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 Görsel muayenesinde, su rengi koyu 
kahverengi idi ve kötü bir koku yayıyordu. 
Bu, altta yatan bir mikrobiyolojik sorunu 
göstermekteydi.  

 
 Dip slaytlar ve laboratuvar analizleri, 

genellikle biyofilmlerle ilişkili olan SRB'ler 
NRB'ler ve Pseudomonas dahil olmak üzere 
yüksek mikrobiyal seviyelerini doğruladı.  

 
 Mikrobiyolojik korozyonun bir sonucu 

olarak, su pH sürekli olarak azalmaktaydı. 
Sudaki yüksek metal iyon konsantrasyonları 
(demir ve bakır) aktif bir korozyonu 
göstermekteydi. 
 
 

ANALİZ ÇÖZÜM 

 Tehlikeli biyolojik kirlenme birikintilerini 
gidermek ve kontrolü sağlamak için etkili 
bir program gerekiyordu..  
 

Chem-Aqua’nın bioeXile® ile tescilli 
temizleme yöntemi 24 saat boyunca 
sistem aktif olarak çalışırken 
gerçekleştirilmiştir. BioeXile® ilavesinden 
önce ve yine 2 saat sonra bir şok biyosit 
dozajı yapıldı. 

 24 saat sonra, sistemi normale 
döndürmeden önce, yüksek seviyedeki 
metal iyonlarını ve ayrıca ölü bakterileri 
gidermek için bir kez daha yıkama 
uygulanmıştır. Taze su eklendikçe, sistem 
pH'ı beklenen seviyelere yükselmiştir. 

Müşterimiz plastik üretimi ve plastik enjeksiyon kalıplama alanında lider 
uluslararası firmalardan biridir. Çeşitli teknolojiler için yenilikçi şişeler, enjeksiyon 
kalıp parçaları ve plastik ambalajlar oluşturmak için çağdaş teknolojiden 
yararlanırlar. 
Tesis, plastik süt şişeleri üretiminde uzmanlaşmıştır. Firmanın üretim verimi, hidrolik ve 
kalıp devrelerinin sağladığı soğutmaya dayanır. Özellikle hidrolik sistem, biyofilm ile ilgili 
sorunlar nedeniyle spesifikasyon dışı sonuçlar vermekteydi. Biyofilmler, agresif bir 
mikrobiyolojik korozyona (MIC) neden olan, ısı transferini azaltan ve kritik su 
geçişlerinde tıkanmalara neden olan bakterileri koruyarak hasara yol açıyordu. Chem-
Aqua‘nın yeni patentli bioeXile® uygulaması biyofilmlerin temizlenmesiyle, müşterimize 
sistem verimliliğini arttırma ve maliyetleri azaltma fırsatı verdi. 

bioeXile®, Plastik Üretim Tesisinde 
zor bir biyolojik kirlenme sorununu 
gidermeye yardımcı oldu 
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bioeXile® 
 Teknoloji harikası biyofilm temizleyici 

Geliştirilmiş Sistem Verimliliği:  
Daha temiz soğutma suyu nedeniyle, 
tesis hidrolik akış basıncında bir artış 
ve daha etkin ısı transferi. 
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Uygunsuz parametreleri gidermek için bioeXile® kullanıldı 

Chem-Aqua’nın bioeXile® uygulamasının olumlu etkileri:  

Temizlik Öncesi Temizlik Sonrası 
Hidrolik pompa 
basıncı 
spesifikasyon 
değerlerine geri 
döndü ve akış 
basıncı 0,4 bar arttı 

100µm filtre 4 saat 
bioeXile®  ile görülür 
şekilde temiz. 

Geliştirilmiş Su Kalitesi: 
 Biyoçökelti yok edilmiştir. Korozyon 
sorun çözülmüştür. Çözülmüş metal 
iyonları konsantrasyonu limitler 
içerisindedir. 

• bioeXile® temizliğinden 
önce, filtre kronik olarak 
tıkanmaktaydı. 
Uygulamadan sonra filtre 
sistemin temizliğini gösterir 
şekilde çok daha temiz 
oldu (solda görebilirsiniz). 

  

• BioeXile uygulamasından bu yana, mikrobiyolojik 
seviyeler belirlenen limitler içerisinde tutulmuştur. 

• İşlem sonrası, ısı eşanjöründe 
ki ΔT 2 °C arttırıldı. Ayrıca 
hidrolik soğutma suyu pH'ı da 
7'nin üzerinde kaldı 

Kabul edilen en iyi uygulama 
değerleri:  

Tesisin şirket limitlerine uygunluğunun 
sağlanması. Etkinliğinin bir sonucu 
olarak, bu yeni temizlik programı şimdi 
Avrupa çapında en iyi uygulama 
olarak kabul edilmiştir. 
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