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 Plan wykładu

● Kilka faktów  historycznych dotyczących ozonu, 
generatorów ozonu i ozonowania

● Zastosowania ozonu do ozonowania wody

● Wpływ ozonu na mikroorganizmy: dezynfekcja powierzchni

● Dezynfekcja powietrza



Trochę historii

● W 1845 J.Ch.G. Marignac i A. 
de La Rive uzyskali ozon 
drogą wyładowań 
elektrycznych w czystym 
tlenie; ozon inną formą tlenu.

● Pierwszy generator ozonu – W. 
von Siemens (1857).

● J.L. Soret (1865) – O3

● Wydajne generatory: Siemens 
und Halske Pierwszy warsztat 

Siemens und Halske



Trochę historii

● Ozone był używany jako 
czynnik dezynfekujący do 
dezynfekcji wody od1893 r.

● Stosowano w chłodniach i 
mroźniach mięsa od 1909 r. 

● W 1939 r.  zauważono, że 
hamuje rozwój drożdży i 
pleśnie na owocach w 
przechowalni. 



Trochę historii

Możliwości stosowania 
najróżniejsze, m. in.:

● dezynfekcja,

● dezodoryzacja,

● usuwanie obcego smaku,

● usuwanie przebarwień,

● …

Rozwój chemii w XX w., a w wyniku 
pojawienie się tanich, łatwych w użyciu 

pestycydów, spowodowało małe 
zainteresowanie nauki i praktyki ozonem.



Powstawanie ozonu



 Generator ozonu od środka



 Liczne zastosowania ozonu

Ozon z generatorów 
można stosować w 
zabiegach DDD:

 DezodoryzacjaDezodoryzacja

 DezynfekcjaDezynfekcja

 DezynsekcjaDezynsekcja



Trochę obliczeń

● Stężenie ozonu: 1.0 ppm = 2.14 mg O3/m3

● Przepływ ozonu: 1 l/min

● Wydajność generatora: 6 g/h O3

● Ilość ozonu w przepływającym  powietrzu z generatora: 
0.1 g/l O3 = 100 mg/l O3

● Stężenie O3 po 5 minutach w komorze (5 dm3): 10.0000 
mg/m3 = 50.000 ppm.



Trzy pojęcia

● DekontaminacjaDekontaminacja – zabieg, po którym 
powierzchnia lub przedmiot pozostaną czyste. 
Zahamowany zostanie rozwój 
mikroorganizmów, bo usunięty będzie ich 
pokarm.

● Dezynfekcja Dezynfekcja – zabieg chemiczny lub fizyczny, 
po którym zmniejszona będzie liczba 
mikroorganizmów.

● SterylizacjaSterylizacja – zabieg usuwający lub niszczący 
wszystkie mikroorganizmy.



Ozon – najsilniejszy utleniacz

Potencjał oksydacyjny (V)

tlenek etylenu 0.699

chlor 1.36

nadtlenek wodoru 1.77

ozon 2.07

Szerokie spektrum działania 
na mikroorganizmy:

● bakterie,
● zarodniki przetrwalnikowe 

bakterii,
● wirusy,
● grzyby i ich zarodniki,
● pierwotniaki.

W. Ohlmüller jako pierwszy zauważył bakteriobójcze właściwości ozonu w 1890 r.
Działanie bakteriobójcze wykazuje już w stężeniu ok. 13 μg/dm3.

Uważa się, że wirusy są bardziej wrażliwe na ozon niż bakterie.



Działanie ozonu

● Utlenienie kwasów 
tłuszczowych w błonie 
komórkowej.

● Utlenienie makromolekuł w 
komórce: białek, DNA, RNA

Reakcje są nieodwracalne i 
prowadzą do śmierci 
komórki.

Niszczy wirusy i zarodniki 
przetrwalnikowe bakterii utleniając ich 

białka i DNA/RNA



Działanie ozonu na bakterię

1 – Komórka bakterii

2 – Cząsteczka ozonu na ścianie 
komórki bakterii

3 – Ozon wnika w ścianę komórki 
uszkadzając ją 

4 – Uszkodzenia ściany komórkowej

5 – Ściana komórkowa kontaktuje 
się z innymi (licznymi) 
cząsteczkami ozonu

6 – Zniszczenie komórki (lyza) 



Lyza komórek bakterii

Przed zabiegiem ozonowania Po zabiegu ozonowania



  OZONOWANIE WODYOZONOWANIE WODY



Ozonowanie wody

● Oczyszczania wody pitnej 
z drobnoustrojów 
(dezynfekcji wody). 

● Woda mieszana jest z 
ozonem 0,6 – 4 g/m³, czas 
kontaktu z wodą ok. 10 
min. 

● Cząsteczka ozonu ulega 
rozpadowi tworząc O, a 
potem O2.

Ozon nie jest trwałym związkiem. Nie chroni 
wodę po zabiegu. Woda ulega skażeniu w 

rurach wodociągowych zanim dotrze do klienta.



Wpływ ozonowania wody na bakterie

Gatunek bakterii Stężenie ozonu 
(%)

Czas ekspozycji  
(sekundy)

Przeżywalność  
(%)

B. subtilis 2.2 90 0.01

Escherichia coli 1.3 10 0.003

Salmonella 
typhimurium

0.36 36 0.0002

E. coli 0.81 30 0.00003

E. coli 12.0 62 0.000015

E. coli 2.0 15 0

S. aureus 2.0 15 0



Ozon jest skuteczny w niszczeniu różnych mikroorganizmów w 
wodzie

Organizm C x T Redukcja 
logarytmiczna

Wirusy 1.3 4

E. coli 0.02-0.03 2

Streptococcus 0.01-0.03 2

Legionella 0.3-1.1 2

Wszystkie z grupy coli 0.19 6



Wartości C x T potrzebne do osiągnięcia 99,99% 
redukcji liczby giardia lamblia w wodzie

Produkt biobójczy C x T

Chlor 122

Chloramina 2200

Dwutlenek chloru 26

Ozon 2

Wniosek: Ozon jest 60x bardziej skuteczny niż chlor.

Ogoniastek jelitowy



Ozon skuteczny w wodzie

● Dezynfekcyjna skuteczność 
ozonu w wodzie jest 
znacznie wyższa niż w 
powietrzu.

Stąd ważny wniosek:

● Duże znaczenie wilgotności 
w zabiegach ozonowania (!)



Skuteczność ozonu w wodzie ozonowanej

Stężenie  - czas 
ekspozycji Patogen Skuteczność

10 ppm przez 20 min
Infekcje grzybowe cytryn:
Penicillium digitatum 
Geotrichum citri-aurantii

Wynik słaby
Wynik słaby

1.5 ppm przez 1 min i 5 
ppm przez 15 min

Infekcje grzybowe brzoskwiń:
M. fructicola Wynik dobry

5 ppm przez 1 i 5 min Różne mikroorganizmy zawieszone w 
powietrzu Wynik dobry

1.7-8.9 ppm w temp. 
20oC przez 2-64 min,
21 ppm w temp. 4oC 
przez 64 min

E. coli O157:H7 
Salmonella Wynik dobry

1.4 i 1.9 ppm przez 1 min Yersinia enterolitica i L. monocytogenes na 
ziemniakach Wynik dobry

1.6 i 2.2 ppm przez 1 
min, 5 ppm przez 5 min Shigella sonnei na sałacie Wynik dobry



  OZONOWANIE POWIERZCHNIOZONOWANIE POWIERZCHNI



Działanie ozonu w stężeniu 0,1 ppm na 
bakterie na powierzchni

● Czas ekspozycji od 
20 min do kilku dni

● Brak wyraźnego 
efektu

Czas ekspozycji (min.)

%
0,1 ppm



Działanie ozonu w stężeniu do 50 ppm na 
bakterie

● Wraz ze wzrostem 
stężenia (C) i czasu 
ekspozycji (T) – 
wzrost skuteczności.

Ponad 90% bakterii 
zniszczono 

● po 90 minutach przy 
stężeniu 1,0 ppm

● po 120 minutach przy 
stężeniu 0,5 ppm.  

Czas ekspozycji (min.)

%
0,1 ppm

0,5 ppm
1 ppm

50 ppm



Wpływ czasu (w minutach) działania ozonu 
na rozwój bakterii E. coli



Biobójczy wpływ ozonu na bakterie i grzyby: 
dane z różnych źródeł

Organizm badany Ozon (ppm) W. w. p. (%) Czas (min) Przeżywalność

W. w. p. – wilgotność względna powietrza (%) ma duży wpływ na skuteczność 
ozonu; przy 80% niszczone są zarodniki bakterii.



Wpływ wilgotności na przeżywalność  (%) 
Pseudomonas aeruginosa w 0.3 ppm ozonu na 

agarze

Czas ekspozycji (min.)

%



Wpływ wilgotności na przeżywalność  (%) 
Pseudomonas aeruginosa w 0.3 ppm ozonu na 

płytkach stalowych

Czas ekspozycji (min.)

%



Wpływ wilgotności

● Nawet przy niskim stężeniu 
ozonu (0.3 ppm) i wysokiej 
w. w. p. wyraźna redukcja 
mikroorganizmów po 2-3 
godzinach  ekspozycji.

● Większa redukcja 
mikroorganizmów przy 
niskim stężeniu ozonu i 
wysokiej wilgotności niż 
przy wysokim stężeniu 
ozonu i niskiej wilgotności. 



Wpływ na Aspergillus flavus na kukurydzy

50 ppm50 ppm

● 66% obniżenie liczebności 
zarodników konidialnych na 
powierzchni;

● Całkowite zahamowanie 
wzrostu i zarodnikowania;

● 97% redukcja aflatoksyn;

● brak wpływu na kiełkowanie 
nasion kukurydzy.



Wpływ na Aspergillus flavus na kukurydzy

Grzyby Badano Ozon, 5 ppm Kontrola

Aspergillus flavus
Zarodnikowanie (konidia/płytka) 0 1.0 x 109

Produkcja aflatoksyny (µg/l) 32 1000

Fusarium verticillioides Zarodnikowanie (konidia/płytka) 0 1.0 x 108

 Wzrost na płytce agarowej był zahamowany przez pierwsze dwa dni. Po 3 dniach jak 
w kontroli. 
 Rozwój i wzrost strzępek i zarodnikowanie całkowicie zahamowane.
 Ozon nie penetruje powierzchni płytki agarowej.
 Produkcja aflatoksyny przez A. flavus obniżona o >97%/

Mason L.S., Woloshuk C.P., Maier D.E. 1997. Efficacy of ozone to control insects, mold 
and mycotoxin. W ‘Proc. Intern. Conf. On Control Atmosphere and Fumigation of Stored 
Products, Cyprus, April 21-26, 1996. 



Skuteczny w b. wysokich stężeniach

Ozon w stężeniu > 300 ppm i 
wyższym skutecznie 
dezynfekuje powierzchnie z

● Escherichia coli,
● Staphylococcus aureus.

Dezynfekcja skuteczna w ciągu 
sekund.



 Ozonowanie plastrów pszczelich do 
wielokrotnego użytku

● Ascosphaera apis – grzyb: 
3200 mg O3/m3, 3 dni

● Paenibacillus larvae – 
bakteria: 8560 mg O3/m3 , 3 
dni.
Sterylizacja przy 50oC i 
75% RH.



Wysokie dawki vs. krótki czas ekspozycji

Czas ekspozycji (min.)
Mikroorganizm Kontrola (CFU*) Przeżywalność (%)

0.33
5

20
Aspergillus niger 3 x 104

B. liczne
0.27
0.19

0.33
5

20

Pseudomonas 
aeruginosa 1 x 106

0.004
0.0004

0

0.33
5

20

Różne 
mikroorganizmy 5 x 105

B. liczne
0.0018
0.0016

Mikroorganizmy na płytkach agarowych, stęż. ozonu – 5.000 ppm5.000 ppm

CFU (z ang. colony forming unit, jednostka tworząca kolonię), jednostka określająca ilość 
mikroorganizmów w materiale badanym przy zastosowaniu metody posiewu na/w pożywce.



10.000 ppm

Temp. 13oC, próżnia lub 
obniżone ciśnienie - 25.4 
mm Hg przez 6 godzin

● Hemileia vastatrix

100% śmiertelność 
zarodników.

Rdza na liściach kawy



Jeszcze inne dane liczbowe

Stężenie  - czas 
ekspozycji Patogen Skuteczność

0.1-0.3 ppm przez 12 h Gnicie czarnych jagód powodowane przez 
Botrycis cinerea

Brak gnicia w 
zabiegu; w kontroli 
20% zgniłych jagód

0.35 ppm przez 3 dni w 
temp. 2oC Grzyb na truskawkach (szara pleśń?) Słaby wynik

0.3 ppm przez 4 
tygodnie w temp. 5oC

Monilinia fructicola na brzoskwini
Botrytis cinerea
Mucor piriformis 
Penicillium expansum

Dobry wynik
Słaby wynik
Dobry wynik
Dobry wynik

0.72 ppm przez 14 dni 
w temp. 12.8oC

Penicillium digitatum i P. italicum na 
pomarańczach Dobry wynik

4 ppm przez 30 min. co 
3  h przez 15 dni w 
temp. 5oC

Różne grzyby na całych i pokrojonych 
pomidorach Dobry wynik



Jeszcze inne dane liczbowe

Stężenie  - czas 
ekspozycji Patogen Skuteczność

10 ppm przez 5-20 
min Salmonella enteritidis na pomidorach Wynik dobry

200 ppm przez 1-2 h Różne mikroorganizmy na owocach longan Wynik dobry

Stale ozon (5%) przez 
64 min, po czym ozon 
pod ciśnieniem (5%, 
84 kPa)

E. coli O157:H7 i Salmonella enteritidis  na 
truskawkach i malinach Wynik dobry

0.1 ppm przez 8 dni Botrycis cinerea na klementynkach, 
pomidorach i śliwkach Wynik dobry

Kombinacja: woda o 
temp. 75oC i 10.000 
ppm przez 30 min 

E. coli O157:H7 na melonie Wynik dobry



  DESTRUKCJA  MIKOTOKSYNDESTRUKCJA  MIKOTOKSYN



Ozon niszczy mykotoksyny

● aflatoksyna,

● patulina,
 
● kwas cyklopiazonikowy ,
 
● kwas sekalonikowy D,
 
● ochratoksyna A, 

● ZEN



Wpływ zabiegu ozonowania na mykotoksyny

Produkt Mykotoksyny lub 
grzyby Warunki zabiegu Degradacja

Orzechy arachidowe aflatoksyny 25 mg ozonu/min AFB1 i G1 – 100%
AFB2 – 78%

Kukurydza aflatoksyny 10-12% Obniżenie o 92%

Kukurydza aflatoksyny 92 h przy 200 mg O3/min >95% redukcji AFB1

Jęczmień Zarodniki grzybów i 
grzybnia

0.16 mg ozonu per g  ziarna na 
minutę 96% inaktywacji zarodników

Kukurydza Aspergillus parasiticus 50 ppm przez 3 dni 63% redukcji

Pszenica Zarodniki grzybów i 
grzybnia

0.33 mg ozonu per g  ziarna na 
minutę

96.9% inaktywacji 
zarodników

Pszenica deoxynivalenol wilgotny ozon (1.1 mol%) przez  
1 h 90% redukcji

Pszenica deoxynivalenol Suchy ozon (1.1 mol%) przez  1 h 70% redukcji

Jęczmień Fusarium Gazowy ozon, 11 i 26 mg/g przez 
15 min

24-35% redukcji żywotności 
grzyba

Orzechy arachidowe aflatoksyna Gazowy ozon (4.2%), temp. 25, 
50 i 75oC

AFB1 (77%): 10 min, 75oC
AFB1 (80%): 5-10 min, 75oC



 Skuteczność zależy

Niszczenie grzybów i destrukcja destrukcja 
toksyn toksyn zależy od wielu 
czynników:

● stężenie ozonu,
 
● czas działania,

● pH,

● temperatury ziarna,

● zawartości wilgoci w masie 
ziarna. 

Ozon w wodzie bardziej skuteczny niż 
w formie gazowej: 

Grzyby lepiej rosą w wilgotnym zbożu, 
a ozon wolniej przemieszcza się przez 
warstwy wilgotnego zboża (większe T).



 Wpływ temperatury masy ziarna

● Większa degradacja aflatoksyn w 
orzeszkach ziemnych w wyższej 
temperaturze.

● Wartość T można zmniejszyć z 
15 min do 10 min, zwiększając  
temperaturę z 25oC do 75oC przy 
degradacji  AFB1 na poziomie 
77%  i AFG1 na poziomie 80%.



DEZYNFEKCJA POWIETRZADEZYNFEKCJA POWIETRZA



SARS

● Marzec 2003 r.

● Wirus SARS (Severe Acute 
Respiratory Syndrome)



SARS

● Wirus SARS  może przeżyć 
w powietrzu przez kilka dni i 
stanowi zagrożenie dla 
ludzi.

● Potrzeba skutecznej 
metody dezynfekcji 
powietrza w 
pomieszczeniach 
użyteczności publicznej.



 Metody dezynfekcji powietrza (SARS)

Promienie UV-C:
 
● dezynfekuje tylko powietrze 

przy lampach,
 
● UV nie wnika daleko;

● metoda musi być łączona z 
innymi.



 Metody dezynfekcji powietrza (SARS)

Filtry HEPA:
 
● skażone powietrze musi 

przejść przez filtr;

● zatrzymuje bakterie 
większe niż 0.3 µm;

● wirusy o rozmiarach 10-9 m 
nie są zatrzymywane.

Filtr HEPA nie nadaje się do dezynfekcji 
powietrza skażonego wirusami SARS



 Metody dezynfekcji powietrza (SARS)

Chemiczne dezynfektanty:
 
● nanoszone metodą 

odparowani lub 
opryskiwania;

● z trudem rozkładają się;

● niebezpieczne 
pozostałości.

Chlorki i podchloryny tworzą rakotwórcze związki z 
grupy trihalometanów (THM) (!).



 Metody dezynfekcji powietrza (SARS)

Ozon:
 
● może być skutecznym 

środkiem do dezynfekcji 
powietrza;

● gaz, który penetruje każde 
miejsce w pomieszczeniu.



 Ozon - PRZYKŁADOzon - PRZYKŁAD

● pomieszczenie 12 m2, niezbyt 
szczelne,

 
● bez ludzi, zwierząt i roślin,

● generator ozonu, 2 g/godz.,

● stężenie ozonu w 
pomieszczeniu: 0.5-5 ppm,

● wentylatory – równomierne  
rozmieszczenie gazu.



 Przebieg procesu ozonowania – stężenie OPrzebieg procesu ozonowania – stężenie O33
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 Powolny wzrost stężenia ozonuPowolny wzrost stężenia ozonu

Pierwsze minuty: 

● stężenie ozonu powoli rosło,

● wynik utraty ozonu w 
procesie utleniania 
zanieczyszczeń (w tym 
bakterii i wirusów),

● po tym gwałtowny wzrost do 
wymaganego poziomu.
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 Wymagany poziom ozonuWymagany poziom ozonu

Aby zapewnić dezynfekcję 
pomieszczenia: 

● stężenie ozonu na 
poziomie 0,5 ppm 
utrzymano przez 30 
minut.

Stężenie ozonu 0.5 
ppm przez 30 minut 
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 Stężenie ozonu po wyłączeniu generatoraStężenie ozonu po wyłączeniu generatora

Wyłączenie generatora: 

● stężenie ozonu stopniowo 
zmniejszało się.



 Przebieg procesu ozonowania – stężenie OPrzebieg procesu ozonowania – stężenie O33
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 Redukcja bakterii powietrznych po 
zabiegu ozonowania

Zabieg
Stężenie ozonu (ppm)

0.5 2.5 5.0

przed* 592 612 552

po* 169 42 57

% redukcji 71.5% 93.1% 89.6%

* CFU/m3

Redukcji na poziomie 99,99% nie osiągnięto, bo pomieszczenie nie było szczelne. W 
celu dezynfekcji powietrza stężenie ozonu na poziomie 0.5-2.5 ppm na poziomie 0.5-2.5 ppm jest wystarczające.



 Podsumowanie dezynfekcji powietrza

● Ozon skutecznie obniża 
liczebność bakterii w 
powietrzu. 

● Niszczy ponad 90% 
bakterii.

● Wirusy są b. wrażliwe. Giną 
w większym stopniu.



 Podsumowanie dezynfekcji powietrza

● Ozon z generatorów 
bardziej skuteczny niż 
lampy dezynfekcyjne UV i 
filtry HEPA.

● Zalecany do dezynfekcji 
pomieszczeń zarażonych 
wirusem SARS.



  INNE ZABIEGI DEZYNFEKCJIINNE ZABIEGI DEZYNFEKCJI



Konieczne ozonowanie powietrza kurnika Konieczne ozonowanie powietrza kurnika 

● Micrococcus sp.
● Streptococcus sp., 
● Staphylococcus aureus,
● Staphylococcus epidermidis,
● Bacillus cereus,
● Escherichia coli,
● Aspergillus sp.,
● Candida sp.,
● Klebsiella sp.

Odpowiednie warunki zoohigieniczne 
pomieszczeń inwentarskich wpływają na 

wielkość produkcji. 

Górna granica zanieczyszczenia powietrza 
bakteriami i grzybami – 250 tys. komórek/m3.



 Ozonowanie pomieszczeń kurnika należy 
przeprowadzać po zakończeniu cyklu produkcyjnego
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