
7 gyakori holtág
Hűtőrendszerek

A vízkezelésben holtágnak neveznek minden olyan csőszakaszt vagy csővezetéket, melynek hossza 
nagyobb, mint az átmérője 3-szorosa, és amely nem rendelkezik folyamatos áramlással.

A holtággal kapcsolatos biofilmek súlyos problémákat okozhatnak, beleértve a mikrobiológiai korróziót, 
az eltömődött csővezetékeket, a csökkentett hőátadást és a Legionella baktériumok növekedését 
és szaporodását. Ahol lehetséges, a holtágakat ki kell iktatni vagy műszakilag átalakítani. Hatékony 
kezelési stratégiákra van szükség a problémák csökkentésére olyan helyeken, ahol a holtágat nem 
lehet megszüntetni.

A gyakori helyzetekre vonatkozó bevált gyakorlatokat az alábbiakban mutatjuk be:

Összességében az a legfontosabb, hogy biztosítsa a kezelt víz rendszeres áramlását a rendszer minden részében, legalább 
hetente egyszer (vagy a helyspecifikus kockázatértékeléssel összhangban), lehetőleg akkor, ha jó biocid jelenlét van a 

vegyszeradagolás után.

Ez történhet automatikusan (preferált) vagy manuálisan a megfelelő szelepek nyitásával / zárásával. Minden műveletet 
naplózni kell és be kell jegyezni a telephely adatbázisába.

Zárt csővezetékek kibővítése:
Iktassa ki a holtágat. Alternatív megoldásként telepítsen 
egy vízleeresztő vezetéket vagy keresztcsatlakozót 
és heti rendszerességgel öblítse ezeket át a biocid 
adagolások során. Automatizáljon időzítővel.

Kiegyenlítő medence vezetékek:
Telepítsen egy vízleeresztő vezetéket és hetente öblítse 
át a biocid adagolások során. Automatizáljon időzítővel. 
Erőteljesen öblítse le a törmeléket az évi kétszeres 
tisztítás és fertőtlenítés során.

Készenléti hűtőgép (Chiller) 
(ellenőrzésre nyitva):
Az összes off-line berendezésben hozzon létre 
áramlást, biztosítva a heti áramlást a biocid jelenlétében. 
Használat előtt fertőtlenítse, ha több mint 7 napig 
üzemen kívül volt.

Készenléti recirkulációs szivattyú:
Keringtesse úgy a szivattyúkat vagy működtesse úgy, 

hogy áramlást hozzon létre, a biocid hozzáadása 
alkalmával, legalább hetente egyszer. Használat előtt 
fertőtlenítse, ha több mint 7 napig üzemen kívül volt.

Free Cooling hőcserélő (Economizer):
Biztosítsa a heti áramlást az összes hőcserélőben a 

biocid adagolás során. Használat előtt fertőtlenítse, ha 
több mint 7 napig üzemen kívül volt.

Csővezeték holtág:
Távolítsa el a holtágat. Telepítsen egy vízleeresztő 
vezetéket vagy keresztcsatlakozót és hetente öblítse át 
a biocid adagolás során. Automatizáljon időzítővel.

Nem működő homokszűrő:
Használat előtt cserélje ki a homokot és fertőtlenítse a 
házat és a csővezetéket, ha több mint 7 napig üzemen 
kívül voltak. A tartós leszereléshez távolítsa el a szűrőt, 

szüntesse meg a csővezetéket, és ne hagyjon ott 
további holtágat.
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