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 W związku z zanieczyszczeniem biologicznym w 

pasteryzatorze, regularnie co 2-3 miesiące 

wyłączano urządzenia w celu przeprowadzenia 

12-godzinnego procesu czyszczenia pod wysoką 

temperaturą i przy użyciu substancji żrących, aby 

usunąć biofilm. Koszt takiego jednorazowego 

zabiegu wynosił ok. 3 000 Euro. Kwota ta nie 

obejmuje strat produkcyjnych rzędu 400 000 

puszek przy każdym przestoju. 

 

 Wieża chłodnicza podłączona do pasteryzatora 

nie była w stanie zapewnić  odpowiedniego 
spadku temperatury o 5°C. Prowadziło to do 

przegrzewania się puszek, osiągania przez nie 

maksymalnych temperatur lub wybuchania, a 

ponadto przyczyniło się do zwiększenia poziomu 

zanieczyszczenia wody chłodzącej. 

 

 W związku z niewystarczającym chłodzeniem do 

systemu dodawano dziennie 15-20 m3 zimnej 

miękkiej wody. 

ANALIZA ROZWIĄZANIE 

Nasz klient, będący wiodącym producentem napojów, produkuje i dystrybuuje 

wysokiej jakości napoje na cały świat.  Oprócz produkcji cydru, świadczy 

również usługi pasteryzacji dla innych firm piwowarskich.  

 
Zanieczyszczenie biologiczne pasteryzatora miało ogromny wpływ na ciągłość 

produkcji i wydajność systemu. Biofilm może siać spustoszenie w systemach 

chłodzenia poprzez negatywne oddziaływanie na wymianę ciepła. Co więcej, chroni 

potencjalnie szkodliwe mikroorganizmy, takie jak bakterie Pseudomonas i Legionella. 

Skuteczne usuwanie biofilmu może znacznie poprawić wydajność działania i obniżyć 

koszty.  

bioeXile® zwalczył biofilm w 
pasteryzatorze producenta 
cydru 
 

 Chem-Aqua zaproponowała nowy produkt: 

bioeXile®. Dzięki unikalnej, opatentowanej 

formule jest on znacznie skuteczniejszy w 

usuwaniu biofilmu od tradycyjnych środków. 

 

 W związku z tym, że produkcja trwa 24 

godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a nie 

zaplanowano żadnych przestojów ani 

czyszczenia, płynna formuła bioeXile® 

została zastosowana w działających 

urządzeniach. Po kilku dużych dawkach  

bioeXile®  w ciągu jednego dnia, następnie 

podawano znacznie mniejsze dawki raz na 

miesiąc.   

 

 Dalsze ulepszenia systemu obejmowały: 

brominatory  z kontrolą ORP, stosowanie 

inhibitorów  osadów i korozji kontrolowanych 

przez znacznik fluorescencyjny, dawkowanie 

szokowe biocydu raz na miesiąc oraz 

szkolenie personelu w analizie płytek 

zanurzeniowych typu dipslide i badanie 

zawartości bromu.  
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Przed Po 

• Płynny bioeXile® (250 ppm) 

dodano na początku badania, 

następnie po 2 godzinach, a 

kolejną dawkę po 1 godzinie.  

• Każde kolejne dodanie 

bioeXile® uwalniało mnóstwo 

ukrytych bakterii (> 200000 

JTK / l Pseudomonas). 

• Następnie płynny bioeXile® 

konsekwentnie dodawano raz 

w miesiącu, aby zapobiec 

tworzeniu się biofilmu (dawka 

150 ppm).  

 

 

 

bioeXile® 

Nowoczesny, opatentowany środek do usuwania biofilmu 

10 miesięcy od wdrożenia systemu 

Chem-Aqua: 

 

 Tylko jedno wcześniej zaplanowane 

czyszczenie zostało przeprowadzone 

podczas wyłączenia. Nie 

przeprowadzano więcej żadnych tego 

typu zabiegów w związku z 

zanieczyszczeniem biologicznym / złą 

jakością wody. 

  Z uwagi na lepszą jakością wody, 

procesy produkcyjne trwały 

nieprzerwanie.  Drastycznie spadły 

także straty produktu.  

 Obecnie wieża chłodnicza zapewnia ΔT 
rzędu 6-7°C. Dlatego też nie jest 

potrzebne dodatkowe chłodzenie i 

oszczędza się około 3 000 - 4 000 Euro 

na wodzie uzupełniającej. 

 

 

bioeXile® uwalnia duże ilości 

bakterii z biofilmu 

Korzyści ze stosowania bioeXile® 

Przed Po 
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