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 A kiterjedt mikrobiológiai lerakódás jelentős 

elzáródásokat okozott az öntőcsatornákban 

és a csővezetékekben, ami 40-60 órás 

leállásokat jelentett a kitisztításuk miatt, így 

jelentős termelési veszteségeket 

eredményezett. Az öntőformák és  

öntőcsatornák szétszedése különösen 

munkaigényes és kihívást jelentő volt. 

 

 Fémionok, mint például az alumínium, a vas 

és a réz, magas szintje a hűtővízben az 

agresszív és aktív korrózió jelei voltak a 

rendszerben.  

 

 A biofilm látható jelenléte, a nem megfelelő 

biocid hozzáadás, az alacsony brómszintek 

hozzájárultak a Legionella és a mikrobiológiai 

megfelelőség gyenge kontrolljához. 

ANALÍZIS MEGOLDÁS 

 A Chem-Aqua mélytisztítási eljárást hajtott 

végre, amely magában foglalta az új, 

szabadalmaztatott bioeXile® 24 órás 

keringtetését a biofilm eltávolítására, a 

CBD94-t a vas diszpergáláshoz és a MB4110-t 

biocidként. 

 

 A tisztítás során mérték a vas szinteket és 

mikrobiológiai mintákat vettek és figyeltek 

meg. A vas szintek óránként emelkedtek, 

elérve a 14,5 ppm-t. A tisztítás során 6x107 

CFU/ml Pseudomonas szintet detektáltak, ami 

a biofilm eltávolítását jelezte. 

 

 A rendszervizet ezután leeresztették és az 

összes belső felületet átöblítették, hogy 

eltávolítsák a fém lerakódásokat. Klórozási 

eljárást végeztek, amelyet egy végső öblítés 

követett. A rendszert végül feltöltötték és 

vegyszereket adagoltak hozzá. 

A Sarginsons Industries az 1930-as évektől kezdve gyárt magas minőségű 

nyomásos alumíniumöntvényeket az Egyesült Királyságban. Büszke beszállítója a 

brit autóipari, petrolkémiai és mérnöki szektorban elismert gyártóknak, és több 

mint 80 éve az öntőipari szaktudás és az innováció élvonalbeli szereplője.  

 

A Sarginsons-nál a nyomásos alumíniumöntés folyamata az időzített és megbízható 

hűtéshez a jó vízminőségtől függ. Amikor a Chem-Aqua felmérte a rendszert, kiterjedt 

korrózió jeleit  észlelte, ami a biofilm jelenlétének és a vízkezelési program gyenge 

kontrolljának volt a következménye. Ez megnövekedett porozitást eredményezett a 

nyomásos alumínium öntvényekben, ami befolyásolta a termékek minőségét.  

Chem-Aqua feladata az volt, hogy felülvizsgálja és megújítsa a meglévő hűtővíz kezelési 

programot, hogy javuljon a működési hatékonyság és a megfelelőség. 

A       bioeXile® segít a minőségi 

nyomásos öntés gyártási 

standardok megőrzésében  a 

Sarginsons Industries Ltd-nél  
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bioeXile® 
Szabadalmaztatott hatékony biofilm eltávolító 

A bioeXile® javított a vízminőségen 

 4 héttel a program elkezdése után 

teljesen megszűnt az eltömődött 

öntőformák miatti leállás és a hűtés 

hatékonyságának csökkenése. A 

porozitás elemzés nem mutatott 

specifikáción kívüli értékeket.   

 A fém on és a mikrobiológiai 

teszteredmények  értékei az ajánlott 

határértékeken belülre kerültek. 

 Elértük a teljes Legionella HSG274 

megfelelést, ami sokkal tisztább és 

biztonságosabb rendszert 

eredményezett. 

Tisztítás előtt 

Tisztítás után 

• A bioeXile® tisztítás után a vas és réz szintek ~1,0 

ppm-re csökkentek.  

• Az on-line tisztítási program alkalmazása után a 

bróm szintje konzisztens maradt és a javasolt 

szinteken belül volt. 

• A hetente alkalmazott DipSlide tesztlapok a 

specifikációban meghatározott szinteket 

mutatták(102 – 103). 

• A berendezés a tisztítás után láthatóan tisztább lett 

(lásd a képeket). 

Ügyfél ajánlás 

“40-60 órás leállásokat tapasztaltunk 

hetente. A rendszer tisztítása után ez  

körülbelül heti 10 órára csökkent az 

első 4 hét alatt. Tudtuk, hogy néhány 

hétbe fog telni, hogy teljesen 

megtisztítsuk a gépeinket és a 

szerszámokat. Most azonban 

bejelenthetem, hogy a szennyezett  

víz miatti leállás az elmúlt két hétben 

nulla volt. Szeretném megragadni ezt 

az alkalmat, hogy köszönetet mondjak 

a folyamatos segítségért és a  

kemény munkáért”. 

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 

A Chem-Aqua bioeXile® 

kezelési program 

alkalmazása után: 

NCH Hungary Kft. 

1097 Budapest,  

Könyves Kálmán krt.12-14.   

Lurdy Ház – III. emelet 

Telefon: 06 1 456-2100  

www.ncheurope.com 


