
                                                                                                                                                         

                                                

              

 

SMG OZON JENERATÖRLERİ AR-GE  

TOPLU TAŞIMA VE TOPLU KULLANIM ALANLARININ ORTAM HAVASI DEZENFEKSİYONU 

VİRÜSLERİN, BAKTERİLERİN VE KÖTÜ KOKULARIN YOK EDİLMESİ İŞLEMİ 

 

 

 

Clean-AİR Cihazı Teknik Özellikler 
Montaj yapılacak cihazlarımız 1 adet ana kontrol ünitesi, hava kalitesini analiz eden 1 adet sensor 

ünitesi, 1 adet temassız insan ateş ölçer ünitesi(opsiyonel) ve  ortam içine dezenfektan püskürtmesi yapan 
1 adet jeneratör ünitesi olarak toplamda 4 üniteden oluşmaktadır. 

 

 

 

1) Kontrol ünitesi teknik özellikleri 

a) Çalışma voltajı : 24-220 VDC 

b) Çalışma akımı : 0.5A 

c) Çalışma sıcaklığı : (-20°C) ile (+70°C) 

d) Çalışma nemi : 15-85%RH 

e) Yüksek voltaj koruması 

f) Yüksek akım koruması 

g) Dahili kısa devre koruması 

h) Sert plastik dış kasa 

i) Yapay zeka sistemi sayesinde otobüs içi hava kalitesini analiz ederek, dünya sağlık örgütünün 

belirlediği standartlarında tutabilmektedir. 

j) Gerçek zamanlı işletim sistemi 

k) Acorn RISC Machine (ARM) mimarisi ile ileri teknoloji ve işlem gücü 

l) Kullanıcı dostu arayüz 7” Dokunmatik ekran ( Şoförün hava kalite verilerini izlemesi ve teknik ekip 

tarafından ayarların yapılması [YETKİ GEREKTİRİR ! ] ) 

m) WiFi internet bağlantısı - Online yada kapalı devre Offline ( Sistemin kayıt tutması, uzaktan 

kalibrasyon ayar ve yolcuların hava kalite verilerini akıllı telefonlarından izlemesi ) 

n) Diğer üniteler ile iletişim kablosuz (433 MHz, 868MHz, 2.4Ghz) 

o) Güvenlik Sistemi ( Herhangi bir arızada kendisini kapatıp merkeze ve şoföre bildirim 
yapabilmektedir.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2) Hava kalite sensoru teknik özellikleri 

a) Çalışma voltajı : 24-220 VDC 

b) Çalışma akımı : 0.4A 

c) Çalışma sıcaklığı : (-10°C) ile (+50°C) 

d) Çalışma nemi : 15-85%RH 

e) Yüksek voltaj koruması 

f) Yüksek akım koruması 

g) Dahili kısa devre koruması 

h) Alüminyum dış kasa 

i) Diğer üniteler ile iletişim kablosuz (433 MHz, 868MHz, 2.4Ghz) 

j) Güvenlik Sistemi ( Herhangi bir arızada kendisini kapatıp merkeze ve şoföre bildirim 

yapabilmektedir.) 

k) pm1.0 – pm2.5 – pm10 ölçüm ve analizi 

i) Ölçüm aralığı : 0-1000 μg/m3 

ii) Partikül ölçüm aralığı : 0.3-10μm(PM1.0, PM2.5, PM10) 

iii) Hassasiyet : %15 

l) Karbondioksit gazı ölçüm ve analizi 

i) Ölçüm aralığı : 0-5000ppm 

ii) Hassasiyet : %5 

m) Formaldehit gazı ölçüm ve analizi 

i) Ölçüm aralığı : 0-6.250mg/m3 

ii) Hassasiyet : %20 

n) Uçucu organik bileşikler 

i) Ölçüm aralığı : 0-3 Kademe 

ii) Hassasiyet : %5 

o) Ozon gazı ölçüm ve analizi 

i) Ölçüm aralığı : 0-10ppm 

ii) Çözünürlük : 0.01ppm 

p) Karbonmonoksit gazı ve analizi 

i) Ölçüm aralığı : 0-500ppm 

ii) Çözünürlük : 0.1ppm 

q) Azotdioksit ölçüm ve analizi 

i) Ölçüm aralığı : 0.1-10ppm 

ii) Çözünürlük : 0.05ppm 

r) Ortam Sıcaklığı 

i) Ölçüm aralığı : (-20°C) ile (+65°C) 

ii) Çözünürlük : 0.5°C 

s) Ortam Nem Oranı 

i) Ölçüm aralığı : 0-100%RH 

ii) Çözünürlük : 3%RH 



 
 
 
 
 
 
 
 

3)  Temassız ateş ölçer ünitesi 
a) Çalışma voltajı : 24-220 VDC 

b) Çalışma akımı : 0.1A 

c) Çalışma sıcaklığı : (-20°C) ile (+70°C) 

d) Çalışma nemi : 15-85%RH 

e) Yüksek voltaj koruması 

f) Yüksek akım koruması 

g) Dahili kısa devre koruması 

h) Sert plastik dış kasa 

i) Sesli ve görsel uyarı sistemi (ölçülen ateş 37.5 derece üstünde olduğu zaman yolcu ve şoför 

uyarılır.) 

j) Ölçüm mesafesi : 1cm – 4cm 

k) Ölçüm aralığı : (-10°C) ile (+50°C) 

l) Çözünürlük : 0.2°C 

m) Diğer üniteler ile iletişim kablosuz (433 MHz, 868MHz, 2.4Ghz) 

n) Güvenlik Sistemi ( Herhangi bir arızada kendisini kapatıp merkeze ve şoföre bildirim 

yapabilmektedir.) 

 

 

4) Dezenfektan üretim ünitesi 

a. Çalışma voltajı : 24-220 VDC 

b. Çalışma akımı : 4.0A – 0.5A 

c. Çalışma sıcaklığı : (-20°C) ile (+70°C) 

d. Çalışma nemi : 15-95%RH 

e. Yüksek voltaj koruması 

f. Yüksek akım koruması 

g. Dahili kısa devre koruması 

h. Diğer üniteler ile iletişim kablosuz (433 MHz, 868MHz, 2.4Ghz) 

i. 10gr/Saat Ozon gazı üretim kapasitesi 

j. Güvenlik Sistemi ( Herhangi bir arızada kendisini kapatıp merkeze ve şoföre bildirim 

yapabilmektedir.) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ozon Gazı Nedir? 

Ozon gazı üç oksijen atomundan oluşan stabil olmayan bir gazdır. İki atomlu atmosferde bulunan oksijenin 

çok yüksek enerji taşıyan halidir, bu nedenle ozon gazına ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ OKSİJEN veya AKTİF 

OKSİJEN adı da verilir. 

Oksijen ve ozon moleküllerinin farkı; ozon gazının doğada güneşten gelen ışınların atmosferdeki oksijeni 

parçalamasıyla ya da yağmur bulutlarında oluşan yıldırımın oksijen molekülünü parçalamasıyla ortaya 

çıkmaktadır. 

Ozon Gazı Nasıl Etki Eder? 

Ozon gazında bulunan 3. oksijen atomu ozon gazını son derece reaktif hale getirmektedir. Bu aktif oksijen 

atomu, kokuya neden olan moleküllerle reaksiyona girerek uçucu organik bileşiklerin okside edilmesini, ya 

da ortamda bulunan mikroorganizmaların hücre duvarını parçalayarak bu mikroorganizmaların yok 

edilmesini sağlar. Bu sürece oksidasyon adı verilmektedir. Oksidasyon sonrasında ozon gazı tekrar oksijen 

(O2) molekülüne dönüştüğü için ozon gazı son derece çevreci bir dezenfektan olarak anılmaktadır. 

Günümüzde, ozonun birçok faydasından yararlanmak amacıyla ozon üretim teknolojileri geliştirilmiştir. 

Sağlık ve iyileşme oksijensiz gerçekleşemez. İnsan gıdasız 1-2 ay, susuz 1-2 hafta fakat oksijen olmadan, 

ancak 5 dakika yaşayabilir. Oksijen en temel gereksinimimizdir. Birçok hastalık, ihtiyaç olan doku ve 

organlara yeniden yeterli oksijen sağlanmasıyla önlenebilir veya tamamen iyileştirilebilir. 

Günümüzün dünyasında, sadece nefes almak, artık vücudumuza yeterli oksijeni sağlamıyor. Vücudumuz 

sürekli olarak, havamızdaki, suyumuzdaki ve yiyeceklerdeki toksinler tarafından kirletiliyor. Şehirlerimizdeki 

oksijen miktarı %21 in çok altında ve düşmeye devam ediyor. Sigara kullanımı, stres, hareketsiz yaşam, 

sağlıksız beslenme gibi durumlar da eklenince vücudumuzda toksinlerin birikimi ve oksijen eksikliği artar. 

Bu da kronik yorgunluğa, erken yaşlanmaya, hastalıklara ve kansere zemin hazırlar. Yeterli oksijenlenmeyi 

sağlamak için nefes almaktan daha fazla şey yapmak zorunda kalabiliriz. 

Ozon üretim teknolojileri canlıların doku ve hücrelere ihtiyacı olan oksijeni en etkili şekilde sağlayan ve 

toksinleri yok eden bilinen en güçlü tedavidir. 



 

 

 

 

Ozon Gazı Nasıl Üretilir? 

Ozon gazı üretimi ile ilgili pek çok akademik çalışma ve yöntem bulunmasına rağmen ozon gazı üretimin 

metotlarını 4 temel kategoriye ayırmak mümkündür. Bu metotlar Corona Discharge ,Soğuk Plazma , 

Elektroliz ve UV metotlarıdır.  Belirtilen bütün metotlarda O2 molekülleri parçalanarak ayrışık tekil oksijen 

atomları oluşturulmaktadır. Tekil oksijen atomu (O) O2 ile birleşerek ozon gazını oluşturmaktadır. 

Ozon Jeneratörü Zararlı Yan Maddeler Üretir mi? 

Doğru yöntem ile, uluslararası standartlarda üretilmemiş ozon jeneratörleri pek çok zararlı yan madde 

üretebilir. Bilindiği üzere havada oksijen (O2) molekülü dışında pek çok farklı gaz ve madde bulunmaktadır. 

Bunlarda en yaygını AZOT (N) gazıdır. 

Uluslararası standartları (CE Sertifikası) içerisindeki bütün ozon jeneratörü üreticileri 2012 tarihinden bu 

yana makine üreticileri sınıfından çıkarılarak, biosit regülasyonuna dahil edilmiştir. Bu değişimin temel 

nedeni merdiven altı üretilen ya da CE dışında üretilerek ithal edilen ürünlerde görülen yüksek miktarda 

NİTRİK ASİT ve NOx üretimidir. 

Ozon Gazı Tehlikeli Midir? 

Hayır. Ozon gazının insan sağlığına kalıcı bir zarar verdiğini ispatlayan hiçbir bilimsel çalışma 

bulunmamaktadır. 

Ozon gazı medikal anlamda ve endüstriyel alanda hayatımıza son 30 yıldır girmiştir ancak ozon gazı 200 

yıldan bu yana bilinen bir moleküldür. Bu nedenle ozon gazı üzerinde pek çok araştırma ve bilimsel çalışma 

yapılmıştır. Occupational Safety and Health Administration (OSHA), World Health Organization (WHO) ve 

US Food and Drug Administration (FDA) gibi uluslararası örgütler ozon gazı limitlerini belirlemişlerdir. 

SMG Ozon Sistemleri olarak üretim alanlarında yapılacak ozon uygulamalarında istenmeyen herhangi bir 

problemin yaşanmaması için ozon ölçüm ve kontrol sistemlerinin kullanılmasını tavsiye ederiz. 

İddia Ozon gazı insan sağlığına zararlıdır. Kalıcı sağlık hasarına neden olur. 

Ozon gazı molekülü yaklaşık olarak 200 yıldır tanınan bir moleküldür. Ülkemizde son yıllarda bilinirliği 

artmakla beraber özellikle ABD ve AB ülkelerinde yaklaşık 80 yıldır birçok farklı alanda başarı ile 

kullanılmaktadır. Bütün bu süreç içerisinde ozon gazı nedeniyle hayatını kaybetmiş TEK BİR vakaya 

rastlanmamaktadır. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancak belirttiğimiz gibi ozon gazı da bütün dezenfeksiyon metodlarında olduğu gibi doğru projelendirilmeli 

ve insan olan ortamlarda uygulanması durumunda yasal limitler dahilinde uygulanmalıdır. Bu yasal limitler; 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 

Occupational Safety and Health Association (OSHA), 

US Food and Drug Association (FDA) 

American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) 

ve National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 

gibi organizasyonlar tarafından belirlenmiştir. Farklı kuruluşlar tarafından farklı formülasyonlar ile açıklansa 

da genel kanı 0,1 PPM'de 8 saat aralıksız ozon temasının insan sağlığına kalıcı bir hasar vermediği 

yönündedir. 

Yukarıda belirttiğimiz kuruluşların websitelerinden ozon gazı uygulamaları ile ilgili limit değerleri 

edinebilirsiniz.  

Uluslararası standartlarda üretilmiş ozon jeneratörleri ile limitler dahilinde uygulandığında ve uzmanlar 

tarafından projelendirildiğinde ozon gazı insana, ürüne, gıdaya, hayvana , doğaya ya da çevreye herhangi 

bir zarar vermez. Defalarca belirttiğimiz gibi ozon gazı uygulamaları, projelendirmeleri ve kapasite 

hesaplamaları SADECE uzman firmalar ile yapılmalı, ozon jeneratörleri de zararlı yan madde üretimleri 

minimum olacak şekilde uluslararası standartlarda üretilmelidir. SMG Ozon Sistemleri olarak ozon 

jeneratörleri ile ilgili gerekli sertifikalarımızı inceleyebilirsiniz. 

Ozon Gazı Solunur Mu? 

Evet. Doğada da 0.01 PPM ile 0.03 PPM arasında ozon gazı sürekli olarak bulunmaktadır. 

Elbette ki dezenfeksiyon amacıyla kullanılan ozon gazı insan olan ortamlarda kontrollü olarak ve ozon 

ölçüm sensörleri ile yönetilerek verilmesi durumunda. 

Üretim Alanlarında Ozon Gazı Uygulamasının Güvenilir Limitleri Nedir? 

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), World Health Organization (WHO) ve US Food 

and Drug Administration (FDA) gibi uluslararası örgütler insan olan ortamlarda uygulanacak ozon gazı 

limitlerini belirlemişlerdir. 

Bütün bu örgütlerin belirlemiş olduğu ozon gazına maruz kalma limiti 8 saat  aralıksız olarak 0.1 PPM’dir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulama Alanına Göre Uygun Dozaj Nedir? 

Uygulanacak alan ve prosese göre ozon gazı dozajının belirlenmesi başlı başına bir uzmanlık 

gerektirmektedir. Ozon gazı uygulamalarında asla “DAHA FAZLASI DAHA İYİDİR” prensibi ile hareket 

edilmez. Ozon son derece okside edici ve güçlü bir dezenfektandır. 

Özellikle ozon gazı alanına yeni giren firmalar ozon gazının etkisini kokusu ile ölçmektedirler. Bu da son 

derece yanlış bir uygulamadır. Ozon gazının kokusu ortamda bakiye (kullanılmayan) ozon gazının kaldığının 

göstergesidir. Bakiye ozon gazı miktarı kimi uygulamalarda kontrollü bir şekilde talep edilse de bazı 

uygulamalarda bu bakiye miktara ihtiyaç duyulmayabilir. 

 

 

Ozon Gazını Ölçmek Zorunda Mıyız? Ozon Gazı Nasıl Ölçülür? 

Özellikle endüstriyel uygulamalarda ozon gazının ölçülmesi son derece önemlidir. Her projede önemle 

belirttiğimiz gibi “Ölçmediğimiz şeyi yönetemeyiz” . Son derece agresif bir gaz olan ozon gazını kontrol 

altında tutmak, reçeteye uygun dozajda alana vermek , ozon gazından azami verim sağlamak ve ozon 

gazının korozif etkisini asgari düzeye çekmek için jeneratörlerimizi 7/24 ozon gazı konsantrasyonunu 

kontrol eden ozon ölçüm sensörleri ile takip etmek mecburiyetindeyiz. 

Ozon ölçüm cihazları ozon gazı konsantrasyonunu PPM (particles per million) cinsinden ölçmektedir. 

Aynen ozon jeneratörleri gibi bu sensörlerin de uluslararası standartlara uygun olarak üretilmesi ve kalibre 

edilmesi gerekmektedir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Oksidasyon ve Ozon Gazı Reaksiyonları Hakkında Bilgilendirme 

1) Oksidasyon nedir? 

Oksidasyon ya da yükseltgenme,elektronların bir atom ya da molekülden ayrılmasını sağlayan kimyasal 

tepkimedir. Oksitlenme işlemi, maddelerin elektron verme prosesinin bir sonucudur. Oksijenin bir elementle 

birleşmesi ya da bir maddedeki oksijen miktarının artması oksidasyon olayını meydana getirmektedir. 3 

oksijenden oluşan bir molekül olan ozon (O3) bilinen en güçlü oksidanlardan bir tanesidir.  

2) Ozon gazının oksidasyon gücü nedir? 

Aşağıdaki tabloda ozon gazının oksidasyon potansiyelini görebilirsiniz. 

Oksidan Formül Oksidasyon gücü, (eV) Notlar 

Florin F 3.06 -  Suda patlayıcıdır 

Hidroksil Radikali 
OH- 

2.80 

 - Çok kısa yarılanma 

ömrü (nano saniye) 

 - Ozon, UV ya da 

hidrojen peroksit 

uygulamalrında yan ürün 

olarak çıkabilir 

Oksijen O 2.42 

- Çok hızla tepkimeye 

girer. hızlıca başka bir O 

ile O2 oluşturur ya da O2 ile 

reaksiyona girerek 

O3 oluşturur.  

Ozon O3 2.07 

 - Üstün oksitleme gücü 

 - Oksidasyon sonrası 

oksijene (O2) geri 

dönüşme 

Hidrojen Peroksit 
H2O2 

1.77  - Sıvılar ile kullanılabilir 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hipoklöröz Asit HOCl 1.49 

 - Toksik klorin gazı çıkışı 

sağlanabilir. 

Klor 
Cl2 

1.36  - Çok toksik ve zehirli. 

 - Yoğun koku 

Hipobromöz Asit HOBr 1.33  - Güçsüz bir asit 

Klor Dioksit 
ClO2 

0.95 

 - Genellikle kağıt 

ağırtmada kullanılan bir 

kimyasal 

 

3) Ozon gazının bilinen reaksiyonlar nelerdir? 

Ozon gazı pek çok organik ve inorganik madde ile reaksiyona girmektedir. Ozon gazının sıvı ya da gaz 

formunda verilmesi, reaksiyona ve tepkimeye giren diğer kimyasallar aşağıdaki sonuçları etkileyebilir. 

Aşağıda verdiğimiz tepkimeler sadece basit kimyasal formülleri içermektedir. Gerçek proseslerde pek çok 

faktör reaksiyonları ve bunların sonucunu etkileyebilir ancak aşağıdaki bilgiler ozon gazının ile ilgili 

reaksiyonların temelini anlamak açısından önem arz etmektedir. 

Başlıca ozon gazı tepkimeleri; 

a) Asitler, alkoller, aldehitler ve ketonlar 

1. Asetik asit, Formül: CH3COOH 

C2H402 + 4 03 ----> 2 C02  +  2 H2O +  4 O2 . 

2. Aseton, Formül: CH3COCH3, 

 C3H6O + 8 03 ----> 3 C02 + 3 H2O + 8 O2  

3. Butil Asetat Formül C6H12O2. 

C6H12O2 + 16 O3 ----> 6 C02 + 6 H2O  +  16 O2   



 

 

 

 

 

 

 

4. Bütoksietanol Formül: C6HI4O2. 

C6HI4O2 + 17 O3 ---- > 6 CO2   + 7 H2O +  4 O2  

5. Setil alkol Formül CH3(CH2)15 OH 

 CH3(CH2)15 OH + 48 03 ----> 16 CO2 + 17 H2O + 4 O2  

6. Formaldehit Formül HCHO 

 HCHO + 2 O3 ----> C02 + H2O + 2 O2  

7. İzopropil alkol Formül CH3CHOHCH5 

CH3CHOHCH5 +  9 O3 ---- > 3 CO2 + 4 H2O + 9 O2  

8. Gliserol Formül CH2OHCHOHCH2OH 

 CH2OHCHOHCH2OH + 7 O3 ---- > 3C02 + 4H2O + 7 O2   

9. Metakrilik asit Formül CH2C (CH3) COOH 

 CH2C (CH3) COOH + 9 O3 ---- > 4 CO2 + 3 H20 + 9 O2  

10. Metil-Etil-Keton Formül CH3COC2H5. 

 CH3COC2H5 + 11 O3 ---- > 4C02 + 4 H2O + 11 O2  

11. Propilen glikol Formula C3H8O2. 

C3H8O2 + 8 O3 ---- > 3 CO2 + 4 H2O + 8 O2   

b) Aromatik bileşikler 

12 Benzen Formül C6H6 

 C6H6 + 11 O3 ---- > 6C02 + 3 H2O + 11 O2  

13 Benzil alkol. Formül C6H5CH2OH 

C6H5CH2OH + 17 O3 ----> 7 C02 + 4 H20 + 17 O2   

14. N.Butil ftalat Formül CI2H14O4. 

 CI2H14O4 + 27 O3----> 12 C02 + 7 H20 + 27 O2  

15 CAMPHOR (Kafur) Formül C10H16O 

C10H16O + 27 O3 ---- > 10 C02 + 8 H2O + 27 O2  

16. Para-fenilendiamin  Formül C6H8N2 

C6H8N2 + 16 O3 ----> 6 C02 + 4 H2O + N2 + 16 O2  

17 Resorsinol Formül C6H6O2 

C6H6O2 + 13 O3 ----> 6 C02 + 3 H20 + 13 O2   



 

 

 

 

 

 

 

18. Stiren Formül:C6H5CHCH2 

 C6H5CHCH2  + 20 O3 ---- > 8 C02 + 4 H2O + 20 O2  

19. Trikresil Formül C21H21PO4. 

C21H21PO4.. + 102 O3 ---- > 42 C02 + 21 H2O + P2O5 + 102 O2  

20  Toluen Formül C6H5CH3. 

C6H5CH3 .+ 18 O3 ----> 7 CO2 + 4 H2O + 18 O2   

21 Ksilen Formül C6H4(CH3)2 

 C6H4(CH3)2  + 21 O3 ----> 8 CO2 + 5 H2O + 21 O2  

c) Alifatik Bileşikler 

22 Bütan Formül C4H10 

 C4H10 + 13 O3 ----> 4 CO2 + 5 H2O + 13 O2  

23 Propan Formül C3H8 

 C3H8 + 10 O3 :----> 3CO2 + 4 H2O + 10 O2   

 

d) Klorürler 

24. Metilen klorür (Diklorometan), Formül CH2CL2 

2CH2CL2 + 4 O3 ---- > CO2 + H2O + CL2O + 4 O  

25. Kloroform Formül CHCL3. 

 6 CHCL3 + 6 O3 --- > 6 CO2 + 3 H2O + 9 CL2O  

26. Metil kloroform Formül CH3CCL3 

2CH3CCL3 + 14 O3 ---- > 4 CO2 + 3 H2O + 3 CL2O + 14 O2  

27. Perkloretilen Formül CCL2CCL2 

CCL2CCL2 + 6 O3 ---- > 2 CO2 + 2 CL2O +  6 O2  

28. Trikloretilen Formül CHCLCCL2 

2 CHCLCCL2 + 12 O3 ---- > 4 CO2 + H2O + 3 CL2O + 12 O2 

 

e) Nitrojen içeren bileşikler  

29. Hidrojen siyanür Formül HCN 

 2HCN + 5 O3 ---- > 2 CO2 + H2O + N2 + 5 O2  



 

 

 

 

 

 

 

30 Amonyak Formül NH3 

 2NH3 + 3 O3 ----> N2 + 3 H20 + 3 O2  

31 Amonyum hidroksit Formül NH4OH 

 2NH4OH +3 O3 ----> N2 +5 H2O + 3 O2  

32. Benzopiren Formül C20H12 

3C20H12 + 46 O3 ---- > 60 CO2 + 18 H2O  

33. Etanolamin Formül NH2CH2CH2OH 

 2NH2CH2CH2OH + 13 O3 ---- > 4 CO2 + 7 H2O + 13 O2 + N2  

34. Fenasetin Formula CH3CONHC6H4OC2H5. 

 CH3CONHC6H4OC2H5. + 49 O3 .---- > 20 CO2 + 13 H2O + N2 + 49 O2  

f) Sülfür içeren bileşikler 

35. Amonyum persülfat Formül (NH4)2S2O8 

(NH4)2S2O8 + 3 O3 ---- >N2 + H2S2O8 + 3 H2O + 3 O2   

36. Sodyum bisülfat Formül NaHS03. 

 NaHS03 + O3 ---- > NaHSO4 + O2   

37. Tiyoglikolik asit Formül HSCH2COOH 

 HSCH2COOH + 7 O3 ---- > 2 CO2 + 2 H2O + S03 + 7 O2  

g) Diğer 

38. Demir Formül Fe 2+ 

 Fe 2+ + O 3 ---- > Fe 3 
+ + O 3 

--  O 3 
-- <-----> O 2 

-- + O 2  O -- + H 2 O ---- > OH +OH -- 

39. Mangan, Formül Mn 2+ 

 Mn 2+ + 2 O 3 + 4 H 2 O ---- > 2 MnO(OH) 2  (s) + 2 O 2  + 4 H+ 

40. Alkillenmiş silikatlar Formül (RnSiO)m.  

Reaction with Ozone: (RnSiO)m + O3 ---- > CO2 + H2O + SiO2 . 

41. Hidrojen Sülfit, Formula: H2S 

H2S + O3 -- > H2O + SO2 . 

42. Hidrojen Peroksit, Formula: H 2 O 2 

H 2 O 2 + O 3 ---- > O 2 + 2OH -    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ozon gazı ile tepkimeye girmeyen moleküller,bileşikler bulunmakta mıdır? 

Evet. Aşağıdaki listede ozon gazı ile tepkimeye girmeyen molekül ve bileşikleri bulabilirsiniz. 

Kalsiyum oksit CaO 

Fosforik asit   H3PO4 

Potasyum persülfat K2S2O5 

Silika  SiO2 

Sodyum bromat NaBrO3 

Sodyum persülfat Na2S2O5 

Stronsiyum peroksit SrO2 

Tetrasodyum pirofosfat Na4P2O7 

Titanyum dioksit TiO2 

Karbon tatraklorür CLC4 

Bu bilgiler IOA (International Ozone Association - Uluslararası ozon Derneği) veritabanından elde edilmiş 

ve derlenmiştir. 



                              
                              
                            

                                
                                    Ozon Gazının Bakteri ve Virüsler Üzerindeki Etkisi 

( Uluslararası Ozon Derneği) 1975 yılından bu yana ozon gazı ile ilgili akademik çalışmalarını 
paylaştığı veritabanından derlenen bu tablo sizlere ozon gazının benzersiz dezenfeksiyon gücünü 
göstermesi için tarafımızca sadeleştirilmiştir. 

BAKTERİ VİRÜS VE 
MANTARLAR 

UYGULANAN DOZAJ UYGULAMA 
SÜRESİ 

ETKİSİ 

Bacillius Bacteria >0,2 ppm 30 saniye %99.99  yok edilir. 

B .cereus(sporlar) Sıvıda >2,3 ppm 5 dakika %99,99 yok edilir 

Botrytis cinerea >3,8 ppm 2 dakika  %99,99 yok edilir 

CLadosporium >0,10 ppm 12,1 dakika  %90  yok edilir 

Diphtheria patojen 1,5-2,0 ppm 20 dakika  %99,9 yok edilir 

Eberth Bacillus (Typhus 
abdomanalis) 

1,5-2,0 ppm 90 saniye %99,9 yok edilir  

Echo Virus 29 >1 ppm 1 dakika   %99,9 yok edilir  

Escherichia coli Bakterileri  >0,2 ppm 30 saniye %99,9 yok edilir 

E-coli (temiz suda) >0,25 ppm 2 dakika %99,9 yok edilir 

E-coli (atik suyunda) >2,2 ppm 19 dakika %99,9 yok edilir 

Encephalomyocarditis Virus 0,1-0,8 ppm 30 saniye %99,9 yok edilir 

Fusarium oxysporum 
f.sp.lyopersici 

>1,1ppm 10 dakika %99,9 yok edilir 

GDVII Virus 0,1-0,8 ppm 30 saniye %99,9 yok edilir 

Hepatit A Virus >0,25ppm 2 saniye %99,5yok edilir 

Herpes Virus 0,1-0,8 ppm 30 saniye %99,9 yok edilir 

Legionella Pneumophila >0,32 ppm 20 dakika %99,9 yok edilir 

Mucor Piriformis >3,8 ppm 2 dakika %99,9 yok edilir 

Phytophthora parasitica >3,8 ppm 2 dakika %99,9 yok edilir 

Poliomyelitis Virus 0,3-0,4ppm 3-4 dakika %99,9 yok edilir 

Poliovirus tip 1 >0,25 ppm 1,6 dakika %99,5 yok edilir 

Rhabdovirus Virus 0,1-0,8 ppm 30 saniye %99,9 yok edilir 

Salmonella Bakterileri Çok 
hassas(<1ppm30sanye) 

2 saat %99,5 yok edilir 

Samonella Typhimurium Suda>0,25 ppm 2 saat %99,9 yok edilir 

Streptococcus Bakterileri >0,2 ppm 30 saniye %99,5 yok edilir 

Vesicular Virus  0,1-0,8 ppm 30 saniye %99,9 yok edilir 

Aspergillus 1,5-2 ppm 30 saniye %99,99 yok edilir 

Penicilium Çok hassas (<1ppm30 
saniye ) 

30 saniye %99,99 yok edilir 

Fusarium Oxysporium 
F.SP.lycopersice 

>1,1 ppm 10 dakika %99,99 yok edilir 

Fusarium Oxysporum F.sp. 
melonogea 

>1,1 ppm 20 dakika %99,99 yok edilir 

Verticillium Dahliae >1,1 ppm 20 dakika %99,99 yok edilir 

Sars/COV Family  <1,0 ppm 3-5 dakika %99,99 yok edilir 

    

    



 



 

 

 

 

Üniversitemizden Profesör Takayuki Murata, dünyada ilk kez 
yeni koronavirüsün insan vücudu için güvenli olan düşük 
konsantrasyonlu ozon gazı ile etkisiz hale getirilebileceğini 
keşfetti. 

Fujita Tıp Üniversitesi'nden (1-98 Tarakugakubo, Kasukake-cho, Toyoaki-shi, Aichi) Profesör 
Takayuki Murata (virüs ve parazitoloji) liderliğindeki bir araştırma grubu, yeni koronavirüse karşı 
düşük konsantrasyonlarda (0.05 veya 0.1 ppm) ozon gazının bile kullanılabileceğini buldu. 
Dünyada bir dekontaminasyon etkisi olduğunu deneysel olarak açıklığa kavuşturan ilk biz olduk.  

 
Bu keşifle, tıbbi tesisler ve toplu taşıma gibi insanların toplandığı yerlerde bile, ozon jeneratörü 
(düşük konsantrasyon ve uygun konsantrasyon kontrolü sağlayabilen bir cihaz), insan vücudu için 
kabul edilebilir bir konsantrasyonda her zaman yeni koronavirüs enfeksiyonuna karşı koruma 
sağlıyor. Kullanılabilir. Fujita Tıp Üniversitesi Hastanesinde, halihazırda kullanıma sunulan ozon 
jeneratörünü kullanarak, Eylül ayı başından itibaren hastanedeki bekleme alanları ve hastane 
odalarında enfeksiyon riskini azaltmak için çalışmalara başlamıştır. 

Araştırma Geçmişi 

Ozon gazının birçok patojeni etkisiz hale getirme etkisine sahip olduğu biliniyor ve yeni corona 

virüsüne karşı da etkili olduğu zaten bildirilmişti.  Bununla birlikte, daha önce bildirilen deneylerde 

1.0 ila 6.0 ppm'lik yüksek konsantrasyonlu ozon gazı kullanıldı ve insan vücudu için toksisite 

konusunda endişeler vardı. 

Bu kez Profesör Murata'nın üniversitemizdeki araştırma grubu, ozon gazının insan vücudu için 

kabul edilebilir düşük konsantrasyonlarda (0.05 ve 0.1 ppm deneyler) bile yeni korona virüsü 

üzerinde dekontaminasyon etkisi olduğunu açıkladı.  Bunun enfeksiyonun yayılmasını kontrol etmek 

ve önlemek için temel kanıt olacağına ispatlamış oldu. 

(Dekontaminasyon: Bir cismi kontamine eden infeksiyon etkeni mikroorganizmalardan arındırılması ve 
temas eden kişilerde infeksiyon oluşturma riskinin azaltılması işlemidir.) 

 

 



 

 

 

 

Deneysel Yöntem ve Malzemeler 

1. Yeni koronavirüsün virüs çözeltisi paslanmaz çelik bir taşıyıcıya tutturulur, kurutulur ve hava 
geçirmez bir akrilik kaba yerleştirilir. Hava geçirmez kaba bir ozon gazı jeneratörü, bir ozon gazı 
konsantrasyonu ölçüm cihazı, bir termometre ve bir nem ölçer yerleştirilir ve taşıyıcı, önceden 
belirlenmiş bir süreye kadar önceden belirlenmiş bir süre için 0,05 veya 0,1 ppm'de ozon gazı ile 
işleme tabi tutulur. Ozona maruz kalma miktarı, konsantrasyon (ppm) ve zamanın (dakika) 
entegrasyonu olan CT değerine bağlıdır.  

 

2. İşlem tamamlandıktan sonra paslanmaz çeliğe bağlanan virüs bulanıklaşır ve bir kültür solüsyonu 
ile toplanır. Ayrıca toplanan virüs süspansiyonu, VeroE6 / TMPRSS2 hücrelerini enfekte etmek için 
uygun şekilde seyreltilir ve doku kültürü enfeksiyöz dozu (50) indeksi (TCID50) hesaplanır.  TCID50, 
bulaşıcı virüs miktarının bir göstergesidir.  Aynı koşullar altında iki veya üç bağımsız deneme yapıldı 
ve ortalama değer alındı. .. 

o VeroE6 / TMPRSS2 hücreleri, Japon Araştırma Bioresources Hücre Bankası Koleksiyonu'ndan 
(JCRB) elde edildi. Virüse gelince, Kanagawa Prefectural Institute of Public Health'ten resmi bir 
prosedürle transfer edilen yeni corona virüsü, VeroE6 / TMPRSS2 hücrelerinde amplifiye edilerek 
deneyde kullanıldı. 

o Tüm deneyler, uygun çevreleme önlemleri alınarak, Fujita Tıp Üniversitesi'nde kurulan Biyogüvenlik 
Seviye 3 (BSL3) deney tesisinde gerçekleştirildi.  Deneyden sonra, tüm aletler ve reaktifler yüksek 
basınçlı buhar sterilizasyonu (otoklav) ile tamamen sterilize edilir. 



 

 

 

 

 

 

 

Sonuç  

 

 Deneyler, insan vücuduna zararsız bir konsantrasyona sahip ozon gazının bile yeni koronavirüsün 

bulaşıcılığını bastırma etkisine sahip olduğunu göstermiştir.  Etkinin özellikle yüksek nem 

koşullarında yüksek olduğu da anlaşılmıştır. Bu çalışma, sürekli düşük konsantrasyonlu ozon gazı 

tedavisinin yeni koronavirüsün özellikle nemli odalarda, hatta insan ortamında bile bulaşmasını 

azaltabileceğini öne süren dünyadaki ilk çalışma. Temel bir araştırma gerçekleştirildi. 

Bu yazı Fujita Üniversitesi Resmi internet Sitesinden alıntıdır.  

https://www.fujita-hu.ac.jp/news/j93sdv0000007fdg.html 

 

 

Fujita Tıp Üniversitesi’nin yapmış olduğu araştırma gibi Dünya üzerinde Ozon ile ortam 

dezenfeksiyonu alanında 100’lerce araştırma mevcuttur.  

Dünya Genelinde ve Türkiye’de günümüzü kasıp kavuran Covid-19, Sars, Mers ailesine ait virüsleri 

yok ettiğine dair laboratuvar sonuçları mevcuttur.  

Günümüz Türkiye’sinde bu sistem yaygın olarak kullanılnmaya başlamıştır.  

Saygılarımla, 

https://www.fujita-hu.ac.jp/news/j93sdv0000007fdg.html
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