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MIKROBIOLOGICKÁ RIZIKA VE STUDENÉ VOD
(B I O F I L M Y)
Ve všech vodních systémech existuje nebezpe í usazenin r znými mikrorganizmy.
Usazují se spole
do strukturovaných útvar
v hlenovitných bifilmech, které jsou mimo ádodolné. Biofilmy zp sobují zna né škody.
Jako zatvrdlé povlaky zp sobují ucpání filtr a
potrubí, porušují vým nu tepla v chladících
žích, narušují beton, zp sobují korozi oceli a
porušují um lé hmoty. Samotné nár sty ve
vým nících tepla zp sobuji celosv tov škody
ve výši 3 miliard dolar . Závažné je také to, že
v biofilmech byla dokázána p ítomnost patogenních mikroorganizm , jako nap . m nivky,
E. Coli, Legionelly, protozoa atd.

Biofilmy mohou nar st do velikosti n kolika
milimetr a p edání tepla tak dalece ochromit,
že jsou chladi e prakticky vy azeny z provozu.
Biopovlak již o tlouš ce 1 mm zp sobuje
tepelné ztráty vyšší než 30% !
st biofilm je závislý na velikosti a
vlastnostech povrchu kontaktovaného s vodou, t.zn. s v tší drsností (nap . korozí, i
vápenitými usazeninami) se zv tšuje kontaktovaný povrch, ímž se usnad uje usídlení
biofilmu. R st biofilm není závislý na sv tle.
Kyslíku a výživy je ve vod vždy dostate
k dispozici. Mikroorganizmy se usazují na
površích p i teplotách mezi 30 až 60°C a
vznikají tak slizké povlaky – „biofilmy“.

Základním problémem boje proti mikroorganizm m spo ívá v tom, že biofilmy si
vytvá ejí vlastní ochranu proti dezinfek ním
prost edk m. Tak dochází k tomu, že mnoho
mikroorganizm
není p i použití b žných
produkt nebo UV ozá ení ú inn umrtveno.
Tyto metody ú inkují p evážn pouze na
organizmy nacházející se ve vodn , ale mikroby
nacházející se v biofilmech v tšinou z stanou
neumrtveny. Tak dochází ke vzniku rezistentních
bakterií a bezprost edn vzniká nová kontamina ní vlna prost ednictvím ástic biofilmu.
Zcela jinak probíhá dezinfekce pomocí
DUOZON 100 L (ClO2). Pomocí vysokých
redok ních schopností a extremn silného
oxida ního potenciálu pat í DUOZON 100 L
k nejú inn jším dezinfek ním produkt m. Svojí
mimo ádnou ú inností umrtví prakticky všechny
mikroorganizmy – zárodky, bakterie, asy, viry,
houby, plísn a protozoe. Specieln v systémech
s kolující vodou s vyšším ob hovým a filtra ním
asem lze enorm vysoké náklady na vodu,
energie a odpadní vodu uspo it. Vznik
rezistentních mikroorganizm je p i použití
DUOZON 100 L zcela vylou en. Navíc p i
stanovených koncentracích je produkt použitelný
tém ve všech p ípadech. Použití DUOZON
100 L p i úprav odpadních vod spl uje náro ná
kriteria pro tyto vody. Ten p sobí nikoliv
chlora , ale p edevším oxida . Díky této
vlastnosti vzniká p i použití podstatn mén
trihalogenmetan , podstatn je redukován i vznik
AOX. Tak lze dodate
snížit provozní
náklady.
Zákonodárce zohled uje v platném p edpise stále
ast ji vynikající ú innost ClO2. V oblasti
ípravy pitné vody a vody v potraviná ském
pr myslu a p i výrob cukru je ClO2 zvláš
doporu ován*. DUOZON 100 L eliminuje
nejenom nebezpe né biofilmy, ale uživatel m
napomáhá i snížit jejich provozní náklady a
uleh it životnímu prost edí. *(stav v SRN)

