardoor uit-
eindelijk storingen optreden. TBK Spillage 
Control heeft die kwestie voor ons opgelost 
met StarClean lijstschrapers. De transport-
band blijft nu schoon.”

StarClean lijstschrapers
Alex Budding, accountmanager bij TBK 
Spillage Control: “We zetten onze StarClean 
lijstschrapers voornamelijk in bij afvalver-
werkingsbedrijven. Om de werking en het 
effect ervan te laten zien, heb ik François en 
zijn collega´s uitgenodigd om bij zo´n be-
drijf te gaan kijken. Dat bleek overtuigend 
genoeg.”
Voor de scheidingsinstallatie bij AEB is uit-
eindelijk de Heavy Duty (HD) uitvoering 
van de 500 serie StarClean lijstschrapers 
geselecteerd; de meest optimale oplossing, 
geheel aangepast aan de bandbreedte en in-
bouwruimte.

Tegendrukrollen
Volgens Alex Budding is een van de sterke 
punten van de StarClean lijstschrapers de 
inzet van tegendrukrollen; een techniek die 
ervoor zorgt dat de transportband tegen de 
lijstschraper wordt gedrukt: “Bij normale 
schrapers slijt het middelste stuk sneller, 
omdat het meeste materiaal nu eenmaal 
op het midden van de transportband ligt. 
Hierdoor ontstaat een holling in de schra-
per. De tegendrukrollen van de StarClean 
lijstschrapers worden als losse componen-
ten tegen de binnenkant van de transport-
band geplaatst, waardoor er torsiespanning 
ontstaat. Dat zorgt er weer voor dat de losse 
componenten onafhankelijk van elkaar te-
gendruk geven, waardoor de transportband 
naar beneden tegen de lijstschraper wordt 
gedrukt”
Deze innovatieve techniek voorkomt boven-
dien dat de organisch natte fractie aan de 
schraper blijft plakken. Bij reguliere schra-
pers wil dit materiaal zich nog wel eens 
tegen de bandschraper opstapelen, waar-

door deze omhoog wordt geduwd en er ver-
vuiling ontstaat, met uiteindelijk bandstil-
stand tot gevolg.

Minder slijtgevoelig
Voor Van den Hoek staat buiten kijf dat het 
bandenreinigingssysteem van TBK Spillage 
Control doet wat het moet doen. Inmiddels 
is het systeem ruim tweeënhalf jaar in ge-
bruik, zónder dat er ook maar sprake is ge-
weest van enig onderhoud: “De StarClean 
lijstschrapers werken veel nauwkeuriger 
dan we gewend waren. Ze zijn dankzij de te-
gendrukrollen ook minder slijtgevoelig. We 
onderhouden de schrapers zelf. Dat houdt 
niet meer in dan dat we de schraperbladen 
schoon houden. Er zijn tot nu toe nog geen 
rollen of schrapers vervangen; alles draait 
nog precies zoals het door TBK Spillage 
Control is geïnstalleerd.”

Optimalisatie
Ambitieus als het afvalverwerkingsbedrijf 
is, streeft het naar een nog betere kwaliteit 
van de afvalscheiding, om het rendement 
verder te verhogen: “We ontdekken nog 
steeds, zijn met veel goede dingen bezig en 
zien mogelijkheden om de scheidingsinstal-
latie verder te optimalieren. De kans dat ook 
TBK Spillage Control daar weer bij betrok-
ken wordt, is groot. De samenwerking met 
TBK en het persoonlijk contact met Alex 
Budding is heel prettig. Hij is regelmatig in 
onze regio en komt dan even langs, trekt 
een overall aan en duikt de installatie in om 
te zien of alles nog goed loopt. Wij worden 
daarin volledig ontzorgd!”

TBK Group BV
Groot Overeem 7
3927 GH Renswoude

T 0318-745 740
E info@tbkgroup.com
I www.tbkspillagecontrol.com
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