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 Rozsiahle mikrobiologické znečistenie 

spôsobovalo zablokovanie odlievacích 

kanálov a potrubí, čo viedlo k 40 až 

60-hodinovým odstávkam na čistenie, 

čo spôsobovalo značné výrobné straty. 

Čistenie foriem a kanálov bolo 

obzvlášť náročné. 
 

 Vysoké hladiny iónov kovov, ako je 

hliník, železo a meď v chladiacej vode, 

bolo príznakom agresívnej a aktívnej 

korózie  v systéme. 
 

 Viditeľná prítomnosť biofilmov, 

neadekvátne pridávanie biocídu a 

nekonzistentné hladiny brómu tiež 

prispievali k zlej kontrole výskytu 

legionelly. 

 

ANALÝZA RIEŠENIE 

 Chem-Aqua realizovala proces hĺbkového 

čistenia zahŕňajúceho 24-hodinovú recirkuláciu 

s novým patentovaným výrobkom bioeXile® 

na odstránenie biofilmu, spolu s CBD94 pre 

dispergáciu železa a MB4110 ako biocídu. 
 

 Počas čistenia boli odoberané mikrobiologické 

vzorky a monitorované úrovne železa. Úroveň 

železa sa zvyšovala každú hodinu a dosiahla 

14,5 ppm. Počas čistenia boli zistené vysoké 

hladiny pseudomonas (do 6x107 KTJ/ml), čo 

potvrdzovalo uvoľňovanie biofilmu. 
 

 Systém bol následne vypustený a všetky 

potrubia boli prepláchnuté, aby sa odstránili 

všetky uvoľnené kovové usadeniny. Prebehla 

chlorácia, po ktorej nasledoval finálny oplach. 

Na záver bol systém naplnený a boli 

nadávkované chemikálie. 

Sarginsons Industries vyrábajú vo Veľkej Británii od 30. rokov minulého storočia 

vysoko kvalitné hliníkové odliatky. Sú hrdým dodávateľom viacerých uznávaných 

značiek v britskom automobilovom, petrochemickom a strojárskom priemysle a sú 

predvojom inovácií a remeselného spracovania v priemysle tlakového liatia už viac 

ako 80 rokov. 
 

Fungovanie Sarginsons závisí od dobrej kvality vody, aby sa dosiahlo načasované a 

spoľahlivé chladenie pre tlakové liatie hliníka. Keď spoločnosť Chem-Aqua skúmala systém, 

boli zistené znaky rozsiahlej korózie spôsobenej prítomnosťou biofilmu a nedostatočnou 

kontrolou programu na úpravu vody. To viedlo k zvýšenej pórovitosti hliníkových odliatkov, 

čo ovplyvnilo kvalitu produktu. Výzvou spoločnosti Chem-Aqua bola revízia a modernizácia 

existujúceho programu úpravy chladiacej vody, aby sa zlepšila prevádzková efektívnosť a 

dodržiavanie predpisov. 

bioeXile® pomáha obnoviť 

vynikajúce štandardy tlakového 

liatia v Sarginsons Industries Ltd 
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bioeXile® 
Patentovaný biofilmicid 

bioeXile® umožnil zlepšiť kvalitu vody 

 

 4 týždne od začiatku programu boli 

úplne eliminované prestoje z dôvodu 

zanesenia foriem a strata výroby       

z neefektívnosti chladenia.      

Žiadne neštandardné výrobky mimo 

požiadaviek z analýzy pórovitosti. 
 

Kovové ióny a mikrobiologické 

výsledky sa vrátili a sú udržiavané 

na odporúčaných úrovniach. 
 

Dosiahla sa úplná zhoda s normou 

na kontrolu baktérie legionella 

HSG274, čo viedlo k oveľa 

čistejšiemu a bezpečnejšiemu 

systému. 

Pred čistením 

Po čistení 

• Po čistení pomocou bioeXile® sa hladiny železa a 

medi znížili na ~1,0 ppm. 
 

• Po aplikácii udržiavacieho programu hladiny brómu 

zostali konzistentné a v rámci odporúčaných noriem. 
 

• Týždenné lopatkové testy biologického rastu ukázali 

hladiny v rámci špecifikácie (102 – 103KTJ/ml). 
 

• Zariadenie bolo po čistení viditeľne čistejšie (pozri 

obrázky). 

Posudok zákazníka 

„Čelili sme 40 až 60 hodinám 

odstávok týždenne. Po čistení 

systému sa toto znížilo počas 

prvých 4 týždňov na približne 10 

hodín týždenne. Vedeli sme, že 

úplne vyčistiť naše stroje a 

nástroje potrvá niekoľko týždňov. 

Teraz však môžem konštatovať, 

že prestoje spôsobené 

kontaminovanou vodou boli za 

posledné dva týždne nulové. 

Chcel by som využiť túto 

príležitosť a poďakovať vám za 

pomoc a dobre vykonanú prácu.“ 

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 aplikácii programu 

čistenia  Chem-Aqua,   

úprave vody a údržby: 

NCH SLOVAKIA s.r.o. 

Drieňová 34 

821 02 Bratislava 

Tel.: 02/4341 4387 

www.ncheurope.com 

  

 

http://www.ncheurope.com/

