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 A jelentős biológiai szennyeződés következtében a 
pasztőrözőben a készülékeket 2-3 hónaponként 
leállították, hogy egy 12 órás maró „kifőzést” 
végezzenek a biofilm eltávolítására. A művelet 
költsége ~3 ezer euró volt kifőzésenként. Ez nem 
foglalja magában termeléskiesést, amely 400 000 
italdoboz értékével volt egyenlő minden leállás 
alkalmával. 
 

 A pasztőrözőhöz csatlakoztatott hűtőtorony 
hűtővíze nem tudta elérni a megfelelő 5°C-os 
hőmérséklet csökkentést a pasztőröző számára. 
Ez az italdobozok túlmelegedéséhez és 
„kipúposodásához” vagy felrobbanásához vezetett, 
és hozzájárult a hűtővíz szennyeződésének 
fokozódásához. 
 

 A nem megfelelő hűtés azt jelentette, hogy a 
hűtőhatás biztosítása érdekében a rendszerhez 
naponta15-20m3 lágyított hideg vizet kellett adni. 
 

ANALÍZIS MEGOLDÁS 

Vezető üdítőital-gyártó ügyfelünk kiváló minőségű italokat gyárt és forgalmaz 
az egész világon. A híres almaborgyártás mellett pasztőrözési 
szolgáltatásokat is nyújt harmadik fél sörgyárak számára.  

A pasztőrözőben a mikrobiológiai eredetű szennyeződés hátrányosan befolyásolta a 
termelés folytonosságát és a rendszer hatékonyságát. A hűtőrendszerekben 
kialakuló biofilm,  negatívan befolyásolja a hőátadást. A biofilm  egyfajta védelmet is 
biztosit  a potenciálisan káros mikroorganizmusoknak, mint például a Pseudomonas 
és a Legionella. A biofilm hatékony eltávolítása jelentősen javíthatja az üzemeltetés  
hatékonyságát és csökkentheti a költségeket. 

A bioeXile® gátolja a biofilm 
kialakulását egy italgyártó 
pasztőröző részlegén 

 A Chem-Aqua új terméket javasolt: a 
bioeXile®-t. Egyedülálló szabadalmaztatott 
készítményének köszönhetően a biofilm 
eltávolítása jelentősen hatékonyabb volt, 
mint a hagyományos kezelések. 
 

 Mivel a gyártás 24 órában üzemel és nem 
volt betervezve leállítás a tisztításra, a 
bioeXile® folyékony készítményt on-line 
alkalmazták. Az egy nap alatti számos 
nagy dózisú bioeXile® adagolást havi 
egyszeri adagolással folytatták, sokkal 
kisebb dózisokban.  
 

 További rendszerfejlesztések: ORP 
vezérléssel rendelkező brominátorok, 
fluoreszcens szondán keresztül vezérelt 
hűtővíz inhibitorok használata, havi 
egyszeri biocid adagolás és a személyzet 
képzése a DipSlide elemzésről és a bróm 
ellenőrzésről. 
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Előtte Utána 

• Folyékony bioeXile®-t (250 ppm) 
adtak a rendszerhez a vizsgálat 
kezdetén, ezt 2 órával később 
megismételték, majd 1 óra elteltével  
egy újabb adag került  hozzáadásra. 

• A bioeXile® minden ezt követő 
hozzáadásával számos rejtett 
baktérium (> 200000 CFU / l 
Pseudomonas) ürült a rendszerből. 

• Ezután a folyékony bioeXile®-t  
havonta következetesen adagolták a 
biofilm kialakulásának gátlása 
érdekében (150 ppm). 

bioeXile® 
Szabadalmaztatott élvonalbeli biofilm eltávolító 

10 hónappal a Chem-Aqua program 
bevezetése után: 

 Csak egy beütemezett „kifőzés” 
volt szükséges a leállások 
alkalmával. Nem volt több kifőzés a 
mikrobiológiai szennyezés / gyenge 
vízminőség miatt.  

 A jobb vízminőségnek 
köszönhetően a termelést nem 
kellett megszakítani. A termelési 
veszteségek szintén drasztikusan 
csökkentek.  

 A hűtőtorony most 6-7°C ΔT-t 
szolgáltat. Ezért nincs szükség 
további hűtésre, ami 3-4 ezer euró 
évi megtakarítást jelent a 
vízfogyasztási költségekben. 

A bioeXile® nagy 
mennyiségű baktériumot 
távolít el a biofilmből 

A bioeXile® pozitív hatásai 

Előtte Utána 
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