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 Pastörizördeki ciddi biyokirlenme, 
ekipmanın her 2-3 ayda bir, 12 saatlik bir 
“kostik kaynatma” yöntemiyle biyofilmi 
temizlemek amacıyla kapatılmasına neden 
olmaktaydı. Bunun operasyona maaliyeti 
her kaynatma için 3000 € civarındaydı. 
Ayrıca bu rakam, her kesinti süresinden 
400000 kutuya eşdeğer üretim kaybını da 
içermemektedir. 

 Pastörizere bağlanan soğutma kulesi 
sistemi, 5 °C'lik yeterli bir sıcaklık düşüşü 
sağlayamamaktaydı. Bu durum kutuların 
aşırı ısınmasına ve şişmesine ya da 
patlamasına neden olmuş ve bu da ayrıca 
soğutma suyunda daha fazla kirlenmeye 
katkıda bulunmuştu. 

 Yetersiz soğutma, soğutma etkisi sağlamak 
için sisteme günlük 15-20m3 soğuk 
yumuşak su eklenmesi anlamına geliyordu. 

ANALİZ ÇÖZÜM 

Lider bir içecek şirketi olarak müşterimiz, dünya çapında yüksek kaliteli 
içecekler üretmekte ve dağıtmaktadır. Önde gelen bir elma birası üreticisi 
olmasının yanı sıra, üçüncü parti bira şirketleri için pastörize hizmetleri de 
vermekteler. 
Pastörizatör biyokirlenmesi, üretim sürekliliğini ve sistem verimliliğini ciddi şekilde 
etkiliyordu. Biyofilmler, ısı transferini olumsuz yönde etkileyerek soğutma 
sistemlerinin içinde hasara yol açabilirler. Biyofilmler ayrıca Pseudomonas ve 
Legionella gibi potansiyel olarak zararlı mikroorganizmaları da korurlar. Biyofilmlerin 
etkili bir şekilde uzaklaştırılması, işletme verimliliğini büyük ölçüde arttırır ve 
maliyetleri düşürür. 

bioeXile® elma birası üreticisi 
pastörizatöründeki biyofilminin 
üstesinden gelir 

 Chem-Aqua yeni çığır açan bir ürün 
öneriyor bioeXile® : Benzersiz patentli 
formülasyonu sayesinde, biyofilm 
temizlemede geleneksel yöntemlere 
göre çok daha etkilidir. 

 Üretim 7/24 çalıştığından dolayı; durma 
ve temizleme için hiçbir zamanın 
programlanmamamasından bioeXile® 
sıvı formülü üretim devam ederken 
uygulanmıştır. Yüksek dozda bir gün 
boyunca birkaç bioeXile® ilavesini, çok 
daha düşük bir doz oranında ayda bir 
ilaveler takip etti.  

 Diğer sistem iyileştirmeleri de şunları 
içeriyordu: ORP kontrollü bromatörler, 
flüoresan probu ile kontrol edilen bir 
soğutma inhibitörünün kullanımı, ayda 
bir kez biyositle şok dozlama, dip slide 
analizi ve bromin kontrollerinde 
personel eğitimi.  
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Önce Sonra 

• Denemenin başlangıcında Liquid 
bioeXile® (250ppm), 2 saat 
sonra ve bunu izleyen her 1 saat 
sonra başka bir doz eklendi.  

• Her bir bioeXile® ilavesiyle, bir 
dizi gizli bakteri (> 200000 CFU/l 
Pseudomonas) sisteme 
salınmıştır.  

• Sıvı bioeXile® daha sonra 
biyofilm oluşumunu önlemek için 
ayda bir kez (150 ppm dozu) 
sürekli olarak eklenmiştir. 
 

 
 

bioeXile® 
Biyofilm alanında Patentli son teknoloji 

Chem-Aqua’nın program uygulaması ile 
geçen 10 ay : 
 Tesisin bakımının bir parçası olarak 

önceden planlanmış bir kostik 
kaynatma gerçekleşti. Ancak bu 
biyolojik kirlenme ve ya su kalitesinin 
düşük olmasından dolayı kaynaklı 
herhangi bir kaynatma değidi. 

  Su kalitesinin artmasından dolayı 
üretim kesintisiz devam etmiştir. Ürün 
kayıpları da büyük ölçüde 
azaltılmıştır. 

 Soğutma kulesi şu anda 6-7°C ΔT 
sağlamaktadır. Bunun sonucu olarak 
ek soğutma gerekmemekte ve yıllık 
3000-4000 €  maliyetli ek ilave sudan 
kazanç sağlanmaktadır. 

bioeXile® biofilmlerden bol 
miktarda bakteri salınmasını 
sağlamaktadır: 

bioeXile®’nin pozitif etkileri 

Önce Sonra 
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