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 Ciddi boyuttaki mikrobiyolojik kirlenme, 

kanallarda ve boru hatlarında büyük 

tıkanmalara neden olup temizlik için 

gerçekleştirilen haftada 40 ila 60 saat 

duruşlar ile önemli üretim kayıplarına 

sebep olmaktaydı. Kalıpta ve kanallardaki 

soyulmalar zorlu mücadele noktalarıydı. 

 

 Soğutma suyunda alüminyum, demir ve 

bakır gibi yüksek metal iyonları sistemde 

agresif ve aktif korozyon belirtileridir.  

 

 Biyofilmlerin gözle görülür varlığı, yetersiz 

biyosit ilavesi ve tutarsız brom seviyeleri 

de zayıf Legionella kontrolüne ve limitlere 

uygunsuzluğa sebep olmuştur 

 

ANALİZ ÇÖZÜM 

 Chem-Aqua, çökelmiş demiri dağıtmak için 

CBD94 ve biyosit olarak MB4110 ile birlikte 

yeni, patentli bioeXile®'nin 24 saatlik 

resirkülasyonunu içeren detaylı bir temizleme 

prosedürü uyguladı. 

 Demir seviyeleri ve mikrobiyolojik örnekler 

temizlik boyunca alındı ve izlendi. Demir 

seviyeleri saatlik olarak artışı kontrol edildi ve 

14,5 ppm'ye ulaştı. Biyofilm uzaklaştırıldığını 

gösteren temizlik sırasında 6x107 CFU / 

mL'ye kadar yüksek Pseudomonas seviyeleri 

tespit edildi. 

 Sistem daha sonra boşaltıldı ve iç 

yüzeylerden tüm metal çökeltilerini çıkarmak 

için tekrar doldurulup boşaltıldı. Bir klorlama 

işlemi gerçekleştirildi; ardından bir kez daha 

sistem boşaltılması yapıldı. Sistem son 

olarak doldurulup kimyasal dozlandı. 

Sarginsons Industries, 1930'lardan bu yana Birleşik Krallık'ta yüksek kalibreli 

alüminyum döküm üretmektedir. İngiltere otomotiv, petrokimya ve mühendislik 

sektörlerindeki saygın isimlere gururlu bir tedarikçi, döküm endüstrisinde 80 yılı 

aşkın bir süredir yenilikçiliğin ve ustalığın öncüsü olmuştur.  

 

Sarginsons’ın operasyonları, alüminyum döküm için zamanında ve güvenilir soğutma 

sağlamak amacıyla iyi su kalitesine bağlıdır. Chem-Aqua sistemi araştırdığında, biyofilm 

varlığına ve zayıf su şartlandırma programına bağlı olarak korozyon belirtileri tespit etti.  

Bu durum, ürün kalitesini etkileyen alüminyum kalıp dökümlerinde gözenekliliğin artmasına 

neden olmaktaydı. Chem-Aqua’nın görevi, operasyonel verimliliği ve limitlere uygunluğu 

iyileştirmek için mevcut soğutma suyu şartlandırma programını gözden geçirip iyileştirmekti. 

bioeXile®, Sarginsons Industries 

Ltd'de üstün döküm standartlarını 

yeniden inşa etmeye yardımcı oluyor 
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bioeXile® 
Biyofilm alanında Patentli son teknoloji 

bioeXile® su kalitesini iyileştirir 

 

 4 haftalık program dahilinde,tıkanmış 

kalıplardan meydana gelen aksama 

süreleri ve soğutma verimsizliğinden 

kaynaklanan üretim kaybı tamamen 

ortadan kaldırılmıştır. Gözeneklilik 

analizinde şartnameye uygunsuz bir 

bitmiş ürün bulunmadı. 

Metal iyonları ve mikrobiyolojik 

sonuçlar düzeldi ve önerilen 

seviyelerde tutuldu. 

 

Tam Legionella HSG274 uyumluluğu 

sağlandı, bu da daha temiz ve daha 

güvenli bir sistem ortaya çıkardı. 

 

Temizlik Öncesi 

Temizlik Sonrası 

• BioeXile® ile temizlik sonrası demir ve bakır 

seviyeleri ~ 1.0 ppm'ye düşürüldü.  

• Uygulamadan sonra, sistem çalıştığı sürece brom 

seviyeleri tutarlı ve önerilen seviyelerde kaldı. 

• Haftalık dip slide testleri değerlerin limitler 

içerisinde kaldığını gösterdi (102 – 103). 

• Temizlikten sonra ekipmanlar gözle görülür bir 

şekilde daha temizdi (bkz: resimler).   

Müşteri Referansı 

“Haftada 40-60 saat zorunlu duruş 

süresi yaşıyorduk. Sistemin 

temizlenmesini takiben, bu değer 

ilk 4 hafta boyunca haftada 

yaklaşık 10 saate düşmüştür. 

Makinelerimizi ve ekipmanlarımızı 

tamamen temizlemenin birkaç 

hafta alacağını biliyorduk. Ancak, 

son iki haftadır kirli suyun neden 

olduğu duruş süresinin sıfır 

olduğunu bildirebilirim. Devam 

eden yardımlarınız ve sıkı 

çalışmanız için teşekkür etmek 

için bu fırsatı değerlendirmek 

istiyorum.”  

 

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 

Chem-Aqua’nın temizlik ve 

bakım programını uyguladıktan 

sonra: 

NCH Türkiye  

İdealtepe Mah. Rıfkı Tongsir Cad. Demirhan Plaza 

No:93/3 34841 Maltepe/İSTANBUL 

Müşteri Danışma Hattı: 444 9 624  

www.ncheurope.com  

http://www.ncheurope.com/

