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 Při vizuální kontrole jsme zaznamenali 
tmavě hnědou barvu vody, která vydávala 
výrazný zápach značící skrytý 
mikrobiologický problém. 
 

 Testování agarovými proužky a laboratorní 
analýza potvrdily zvýšenou úroveň 
mikrobiální kontaminace včetně 
desulfurikačních a denitrifikačních bakterií 
a bakterie Pseudomonas, jejíž výskyt bývá 
spojován s přítomností biofilmu. 

 
 Následkem MIC se postupně snižovalo pH 

vody. Vysoká koncentrace kovových iontů 
(železo, měď) ve vodě signalizovaly aktivní 
korozivní proces. 
 
 

ANALÝZA PROBLÉMU ŘEŠENÍ 

 Systém potřeboval efektivní program na 
odstranění odolných nánosů biofilmu       
a potlačení mikrobiální kontaminace. 
 

 Zástupci Chem-Aqua provedli čištění 
systému patentovanou metodou 
přípravkem bioeXile®  za provozu v délce 
24 hodin. Před aplikací bioeXile® do 
systému přidali dávku biocidu                  
a dávkování opakovali o 2 hodiny později. 
 

 Po 24 h byl proveden výplach systému za 
účelem odstranění vysoké hladiny 
kovových iontů a mrtvých bakterií před 
obnovením chodu systému. Po doplnění 
vodou se hladina pH v systému ustálila 
na požadované úrovni. 

Náš zákazník je jednou z předních mezinárodních firem v odvětví výroby plastů   
a vstřikování plastických hmot. Společnost používá moderní technologii na 
výrobu inovativních lahví, vstřikovaných plastových dílů a plastových obalů, 
které dodává široké řadě odběratelů v různých průmyslových sektorech. 
 
Závod se zaměřuje na výrobu plastových lahví na mléko. Efektivita výrobního procesu 
závisí na správném chlazení, které zabezpečuje hydraulický a vstřikovací okruh. 
Hydraulický systém vykazoval nestandardní hodnoty v důsledku vzniklého biofilmu. 
Biofilmy mají na systémy ničivý dopad, protože ukrývají bakterie, které mohou 
způsobovat agresivní mikrobiálně indukovanou korozi (MIC), snižovat efektivitu 
teplosměnných procesů a ucpávat průtok vody v důležitých částech systému. V Chem-
Aqua jsme proto přistoupili k aplikaci nového patentovaného přípravku bioeXile® s cílem 
odstranit biofilm, zvýšit efektivitu tepelné výměny a snížit zákazníkovi náklady. 

bioeXile® pomohl odstranit 
těžké biologické znečištění      
v závodě na výrobu plastů 
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bioeXile® 
 Nejmodernější řešení na odstranění biofilmu 

  Zlepšená efektivita systému:          
díky výrazně čistější chladicí vodě 
se podařilo zvýšit tlak hydraulického 
čerpadla a zlepšit efektivitu tepelné 
výměny.  
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Aplikace bioeXile® k nápravě nevyhovujících parametrů  

Přínosy ošetření systému programem bioeXile® od Chem-Aqua: 

Před ošetřením Po ošetření Tlak hydraulického 
čerpadla se vrátil 
na standardní 
hodnotu a zvýšil 
se o 0,4 bar. Filtr o jemnosti 100 

µm se po 4 hodinách 
od aplikace bioeXile® 
výrazně pročistil 

Zvýšená kvalita vody: odstranili jsme 
biologické znečištění a vyřešili 
problémy s korozí systému. 
Koncentrace rozpuštěných iontů kovu 
se vrátila do normálu. 

 
• Před použitím bioeXile®  

byl filtr trvale ucpaný. Po 
ošetření systému se filtr 
viditelně pročistil (foto 
vlevo). 

  

• Mikrobiologické ukazatele po aplikaci bioeXile® opět 
splňují maximální povolené limity. 

• Po ošetření se ΔT ve 
výměníku tepla zlepšila          
o 2°C a pH hydraulické 
chladicí vody zůstalo <7. 

Zavedení osvědčených postupů:  
závod nyní splňuje bezpečnostní 
limity a díky efektivitě čištění zavedl 
zákazník náš program jako příklad 
osvědčené praxe napříč všemi 
evropskými pobočkami. 
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