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BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Opracowanie skutecznych technologii w celu zmniejszenia lub wyeliminowania 

szkodliwych mikroorganizmów na pożywieniu i powierzchniach mających kontakt 

z żywnością jest przedmiotem ciągłego zainteresowania. Chociaż dostępnych jest 

kilka produktów komercyjnych, nadal prowadzone są badania nad nowymi techni-

kami i technologiami. Jednym z ostatnich odkryć jest możliwość użycia jako środ-

ka odkażającego wody elektrolizowanej. Jest to wynik nowej koncepcji opracowa-

nej w Japonii (Al-Haq i Sugiyama). Woda elektrolizowana została wprowadzona do 

przemysłu spożywczego m.in. w Japonii, USA i Kanadzie – w ostatnich latach 

coraz powszechniej jest wdrażana również w Europie.

Co to jest woda elektrolizowana?
Woda elektrolizowana (EW), zwana: elektro-chemicznie aktywowana woda 

(ECA), lub elektrycznie aktywowana woda (EOW) jest technologią stosowaną od 

ponad 100 lat. W latach 70. ubiegłego wieku była szeroko badana w Radzieckim 

Instytucie Inżynierii Medycznej. W latach 90. ubiegłego wieku rozpoczęto prace nad 

udoskonalaniem tej technologii w Japonii.

Do produkcji elektrolizowanej wody 
potrzebna jest tylko woda i sól

ECA opiera się na zasadzie elektrolizy membranowej soli kuchennej – procesie 

przyjaznym dla środowiska. Reaktor chemiczny składa się z metalowego cylindra 

z wewnętrzną elektrycznie naładowaną elektrodą oraz specjalnej membrany do sepa-

racji produktów alkalicznych i kwaśnych. Główną substancją czynną powstałą w od-

czynie kwaśnym jest kwas podchlorawy (HOCl) – tzw. anolit. W odczynie zasadowym 

powstaje produkt uboczny: czysty roztwór wodorotlenku sodu – zwany katolitem. 

Roztwór ten ma bardzo wysokie pH: od 11 do 13 i działa silnie jako detergent.

Jak działa elektrolizowana woda (ECA)?
ECA działa w taki sam sposób jak ludzki układ odpornościowy. Kiedy organizm 

jest atakowany przez atakujące bakterie, grzyby i wirusy, układ odpornościowy na-

tychmiast reaguje, wysyłając neutrofile (białe krwinki) do miejsca inwazji. Neutrofile 

inicjują reakcję produkcji substancji biobójczych – głównie kwasu podchlorawego 

– z wody i soli, przy pomocy impulsów nerwowych. Ten słaby kwas, który wystę-

puje naturalnie w organizmie człowieka, nazywany jest kwasem podchlorawym (HClO) 

i jest silnym środkiem dezynfekującym. Jest nietoksyczny dla ludzi i jest bardzo 

skuteczny jako środek przeciwbakteryjny o szybkim działaniu. Kwas podchlorawy 

jest powszechnie uznawany za jeden z najskuteczniejszych znanych biocydów.

Charakterystyka kwasu podchlorawego
�	 To uniwersalny środek biobójczy eliminujący wszelkiego rodzaju wirusy, bak-

terie, grzyby, zarodniki, algi, pleśnie;

�	 Całkowicie (w 100%) biodegradowalny i nieszkodliwy dla ludzi i środowiska 

naturalnego;

�	 Jeden z najskuteczniejszych obecnie znanych biocydów:

�	główna aktywna cząsteczka: HOCl. Może być stosowany na wszystkich eta-

pach dezynfekcji i czyszczenia;

�	eliminacja biofilmu i Legionelli;

�	mikroorganizmy nie tworzą odporności.

�	 Nietoksyczny dla ludzi, zwierząt i środowiska: 

�	może być bezpiecznie usuwany z wody w systemach kanalizacyjnych w czy-

stej postaci,

�	hipoalergiczny, nie wymaga specjalnego postępowania.

Kwas podchlorawy (HOCL) jest niestabilny i nie był w pełni dostępny do czasu 

opracowania systemu ECA. Kwas podchlorawy jest 100 razy szybszy w zabijaniu 

mikroorganizmów niż jon podchlorynu (–OCL).

Kwas podchlorawy ma bardzo wysoki poziom 

redox (ORP) > 900 mv. ORP – potencjał oksyda-

cyjno-redukcyjny (redox) jest parametrem mierzo-

nym w miliwoltach (mV), opisującym poziom 

oksydacji (utlenienia) wody (rys. 1). Wynik odzwier-

ciedla aktywność środka odkażającego wodę, a nie 

poziom jego stężenia wyrażony w ppm. Kwas 

podchlorawy jest utleniaczem. Jego zdolność do 

utleniania lub „odbierania” elektronów z innych 

związków chemicznych sprawia, że jest doskona-

łym środkiem odkażającym. Dokonuje zmian w składzie chemicznym niepożądanych 

bakterii, glonów i innego materiału organicznego, zabijając je.

        Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w rozporządzeniu dotyczącym standar-

dów jakości wody pitnej ustanowiła, że na poziomie ORP równym 650 mV woda jest 

odkażona, a inaktywacja wirusów zachodzi prawie natychmiast. Badania wykazały, 

że na poziomie ORP wynoszącym 650 mV bakterie, takie jak E. coli zabijane są na-

tychmiast lub w ciągu kilku sekund. Zabicie bardziej odpornych organizmów, takich 

jak: Listeria, Salmonella, drożdże i pleśnie, może wymagać ORP na poziomie 750 

mV lub wyższym (tab. 1).

Zastosowanie elektrolizowanej wody w przemyśle
Woda elektrolizowana jest stosowana powszechnie w Japonii, USA, 

Kanadzie, Australii: w przemyśle medycznym, dentystycznym, spożywczym, 

rolnictwie i przemyśle mleczarskim. Jest szeroko stosowana do dezynfekcji 

w japońskich i rosyjskich szpitalach, i klinikach dentystycznych. Najczęściej 

wykorzystuje się elektrolizowaną wodę produkowaną na miejscu przez specjal-

ne urządzenia. 

Rys.	1.	Działanie	kwasu	
podchlorawego	na	komórkę

Tab.	1.

ORP (mv)
CZAS ZABICIA 

E. coli

650 0 sekund

600 10 sekund

550 100 sekund

500 1 godzina

450 Żywe bakterie

W większości procesów przemysłowych woda jest surowcem niezbędnym. Szczególnie w przemyśle spożywczym i napojów 
większość produkcji wymaga dobrej jakości wody. Ponieważ zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody procesowej jest kategorią 
krytyczną, niezbędna jest niezawodna i optymalna kontrola wszystkich parametrów biologicznych.
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W Unii Europejskiej kwas podchlorawy został oficjalnie zatwierdzony w 2018 r. 

do utrzymania higieny człowieka, jako środek odkażający do użytku prywatnego 

oraz w sektorze zdrowia publicznego, do uzdatniania wody pitnej, do dezynfekcji 

powierzchni mających styczność z żywnością oraz do utrzymania higieny wete-

rynaryjnej. W maju 2019 r. został dopuszczony do obrotu w Polsce pierwszy 

środek biobójczy na bazie kwasu podchlorawego – produkt „Bio ActiW®” 

(Biobójcza Aktywna Woda).

W przemyśle najczęściej wykorzystuje się jednak elektrolizowaną wodę 

produkowaną na miejscu przez specjalne urządzenia. Dzięki temu koszt dezyn-

fekcji jest bardzo niski. Na świecie istnieje około 40 firm produkujących gene-

ratory do wytwarzania elektrolizowanej wody (ECA), w tym 20 firm w Japonii. 

W Polsce dostępne są m.in. generatory firmy Kirkmayer (na bazie których został 

zarejestrowany produkt Bio ActiW®) dystrybuowane przez Agro Smart Lab.

Czyszczenie typu CIP 
z wykorzystaniem elektrolizowanej wody

Coraz powszechniej na świecie 

stosuje się cold short CIP cleaning, 

czyli tzw.: zimne, szybkie czyszcze-

nie typu CIP z wykorzystaniem 

elektrochemicznie aktywowanej 

wody (ECA)(tab. 2). Technologia ta:

�	 zastępuje czyszczenie gorącą 

wodą (85°C),

�	 zastępuje stosowanie zasady, 

np. sody kaustycznej (1,5%);

�	 zastępuje stosowanie zasadowych 

detergentów na bazie chloru (np. pod-

chloryn sodu).

Dzięki temu technologia ta:

�	 ogranicza czas czyszczenia 

(nawet do 70%),

�	 ogranicza zużycie energii i wody (nawet do 60% oszczędności wody),

�	 ogranicza stosowanie środków chemicznych (nawet do 90% redukuje koszty 

chemikaliów konwencjonalnych przez zastąpienie ich naturalnymi roztworami 

ECA).

Pozbiorcze traktowanie warzyw i owoców
Dezynfekcja warzyw i owoców po zbiorze z wykorzystaniem elektrolizowa-

nej wody (w czasie mycia):

�	 wydłuża trwałość owoców i warzyw poprzez eliminacje wtórnego zakaże-

nia chorobami bakteryjnymi i grzybami mytych owoców i warzyw;

�	 poprawia bezpieczeństwo mytych owoców i warzyw poprzez eliminowa-

nie chorobotwórczych bakterii i wirusów (np. E. coli, Listeria monocytoge-

nes, norowirusy);

�	 rozkłada pozostałości pestycydów z powierzchni warzyw i owoców: dzięki 

utleniająco-redukcyjnemu działaniu elektrolizowanej wody (podobnie jak 

i ozonu) następuje rozkład podwójnych i potrójnych wiązań substancji czyn-

nych pestycydów.

Tab.	2.	Procedura	zimnego,	szybkiego	czyszczenia	typu	CIP

Krok	1 Płukanie zimną wodą

Krok	2

Czyszczenie elektrolizowaną wodą                              10–30 ppm FAC
Całkowity czas czyszczenia                                        około 20 minut
Kontrola pH wody                                                      pH 4,0 – pH 6,0
Kontrola poziomu Redox (ORP)                                   >900 mV (rys. 2)

Krok	3
Płukanie zimną wodą                                                    0,3–1,5 ppm (FAC)
Prawie nie ma ścieków (cała ilość roztworu czyszczącego jest recyrkulowana)

Zamgławianie suchą parą
W przypadku surowców/produktów gdzie nie można stosować mycia – np. mro-

żonki owoców i warzyw, mięso – coraz częściej na świecie stosuje się zamgła-

wianie suchą mgłą roztworu elektrolizowanej wody. Dzięki tej metodzie likwiduje 

się z powierzchni tych surowców groźne bakterie chorobotwórcze, jak E. coli,  

L. monocytogenes, czy groźne wirusy: norovirusy, wirusy wywołujące żółtaczkę 

typu A i typu B. 
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