
Ślepe odnogi – 
7 najpowszechniejszych przypadków
Systemy chłodzenia

W uzdatnianiu wody ślepą odnogą nazywamy dowolny element wyposażenia lub fragment rury większy 
niż 3-krotność jego średnicy, w którym nie ma stałego przepływu.

Biofilm tworzący się w ślepych odnogach może powodować poważne problemy takie jak: korozja 
mikrobiologiczna, zatkanie przewodów, zmniejszony przepływ ciepła oraz rozprzestrzenianie się bakterii 
Legionella. Tam, gdzie jest to możliwe, ślepe odnogi należy usuwać lub przeprojektowywać. Żeby pozbyć 
się problemów ze ślepymi odnogami, których nie można usunąć potrzebna jest efektywna strategia. 

Poniżej przedstawiono najlepsze rozwiązania, które można zastosować 
w najczęściej spotykanych sytuacjach:

Podsumowując, najważniejsze jest zapewnienie regularnego przepływu uzdatnionej wody przez każdą część systemu, co 
najmniej raz w tygodniu (lub z inną częstotliwością zgodnie z oceną ryzyka dla danego miejsca), najlepiej zawierającej biocydy.

Można to robić automatycznie (preferowany wariant) lub manualnie, otwierając / zamykając odpowiednie zawory. 
Wszystkie działania powinny być rejestrowane i odnotowywane w rejestrze obiektu.

Zaślepione przedłużenie rurociągu:
Należy usunąć ślepą odnogę. Można też zainstalować odpływ 
lub połączenie krzyżowe, które  umożliwi przepłukanie odnogi 
co najmniej raz na tydzień, podczas dodawania biocydów. 
Dozować automatycznie. 

Przewód wyrównawczy ze zbiornika:
Należy zamontować odpływ, żeby umożliwić cotygodniowe 
płukanie podczas dodawania biocydów. Dozować 
automatycznie. Przewód należy dokładnie wypłukać tak, 
by usunąć zanieczyszczenia podczas mycia i dezynfekcji 
odbywających się dwa razy na rok. 

Rezerwowy chiller (do inspekcji):
Należy uruchomić przepływ przez wszystkie wyłączone 
urządzenia, tak żeby co tydzień były płukane biocydem. Jeżeli 
chiller nie działa > 7 dni należy go zdezynfekować.

Rezerwowa pompa recyrkulacyjna:
Co najmniej raz w tygodniu, podczas dodawania biocydów 

należy uruchomić pompy, aby rozpocząć przepływ. Jeżeli 
pompa nie działa > 7 dni należy ją zdezynfekować.

Chłodzący wymiennik ciepła typu free cooler 
(ekonomizer):

Co tydzień podczas dodawania biocydów należy płukać 
wszystkie wymienniki ciepła. Jeżeli wymiennik nie działa > 7 dni 

należy go zdezynfekować.

Przewód spustowy:
Należy usunąć ślepą odnogę i zainstalować odpływ lub 
połączenie krzyżowe, które  umożliwi przepłukanie odnogi 
co najmniej raz na tydzień, podczas dodawania biocydów. 
Dozować automatycznie.

Nieużywany filtr piaskowy:
Jeżeli filtr piaskowy nie działa powyżej 7 dni, przed 

uruchomieniem należy wymienić piasek oraz zdezynfekować 
obudowę i orurowanie. Aby go zlikwidować, należy usunąć 

filtr i zakończyć instalację rurową, nie pozostawiając żadnych 
dodatkowych ślepych odnóg.
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