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 Silné mikrobiologické znečištění často 
ucpávalo potrubí a trubice vstřikovacího 
systému. Zákazník musel každý týden na 
40 až 60 hodin přerušovat provoz a 
systém čistit, což vedlo k velkým 
výrobním ztrátám. Manuální čištění forem 
a vstřikovacího systému bylo fyzicky 
náročné a zdlouhavé. 
 

 Vysoká koncentrace kovových iontů 
(hliník, železo, měď) v chladicí vodě 
signalizovaly agresivní proces aktivní 
koroze v systému. 

 
 Viditelný biofilm, nedostatečná aplikace 

biocidů a kolísající hladina bromu také 
představovaly riziko výskytu bakterie 
Legionella a překročení povoleného 
limitu. 

 

ANALÝZA PROBLÉMU ŘEŠENÍ 
 Zástupci Chem-Aqua u zákazníka provedli 

hloubkové čištění, kdy 24 hodin v systému 
nechali cirkulovat nový patentovaný 
bioeXile® na odstranění biofilmu, CBD94  na 
disperzi železa a MB4110 jako biocid. 

 
 Během čištění pomocí vzorků se 

monitorovala hladina železa a mikrobiálních 
organismů. Koncentrace železa ve vodě 
stoupala každou hodinu a dosáhla 14,5 ppm. 
Během čištění zjistili výskyt bakterie 
Pseudomonas  v hodnotách až                         
6×107 CFU/mL, což signalizovalo úspěšné 
odstranění biofilmu.  
 

 Systém jsme následně vypustili a opláchli 
veškeré vnitřní povrchy od nánosů kovů. 
Dále jsme přistoupili ke chloraci a finálnímu 
propláchnutí. Nakonec jsme systém naplnili 
vodou a přidali vhodné chemické látky.  

Společnost Sarginsons Industries je britská výrobní firma v oboru vysokotlakého lití 
hliníku s tradicí od 30. let 20. století. Firma již 80 let dodává výrobky uznávaným 
britským zákazníkům v automobilovém, petrochemickém a strojírenském průmyslu     
a působí jako tažná síla na poli inovace a technologií v oboru tlakového lití. 
 
Provoz Sarginsons Industries je závislý na dobré kvalitě chladicí vody, která musí 
dostatečně efektivně ochlazovat hliník při procesu vysokotlakého lití. Když zástupci Chem-
Aqua systém podrobili analýze, objevili známky rozsáhlé koroze vzniklé vlivem biofilmu       
a špatného programu úpravy chladicí vody. Koroze zvyšovala poréznost hliníkových odlitků, 
čímž se snižovala výsledná kvalita výrobků. Úkolem Chem-Aqua bylo vyhodnotit a zlepšit 
stávající program úpravy vody s cílem zvýšit efektivitu provozu a soulad s povolenými limity 
mikroorganismů v chladicí vodě. 

bioeXile® obnovil vysoký 
výrobní standard tlakového lití 
hliníku v Sarginsons Industries  
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bioeXile® 
Přelomové patentované řešení na likvidaci biofilmu 

bioeXile® zlepšil kvalitu chladicí vody 

 
Po 4 týdnech od zahájení programu 

jsme u zákazníka definitivně 
odbourali nutné odstávky kvůli 
ucpaným formám a neefektivnímu 
chlazení. Výsledné odlitky při analýze 
nevykazovaly zvýšenou poréznost. 
 

Hladina kovových iontů a mikro-
biologické výsledky klesly na 
doporučenou úroveň a stabilizovaly 
se. 

 
Díky čistšímu a bezpečnějšímu 

systému dosáhl zákazník souladu        
s normou HSG274 pro bakterii 
Legionella.  

Před čištěním 

Po čištění 

• Po čištění přípravkem bioeXile® klesla hladina 
železa a mědi na hodnotu ~1,0 ppm.  

• Po zahájení programu úpravy vody zůstala hladina 
bromu stabilní a na povolené úrovni. 

• Kontrolní týdenní testy prokázaly mikrobiologické 
hodnoty v rámci povolených limitů (102 – 103 ). 

• Povrch výrobního zařízení byl viditelně čistší (viz 
foto vlevo).   

Reference zákazníka 
„Každý týden jsme měli odstávky 
na 40 až 60 hodin. Po vyčištění 
systému jsme první měsíc snížili  
délku odstávek na asi 10 hodin 
týdně. Věděli jsme, že to chvíli 
zabere, než se podaří výrobní 
stroje a zařízení úplně vyčistit. 
Poslední dva týdny ale můžu 
potvrdit, že jsme neměli vůbec 
žádné odstávky kvůli kontaminaci 
vody. Tímto bych vám chtěl 
poděkovat za vaši podporu a za 
veškerou práci, kterou u nás 
nadále odvádíte.“ 

  
 

                     
                  

      
 

                    
                  

                    
                
            

 
                 

 
  

 
  

   
   

 

      
  

 
  
        
       

      
  

   
  

      
       

Po zavedení programu Chem-
Aqua  na čištění a následnou 
úpravu chladicí vody:  

NCH Czechoslovakia spol. s r.o. 

Nádražní 203, 250 64 Měšice u Prahy  

Česká republika 

Tel: +420 283 981 567 

www.ncheurope.com 
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