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KONTROLA BAKTERIOLOGICZNA URZ DZE DOZUJ CYCH
WOD PO ZASTOSOWANIU ZABIEGÓW MYCIA I DEZYNFEKCJI
Streszczenie
Przeprowadzono bakteriologiczne analizy wody pobieranej z urz dze dozuj cych (dystrybutorów)
opakowa o pojemno ci powy ej 5 litrów. Celem bada było okre lenie skuteczno ci zabiegów mycia i
dezynfekcji w zale no ci od typu urz dze . Próbki pobierano po przeprowadzeniu zabiegów mycia i
dezynfekcji dystrybutorów.
Woda w butli z dozownikiem stanowi integralny produkt oferowany klientom. Na ko cow jej jako
wpływa wi c czysto wody w opakowaniu oraz czysto urz dzenia dozuj cego. Ze wzgl du na budow
dystrybutory podzielono na dwa typy: I – urz dzenia rozbieralne, w których wymiana cz ci maj cych
kontakt z wod jest łatwa do wykonania, II – urz dzenia nierozbieralne. Ustalono parametr oceny
skuteczno ci zabiegów mycia i dezynfekcji urz dze . Wykazano, e ró nice w budowie okre laj metod
skutecznej dezynfekcji. Wszystkie urz dzenia typu pierwszego po jednokrotnej dezynfekcji podawały
niezmienion pod wzgl dem bakteriologicznym wod . Aby uzyska podobny efekt w urz dzeniach typu
II, konieczne było powtórzenie zabiegu dezynfekcji. Z powodu wykrycia w wodzie z urz dzenia po
dezynfekcji bakterii z grupy coli i Psudomonas aeruginosa, z 308 urz dze typu II do powtórnego
zabiegu przekazano 99. Wykazano, e sposób wykonania zabiegu mycia i dezynfekcji jest uzale niony od
konstrukcji urz dze dozuj cych.
Słowa kluczowe: woda ródlana, urz dzenia dozuj ce, mycie i dezynfekcja, jako

mikrobiologiczna.

Wst p
Krajowe przepisy okre laj ce przydatno
do spo ycia wód mineralnych i
ródlanych w opakowaniach jednostkowych ograniczaj si jedynie do jako ci
produktu gotowego, czyli wody w zapiecz towanej butelce. W przypadku opakowa o
małych pojemno ciach przepisy te spełniaj swoj funkcj , jednak w przypadku
opakowa o pojemno ci powy ej 5 litrów, gdzie konieczne jest zastosowanie
urz dzenia dozuj cego, nie obejmuj
momentu konsumpcji. Obowi zuj ce
rozporz dzenie MZ z 18 kwietnia 2003 r. [8], podobnie jak wcze niejsze z 27 grudnia
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2000 r. [7], stanowi o konieczno ci zaopatrzenia opakowania na wod o pojemno ci
powy ej 5 litrów w urz dzenie dozuj ce, nie ujmuje natomiast wymaga zwi zanych
ze stanem sanitarnym tego urz dzenia i nie okre la czasu u ytkowania pomi dzy
zabiegami dezynfekcyjnymi. Dokument sporz dzony przez polsk sekcj European
Bottled Watercooler Association przy Krajowej Izbie Gospodarczej – Przemysł
Rozlewniczy szczegółowo opisuje metody utrzymania odpowiedniego stanu
sanitarnego urz dzenia podczas jego eksploatacji [6].
Opakowania o pojemno ci powy ej 5 litrów wraz z urz dzeniami dozuj cymi
pojawiły si w Polsce w 1990 r. Obecnie na rynku polskim działa wielu dystrybutorów
wód ródlanych. W swojej ofercie proponuj opakowania 2, 3, 5 galonowe i gam
urz dze do dozowania wody: grzewczo-chłodz ce oraz dozuj ce wod o temperaturze
pokojowej. Rozbudowana konstrukcja urz dze grzewczo-chłodz cych sprawia du e
trudno ci w utrzymaniu jako ci wody, przygotowywanej przez nie pomi dzy
opakowaniem a kranem dozuj cym. Pojawiły si urz dzenia z wbudowan lamp
emituj c promieniowanie ultrafioletowe, zabezpieczaj c powietrze w strefie poboru
wody. Utrzymanie odpowiedniej mikrobiologicznej jako ci wody jest niezwykle
istotnym elementem w odbiorze jako ci rozumianej przez konsumentów [1]. Znaczenie
tego problemu wzrasta proporcjonalnie do czasu u ytkowania urz dze dozuj cych i w
przypadku wielu firm działaj cych w segmencie pi ciogalonowym rynku
rozlewniczego jest powa nym problemem, jak dot d pomijanym. Mo liwo
zapewnienia oferty na wysokim poziomie jako ciowym w du ej mierze zale y od
rodzajów urz dze do dozowania wody, jakimi dysponuj firmy segmentu
pi ciogalonowego. W zwi zku z wprowadzeniem systemu HACCP, jako
obowi zuj cej metody zapewnienia bezpiecze stwa zdrowotnego
ywno ci,
konieczno ci staje si wprowadzenie praktyk gwarantuj cych bezpiecze stwo
produktu nie tylko w sferze produkcji, ale równie podczas dystrybucji i konsumpcji
[3, 5]. Przepisy National Sanitary Fundation, organizacji promuj cej ci głe
podnoszenie standardów w produkcji i obrocie wod w opakowaniach jednostkowych,
jednoznacznie nakładaj na firmy rozlewnicze obowi zek dbało ci o stan sanitarny i
techniczny oferowanych urz dze , nie tylko w momencie nabycia przez konsumenta,
ale tak e w trakcie stałej współpracy. Tak wi c z punktu widzenia producentów wód,
idealnym urz dzeniem byłoby takie, które łatwo mo na zdemontowa , wymieni
wszystkie cz ci kontaktuj ce si z wod , i co najwa niejsze, łatwo oczy ci . Prosta
budowa, łatwy demonta oraz wymiana cz ci maj cych kontakt z wod na nowe i
sterylne jest podstawow zalet takiego urz dzenia, gdy umo liwia utrzymanie
wymaganej jako ci wody w urz dzeniu dozuj cym. Proces przygotowania urz dze
dozuj cych oraz ich dezynfekcja jest powa nym przedsi wzi ciem organizacyjnym z
uwagi na konieczno utrzymania wysokiej czysto ci mikrobiologicznej w trakcie oraz
po wykonaniu wszystkich zabiegów. Szczególnej uwagi wymaga problem czynnika
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ludzkiego. Podczas gdy proces przygotowania opakowa i napełnienie ich wod jest
automatyczny, gdzie kontakt pracowników z produktem lub opakowaniami jest
ograniczony lub w ogóle nie istnieje, to w przypadku przygotowania urz dze do
dozowania wody bezpo redni kontakt, z przyczyn podyktowanych ilo ci niezb dnych
operacji do wykonania, jest niezb dny.
Dysponowanie dystrybutorami rozbieralnymi umo liwia opracowanie
skutecznych metod mycia i dezynfekcji. Procesy dezynfekcyjne mo na prowadzi z
zastosowaniem ró nych metod. Z uwagi na ró nice w stopniu zabrudzenia i warunków
w jakich pracuj urz dzenia, nie istnieje uniwersalna metoda lub rodek, za pomoc
którego mo liwe byłoby wykonanie skutecznego zabiegu mycia i dezynfekcji zarówno
urz dze rozbieralnych, jak i nierozbieralnych. Wła ciwa jako
wody w
zapiecz towanym opakowaniu, jako efekt podejmowanych działa i zastosowania
procesów zabezpieczaj cych na etapie produkcji, mo e by zupełnie niezauwa ona
przez klientów przy u yciu nieodpowiednio przygotowanych urz dze dozuj cych [4].
Wielko polskiego rynku rozlewniczego w segmencie pi ciogalonowym oraz
prognozy rozwoju na przyszło
stanowi powa ne wyzwanie dla organów
ustalaj cych zasady funkcjonowania tego segmentu, dla organizacji promuj cych
standardy w przemy le rozlewniczym oraz dla samych firm rozlewniczych,
odpowiadaj cych za bezpiecze stwo produktu [2].
Celem pracy było okre lenie skuteczno ci wypracowanych metod mycia i
dezynfekcji urz dze dozuj cych wod oraz wykazanie ró nicy efektu dezynfekcji
urz dze w zale no ci od ich konstrukcji.
Materiał i metody bada
Materiał badawczy stanowiły urz dzenia grzewczo-chłodz ce, dozuj ce wod z
butli o pojemno ci 5 galonów (18,9 l) po zastosowaniu procesów mycia i dezynfekcji.
Urz dzenie zaopatrzone jest w kołnierz z iglic , która po zało eniu butli otwiera korek
zabezpieczaj cy i przegrod z przewodem doprowadzaj cym wod do zbiornika wody
zimnej. Napełnianie zbiorników wody w urz dzeniu nast puje samoczynnie. Do
poboru wody słu krany umieszczone na płycie czołowej (rys. 1).
Do analizy przygotowano dwa typy dystrybutorów:
• typ I – urz dzenia rozbieralne, w których wymiana cz ci kontaktuj cych si z
wod jest mo liwa i łatwa do wykonania. Pozwala to na mechaniczne usuni cie
zanieczyszcze , biofilmu i zastosowania łagodnych preparatów dezynfekuj cych,
stosowanych w krótkim czasie;
• typ II – urz dzenia nierozbieralne, w których wymiana cz ci kontaktuj cych si z
wod jest niemo liwa, co nie pozwala na mechaniczne usuni cie zanieczyszcze ,
biofilmu oraz wymaga zastosowania agresywnych preparatów myj cych i
dezynfekuj cych, stosowanych w długim czasie.
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Schemat budowy urz dzenia dozuj cego wod .
Scheme of the distributor’s structure

Skuteczno zastosowanych zabiegów oceniano na podstawie wyników analizy
bakteriologicznej wody pobieranej z urz dzenia. Do kontroli dystrybutorów u ywano
wody z butli, pobieranej z linii technologicznej bezpo rednio przed badaniem. Ocen
bakteriologicznej czysto ci wody wykonywano w oparciu o wymogi zawarte w
rozporz dzeniu MZ z dnia 18 kwietnia 2003 r. i wewn trzne procedury kontroli
procesu produkcyjnego i gotowego produktu. Wod z dystrybutora pobierano z kranu
wody chłodnej i badano metod filtrów membranowych wg Polskich Norm [9, 10, 11,
12]. Analiz bakteriologiczn ograniczono do oznaczenia obecno ci w 100 ml wody
bakterii z grupy coli, paciorkowców kałowych, Pseudomonas aeruginosa oraz
oznaczenia ogólnej liczby bakterii.
Wyniki i dyskusja
W latach 2002–2003, w ci gu 21 miesi cy, prowadz c comiesi czne oznaczenia
czysto ci mikrobiologicznej wody, przebadano 299 urz dze dozuj cych typu I. W
próbach wody pobranej z dystrybutorów nie wykazano obecno ci bakterii z grupy coli,
paciorkowców kałowych i Pseudomonas aeruginosa. Ogólna liczba bakterii
wyhodowanych na agarze od ywczym po 48 godz. inkubacji w temp. 37oC
odpowiadała standardom zało onym na pocz tku eksperymentu. W wodzie z
dystrybutora i w wodzie bezpo rednio z butli ogólne liczby bakterii były podobne i nie
przekraczały 20 w 100 ml.
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Wobec powy szego wszystkie testowane urz dzenia przekazano do dystrybucji.
Proces mycia i dezynfekcji przeprowadzono w jednorodnych warunkach bez wzgl du na
stan i ogólny wygl d urz dze . Stworzenie ci gu technologicznego mycia i dezynfekcji
urz dze , o stałych parametrach, skutkowało powtarzalnym rezultatem w postaci
urz dzenia podaj cego czyst , nie zmienion pod wzgl dem bakteriologicznym wod . Na
podstawie wyników do wiadczenia ustalono poziom kontroli czysto ci urz dze po
myciu i dezynfekcji i okre lono, e próba kontrolna do bada jako ci mikrobiologicznej
dystrybutorów typu I b dzie wynosiła 4 urz dzenia na 100 dezynfekowanych.
W tab. 1. przedstawiono efekty dezynfekcji urz dze dozuj cych typu II.
Tabela 1
Udział wyników potwierdzaj cych obecno
poszczególnych grup bakterii, dyskwalifikuj cych
urz dzenie dozuj ce typu II do u ytku.
Percentage fraction of the results confirming the presence of bacteria from individual classes, which
disqualify the use of the second type distributor during.
Udział wyników dyskwalifikuj cych urz dzenie do u ytku [%]
Udział
Number of results disqualifying the use of distributors [%]
dystrybutorów do
Liczba
powtórnej
badanych
dezynfekcji
Miesi c urz dze
Ogólna liczba
Percentage
Bakterie
Month Number of
bakterii
Pseudomonas
Streptococcus
fraction of
grupy coli
checked
Total amount
aeruginosa
faecalis
distributors
Coli group
distributors
of bacteria
requiring repeated
disinfection
Rok 2002 / Year 2002
II
1
0
0
0
0
0
III
34
0
2,9
35,2
0
35,2
IV
57
0
17,5
7,0
0
19,3
V
32
0
0
0
0
0
VI
12
0
0
0
0
0
VII
45
2,2
0
11,9
0
11,1
VIII
23
0
0
0
0
0
IX
17
0
47
35,2
0
47
X
30
0
23,3
20
0
23,3
XI
0
0
0
0
0
0
XII
8
0
0
0
0
0
Rok 3003 / Year 2003
I
20
0
0
5
0
5
II
29
0
0
6,8
0
6,8

Badania mikrobiologiczne wody pobieranej z dystrybutorów tego typu
przeprowadzono w latach 2002 i 2003. Konstrukcja urz dze uniemo liwiała
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mechaniczne usuni cie zanieczyszcze w wewn trznej instalacji podawania wody. Do
mycia i dezynfekcji u ywano preparatów o wy szym st eniu i w dłu szym czasie. W
czasie eksperymentu zbadano 308 urz dze , z czego 99 przekazano do powtórnej
dezynfekcji, nierzadko uzyskuj c po dany efekt czysto ci mikrobiologicznej dopiero
po 3 pełnych cyklach dezynfekcyjnych. Nie wykazano obecno ci paciorkowców
kałowych. Głównym powodem przekazywania urz dze do powtórnej dezynfekcji
było wykrywanie obecno ci w wodzie bakterii z grupy coli i Psudomonas aeruginosa.
Urz dzenia wykorzystane do eksperymentu były w ró nym stopniu zanieczyszczone.
Wyniki analiz wody z dystrybutorów charakteryzowały si du rozbie no ci , od
całkowitego braku do ilo ci uniemo liwiaj cej policzenie kolonii. Do problemu nie
zawsze skutecznej dezynfekcji doszedł problem czasu, jaki nale ało przeznaczy na
dezynfekcj tego typu urz dze oraz problem ze stosowaniem agresywnych rodków
chemicznych i ich utylizacj .
Wnioski
1. Zastosowanie rozbieralnych urz dze dozuj cych (typu I) w opakowaniach o
pojemno ci powy ej 5 l umo liwia przeprowadzenie skutecznej ich dezynfekcji,
bez u ywania agresywnych rodków chemicznych, a prosta budowa i łatwy
demonta pozwala na wykonanie wymiany elementów wpływaj cych na jako
wody w miejscu u ytkowania urz dzenia.
2. Powtarzalno
efektu dezynfekcji urz dze
typu pierwszego umo liwia
złagodzenie rygorów kontroli i zmniejszenie liczby analiz czysto ci
mikrobiologicznej.
3. Urz dzenia dozuj ce nierozbieralne (typu II) wymagaj szczególnego traktowania
i kontroli. Z powodu braku powtarzalno ci efektu dezynfekcji, konieczna staje si
analiza ka dego urz dzenia po myciu i dezynfekcji. Na podstawie wyników
dezynfekcji reprezentatywnej próby nie mo na wnioskowa o czysto ci
mikrobiologicznej całej grupy dezynfekowanych urz dze .
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BACTERIOLOGICAL ANALISIS OF CLEANED AND DISINFECTED DISTRIBUTORS
Summary
A series of bacteriological analyses of water collected from distributors applied to dose water from
containers of more than 5 litres volume. The objective of the laboratory studies was to determine the
washing and disinfection efficiency with regard to a special type of the system used. Water samples were
collected after the completed cleaning and disinfection of the distributors. Water in the bottle and a
distributor constitute one integral unit offered to customers. Thus, the final water quality is, in fact,
influenced by the two factors: purity of water in the container and distributor’s cleanness. With regard to
the structure of the distributors, they can be divided into two types. The first type comprises distributors,
in which the exchange of the elements directly contacting water is easy to perform, and the second type:
devices in which the replacement of spare parts is impossible. A parameter called evaluation efficiency of
the cleaning and disinfection procedures was set. It was proved that some differences in the structure of
the distributors determine the selection of an efficient disinfection method. Distributors of the first type
were disinfected once, and after this treatment they distributed water of no microbiological changes. As
for the distributors of the second class, it was necessary to disinfect them twice in order to obtain the same
effect as the single disinfection treatment of the first class distributors. 99 distributors of the second class,
out of totally 308 distributors checked, needed to be disinfected for the second time because water from
them contained coli bacteria (Psudomonas aeruginosa). The investigation performed shows that the
method of washing and disinfecting distributors depends on the structure of the distributors.
Key words: spring water, distributors, washing and disinfection, microbiological quality

