
7 bežných mŕtvych vetiev
Chladiace systémy

Pri úprave vody nazývame mŕtve vetvy akúkoľvek časť zariadenia alebo časť rúr ktorá je dlhšia ako 
3-násobok jej priemeru a nemá konzistentný prietok.

Pripojené mŕtve vetvy s biofilmom môžu spôsobiť v systémoch vážne problémy vrátane mikrobiologicky 
indikovanej korózie (MIC), upchatia potrubia, zníženia prenosu tepla a rastu a množenia baktérií 
Legionella. Všade kde je to možné, by sa mali mŕtve vetvy odstrániť. Kde nie je možné ich odstránenie, 
vyžadujú sa na zníženie problémov účinné prevádzkové stratégie.

Opatrenia týkajúce sa osvedčených postupov pre bežné situácie sú uvedené nižšie:

Celkovo je najdôležitejším prvkom zabezpečenie pravidelného prúdenia upravenej vody cez každú časť systému, aspoň raz 
týždenne (alebo v súlade s hodnotením špecifického rizika na mieste), po pridaní biocidu na docielenie pôsobenia potrebnej 

koncentrácie biocídu na požadovaný čas.

To je možné automatizovať (ideálne) alebo vykonávať ručným otvorením / zatvorením príslušných ventilov podľa potreby. 
Všetky vykonané činnosti vyžadujte aby boli riadne zapísané v prevádzkových záznamoch.

Predĺžené potrubie pre možné rozšírenie výroby:
Odstráňte mŕtvu vetvu. Prípadne nainštalujte odkalovacie 
potrubie alebo krížové spojenie na prepláchnutie minimálne raz 
týždenne v čase pôsobenia biocídu. Automatizujte pomocou 
časovača.

Vyrovnávacie (expanzné) nádrže:
Nainštalujte odkalovacie potrubie a počas pôsobenia biocídu 
minimálne raz týždenne prepláchnite. Automatizujte pomocou 
časovača. Raz za 2 roky dôkladne vypláchnite a dezinfikujte, 
aby ste odstránili nečistoty.

Pohotovostný chladič (odstavený alebo 
pripravený na kontrolu):
Zabezpečte prietok všetkými off-line zariadeniami aspoň 
raz týždenne počas pôsobenia biocídov. Ak bolo zariadenie 
odstavené viac ako 7 dní, pred  spustením dezinfikujte.

Cirkulačné čerpadlo v pohotovostnom režime:
Čerpadlá striedajte počas pôsobenia biocídu alebo pracujte 
tak, aby cirkulovalo minimálne raz týždenne. V prípade, že 

bolo čerpadlo nečinné viac ako 7 dní, pred spustením systém 
dezinfikujte.

Neprevádzkovaný chladiaci výmenník tepla 
(Ekonomizér):

Zabezpečte prietok všetkými výmenníkmi tepla minimálne raz 
týždenne. Pred spustením dezinfikujte ak bol mimo prevádzky  

viac ako 7 dní.

Zvislé vetvy potrubia:
Odstráňte mŕtve vetvy. Nainštalujte odkalovacie potrubie alebo 
krížové spojenie na prepláchnutie minimálne raz týždenne 
počas pôsobenia biocídu. Automatizujte pomocou časovača.

Pieskový filter (iné) mimo prevádzky:
Pred spustením do prevádzky vymeňte výplň, dezinfikujte kryt a 

potrubie, ak bol filter odstavený  viac ako 7 dní. Ak ho natrvalo 
vyradíte z prevádzky, odstráňte filter a ukončite potrubie, pričom 

odstráňte všetky mŕtve vetvy.
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