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 Významné biologické znečistenie viedlo v 
pasterizátore k odstaveniu zariadenia 
každé 2-3 mesiace. Prevádzkové náklady 
boli ~3000 € za odstavenie na 12 hodín 
na odstránenie biofilmu a vyvarenie. 
Náklad nezahŕňa stratu výroby 
zodpovedajúcu    400 000 plechovkám z 
každého prestoja. 
 

 Systém na chladiacej veži pasterizátora 
nedokázal zabezpečiť požadovaný pokles 
teploty ochladenej vody o 5°C pred 
pasterizátor. To viedlo k prehrievaniu 
plechoviek, ich deformácii až výbuchu a 
ešte prispelo k zvýšeniu kontaminácie 
chladiacej vody. 
 

 Nedostatočné chladenie znamenalo, že   
do systému sa denne pridávalo na 
dochladenie 15÷20 m3 studenej mäkkej 
vody. 

ANALÝZA RIEŠENIE 

Ako vedúca spoločnosť zaoberajúca sa výrobou nápojov vyrába a distribuuje 
náš zákazník vysoko kvalitné nápoje na celom svete. Okrem toho, že sú 
popredným výrobcom jablčného muštu, poskytujú aj služby pasterizácie pre 
tretie strany. 
 
Biologické znečistenie pasterizátora vážne ovplyvnilo kontinuitu výroby a efektívnosť 
systému. Biofilmy môžu spôsobiť škody v chladiacich systémoch a negatívne ovplyvniť 
prenos tepla. Biofilmy tiež chránia potenciálne škodlivé mikroorganizmy, ako sú 
pseudomonas a legionella. Efektívne odstraňovanie biofilmov môže výrazne zvýšiť 
efektivitu výroby a znížiť náklady. 

bioeXile® odstraňuje  biofilm 
v pasterizátore výrobcu 
muštu 

 Chem-Aqua navrhla použiť nový produkt: 
bioeXile®. Vďaka svojej jedinečnej 
patentovanej formulácii je podstatne 
efektívnejší pri odstraňovaní biofilmu     
ako tradičné spôsoby. 
 

 Výroba beží 24 hod. denne 7 dní v týždni. 
Na čistenie neboli naplánované žiadne 
prestoje, preto bola počas prevádzky 
aplikovaná kvapalná forma bioeXile®.     
Po niekoľkých opakovaných vysokých 
dávkach bioeXile® počas jedného dňa 
nasledovali oveľa nižšie dávky raz za 
mesiac. 
 

 Ďalšie vylepšenia systému zahŕňali: 
bromátory s kontrolou ORP, použitie 
inhibítora chladenia kontrolovaného 
fluorescenčnou sondou, dávkovanie 
biocídu raz za mesiac a školenie personálu 
v používaní lopatkových testerov a kontrole 
brómu. 
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Pred Po 

• Kvapalný bioeXile®    (250 ppm) 
bol pridaný na začiatku skúšky, 
opakovane o 2 hodiny a ďalšia 
dávka neskôr po 1 hodine. 
 

• Každé následné pridanie 
bioeXile® uvoľnilo množstvo 
skrytých baktérií v biofilme         
(>200000 CFU/l Pseudomonas). 
 

• Kvapalný bioeXile® bol potom 
konzistentne pridávaný raz 
mesačne, aby sa zabránilo  
vzniku biofilmu (dávka 150ppm). 

 
 

bioeXile® 
Patentovaný biofilmicíd 

    10 mesiacov od zavedenia  
         programu Chem-Aqua: 
 

 V rámci odstavenia prevádzky bolo 
uskutočnené len jedno plánované 
vyvarenie. Vyvarenie nebolo  
robené z dôsledku biologického 
znečistenia, zo zlej kvality vody. 
 

  Výroba nebola prerušená, čo bol 
výsledok zlepšenej kvality vody 
Výrazne sa znížili aj straty na 
výrobkoch. 
 

 Chladiaca veža teraz dochladzuje       
ΔT o 6-7°C. V dôsledku toho nie je 
potrebné žiadne dochladenie 
preplňovaním, čím sa ušetrí     
3000-4000 € ročne v nákladoch    
za dochladzovaciu vodu. 
 

bioeXile® uvoľňuje 
z biofilmov veľké  
množstvo baktérií  

Pozitívne dopady bioeXile® 

Pred Po 
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