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 Silné biologické znečištění pasterizéru 
vedlo každé 2-3 měsíce k odstávce 
systému, během níž zákazník provedl 
12hodinové „vyvaření“ systému žíravým 
přípravkem. Každé ošetření stálo zhruba 
3000 EUR a výrobní ztráty za každou 
odstávku dosahovaly 400 000 plechovek. 
 

 Systém chladicí věže připojený na 
pasterizér nezvládal do pasterizéru dodávat 
vodu s teplotou sníženou o požadovaných 
5°C. Plechovky se tudíž přehřívaly a 
deformovaly či vybuchovaly, což dále 
zhoršovalo znečištění chladicí vody. 
 

 Následkem nedostatečného chlazení musel 
zákazník do systému denně doplňovat          
15-20m3 studené měkké vody, aby dosáhl 
požadovaného chlazení. 

ANALÝZA PROBLÉMU ŘEŠENÍ 

Náš zákazník je významný výrobce a distributor vysoce kvalitních nápojů        
s celosvětovou působností. Firma je předním výrobcem ciderů, ale provádí 
také pasterizaci pro nápojářské společnosti třetích stran. 
 
Biologické znečištění pasterizačního zařízení výrazně narušovalo plynulost 
výrobních procesů a efektivitu systému. Biofilmy mají ničivý dopad na výrobní 
systémy, protože snižují účinnost teplosměnných procesů, a mohou rovněž ukrývat 
potenciálně nebezpečné mikroorganismy jako bakterie Pseudomonas a Legionella. 
Efektivním odstraněním biofilmu lze radikálně zvýšit efektivitu provozu a snížit 
provozní náklady.  

bioeXile® odstranil biofilm       
z pasterizéru ve výrobně 
cideru 
 

 Zástupci Chem-Aqua nabídli inovativní 
produkt bioeXile®, který díky 
unikátnímu patentovanému složení 
odstraňuje biofilm mnohem účinněji než 
běžné přípravky.  
 

 Výroba u zákazníka probíhala 
nepřetržitě a zákazník neplánoval 
odstávku na čištění, proto se kapalný 
přípravek bioeXile® aplikoval do 
systému za provozu. Během jednoho 
dne jsme aplikovali několik zvýšených 
dávek bioeXile® a poté přešli k nižší 
udržovací dávce přípravku 1x měsíčně.  
 

 Další ošetření systému: brominátory           
s kontrolou ORP, použití inhibitoru 
chlazení ovládaného fluorescenční 
sondou, měsíční dávkování biocidu       
a zaškolení zaměstnanců na analýzu 
agarových testů a koncentrace bromu. 
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Před Po 

• Na začátku ošetření se dávkoval 
kapalný bioeXile® (250 ppm), 
následovaný další dávkou po       
2 hodinách a po další hodině. 

• Každá aplikace bioeXile® uvolnila 
velké množství skrytých bakterií 
(>200 000 CFU/l bakterie 
Pseudomonas). 

• Kapalný bioeXile® se poté 
dávkoval 1x měsíčně jako 
prevence další tvorby biofilmu 
(150 ppm).  
 

 
 

bioeXile® 
Patentovaná přelomová technologie na odstranění biofilmů 

10 měsíců po zahájení čisticího 
programu od Chem-Aqua: 
 Proběhlo pouze jedno vyvářecí 

čištění během odstávky závodu. 
Zákazník nemusel k čištění 
přistupovat kvůli biologickému 
znečištění/špatné kvalitě vody. 

 Zajištění nepřetržité výroby díky 
vyšší kvalitě vody. Rapidní snížení 
výrobních ztrát. 

Chladicí věž nyní generuje ΔT      
6-7°C. Není zapotřebí dodatečné 
chlazení, čímž zákazník ušetří 
3000-4000 EUR ročně na 
doplňovací vodě.  
 

bioeXile® z biofilmu uvolňuje 
obrovské množství bakterií 

Přínosy aplikace bioeXile® 

Před Po 

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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