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 A vizuális vizsgálat során a víz színe 

sötétbarna volt és kellemetlen szagot 
bocsátott ki. Ez mikrobiológiai fertőzésre 
utalt. 
 

 A DipSlide tesztlapok és a laboratóriumi 
vizsgálatok visszaigazolták a nagy számú 
mikroorganizmusok jelenlétét, ideértve a 
SRB-t, NRB-t és a Pseudomonas-t is, 
amelyek általában a biofilmekkel 
kapcsolatosak. 

 
 A MIC következtében a víz pH-értéke 

folyamatosan csökkent. A magas fémion 
koncentráció (vas és réz) a vízben aktív 
korróziós folyamatokat jeleztek. 
 

ANALÍZIS MEGOLDÁS 
 Igény volt egy hatékony programra a 

biológiai lerakódások eltávolítására és a 
szabályozás visszaállítására.  
 

 A Chem-Aqua saját fejlesztésű bioeXile® 
tisztítási eljárását online hajtották végre 
egy 24 órás periódus alatt. A  kezelés 
során a biocid sokkolást a bioeXile® 
hozzáadása követte, majd 2 órával 
később megismételték az eljárást.  
 

 24 óra elteltével a rendszer átöblítésre 
került a magas fémion szintek, valamint az 
elpusztult baktériumok eltávolítására 
mielőtt a rendszer visszaállításra kerül a 
normál állapotba. Friss víz hozzáadásával 
a rendszer pH-ja a várt szintre emelkedett.  

Ügyfelünk a műanyaggyártás és műanyag fröccsöntés területén egyike a vezető 
nemzetközi cégeknek. A különböző iparágak számára, korszerű technológia  
alkalmazásával, innovatív palackokat, fröccsöntött alkatrészeket és műanyag 
csomagoló alapanyagokat biztosítanak.   
 
Az üzem műanyag tejes palackok gyártására specializálódott.  A  gyártási folyamat 
hatékonysága, többek között, a hidraulikus rendszer és az öntőforma áramköröknek 
biztosított hűtésen alapul. A hidraulikus kör üzemeltetési  határértékeinek kilengései a 
biofilmmel kapcsolatos problémák miatt generálódtak. A biofilm védi a baktériumokat, 
amelyek agresszív mikrobiológia által előidézett korróziót (MIC) okoznak, csökkentik a 
hőátadást és blokkolják a víz kritikus áramlását. A Chem-Aqua új, szabadalmaztatott 
bioeXile®  alkalmazása biztosítja a biofilm eltávolítását, a rendszer hatékonyságának 
növelését és a költségek csökkentését. 

A bioeXile® hozzájárult egy súlyos 
mikrobiológiai probléma megoldásához 
egy műanyaggyártó üzemben 
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Javított rendszerhatékonyság:  
a tisztább hűtővíz miatt 
kimutathatóan növekedett a 
hidraulikus kör  áramlási sebessége 
és  hatékonyabb lett a hőátadás. 

 
 
 
 

bioeXile®-t használtak a működési határértékek visszaállítására 

A Chem-Aqua bioeXile® kezelés alkalmazásának pozitív eredményei: 

Kezelés előtt Kezelés után A hidraulikus 
szivattyú nyomása 
a specifikáción 
belül maradt, és 
az áramlás 
nyomása 0,4 bar-
ral emelkedett 

100µm szűrő 4 órán 
belül a bioeXile® 
alkalmazás láthatóan 
tisztább volt 

Javított vízminőség: a mikrobiológiai 
lerakódás  megszűnt. A korróziós 
problémák megoldódtak. Az oldott 
fémion koncentráció értékei a 
specifikáción belül vannak. 

 
• A bioeXile® tisztítás előtt 

a szűrő súlyosan el volt 
tömődve. A kezelés utáni a 
tiszta szűrő egy sokkal 
tisztább rendszert jelzett 
(lásd balra).  

• A bioeXile® alkalmazásával a mikrobiológiai határértékek a 
szabályozási iránymutatásnak megfelelő szinten maradtak. 

• A tisztítás után az ΔT a 
hőcserélőben 2°C-kal 
javult. A hidraulikus kör 
hűtővíz pH-értéke szintén 
7 fölött maradt. 

Bevált gyakorlatok elfogadása: 
az telep most megfelel az üzemi 
előírásoknak. Hatékonysága 
eredményeként ez az új tisztítási 
program mostanra Európa szerte 
bevált gyakorlatnak tekinthető. 
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