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Oficjalny dokument techniczny podsumowanie testów próbnych 

analizatora BugCount Online® ATP.  
 
BugCount Online firmy LuminUltra został wdrożony do testów klientów w styczniu 2020 r. Pierwsze 

dwie lokalizacje obejmowały pilotażowy system wieży chłodniczej i pełnowymiarową wieżę chłodniczą 

w przemysłowym zakładzie chemicznym. W tym dokumencie omówiono wyniki każdego z tych badań. 

Próba zewnętrzna nr 1 - wieża chłodnicza w skali laboratoryjnej 

Pierwsza instalacja została uruchomiona w pilotażowym systemie wieży chłodniczej klienta, który służy 

do oceny różnych technik oczyszczania. Podczas tego badania warunki zostały zmodyfikowane przez 

dodanie utleniającego biocydu lub bulionu odżywczego i dostosowanie zadanej temperatury 

(początkowo na około 30° C, a następnie podwyższono do około 50° C w połowie badania).  

Analizator BugCount Online 

ATP został zainstalowany 

obok wieży chłodniczej i 

skonfigurowany do 

automatycznego pobierania 

próbek z miski chłodniczej w 

określonych odstępach czasu. 

Po analizie, odpady próbki 

były odprowadzane do 

małego pojemnika na 

odpady, a następnie roztwór 

płuczący był przepuszczany 

przez urządzenie i wyrzucany 

przez rurkę wlotową próbki, 

aby utrzymać rurkę wlotową 

i elementy wewnętrzne w 

czystości. 

W trakcie badania 

stosowano również dwie 

ręczne metody ATP, aby 

zapewnić dane 

porównawcze. Pierwsza 

metoda ręczna 

wykorzystywała te same 

odczynniki i metodę 

testowania (dodawanie 

wzorca) co analizator 

BugCount Online ATP, ale 

odczyty przeprowadzono 

przy użyciu luminometru 

PhotonMaster firmy 

LuminUltra. Druga metoda 

wykorzystywała pióra ATP pierwszej generacji, które były już używane przez techników w tym 

laboratorium. Pomiary BugCount Online ATP są porównywane z wynikami uzyskanymi przez 

PhotonMaster na Rysunku 1 (a) i danymi z pióra ATP pierwszej generacji na Rysunku 1 (b). 

Rysunek 1: Porównanie BugCount Online z pomiarami ręcznymi za 

pomocą (a) PhotonMaster i (b) pisaków ATP pierwszej generacji w 

laboratoryjnej wieży chłodniczej. 
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Trendy ATP były spójne dla wszystkich trzech metod. Jak przewidywano, stężenia ATP spadły po 

dodaniu biocydu i wzrosły po dodaniu pożywki. Stężenia ATP również spadły, gdy nastawę temperatury 

zmieniono z 30° C na 50° C. Trendy te można było łatwo zidentyfikować za pomocą analizatora 

BugCount Online ATP. Chociaż nie można było wykonać ręcznych pomiarów z dostatecznie wysoką 

częstotliwością, aby śledzić postęp tych zmian, wykryto ogólne fluktuacje. Warto jednak zauważyć, że 

pióra ATP pierwszej generacji były najbardziej niekonsekwentne. Jest to prawdopodobne, ponieważ są 

one podatne na zakłócenia i nie mają etapu kalibracji, który uwzględniałby zmienność aktywności 

enzymu.  

Dane z podręcznika BugCount Online i PhotonMaster zostały również ocenione pod kątem korelacji. 

Stwierdzono, że współczynnik korelacji Pearsona dla dwóch zestawów danych wyniósł 0,74, co 

wskazuje na silną dodatnią korelację. Biorąc pod uwagę, że pomiarów ręcznych i online nie można było 

przeprowadzić przy użyciu dokładnie tej samej próbki (tj. Analizatora i odczytów ręcznych nie pobrano 

z jednej butelki na próbkę), ten współczynnik korelacji wykazuje doskonałą zgodność między tymi 

dwiema metodami. 

Ogólnie rzecz biorąc, ta pierwsza próba wykazała, że analizator BugCount Online ATP może: 

• Dokonywać automatycznego pomiaru szerokiego zakresu stężeń ATP w zastosowaniach związanych 

z wodą chłodzącą, 

• Mierzyć reakcję drobnoustrojów na zmiany procesu, i 

• Wykazać dobrą korelację z ręcznymi testami ATP. 

Próba zewnętrzna nr 2 - Przemysłowa wieża chłodnicza 

Próba nr 2 została przeprowadzona w wieży chłodniczej producenta chemii 

przemysłowej. W tym obiekcie sprzęt do uzdatniania wody chłodzącej jest 

umieszczony w skrzynce, która jest umieszczona w pobliżu wież chłodniczych. 

Biocyd jest dodawany z przerwami raz dziennie, z utleniającym i 

nieutleniającym biocydem dodawanym w różnych dniach. 

Próbki były w sposób ciągły podawane pod ciśnieniem do analizatora 

BugCount Online ATP, który został zainstalowany na stojaku stołowym (jak 

pokazano na Rysunku 2) wewnątrz skrzynki. Reduktor ciśnienia, umieszczony 

bezpośrednio przed analizatorem ATP, utrzymywał ciśnienie poniżej 20 psi na 

wlocie do urządzenia. Pomiędzy pomiarami próbka przepływała w sposób 

ciągły przez urządzenie, odprowadzając ją z powrotem do studzienki chłodni 

kominowej. Urządzenie zostało zaprogramowane do wykonywania pomiarów 

co dwie godziny. W procedurze pomiarów, wewnętrzne zawory analizatora 

zatrzymałyby przepływ próbki, a następnie wykonałyby pomiar, odprowadziły 

próbkę i odpady odczynnika do pojemnika, a następnie zawory otworzyłyby się 

ponownie, aby wznowić ciągły przepływ próbki.  

Urządzenie działało przez kilka tygodni. Wyniki przedstawiono na rysunku 3. 

Analizator BugCount Online ATP wskazał, że stężenia drobnoustrojów podlegały stosunkowo stałej 

tendencji, przy czym stężenia rosły w okresie około 1,5 do 2,5 dnia, a następnie stosunkowo szybko 

spadały do poziomu wyjściowego. Tendencje te były zgodne z harmonogramami dawkowania 

biocydów. Stężenia ATP zazwyczaj spadały stosunkowo szybko po podaniu dawki utlenianiającego 

biocydu, podczas gdy wpływ nieutleniającego biocydu wystąpiłby kilka godzin po dodaniu. Co więcej, 

stężenia ATP nie wydawały się reagować tak samo na powtarzające się dawki utleniających biocydów 

(w niedziele), co wskazuje, że lepsze wyniki osiągnięto dzięki naprzemiennemu stosowaniu tych dwóch 

rodzajów biocydów. 

Rysunek 2: 

Analizator 

BugCount Online 

ATP zamontowany 

na stojaku.  
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Pomiary ręczne nie zostały zebrane dla tej próby, ponieważ istniały ograniczenia i trudności z dostępem 

do miejsca w fazie próbnej. Te wyzwania związane z dostępem do obiektu podkreślają wartość 

posiadania możliwości zdalnego monitorowania wydajności uzdatniania wody za pomocą urządzenia 

online. 

Dzięki tej wersji próbnej urządzenie online mogło zademonstrować następujące elementy: 

• Cotygodniowe lub codzienne pobieranie próbek zapewnia niepełny obraz, z dramatycznymi 

zmianami stężeń drobnoustrojów zachodzącymi między przerywanymi zabiegami; 

• Rutynowe pobieranie próbek w ustalony dzień tygodnia lub o określonej porze dnia może przynieść 

mylące wyniki; 

• Naprzemienne stosowanie utleniających i nieutleniających biocydów miało zwykle bardziej znaczący 

wpływ na poziom mikroorganizmów w porównaniu z dziennymi dawkami utleniającego biocydu. 

BugCount Online dał użytkownikowi możliwość lepszego zrozumienia wydajności systemu, co oznacza, 

że strategie uzdatniania można zoptymalizować, aby potencjalnie zmniejszyć zużycie chemikaliów i 

koszty. 

 

Podsumowanie 

Analizator BugCount Online ATP został pomyślnie wdrożony w dwóch próbach klientów dotyczących 

zastosowań wody chłodzącej. Analizator wskazał trendy mikrobiologiczne, które były spójne z 

operacjami procesu i silnie skorelowane z testami ręcznymi. Pozwoliło to również użytkownikom 

zebrać więcej danych, niż byłoby to możliwe w przypadku pomiarów ręcznych, zapewniając lepszą 

reprezentację wydajności procesu i było używane do zdalnego monitorowania wydajności uzdatniania, 

co było szczególnie przydatne, gdy dostęp do miejsca był ograniczony. 

Rysunek 3: Dane z okresu przemysłowej testowego wierzy chłodniczej (lokalizacja nr 2) ATP zamontowany 

na stojaku.  
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