
Zure gaswasser bij 
meststoffen producent 

Samagro is een productie

bedrijf met als hoofdactiviteit 

het produceren van kwalitatieve 

organische meststoffen, hoofd

zakelijk uit kippenmest, die het 

bodemevenwicht op lange 

termijn verbeteren en in stand 

houden. 

Door een gewijzigde wetgeving 

waardoor men het mestresidu 

kortstondig moet opwarmen 

naar 70°C was de nood aan een 

chemische luchtwasser plots 

zeer groot. Het ontwerp en 

engineering van deze lucht

wasser vond plaats in eigen huis 

en in 2014 was deze luchtwasser 

operationeel. 

Zure gaswasser 
Een gaswasser is een reinigings
installatie waarin een gasstroom 
intensief in contact wordt 
gebracht met een vloeistof. Het 
doel is om bepaalde gasvormige 
componenten uit het gas naar de 
vloeistof te laten overgaan en 
hiermee de doorgaande lucht te 
zuiveren. 
In een chemische (zure) lucht
wasser wordt gewassen met 
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aangezuurd water. Ammoniak, 
water en zwavelzuur worden 
omgezet in ammoniumsulfaat 
en water. Het zuiveren van de 
lucht is een emissiebeperkende 
techniek waarbij men 
hoofdzakelijk geurhinder wil 
beperken. 

Een gaswasser bestaat uit drie 

onderdelen: een absorptiesectie 

voor stofuitwisseling, een 

druppelvanger en een 

recirculatietank met pomp. Dit 

laatste onderdeel is waar de 

pompen van Packo in het 

verhaal komen. 
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De keuze voor Packo Pumps 
Voor deze toepassing, waar je de 

combinatie hebt van een aggresief 

medium en hoge vervuilingsfactor 

van de vloei-stof, was er nood aan 

een zeer multifunctioneel 

bestendige pomp. Naast een 

chemische resistentie, slijtvastheid, 

grote vrije doorlaat en een 24 op 24 

uur durende werking, was een hoge 

pompefficiëntie ook van groot 

belang. 

Rekening houdende met deze 

verschillende factoren kwamen ze 

uit bij de Packo MCP3 pompen. 



Deze vormen een maatstaf op het 

vlak van efficiëntie, uitgevoerd in 

het bestendige RVS 316L. Zoals 

alle Packo pompen zijn ook deze 

standaard uitgevoerd met een 

elektrolystisch gepolijst 

oppervlak" 

Ervaring met de pompen 
Na bijna 4 jaar volcontinue 

productie geeft de eigenaar, Johan 

Samyn, aan dat de Packo pompen 

qua bedrijfszekerheid superhoog 

scoren. 

Er heeft in de voorbije jaren, 

ondanks het toch zeer aggresieve 

medium, nog geen sleutel op de 

pompen gestaan. 
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"Na 4 jaar productie, met een zwaar 
vervuild agressief medium, heeft er 
nog geen sleutel op deze pompen 
gezeten en zijn ze nog steeds 

onderhoudsvrij!" 
Johan Samyn 
Eigenaar Samagro 


