
  
 
 
 
 
 
 
 

Ramsey Transportbandweging 

In afvalrecycling 
 

 

 

 

 
 
Bedrijfsafval & Bouw- en Sloopafval 
 
Bij sortering van BA en BSA is het uiteindelijke doel om zoveel mogelijk hergebruik van grondstof-
fen te realiseren. Zowel voor interne als ook voor externe doeleinden dient men hierbij diverse 
massastromen te rapporteren. Intern richt men zich op rendementsberekeningen, beoordeling van 
sorteercabine activiteiten en procesoptimalisatie. Veelal worden dit soort afvalstromen per band 
getransporteerd. 
 
 
In-line meting 
 
Voor continue meting van de afvalstromen op de transportbanden heeft Ramsey bij Sita in 
Rotterdam een viertal Ramsey bandweegsystemen mogen plaatsen.  
 
 



 
Beschrijving en Technische specificaties 

 
 

  

Opbouw 
Ramsey bandweegsystemen bestaan uit onderstaande hoofdcomponenten: 
� Een weegframe 
� Een bandsnelheidsopnemer 
� Een integrator/totaalteller 
 
 
Weegframe, model 10-30 
Het compacte weegframe model 10-30 is 
een eenvoudige starre en robuuste 
constructie volgens het U-balk principe. In 
deze balk bevindt zich een “single-point” 
loadcell voor platvorm-weging. Het principe 
van dit soort loadcells maakt ze ongevoelig 
voor momentkrachten waardoor deze 
geschikt zijn voor robuuste omgevingen. Elk 
standaard rolstel is eenvoudig te plaatsen 
op het weegframe. Ramsey zorgt hierbij 
voor een passende constructie, zodat het 
weegframe met slechts 4 bouten in de 
profielen van de transporteur gemonteerd 
kan worden. Het model 10-30 is geschikt 
voor een bandbreedte van 400 tot 1200 
mm. 
 
 

Bandsnelheidsopnemer 
Normaal gesproken wordt de snelheidsopnemer aan de verlengde as van de niet-aangedreven 
trommel gekoppeld. Echter in deze toepassing is gekozen voor koppeling aan de as van een 
meelooprol op de retourband. Dit is een minder kwetsbare positie, echter slip kan hierbij de meting 
beïnvloeden. 
 
 

Integrator/totaalteller 
De wens om meerdere weeggegevens 
beschikbaar te stellen aan het netwerk heeft 
geleid tot de keuze van de Micro-Tech 
2001F als dynamische weegprocessor. 
Deze zorgt voor integratie van het 
loadcellsignaal (mV) met het 
snelheidsignaal (puls) en berekent de 
volgende variabelen: 
1. Massaflow (ton/uur) 
2. Bandbelading (kg/m) 
3. Bandsnelheid (m/s) 
4. Totaaltelling (ton) 
5. Dagtelling (ton) 
 


