zdraví

Nepostradatelný ozon
Naše planeta by mohla vyprávět. O tom, co
všechno by tu nebylo, kdyby součástí naší
atmosféry nebyl i ozon, vzácnější podoba
kyslíku v podobě jeho trojité molekuly
(O3). Důležitý a pro život nepostradatelný
je samozřejmě i ten běžný,
dvoumolekulový kyslík (O2).
zon však má některé speciﬁcké vlastnosti, pro člověka navíc velmi výhodné a užitečné.

O

Kde ozon
najdeme?
Ozon najdeme v zásadě na
třech místech. Ve vyšších vrstvách atmosféry, v nižších vrstvách atmosféry a tam, kde si ho
sami vyrobíme. Ozon vysoko
v atmosféře vzniká přirozeně
a je pro nás důležitý proto, že
nás, tedy všechno na Zemi,
chrání před škodlivým UV zářením.
Ozon v přízemních vrstvách
ovzduší vzniká přirozeně např.
při bouřkách jako důsledek
elektrických výbojů, tedy blesků, i lidskou činností jako součást průmyslových exhalací.
Zatímco v prvním případě je ho
tak málo, že ho jen cítíme a příjemně nám zavoní, jako exhalace je ve větším množství nežádoucí a může být i zdraví
škodlivý.
A za třetí si můžeme ozon
i sami vyrobit pomocí generátoru ozonu.

Přiměřené
pořizovací náklady
Podle množství ozonu, které
potřebujeme, k tomu použijeme
různé velké a také různě drahé
generátory. Ty pro domácnost
a domácí použití jsou svou cenou srovnatelné s tzv. bílou
technikou nepřesáhnou pořizovací náklady na větší ledničku,
pračku nebo myčku nádobí a velikostí jsou srovnatelné s běžným vysavačem. A stejně jako

všechny domácí spotřebiče se
generátory ozonu zapojují do
běžné elektrické sítě.

Proč mít doma
vlastní ozon?
Jednoduše proto, že ho můžete použít doslova 100x jinak.
Možná i víckrát. Jednou z hlav-

ních vlastností ozonu je totiž to,
že působí jako dezinfekční prostředek. Během několika minut
zabíjí všechny mikroorganismy,
tedy i škodlivé viry, baktérie,
plísně a roztoče, a to aniž by poškodil cokoliv jiného.
Ozonové generátory jsou přitom už dnes snadno dostupné
i pro domácnosti, zvláště když
jde o produkci ryze českého výrobce, ﬁrmy Bioozon, které své
výrobky i sama vyvíjí. A když
budete mít s ozonem nějaké větší plány, třeba vydezinﬁkovat
nějaké rozsáhlejší prostory, můžete si výkonnější generátor jednoduše vypůjčit.
Anebo si příslušnou službu
objednat, stejně jako kteroukoliv jinou.

O3

Víte, že…

● Ozon je plyn, jehož molekuly tvoří třemi atomy kyslíku. Má tedy chemickou značku
O3. Objevil ho v roce 1839 německý chemik Christian Friedrich Schöbein a považoval
ho nejprve za nový prvek.
● Ozon samovolně vzniká ve stratosféře, tj. ve výšce 25–35 km nad zemí, a to působením UV záření ze Slunce.
● Je ho relativně velmi málo, v atmosféře je ho průměrně jen 5 ppm (miliontin objemu). Kdyby se všechen ozon na Zemi stlačil k zemskému povrchu, vytvořil by vrstvičku
silnou pouhé tři milimetry.
● Poprvé se ozon objevil v zemské atmosféře před dvěma miliardami let, když živé
organismy, zatím jen vodní (řasy, sinice) začaly poprvé získávat energii fotosyntézou
a tím produkovat a do ovzduší uvolňovat kyslík
● Ozon částečně pohlcuje a zeslabuje škodlivé UV záření a tím asi před půl miliardou
let, na počátku prvohor, umožnil živým organismům opustit moře, kde je před ním
chránila voda, a vydat se na souš.
● Pokud se vrstva ozonu v atmosféře na některém místě nad Zemi ztenčí, vznikne tzv.
ozonová díra, kterou prochází větší množství škodlivého UV záření. To může mít negativní dopad na zdraví lidí, zvířat a vůbec všech organismů, které takto zasáhne.
● Tloušťka ozonové vrstvy v atmosféře se udává v Dobsonových jednotkách (Dobson
Unit, DU). Platí, že vrstva ozonu o 100 DU je silná jeden milimetr. Dlouhodobý průměr
množství ozonu nad Českou republikou je zhruba 400 DU.
● Ke vzniku ozonových děr přispívají tzv. freonové plyny (chlor–fluorované uhlovodíky) užívané v průmyslových výrobcích (ledničky, spreje). Freony rozkládají ozon na
běžný kyslík a jejich jediná molekula dokáže rozložit mnoho tisíc molekul ozonu.
● Používání freonů v průmyslu proto v roce 1987 bylo zakázáno mezinárodní smlouvou, tzv. Montrealským protokolem. Československo se k němu připojilo na konci roku
1990.
● Za škodlivý považujeme tzv. přízemní ozon vznikající průmyslovou výrobou a exhalacemi oxidů dusíku, který může způsobovat zdravotní problémy.
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