
Dissolved Air Flotation 
toepassing bij Milcobel 

M ilcobel collecteert, verwerkt

en commercialiseert melk van 
2800 melkveebedrijven. Deze 
melkveehouders zijn niet enkel 
leveranciers, maar ook 
aandeelhouders in deze 
coöperatieve onderneming. 

De hoofdactiviteit van Milcobel 
is het verwerken van ruwe melk 
tot afgewerkte melk voor de 
consument onder verschillende 
labels. 
Daarnaast produceren ze grote 
hoeveelheden poeder uit melk en 
wei, hoofdzakelijk bedoeld voor 
export op hun afdelingen in Kallo 
en Langemark. Ook staan ze 
bekend voor hun Brugse kazen 
(Moorslede) en nog een 
mozzarella-en ijsfabriek (Ysco) op 
de site van Langemark. 

Packo pompen doorheen de 

gehele organisatie 
Doorheen de verschillende sites 
wordt bij de meest uiteenlopende 
toepassingen - zowel hygiënische 
als industriële - gebruik gemaakt 
van diverse Packo pompen. Deze 
toepassingen zijn onder andere 
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indamping, CIP, pasteurisatie, 
voedingspompen, stadswater
toevoer, pekelcirculatie, 
koelpompen en nog vele 
andere. 

De slagroom op de taart binnen 
deze groep is de volledige 
standaardisatie van het 
pompenpark in de Milcobel 
kaasmakerij in Moorslede. 

Packo pompen doorheen 

de gehele organisatie 
We zoomen voor deze case in 
op de waterzuivering bij 
Milcobel. Om hun afvalwater 

te zuiveren, maken ze bij 
Milcobel gebruik van Dissolved 
Air Flotation (DAF). 

Wat is DAF? 

Dissolved Air Flotation (DAF) is 
een waterbehandelingsproces 
dat afvalwater (of andere types 
water) zuivert door het 
verwijderen van zwevende 
stoffen, zoals olie, vet of vaste 
stoffen. De verwijdering wordt 
verkregen door het onder druk 
oplossen van lucht in het 
toegevoegde water, 
gerecycleerde water of direct in 
het afvalwater. Hierna komt 



deze lucht vrij bij atmosferische 
druk in een flotatietank of 
bekken. 
De lucht vormt vrij kleine 
belletjes die zich aan de 
gesuspendeerde materie 
hechten waardoor het 
gesuspendeerde materiaal 
begint op te drijven naar het 
oppervlak van het water. Deze 
drijflaag kan dan worden 
verwijderd met een roterende 
afroomschraper. (Wikipedia, 
z.d.).

Packo en DAF units 

Voor het verwerken van het 
afvalwater vanuit de 
verschillende processen op de 
site was er een nood aan 
bedrijfszekere waterzuivering, 
waarin tegelijkertijd een flotatie 
unit werd voorzien. Deze unit 
werd uitgerust met ICP2 Packo 
pompen voor de recirculatie en 
MCP2 pompen als voeding voor 
de flotatie. 
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"De eenvoudige montage, de sterke prijs-kwaliteit, de 
beschikbare voedingscertificaten, de expertise van de 
fabrikant en de geografische ligging ten opzichte van de 
fabriek maken deze pompen voor ons een compleet 
succesverhaal. " Dimitri Lecluse 

Technisch verantwoordelijke utilities 
en waterzuivering Milcobel 

Onze pompen staan 
hoofdzakelijk bekend om hun 
hygiënische kwaliteit. Dit is 
voor onze industriële RVS 
pompen niet anders. De keuze 
voor onze pompen is daarom 
voor afvalwaterbehandeling 
niet altijd een voor de hand 
liggende keuze. 

Maar door het design in RVS 
316L in combinatie met het 
elektrolytisch polijsten als 

standaard oppervlakte
behandeling, heeft deze pomp 
een ultieme bescherming in 
huis tegen deze zwaar 
belastende toepassingen. 

Naast de materiaalresistentie 
zijn de grote vrije doorgangen, 
de interne spoeling van de 
dichtingskamer en het volledig 
voldoen aan de MEI-normen, 
elementen die deze pompen 
nog bedrijfszekerder maken 
voor deze toepassing. 


