
Pacapime Halle is een familiebedrijf dat hoort bij de 

grootste producenten van gol�arton in België. 

Begin 2009 star�e Pacapime een volledige nieuwe 

fabriek in Mórahalom, Hongarije, om zich toe te 

spitsen op de Oost-Europese markt. Er worden kar-

tonnen dozen gevormd en bedrukt. Het 

inktafvalwater a�oms)g van het spoelen van  

clichés en inktleidingen dient te worden gezuiverd 

voor het kan worden geloosd op riool.  

 

Hoewel de waterzuivering in Halle een goed 

werkende gecombineerde biologische en fysico-

chemische behandeling betre,, werd voor de nieu-

we fabriek voor een innoverende techniek gekozen: 

ultrafiltra)e. 

 

Na het uitvoeren van een piloo�est voorzag Trevi in 

het ontwerp en de bouw en opstart van de instal-

la)e. Het betre, een ultrafiltra)e-eenheid, 

uitgerust met keramische membranen. Een trilzeef 

werd ingezet als voorbehandeling.  

 

Het inktafvalwater wordt na de zeef opgeslagen in 

een buffertank en een werktank van elk 8 m³. Wan-

neer voldoende afvalwater aanwezig is, wordt een 

ultrafiltra)ecyclus gestart. Hierbij wordt het water 

uit de werktank gecirculeerd langs de membranen 

in de UF-unit.  
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  MILIEUTECHNOLOGIE 



  Reinigingsunit 

Het filtraat wordt opgeslagen in een buffertank en 

ofwel gerecupereerd ofwel geloosd op riool na 

ac)ef koolfiltra)e. 

Na het beëindigen van de cyclus wordt het concen-

traat uit de werktank in een slibreactor gepompt. 

Door toevoeging van een coagulant en een specifiek 

vlokmiddel wordt een heldere waterfrac)e be-

komen die van het slib kan worden afgescheiden via 

een eenvoudige ontwatering. 

 

De geplaatste ultrafiltra)e-eenheid hee, een ca-

paciteit van 250 l/u en kan 5 m³ per dag verwerken. 

Door het bijplaatsen van bijkomend membraan-

oppervlak, zonder andere aanpassingswerken, kan 

de capaciteit worden verdubbeld in func)e van de 

verwachte uitbreiding van de produc)evolumes. 

Trevi is een Belgische vennootschap die beschikt over een multidisciplinair team met milieuadviseurs, procesdeskundigen, programmeurs 

en installateurs. Deze diversiteit biedt de klant het voordeel dat hij met één partner alle milieuproblemen kan oplossen van A tot Z en dit 

zowel in de domeinen water, lucht, bodem en energie. De consequente aanpak via onderzoek, pilootproeven, ontwerp, realisatie, opstart, 

opvolging en exploitatie staat garant voor de geleverde kwaliteit. 
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parameter eenheid ontwerp 

shi,debiet m³/d 5 

uurdebiet m³/u 0,25 

Ontwerpgegevens  

Reinigingsunit Ultrafiltra�e Trilzeef 


