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Wpływ ozonu na patogeny

Wpływ ozonu na określone bakterie, wirusy i pleśnie

Bakterie to mikroskopijnie małe, jednokomórkowe stworzenia o prymitywnej strukturze. Ciało bakterii jest uszczelnione

względnie stałą błoną komórkową. Ozon zakłóca metabolizm komórek bakteryjnych, najprawdopodobniej poprzez hamowanie

i blokowanie działania układu kontroli enzymatycznej. Wystarczająca ilość ozonu przedostaje się przez błonę komórkową, co

prowadzi do zniszczenia bakterii.

Wirusy to małe, niezależne cząstki zbudowane z kryształów i makrocząsteczek. W przeciwieństwie do bakterii rozmnażają się

tylko w komórce gospodarza. Przekształcają białko komórki gospodarza we własne białka. Ozon niszczy większość wirusów

przez dyfundowanie przez otoczkę białkową do rdzenia kwasu nukleinowego, co powoduje uszkodzenie wirusowego RNA. Przy

wyższych stężeniach ozon niszczy kapsyd lub zewnętrzną powłokę białkową przez utlenianie, więc wpływa to na struktury DNA

(kwas dezoksyrybonukleinowy) lub RNA (kwas rybonukleinowy) mikroorganizmu.

PATOGEN DAWKOWANIE

Aspergillus Niger  (czarny wierzchowiec) Zniszczone przez 1,5 do 2 mg / I

Bacillus Bacteria Zniszczony o 0,2 m / I w ciągu 30 sekund

Bacillus Anthracis  (powoduje wąglik u owiec, bydła i świń.

Również ludzki patogen)

Wrażliwy na ozon

Bacillus cereus 99% zniszczenia po 5 minutach przy 0,12 mg / lw wodzie

B. cereus  (zarodniki) 99% zniszczenia po 5 minutach przy 2,3 mg / lw wodzie

Bacillus subtilis 90% redukcja przy 0,10 ppm przez 33 minuty

Bakteriofag f2 99,99% zniszczenia przy 0,41 mg / l przez 10 sekund w wodzie

Botrytis cinerea 3,8 mg / l przez 2 minuty

Bakterie Candida Wrażliwy na ozon

Clavibacter michiganense 99,99% zniszczenia przy 1,1 mg / l przez 5 minut

Cladosporium 90% redukcja przy 0,10 ppm przez 12,1 minuty

Bakterie Clostridium Wrażliwy na ozon

Zarodniki Clostridium Botulinum. Toksyna paraliżuje Wartość progowa od 0,4 do 0,5 mg / l
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PATOGEN DAWKOWANIEcentralny układ nerwowy, będąc trucizną mnożącą się w

jedzeniu i posiłkach.

Wirus Coxsackie A9 95% zniszczenia przy 0,035 mg / l przez 10 sekund w wodzie

Wirus Coxsackie B5 99,99% zniszczenia przy 0,4 mg / l przez 2,5 minuty w ściekach

szlamowych

Patogen błoniczy Zniszczony o 1,5–2 mg / l

Eberth Bacillus (Typhus abdomanalis). Rozprzestrzenia się

zwykle przez infekcję wodną i powoduje dur brzuszny.

Zniszczony o 1,5–2 mg / l

Echo Virus 29: Wirus najbardziej wrażliwy na ozon. Po 1 minucie kontaktu z 1 mg / l ozonu zabito 99,999%.

Wirus jelitowy 95% zniszczenia przy 4,1 mg / l przez 29 minut w surowych

ściekach

Escherichia Coli Bacteria  (z kału) Zniszczony przez 0,2 mg / lw ciągu 30 sekund w powietrzu

E-coli (w czystej wodzie) 99,99% zniszczenia przy 0,25 mg / l przez 1,6 minuty

E-coli (w ściekach) 99,9% zniszczenia przy 2,2 mg / l przez 19 minut

Wirus zapalenia mózgu i mięśnia sercowego Zniszczony do poziomu zerowego w mniej niż 30 sekund z 0,1

do 0,8 mg / l.

Bakterie torbieli endamoebicznych Wrażliwy na ozon

Wirus enterowirusa Zniszczony do poziomu zerowego w mniej niż 30 sekund z 0,1

do 0,8 mg / l.

Fusarium oxysporum  f.sp. lycopersici 1,1 mg / l przez 10 minut

Fusarium oxysporum  f.sp. melonogea 99,99% zniszczenia przy 1,1 mg / l przez 20 minut

Wirus GDVII Zniszczony do poziomu zerowego w mniej niż 30 sekund z 0,1

do 0,8 mg / l.

Wirus zapalenia wątroby typu A. 99,5% redukcja przy 0,25 mg / l przez 2 sekundy w buforze

fosforanowym

Wirus opryszczki Zniszczony do poziomu zerowego w mniej niż 30 sekund z 0,1

do 0,8 mg / l.

Wirus grypy Wartość progowa od 0,4 do 0,5 mg / l

Klebs-Lof�er Bacillus Zniszczony o 1,5–2 mg / l

Legionella pneumophila 99,99% zniszczenia przy 0,32 mg / l przez 20 minut w wodzie

destylowanej

Luminescencyjne podstawczaki (gatunki bez pigmentu

melaniny).

Zniszczone w 10 minut przy 100 ppm

http://www.ozoneapplications.com/bacteria/bacteria_ozone_air_study.htm
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y)

Mucor piriformis 3,8 mg / l przez 2 minuty

Mycobacterium avium 99,9% przy wartości CT 0,17 w wodzie  (dokument naukowo

sprawdzony)

Mycobacterium foruitum 90% zniszczenia przy 0,25 mg / l przez 1,6 minuty w wodzie

Penicillium Bacteria Wrażliwy na ozon

Phytophthora parasitica 3,8 mg / l przez 2 minuty

Wirus poliomyelitis 99,99% zabić 0,3 do 0,4 mg / lw 3-4 minuty

Poliowirus typu 1 99,5% zniszczenia przy 0,25 mg / l przez 1,6 minuty w wodzie

Bakterie białkowe Bardzo podatny

Pseudomonas Bacteria Bardzo podatny

Wirus rabdowirusów Zniszczony do poziomu zerowego w mniej niż 30 sekund z 0,1

do 0,8 mg / l

Bakterie Salmonella Bardzo podatny

Salmonella typhimurium 99,99% zniszczenia przy 0,25 mg / l przez 1,67 minuty w wodzie

Bakterie Schistosoma Bardzo podatny

Naskórek gronkowca 90% redukcja przy 0,1 ppm przez 1,7 min

Gronkowce Zniszczony przez 1,5 do 2,0 mg / l

Wirus zapalenia jamy ustnej Zniszczony do poziomu zerowego w mniej niż 30 sekund z 0,1

do 0,8 mg / l

Bakterie Streptococcus Zniszczony o 0,2 mg / lw ciągu 30 sekund

Verticillium dahliae 99,99% zniszczenia przy 1,1 mg / l przez 20 minut

Wirus pęcherzykowy Zniszczony do poziomu zerowego w mniej niż 30 sekund z 0,1

do 0,8 mg / l

Virbrio Cholera  Bacteria Bardzo podatny

Potomstwo Vicia Faba Ozon powoduje aberrację chromosomową, a jego działanie

jest dwukrotnie większe niż w przypadku działania promieni

rentgenowskich

Wpływ ozonu poniżej określonej wartości stężenia krytycznego jest niewielki lub zerowy. Powyżej tego poziomu wszystkie

patogeny zostają ostatecznie zniszczone. Ten efekt nazywany jest „odpowiedzią„ wszystko albo nic ”, a poziom krytyczny

nazywany jest„ wartością progową ”.

http://www.ozoneapplications.com/info/Mycobacterium_avium&Ozone.pdf
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