
Chladicí systémy
Jako slepé rameno se v úpravě vody označuje zařízení nebo potrubí delší než činí trojnásobek svého 
průměru, kde pravidelně neprotéká voda.

Biofilmy spojené se slepými rameny potrubí mohou napáchat závažné škody, jako například mikrobiální 
koroze, ucpání potrubí, snížení přenosu tepla či propuknutí kontaminace bakterií Legionella. Prvním 
krokem je vždy slepá ramena eliminovat nebo systém přestavět. Tam, kde nelze slepé větve potrubí 
eliminovat, je nutné zavést účinnou strategii zaměřenou na snížení potenciálních problémů na 
minimum.

Sepsali jsme pro vás doporučená opatření na nápravu nejčastějších situací:

Obecně je nejdůležitější zajistit pravidelný průtok ošetřované vody celým systémem minimálně jednou týdně (nebo podle vyhodnocení 
specifických rizik daného systému), optimálně za přidávání správné dávky biocidu a v součinnosti s kvalitní chemickou úpravou vody. 

Pravidelný průtok lze zajistit automaticky (doporučený postup) nebo manuálně - otevíráním a zavíráním ventilů. Veškeré zásahy do 
provozu systému vždy zapište do knihy záznamů.

Zaslepená odbočka expanzního potrubí:
Odstraňte slepou odbočku potrubí. Alternativní postup je 
nainstalovat odtokové potrubí nebo příčné propojení a 
2–3× týdně odbočku propláchnout při dávkování biocidu 
s automatizovaným časováním.

Vyrovnávací potrubí do záchytné nádrže:
Nainstalujte odtokové potrubí a 2–3× týdně propláchněte 
při dávkování biocidu s automatickým časováním. 2× 
ročně v rámci celkové údržby kompletně vypláchněte od 
nečistot a zdezinfikujte.

Záložní chladič (přístupný):
Obnovte průtok veškerým potrubím 2–3× týdně při 
dávkování biocidu. Pokud je odstávka delší než 7 dní, 
vybavení před uvedením do provozu dezinfikujte.

Pohotovostní recirkulační čerpadlo:
Čerpadla střídejte nebo uveďte do provozu a obnovte 

průtok 2–3× týdně při dávkování biocidu. Pokud je 
odstávka delší než 7 dní, vybavení před uvedením do 

provozu dezinfikujte.

Výměník tepla s volným chlazením (spořič): 
Obnovte průtok všemi výměníky tepla  2–3× týdně při 
dávkování biocidu. Pokud je odstávka delší než 7 dní, 

vybavení před uvedením do provozu dezinfikujte.

Vypouštěcí ventil potrubí:
Odstraňte slepou odbočku potrubí. Nainstalujte odtokové 
potrubí nebo příčné propojení a 2–3× týdně odbočku 
propláchněte při dávkování biocidu s automatickým 
časováním.

Odstavený pískový filtr:
Pokud je odstávka delší než 7 dní, z vybavení před 

uvedením do provozu odstraňte písek a zdezinfikujte 
obal filtru a navazující potrubí. Pro trvalé odstavení z 

provozu filtr odstraňte a potrubí zaslepte, nenechávejte 
žádná slepá ramena.
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7 nejčastějších typů 
slepých ramen potrubí


