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 TARİFNAME 

 

Yerli Ozon Üreteci 

 

Teknik Alan 5 

 

Buluş; ev, işyeri, restoran, kafe, hastane, okullar, alışveriş merkezi ve tüm enfekte 
olunabilecek ortamlar gibi toplu yaşam alanlarında kullanılabilen, sterilizasyon sağlayan ve 
tamamı yerli kaynaklarla üretilen ozon üretim sisteminden oluşan ozon gazı ile hava ve su 
dezenfeksiyon cihazı ve çalışma yöntemi ile ilgilidir. 10 
Bir ozon üreteci ve oksijeni, dielektrik üzerinden yüksek voltajlı yüksek frekanslı alternatif 
akıma tabi tutarak ozon üretme yöntemi ile ilgilidir 
 
 

Tekniğin Bilinen Durumu 15 

 

Ozon gazı Alman kimyacı Christian Friedrich Schönbein tarafından 1839 yılında keşfedilmiştir. 
Ozon oda sıcaklığında gaz halde bulunan üç tane oksijenden oluşan, dünya üzerinde bulunan 
tek doğal dezenfektandır. Keşfinden sonraki ilk yıllarda dezenfeksiyon amacıyla kullanılmıştır.  

Ozonun bu dezenfekte edici etkisi güçlü okside edici özelliğinden kaynaklanmaktadır. Sadece 20 
virüs ve bakterileri öldürmekle birlikte tüm mikroorganizmalar ve toksinlerini de okside 
edebilmektedir. Ozon, çok güçlü okside etme ve etkili dezenfekte etme özelliği sayesinde 
bakteri, virüs, mantar, küflerin yanı sıra amonyak, sülfür ve nitrojen bileşiklerini de kısa 
zamanda yok etmektedir.    

Ozon, klordan   3125   kat   daha   hızlı   ve   %50   daha   fazla   etkili dezenfektandır. 25 

Ozonun kokusu özellikli yeni biçilmiş çim kokusuna benzemektedir. Bu koku insanları rahatsız 
eden kokudur. Ozonun kokusu kişi hassasiyetine bağlı olarak değişmekle birlikte yapılan 
deneyler sonucu 0,01O ppm yoğunluğunda ozon kokusunun insanları rahatsız etmeye 
başladığı tespit edilmiştir. Ozon ile ilgili yapılan laboratuvar çalışmalarında insanların günde 
maksimum 8 saat kalabileceği ozon yoğunluğu FDA (Food and Drug Administration-Amerikan 30 
Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından O,100 ppm olarak belirlenmiştir.  Ozonun dezenfektan 
özelliğinden yararlanmak için bu yoğunluğun üzerine çıkılması gerekmektedir. Daha yüksek 
yoğunlukta ozon kullanımı ozonun kokusunun insanın rahatsız etmesi ve solunması halinde 
insan sağlığına zarar verebilmektedir.  

Söz konusu buluş, ozon gazı ile dezenfeksiyon cihazı ve çalışma yöntemi ile yüksek elektrik 35 
kullanılarak düşük yoğunlukta üretilen ozonun rahatsız edici kokusu hissedilmemekte ve 15-
20 dakika içerisinde ozon oksijene geri dönüşmektedir. 

Ev, işyeri, restoran, kafe, hastane, okullar, alışveriş merkezi ve tüm enfekte olunabilecek 
ortamlar gibi toplu yaşam alanlarında kullanılabilen, sterilizasyon sağlayan ve tamamı yerli 
kaynaklarla üretilen ozon üretim sisteminden oluşan ozon gazı ile hava ve su dezenfeksiyon 40 
cihazı ve çalışma yöntemi ile ortamın sterilize edilmesidir. 
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Buluşun Amacı 

 

Mevcut buluşun bir amacı, önceki teknolojinin sorunlarının üstesinden gelen tamamen yerli 
bir ozon üreteci ve bir ozon üretme yöntemi sunmaktadır.  

Bu amacın bir yönü, bilinen ozon üreticileriyle karşılaştırıldığında çevirme verimliliğini 5 
geliştirmek ve gücü arttırmak ve ayrıca aparatın parçalarının verilen gazın aşırı basıncı ve 
aparatın çalıştırılması sırasında oluşan reaktörde bulunan cam tüpün çatlama veya zarar 
görmesini ve verimliliğinin azalmasını önlemek amacıyla basit, kompakt ve daha az maliyetli 
bir tasarım kullanmaktır. 

Bu amacın bir başka yönü, gaz bölümlerinin sınırlandırıcı yüzeyleri üzerinde eşit bir basınç 10 
dağılımı sağlayan bir tasarım sunmaktır.  

Bu amacın bir başka yönü, bir dielektrik ile karşısındaki sınırlandırma yüzeyi arasında bulunan 
bir sızdırmazlık contasını, ozonun reaktif hareketinin sonucu olarak yıpranmaktan 
korumaktır. 

 15 

Şekillerin Açıklaması 

 

Şekil 11: Yerli Ozon üretecinin yapılanmasını gösteren genel bir şematik görünümdür. 

 

Şekillerdeki referansların açıklaması 20 

 

Şekil 1: Borosilikat katkılı Cam boru 

Şekil 2: Alüminyum boru veya delikli hasır 1 

Şekil 3: Alüminyum boru veya delikli hasır 2 

Şekil 4: Brülör ateşleme bobini 25 

Şekil 5: Polyamit veya Kestamit ya da lastik kapak 1 

Şekil 6: Polyamit veya Kestamit ya da lastik kapak 2 

Şekil 7: Hava Pompası 

Şekil 8: Manuel veya Dijital Timer Zamanlayıcı 

Şekil 9: Sigorta 30 

Şekil 10: Tekerlekli/Taşınabilir Şase 

Şekil 11: Yerli Ozon üretecinin yapılanmasını gösteren genel bir şematik görünümü 
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Buluşun Açıklaması 

 

Buluş ozon gazı üreteç makinesi (11) olup, brülör ateşlemede kullanılan atlatma işleminin 
sağlanması için çeşitli yüksek voltajlarda ateşleme bobini trafo 4(), polyamit veya kestamit 5 
veya lastik tıpa arasında (5,6), borosilikat katkılı pyrex cam boru (1) ve alüminyum boru veya 
delikli hasır kullanılarak (2,3), ozon gazı üretip ortamın dezenfeksiyonunun sağlanmasıdır. 
 

Korona discharge yöntemi ile reaktör (1,2,3,5,6) içinde elektrik atlaması sağlanarak 
oluşturulan sistem ile havadaki oksijenin yüksek elektrik gerilimi (4) kullanılarak ozon gazına 10 
dönüştürülmesi işlemidir. 

Ayrıca bu üretim yapılanması gerekli taşınabilir veya sabit şase (10) ihtiva etmektedir. 

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda buluş konusu yerli ozon üreteci yapılanması (11) şu şekilde 
oluşmaktadır. 

Elektrik giriş ile ateşleme bobinine (4) gelen elektrik yüksek frekanslı ve yüksek voltaja 15 
çıkartırılarak ozon reaktörüne (1,2,3,5,6) gelip dielektrik üzerinden elektrik atlatma işleminin 
sağlanması ile arklar meydana getirerek ozon gazı oluşmaktadır. Oluşan bu ozon gazı hava 
motoru (7) ile hem ozon çıkışı hem de havanın soğuması sağlanmaktadır.  

Ozon gazı üretimi sonucunda ortama ne sıklıkta ozon verileceği timer zamanlayıcı (8) ile 
ayarlanabilmektedir. 20 

Bu temel kavramlar etrafında, buluş konusu ozon gazı üreteç yapılanması ile çok çeşitli 
uygulamaların geliştirilmesi mümkün olup, buluş burada açıklanan örneklerle 
sınırlandırılamaz, esas olarak istemlerde belirtildiği gibidir. 

 

Buluşun sanayiye uygulanma biçimi 25 

Geliştirilen bu teknik; ev, işyeri, restoran, kafe, hastane, okullar, alışveriş merkezi ve tüm 
enfekte olunabilecek ortamlar gibi toplu yaşam alanlarında kullanılabilen, sterilizasyon ve 
dezenfeksiyon sağlayan bir ürün olarak her tür kullanım alanına sahiptir. 

Çok çeşitli nihai ürün için kullanılabilecek bir sistem olup, tüm dezenfektan ve sterilizasyon 
ürünlerine göre çok düşük maliyetli olduğundan ve tamamen yerli bir üretim olduğundan 30 
ciddi bir mali katkı sağlayabileceği, ayrıca tüm virüs, bakteri, küf, spor gibi mikropların ve 
ortamdaki tüm kokuları yok etme özelliğinden dolayı temiz bir gelecek sağlayabilmesi 
sayılabilir. 
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