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 Rozległe zanieczyszczenie mikrobiologiczne 

doprowadziło do poważnych zatorów w 

instalacji wodnej maszyn, przez co trzeba 

było poświęcać ok. 40 - 60 godzin 

tygodniowo na przestoje w celu czyszczenia. 

To w konsekwencji oznaczało znaczne straty 

produkcyjne dla zakładu. Szczególnie 

uciążliwe i pracochłonne było rozbieranie 

form i instalacji wodnej. 

 

 Wysoki poziom jonów metali takich jak 

aluminium, żelazo i miedź w wodzie 

chłodzącej, świadczył o agresywnej i 

aktywnej korozji w systemie.  

 

 Widoczna obecność biofilmu, niewłaściwy 

biocyd i nierówny poziom bromu również 

przyczyniły się do słabej kontroli i 

niedostatecznego zachowywania norm 

dotyczących Legionelli.  

 

 

ANALIZA ROZWIĄZANIE 

 Chem-Aqua zrealizowała kompleksowe 

czyszczenie obejmującą 24-godzinną recyrkulację 

nowego, opatentowanego bioeXile® do usuwania 

biofilmu, wraz z CBD94 do dyspersji żelaza i 

biocydem MB4110. 

 
 Poziom żelaza i próbki mikrobiologiczne były 

pobierane i monitorowane przez cały okres trwania 

czyszczenia. Poziom żelaza wzrastał co godzinę, 

osiągając 14,5 ppm. Podczas czyszczenia wykryto 

wysoki poziom szczepu Pseudomonas  - aż do 

6x107 JTK / ml - co wskazuje, że biofilm został 

usunięty.  

 
 Następnie system został opróżniony i wypłukano 

wszelkie wewnętrzne powierzchnie, w celu 

usunięcia osadów metali. Kolejnym krokiem było 

przeprowadzenie chlorowania, po którym nastąpiło 

końcowe spłukanie systemu. Później system został 

z powrotem napełniony i dodano środki chemiczne.  

Sarginsons Industries produkuje najwyższej klasy odlewy aluminiowe w 

Wielkiej Brytanii już od lat 30 XX wieku. Jest dumnym dostawcą kilku znanych 

marek na brytyjskim rynku motoryzacyjnym, petrochemicznym i inżynieryjnym. 

Już od ponad 80 lat przoduje w innowacyjnych i specjalistycznych produktach z 

branży odlewów ciśnieniowych.  
 

Aby chłodzenie odlewów aluminiowych odbywało się w sposób niezawodny i czasowy, firma 

Sarginsons musi w dużym stopniu polegać na jakości wody.  Po przeprowadzeniu badań systemu 

przez Chem-Aqua, odkryto oznaki rozległej korozji wynikające z obecności biofilmu i słabej kontroli 

procesu uzdatniania wody. Doprowadziło to do zwiększenia porowatości odlewów aluminiowych, co 

wpłynęło na jakość produktu. Chem-Aqua miała za zadanie zbadać i ulepszyć aktualny program 

uzdatniania wody chłodzącej, tak by poprawie uległa wydajność  procesów i zgodność  z normami.   

bioeXile® pomógł przywrócić doskonały 

standard wyrobów odlewniczych 

Sarginsons Industries Ltd 
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bioeXile®  

Nowoczesny, opatentowany środek do usuwania biofilmu 

bioeXile® poprawił jakość wody 

 

 Po 4 tygodniach stosowania programu 

całkowicie wyeliminowano przestoje 

spowodowane zablokowanymi formami i 

straty produkcyjne wynikłe z nieefektywnego 

chłodzenia. Nie odnotowano produktów 

niespełniających norm dot. porowatości.   

 

 Wyniki badań mikrobiologicznych i 

dotyczących jonów metali zostały 

przywrócone i utrzymane na zalecanych 

poziomach. 

 

 Osiągnięto pełną zgodność z normami 

dotyczącymi szczepów Legionella HSG274, 

dzięki czemu system stał się znacznie 

czystszy i bezpieczniejszy. 

 

Przed 

Po 

• Po czyszczeniu za pomocą bioeXile® poziom żelaza i 

miedzi spadł do ~ 1,0 ppm.  

• Po zastosowaniu programu ciągłej kontroli, poziom bromu 

stał się stały i mieścił się w zalecanych poziomach. 

• Wyniki cotygodniowych testów zanurzeniowych typu 

dipslide mieściły się w normach (102 - 103). 

• Sprzęt był wyraźnie czystszy po zastosowaniu programu 

(patrz zdjęcia).   

Doświadczenia klienta 

 

„W tygodniu mieliśmy od 40 do 60 godzin 

przestojów. Po przeprowadzeniu czyszczenia 

systemu, ograniczono je do około 10 godzin 

tygodniowo w okresie pierwszych 4 tygodni. 

Wiedzieliśmy, że całkowite czyszczenie 

wszystkich maszyn i narzędzi zajmie kilka 

tygodni. Już  teraz możemy powiedzieć, że od 

2 tygodni nie miał miejsca żaden przestój 

spowodowany zanieczyszczoną wodą.  

Korzystając z okazji chcielibyśmy bardzo 

podziękować za stałą pomoc i solidną pracę ”  

 

Hi Patrick, 
 

Just wanted to drop you a line to let you know that based upon the results we have seen since you 
took control of our water system, we are placing an order for the new dosing equipment.   This 

should be with you this week 
 
Just to update you on where we currently are.  When you first took over we were experiencing 40 to 

60 hours downtime a week, which was caused by the water system.  Following the system clean this 
reduced to approximately 10 hours a week for the first 4 weeks.  We always knew it would take a 
few weeks to total clear our machines and tooling, however I can now report downtime resulting 

from contaminated water has been at zero for the past 2 weeks. 
 

I would like to take this opportunity to thank you for your continued assistance and hard work 
 
Regards  

 
Rick Davies 
Process Development Manager 

Sarginsons Industries Ltd 
 

      
Torrington Avenue 
Coventry 

CV4 9AG 
Tel:    +44 (0) 2476 466291 
Fax:   +44 (0) 2476 468135 

Mob: +44 (0) 7528 748 921 
Email: rickd@sarginsons.co.uk 

Web:  www.sarginsons.com 
  
Company Registered in England No. 00541560 
VAT Registration No. GB 122 2057 66 

Po zastosowaniu programu 

czyszczenia i konserwacji Chem-

Aqua: 

NCH POLSKA Sp. z o.o. 

 

www.ncheurope.com 


