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 Na podstawie oględzin stwierdzono, że 

woda ma kolor ciemnobrązowy i wydziela 

nieprzyjemny zapach. Świadczy to o 

problemie mikrobiologicznym.  

 
 Badania płytek zanurzeniowych typu dipslide 

i analizy laboratoryjne potwierdziły 

podwyższony poziom drobnoustrojów, w tym 

SRB, NRB i Pseudomonas, powszechnie 

kojarzonych z biofilmem.  

 
 W wyniku MIC (mikrobiologicznie 

indukowanej korozji) pH wody stale spadało. 

Wysokie stężenia jonów metali (żelaza i 

miedzi) w wodzie wskazywało na aktywny 

proces korozyjny.  

 

 

ANALIZA ROZWIĄZANIE 

 Niezbędny był skuteczny program do 

usuwania trwałych zanieczyszczeń 

biologicznych i sprawowania kontroli.  

 
 Opatentowana metoda czyszczenia Chem-

Aqua bioeXile® była stosowana w sposób 

ciągły przez 24 godziny. Jedna dawka 

biocydu została wcześniej dodana  przed 

bioeXile ® i kolejna 2 godziny później.   

 
 Po 24 godzinach zastosowano płukanie 

wyrównawcze, aby zniwelować wysoki 

poziom jonów metali oraz martwych bakterii 

przed przywróceniem systemu do 

normalnego funkcjonowania. Po dodaniu 

świeżej wody pH wzrosło do oczekiwanego 

poziomu.  

Naszym klientem jest jedna z wiodących międzynarodowych firm zajmująca się 

produkcją i przetwórstwem tworzyw sztucznych. Wykorzystują najnowszą 

technologię do tworzenia nowoczesnych butelek, formowania metodą wtryskową i 

tworzenia opakowań z tworzyw sztucznych dla różnych branż.   

 
Przedsiębiorstwo to specjalizuje się w produkcji plastikowych butelek. Wydajność jego 

procesów produkcyjnych zależy od chłodzenia zapewnianego przez obwody hydrauliczne i 

systemy chłodzenia form. Głównie to właśnie układ hydrauliczny wykazywał wyniki 

niezgodne z normami - związane one były z biofilmem. Biofilm sieje spustoszenie poprzez 

osłanianie bakterii powodujących mikrobiologicznie indukowaną korozję (MIC), zmniejsza 

też wymianę ciepła i powoduje zatory w kluczowych miejscach przepływu wody. Dzięki 

zastosowaniu nowego opatentowanego bioeXile®, Chem-Aqua mogła usunąć biofilm, 

poprawić wydajność systemu i obniżyć koszty ponoszone przez klienta.  

BioeXile® pomógł rozwiązać trudny 

problem zanieczyszczeń biologicznych w 

zakładzie produkcji tworzyw sztucznych 
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Przed 

Po 

  

bioeXile® 

 
Stan obecny 

Lepsza wydajność systemu: dzięki 

znacznie czystszej wodzie chłodzącej 

w zakładzie nastąpił wzrost ciśnienia 

hydraulicznego, a wymiana ciepła stała 

się bardziej efektywna.  
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 BioeXile® został wykorzystany do poprawienia  niezgodnych 

parametrów 

Korzyści z zastosowania programu bioeXile® firmy Chem-Aqua:  

Przed Po Ciśnienie pompy 

hydraulicznej 

powróciło do normy, a 

ciśnienie przepływu 

wzrosło o 0,4 bara  Filtr 100µm stał się 

wyraźnie czystszy w 

ciągu 4 godzin od 

zastosowania bioeXile® 

Lepsza jakość wody: usunięto 

zanieczyszczenia biologiczne. 

Rozwiązano kwestię korozji. Stężenia 

rozpuszczonych jonów metali mieszczą 

się teraz w specyfikacjach. 

 
• Przed czyszczeniem środkiem 

bioeXile® filtr był chronicznie 

zablokowany. Po 

przeprowadzeniu procesu 

naprawczego filtr stał się 

przezroczysty, co świadczy o 

tym, że cały system stał się 

znacznie czystszy (patrz po 

lewej). 

  

• Od momentu zastosowania bioeXile®, kryteria mikrobiologiczne są 

utrzymane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

• Po zastosowaniu bioeXile ®, ΔT w 

wymienniku ciepła poprawiła się o 

2°C. PH wody chłodzącej również 

utrzymało się powyżej 7.  

Zastosowano najlepsze praktyki: 
stan obiektu jest teraz zgodny ze 

specyfikacjami. Dzięki swojej 

skuteczności ten nowy program 

czyszczenia został uznany za 

najlepszy w całej Europie. 
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