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 Pri vizuálnom skúmaní bola farba vody 

tmavohnedá a zapáchala. To indikovalo 
skrytý mikrobiologický problém. 
 
 

 Lopatkové testery a laboratórne analýzy 
potvrdili zvýšené hladiny mikrobiálneho 
rastu, vrátane SRB, NRB a pseudomonas, 
ktoré sú zvyčajne spojené s biofilmami. 
 
 

 V dôsledku biologického rastu sa pH vody 
kontinuálne znižovalo.                             
Vysoké koncentrácie iónov kovov (železo a 
meď) vo vode indikovali aktívny korozívny 
proces - MIC. 
 

ANALÝZA RIEŠENIE 

 Vyžadovalo to účinný program na 
odstránenie odolných usadenín 
biologického rastu a zavedenie kontroly. 
 

 Spôsob čistenia Chem-Aqua s bioeXile® 
bol vykonaný za prevádzky v trvaní 24 
hodín. Biocídny prípravok bol pridaný  
pred použitím bioeXile® a 2 hodiny po. 
 

 Po 24 hodinách bol systém prepláchnutý, 
aby sa odstránili vysoké úrovne iónov 
kovov, ako aj prevažne mŕtve baktérie, a 
systém sa potom vrátil do bežnej 
prevádzky. Po pridaní čerstvej vody sa pH 
systému zvýšilo na očakávanú úroveň. 

Náš zákazník je jednou z popredných medzinárodných spoločností v oblasti 
výroby a vstrekovania plastov. Využíva modernú technológiu na vytváranie 
inovatívnych fliaš, vstrekovaných dielov a plastových obalov pre rôzne 
priemyselné odvetvia. 
 
Pracovisko sa špecializuje na výrobu plastových fliaš na mlieko. Efektívnosť procesu 
závisí od chladenia hydraulického okruhu a  okruhu foriem. Hydraulický systém sa 
správal nepredpokladateľnými výsledkami v dôsledku problémov súvisiacich s 
biofilmom. Biofilmy spôsobujú zmätok tým, že chránia baktérie, ktoré spôsobujú 
agresívnu mikrobiologickú koróziu (MIC), znižujú prenos tepla a spomaľujú až zastavujú 
prietok v v kritických miestach. Aplikácia nového patentovaného výrobku bioeXile® 
umožnila spoločnosti Chem-Aqua odstrániť biofilm a tým zlepšiť účinnosť a spoľahlivosť 
systému ako aj znížiť nášmu zákazníkovi náklady. 

bioeXile® pomohol riešiť náročný 
problém biologického znečistenia 
v závode na výrobu plastov 
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bioeXile® 
 Jedinečný odstraňovač biofilmu na trhu 

Vrátená účinnosť systému: 
Vďaka oveľa čistejšej chladiacej 
vode došlo na mieste k nárastu 
prietoku hydraulického tlaku a 
efektívnejšiemu prenosu tepla. 
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Použitie  bioeXile® odstránilo neprijateľné parametre 

Pozitívne prínosy výsledkov použitia programu Chem-Aqua s bioeXile® : 

Pred úpravou Po úprave Tlak na výstupe 
hydraulického 
čerpadla sa vrátil 
na prevádzkový a  
prietokový tlak 
vzrástol o 0,4 bar 

100µm filter bol v 
rámci 4 hodín po 
aplikácií bioeXile® 
viditeľne čistejší 

Zlepšená kvalita vody:                
Biologické znečistenie je pod kontrolou. 
Problémy s koróziou boli vyriešené. 
Koncentrácie rozpustených iónov kovov 
sú teraz v rámci požiadaviek. 

 
• Pred čistením bioeXile® 

bol filter trvalo zanesený. 
Po zásahu je filter číry, čo 
potvrdzuje oveľa čistejší 
systém (viď vľavo).  

• Hladiny mikrobiómu boli po aplikácii bioeXile® udržané 
podľa požiadaviek kvality vody správnej prevádzky. 

• Po úprave sa ΔT tepelného 
výmenníka zlepšila o 2 °C. 
Hodnota pH chladiacej vody 
hydrauliky tiež zostala nad 7. 

Osvedčené postupy:              
Prevádzkové parametre sú v súlade so 
špecifikáciami spoločnosti. Na základe 
výsledku účinnosti bol tento nový 
program čistenia prijatý ako osvedčený 
postup pre celú Európu. 
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