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ČO JE OZÓN

Keď je kyslík O2 vystavený elektrickému výboju, rozštiepi sa na dva samostatné atómy O. Tie sa ďalej 
spájajú a niektoré molekuly namiesto dvoch atómov obsahujú tri- O3. Ozón je teda trojatómová mo-
lekula kyslíka.

V molekule O3 je nahromadené veľké množstvo energie, čo spôsobuje nestálosť ozónu, ktorý sa po-
merne rýchlo rozkladá späť na kyslík O2. Preto je ozón neskladovateľný. 

Polčas rozpadu ozónu v závisloti na teplote

Teplota (°C) Čas (min)

15 30

20 20

25 15

30 12

35 8

Porovnanie vlastností kyslíka O2 a ozónu O3:

Vlastnosti Kyslík Ozón

Chemická značka O2 O3 

Iný názov - aktívny kyslík

Molekulová hmotnosť 32 48

Farba - slabo modrá

Charakteristický zápach - zápach laserovej tlačiarne, vôňa 
vzduchu po búrke

Rozpustnosť vo vode (0°C) 0,049 0,64

Hustota (g/l) 1,429 2,144

Bod varu -183°C -111,9°C

Bod vzplanutia - -

Teplota smovznietenia - -

Horľavosť - -

Elektrochemický potenciál (eV) 1,23 2,07

Kyslík O2 Ozón O3
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AKO OZÓN VZNIKÁ
Vznik v prírode
Ozón v prírode, resp. prirodzene vzniká troma spôsobmi.

 

1. Počas búrky pôsobením elektrického výboja, keď sa  molekuly O2 štiepia na samostatné atómy kys-
líka a tie sa ďaľej zlučujú do molekúl O3 - Ozónu.

2. Pôsobením UV žiarenia zo Slnka, keď sa molekuly kyslíka vplyvom UV fotónov štiepia na samostatné 
atómy kyslíka a tie sa ďalej zlučujú do molekúl ozónu.
* Molekula ozónu absorbuje časť energie UV fotónu, čím dochádza k ochrane zemského povrchu od UV 
žiarenia - Ozónová vrstva.

3. Pôsobením UV žiarenia na znečistené ovzdušie (smog), vzniká tzv. prízemný ozón, ktorý je zdraviu 
škodlivý. Je výsledkom znečisťovania ovzdušia emisiami z dopravy alebo priemyselnej výroby.
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AKO OZÓN VZNIKÁ
Ako ozón výrabame my
V predchádzajúcom texte sme spomínali jednu z vlastností ozónu - nestálosť. Preto ozón nie je sklado-
vateľný, vždy sa musí vyrábať na mieste. Na výrobu slúžia generátory ozónu. Naše generátory sú „inšpi-
rované“ prírodou, konkrétne bleskami.
Ozón vyrábame pomocou korónového výboja, čo znamená:

1. Kyslík z ovzdušia je privedený na vysoko napäťové dosky, ktoré simulujú korónový výboj.
2. Vysoké napätie rozkladá kyslík na jednotlivé atómy, ktoré potom vytvárajú ozón. 

Prvý Generátor ozónu si dal patentovať Nikola Tesla v 
roku 1896.
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PREČO PRÁVE OZÓN
Výhody ozónu

1. Ozón je silný oxidant, až 50 krát silnejší ako chlór a niekoľko sto krát, ako najčastejšie používané dez-
infekčné prostriedky na báze chlóru.

2. Ozón zabíja rôzne patogény v priebehu niekoľkých sekúnd (už v nižších koncentráciách) na rozdiel 
od iných oxidantov.

3. Ozón je nestály, neskladovateľný. Nie je nutné vlastniť nebezpečné skladovacie zariadenie.

4. Ozón je ekologický, šetrný k životnému prostrediu a zdraviu (veľmi rýchlo sa rozkladá späť na kyslík) 
narozdiel od chemických prípravkov.

5. Ozón je plyn, ktorý sa na rozdiel od aerosolov dostane do všetkých pórov stien, čalúnení, atď.

6. Ozón sám o sebe nemá vplyv na pH

6. Ozón zvyšuje flokuláciu a koaguláciu (zrážanie) organického materiálu, čím zlepšuje filtráciu.

7. Ozón je vďaka svojím vlastnostiam prakticky jediným riešením pre alergikov.

Porovnanie oxidačných vlastností

Oxidant Oxidačný potenciál

Ozón 2,07

Peroxid vodíka 1,77

Kyselina chlórna 1,49

Plynný chlór 1,36

Kyslík 1,23

Bróm 1,09

Iód 0,54

Oxid chloričitý 0,95

Chloritan sodný 0,76

Chlórnan sodný 0,94
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PREČO PRÁVE OZÓN
Ozón vs. chemické prostriedky
Ozón je v súčasnosti jediným ekologickým riešením v prípade dezinfekcie a deodorizácie. Na rozdiel od 
chemických prípravkov sa rozkladá späť na kyslík a nezanecháva po sebe stopy v podobe nebezpeč-
ných a zdraviu škodlivých látok.
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OZÓN A JEHO NEGATÍVA
Ozón má aj negatívne vlastnosti, i keď o nich musíme rozprávať vždy v širšom kontexte. S ohľadom 
na účinnosť ozónu existujú tri základné vlastnosti, ktoré sú negatívne. I keď práve pre tieto vlastnosti 
ozón využívame pri dezinfekcii a deodorizácii. Môžeme ich prirovnať k vlastnostiam elektriky, ohňa 
alebo benzínu, ktoré pri dodržaní bezpečnostných pokynov a odbornom použití nepredstavujú žiadne 
nebezpečenstvo. Odborné použitie a zaobchádzanie s ozónom je kľúčom k dosiahnutiu požadovaných 
výsledkov.

1. oxidácia materiálov
2. degradácia materiálov

3. zdraviu škodlivý pre ľudí, zvieratá a rastliny

Skutočné negatívne vlastnosti ozónu sú:

1. Nestabilita

Molekuly ozónu sú nestabilné. Rýchlo sa menia späť na kyslík. Čas rozpadu ozónu vo vzduchu je 20 až 
60 minút v závilosti od teploty a vlhkosti okolitého ovzdušia.
Čas rozpadu vo vode je zhruba rovnaký (vplýva na to teplota, pH a kvalita vody).
Produkcia a množstvo ozónu sú teda závislé od viacerých faktorov, ktoré nie sú ovplyvniteľné bez ďal-
ších technologických zásahov, čo môže mať vplyv na ekonomický faktor použitia ozónu.

2. Skladovateľnosť

Ako bolo spomenuté v predchádzajúcom texte, ozón je neskladovateľný, čo súvisí s jeho nestabilitou a 
rýchlo premenou späť na kyslík

Aj táto vlastnosť však môže byť v konkrétnych prípadoch pozitívna, pretože odpadá nutnosť ozón skla-
dovať a s tým spojené nebezpečenstvo, ako v prípade chlóru alebo chlórnanu sodného a ďalších nebez-
pečných látok.
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OZÓN A VPLYV NA ZDRAVIE
Ozón ma silné oxidačné vlastnosti, ktoré pri nízkych koncentráciach ozónu nie sú pre ľudí a zvieratá 
nebezpečné. Naopak, ozón aj v takto nízkych koncentráciach zabíja mikroorganizmy. 
Ozón však môže byť nebezpečný v prípade nesprávneho použitia generátora ozónu.

PPM ozónu
Množstvo, koncentráciu ozónu v ovzduší vyjadrujeme pomocou jednotky ppm (parts-per-million), čo 
znamené množstvo častíc na jeden milión častíc.

Účinky na respiračný (dýchací) systém

Vdýchnutie ozónu môže spôsobiť sucho v ústach, kašeľ, podráždenie nosa, krku a hrudníka, čo má za 
následok ťažké namáhavé dýchanie, únavu a bolesť hlavy. 
Ozón je však ľahko rozpoznateľný už pri nízkych koncentráciach (0,005 ppm - 0,02 ppm). Má charakte-
ristický ostrý a štiplavý zápach.

Postup v prípade vdýchnutia: 
1. Okamžitý presun na čerstvý vzduch. Uvoľniť tesné oblečenie okolo hrudníka. 
2. V prípade potreby zavolať lekársku pomoc, kedy pracovníci zdravotnej služby zabezpečia prísun kys-
líka.

Zasiahnutie kože

Absorbcia neporušenou pokožkou (bez viditeľného zranenia) je vylúčená.

Postup v prípade zasiahnutia porušenej pokožky:
1. Pokožku dôkladne umyte vodou a mydlom, resp. prípravkom na to určeným. 

Zasiahnutie očí

Ozón je pre oči dráždivý. Spôsobuje slzenie a pálenie očí.

Postup v prípade zasiahnutia zraku:

1. Oči je potrebné vyplachovať silným prúdom vody najmenej 15 minút.
2. Prstami roztvorte viečka očí aby ste zabezpečili opláchnutie celého povrchu oka.
3. Pokiaľ príznaky zásahu naďalej trvajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

Požitie

Nie je možné.
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OZÓN A VPLYV NA ZDRAVIE
Vplyv na dlhodobé zdravotné problémy

Ozón môže  mať negatívny vplyv na dlhodobé zdravotné problémy bronchiálneho (prieduškového), ale-
bo iného pôvodu majúceho vplyv na zvýšenú citlivosť dýchacieho systému. Ide konkrétne o ľudí trpi-
acich alergiami, špeciálne astmou, kedy môže už mierne zvýšená koncentrácia spôsobovať zdravotné 
komplikácie.

Dlhodobé vystavenie ozónu, vplyv na chronický stav

Dlhodobé účinky z vystavenia ozónu neboli pozorované. Pozorovaná bola čiastočná zvýšená tolerancia 
ozónu z opakovanej expozície.

Ochrana zdravia

Pri ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci sa neodporúča spoliehať na varovné fyzické reakcie spoje-
né so zápachom a dráždením spôsobeným ozónom. Je potrebné používať meracie zariadenie na 
meranie úrovne ozónu v ovzduší.
Pri práci s ozónom používame meriacie zariadenia spolo-
čnosti Ecosensors.

Bezpečná expozícia bez vplyvu na zdravie * Koncentrácia ozónu (ppm)

Trvalé pôsobenie 24 hod 0,05

Trvalé pôsobenie 8 hod 0,1

Krátkodobé pôsobenie 0,3

Pozorované účinky Koncentrácia ozónu (ppm)

Prah zápachu * 0,005-0,02

Podráždenie očí, nosa, hrdla, dýchavičnosť. >0,1

Poruchy dýchania, znížená spotreba kyslíka, pod-
ráždenie pľúc, ťažká únava, bolesť na hrudníku, 
suchý kašeľ.

0,5-1,0

Bolesti hlavy, podráždenie dýchacieho ústrojen-
stva, možná kóma, pĺúcny edém.

1-10

Bezprostredné ohrozenie života a zdravia 10

Smrť malých zvierat v priebehu 2 hodín. 15-20
* zdravý človek
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DEZINFEKCIA OZÓNOM
Ozón vs. chlór
Ozón likviduje až 99,9% baktérií, vírusov a plesní. Je najúčinnejsím oxidačným činidlom.
Ozón je:
1. 25 krát účinejší ako kysleina chlórna (HClO)
2. 2500 krát účinnejší ako  chlórnan (OCl)
3. 5000 krát účinnejší ako chloramín (NH2CL)
4. minimálne 10 krát silnejsí dezinfekčný prostriedok ako chlór

Chlór vytvára vysoko toxické a karcinogénne látky tzv. trihalometány (THM), ktoré spôsobujú rakovinu 
obličiek, močového mechúra, hrubého čreva. Okrem THM chlór vytvára chloroform, chlorid uhličitý a 
chlórometan.
Naopak, ozón po oxidačnej reakcii nezanecháva žiadne nebezpečné stopy.

Ako ozón likviduje baktérie
Ozón „útočí“ na baktérie cez bunkovú stenu a narušuje jej štruktúru, čo má za následok likvidáciu bak-
térie. K procesu oxidácie dochádza v priebehu 1 - 10s a k takmer okamžitému zničeniu. Bunková stena 
baktérie je dôležitá pre udržanie tvaru bunky.
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DEZINFEKCIA OZÓNOM
1. Zdravá bunka baktérie  

2. Kontakt ozónu s bunkovou stenou

3. Po kontakte s bunkovou stenou dochádza k oxidatívne-
    mu vzplanutiu a narušeniu bunkovej steny.

4. Otvor v bunkovej stene

5. Baktéria stráca svoj tvar, zatiaľ, čo ozón naďalej narúša 
    bunkovú stenu.

6. Po tisících narušeniach bunkovej steny nie je baktéria schopná udržať svoj tvar a v priebehu pár    
sekúnd je zlikvidovaná.
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DEZINFEKCIA OZÓNOM
Vplyv ozónu na baktérie, vírusy a plesne
Baktérie sú mikroskopické, jednobunkové organizmy s primitivnou štruktúrou. Telo baktérie je tvore-
né relatívne pevnou bunkovou stenou. Ozón interferuje (ovplyvňuje) metabolizmus buniek baktérii a s 
najväčšou pravdepodobnosťou v dôsledku inhibície (útlm, blokovanie) blokuje prevádzku enzymatic-
kého riadiaceho systému. 
Dostatočné množstvo ozónu narúša bunkovú stenu a ničí baktériu.

Vírusy sú malé, nezávislé častice postavené z kryštáľov a makromolekúl. Na rozdiel od baktérií sa 
množia iba v hostiteľskej bunke, kde transformujú cudzí proteín na vlastný. Ozón ničí vírusy difúziou 
(prenikaním) cez proteínovú schránku do jadra nukleovej kyseliny, čo vedie k poškodeniu vírusovej 
RNA. Pri vyšších koncentráciách ozón ničí kapsidy (proteínový obal s uloženou genetickou informá-
ciou), alebo vonkajšiu proteínovú schránku oxidáciou DNA (deoxyribonukleová kyselina) alebo RNA 
(ribonukleová kyselina) a tým narúša štruktúru mikroorganizmu.

Všetko alebo nič
Efekt dezinfekcie, likvidácie je pod určité hodnoty koncentrácie malý alebo nulový. Nad túto úroveň 
ničí všetky patogény. Táto tzv. „prahová hodnota“ nie je rovnaká. Tento efekt sa nazýva All or nothing 
(Všetko alebo nič).

Baktérie Vírusy Plesne

Patogén Dávkovanie ozónu
Aspergillus Niger (čierna forma) Zničený koncentráciou 1,5-2mg/l

BacillusBacteria Zničený do 30s koncentráciou 0,2mg/l 

Bacillus Anthracis Citlivý na ozón

Bacillus Cereus Zničený na 99% do 5min koncentráciou 0,12mg/l vody

B. Cereus spóry Zničený na 99% do 5min koncentráciou 2,3mg/l vody

Bacillus Subtilis Zničený na 90% do 33 minút koncentráciou 0,10ppm

Bacteriophage F2 Zničený na 99,99% za 10s koncentráciou 0,41mg/l vody

Botrytis Cinerea Zničený za 2min koncentráciou 3,8mg/l

Candida Bacteria Citlivý na ozón

Clavibacter Michiganense Zničený na 99,99% za 5min koncentráciou 1,1mg/l

Cladosporium Zničený na 90% za 12,1min koncentráciou 0,10ppm

Clostridium Bacteria Citlivý na ozón

Clostridium  Botulinum spóry Prahová hodnota dosiahnutá koncentráciou 0,4-0,5mg/l

Coxsackie Virus A9 Zničený na 95% za 10s koncentráciou 0,035mg/l vody

Coxsackie Virus B5 Zničený na 99,99% za 2,5min koncentráciou0,4mg/l v kale odpado-
vých vôd

Diphtheria Pathogen (záškrt) Zničený koncentráciou 1,5-2mg/l

Eberth Bacillus (brušný týfus) Zničený koncentráciou 1,5-2mg/l

Echo Virus 29 (vírus najcitlivejší na ozón) Zničený na 99,999% za 1min koncentráciou 1mg/l
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DEZINFEKCIA OZÓNOM
Patogén Dávkovanie ozónu

Encephalomyocarditis Virus Zničený na nulovú hodnotu za menej ako 30s koncentráciou 0,1-
0,8mg/l

Enteric Virus Zničený na 95% za 29min koncentráciou 4,1mg/l nespracovanej 
odpadovej vody

Escherichia Coli Bacteria (vo výkaloch) Zničený do 30s koncentráciou 0,2mg/l vo vzduchu

E-coli (v čistej vode) Zničený na 99,99% za 1,6min koncentráciou 0,25mg/l

E-coli (v odpadovej vode) Zničený na 99,99% do 20min koncentráciou 2,2mg/l vody

Fusarium Oxysporium F Sp. Melonoge Zničený na 99,99% za 20min koncentráciou 1,1mg/l

GDVII Virus Zničený na nulovú hodnotu za menej ako 30s koncentráciou 0,1-0,8 
mg/l

Hepatitus A Virus (žltačka typu A) Zničený na 99,5% za 2s koncentráciou 0,25mg/l vo fosfátovom pufri

Herpes Virus Zničený na nulovú hodnotu za 30s in a phosphate buffer 0,1-0,8mg/l

Influenza Virus (chrípka) Prahová hodnota dosiahnutá koncentráciou 0,4-0,5 mg/l

Klebs-Loffler Bacillus Zničený koncentráciou 1,5-2mg/l

Legionella Pneumophila Zničený na 99,99% za 20min koncentráciou 0,32mg/l destilovanej 
vody

Luminescent Basidiomycetes Zničený za 10min koncentráciou 100ppm

Mucor Piriformis Zničený za 2min koncentráciou 3,8mg/l

Mycobacterium Avium Zničený na 99,9% koncentráciou 0,17mg/l vody

Mycobacterium Foruitum Zničený na 90% za 1,6min koncentráciou 0,25mg/l vody

Penicillium Bacteria Citlivý na ozón

Phytophthora Parasitica Zničený za 2min koncentráciou 3,8mg/l

Poliomyelitis Virus Zničený na 99,99% za 3-4min koncentráciou 0,3-0,4mg/l

Poliovirus Type 1 Zničený na 99,5% za 1,6min koncentráciou 0,25mg/l vody

Proteus Bacteria Veĺmi vysoká citlivosť

Pseudomonas Bacteria Veľmi vysoká citlivosť

Rhabdovirus Virus Zničený na nulovú hodnotu za menaj ako 30s koncentráciou 0,1-
0,8mg/l

Salmonella Bacteria Veľmi vysoká citlivosť

Salmonella Typhimurium Zničený na 99,99% za 1,67min koncentráciou0,25mg/l

Schistosoma Bacteria Veľmi vysoká citlivosť

Staph Epidermidis Zničený na 90% za 1,7min koncentráciou 0,1ppm

Staphylococci Zničený koncentráciou 1,5-2,0mg/l

Stomatitis Virus Zničený na nulovú hodnotu za menej ako 30s koncentráciou 0,1-
0,8mg/l

Streptococcus Bacteria Veľmi vysoká citlivosť

Verticillium Dahliae Zničený na 99,99% za 20min koncentráciou 1,1mg/l

Vesicular Virus Zničený na nulovú hodnotu za menej ako 30s koncentráciou 0,1-
0,8mg/l

Virbrio Cholera Bacteria Veľmi vysoká citlivosť

Vicia Faba Progeny Ozón spôsobuje chromozomálne aborácie (zmena stavby chromozó-
mu) a jeho účinok je dva krát silnejsí ako röntgenové lúče
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Ozón a alergie
Alergie na prach a roztoče číhajú vo všetkých uzavre-
tých priestoroch. Tento problém môže vyriešiť čistenie 
ozónom. Prach tvoria jemné sušené čiastočky jedla, 
spóry plesní, časti hmyzu (ich sekréty a výkaly), peľ, 
časti vlákien a tkanín, vlasy , odumreté kožné bunky, 
atď. Jeho prítomnosť v domácnosti je nežiadúca a nie 
len pre jeho vzhľad.
Prach v domácnosti spôsobuje rad nepríjemných 
zdravotných problémov, ktoré spôsobuje vdychovanie 
prachu a stým spojené alergie. Najväčšia koncentrácia 
prachu sa nachádza v kobercoch, knihách , čalúnení 
a posteľnej bielizni. Alergie sa vyskytujú počas celého 
roka a ich stavy sa zhoršujú najmä počas jari a jesene, 
čo je spôsobené nárastom zložiek peľu v prachu a vy-
kurovaním domácností (suchý vzduch). Suchý vzduch 
narušuje činnosť sliznice dýchacích ciest a tým znižuje 
schopnosť ubrániť sa proti útoku alergénov. Alergia na prach sa prejavuje rôznymi príznakmi: slzenie a 
opuch očí, svrbenie v nose, problémy s dýchaním, kýchanie, migrény, kožné vyrážky, astma.

Medzí hlavných vinníkov alergických reakcií patria roztoče, ktoré sa živia odumretou ľudskou kožou. 
Nájdeme ich v čalúnení alebo posteľnej bielizni. Je viacero možností ako sa roztočov zbaviť, resp. ob-
medziť ich výskyt. Sú to rôzne protialergické matrace, vankúše, obliečky, chémia. Odporúča sa pravi-
delné vetranie, ktoré obmedzuje výskyt roztočov vo vašich domácnostiach. 
Okrem viac menej účinných chemických prípravkov určených na likvidáciu roztočov je tu ešte iná mož-
nosť- Dezinfekcia a čistenie ozónom. 

Najčastejšie sa vyskytujúce huby a plesne spôsobujúce alergie:
Rod Druh Výskyt/Vzhľad
Alternaria alternata, chartarum, humicola Drevo a drevenné materiály, omietky, 

nátery./Bezfarebný, zamatový povlak, ktorý 
časom stmavne a zhnedne.

Aspergillus niger, fulvus, versicolor Vlhké steny, tapety, obklady, omietky a 
lakované povrchy. /Biela potom šedá alebo 
hnedá farba.

Cladosporium: herbarium, fulvum Vlhké drevo, tapety, papier a obalové mate-
riály./ Farba sivohnedá až zelená.

Fusarium moniliforme, oxysporum Steny pokryté olejovými farbami, sádro-
kartónom, omietkami, drevom a drevenným 
materiálom. / Farba žltá, ružová alebo 
červená.

Penicillium (cca. 140 druhov) brevicompactum, cyclopinum, commune Steny povrchovo upravené omietkami, 
olejovými farbami, disperznými farba-
mi, drevenným obložením a tapetami. / 
Jednotlivé druhy rozličujeme podľa farby: 
čierna, zelená alebo šedá, atď.
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Ozón a alergie 
Trichoderma viridae, koningii Drevo, drevenné materiály, drevenné 

obklady. / Bezfarebný, potom žltozelená až 
tmavozelená.

Turul murorum, herbarium Vlhké múry, omietky, lakované povrchy, 
materiály vyrobené z buničiny. / Šedomod-
rá až čierna farba.

Stemphylium botryosum Steny, omietky, tapety, drevo. / Bezfarebný, 
neskôr šedozelený s čiernym alebo hnedým 
odtieňom.

Aureobasidium pullulans Olejové farby, drevo, tapety, ale aj potravi-
nárske produkty. / Čierny.

Chaetomium globusom Vlhké drevenné prvky, steny a omietky 
pokryté farbou, obkladom, tapetami. / Šedý, 
olivovo čierny.

Ozón dezonfikuje a likviduje všetky druhy húb a plesní. Doteraz nebol objavený žiaden organizmus, 
ktorý je imunný voči ozónu, na rozdiel od chemických prípravkov, voči ktorým sa patogény môžu ča-
som stať odolné.

Ozonizácia likviduje plesne tým, že ich zabíja. Nedokáže zo stien odstrániť viditeľné znaky ich pôso-
benia. Preto je potrebné po likvidácii ozónom steny mechanicky očistiť. Pokiaĺ bude v priestore aj po 
likvidácii vytvorené vhodné prostredie pre rast plesní, je veľká pravdepodobnosť ich návratu.

Na rozširovaní nášho Sprievodcu stále pracujeme. 
Sledujte nás na Facebooku alebo na www. ozonekocistenie.sk
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