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Anotácia:  
Monografia je zameraná na štúdium možností využitia  biologickej degradácie odpadov vznikajúcich 
pri obrábaní kovov a to pri predchádzajúcej aplikácii progresívnych oxidačných metód. Teoretická časť 
prináša prehľad aktuálne dostupných testov biodegradability pre ťažko rozpustné  alebo adsorbujúce 
sa látky akými môžu byť práve procesné kvapaliny. V Experimentálnej časti sa sleduje vplyv predbežnej 
aplikácie ozónu buď samostatne alebo v kombinácii s UV žiarením alebo s Fentonovým činidlom.  
Taktiež sa sleduje ako tieto procesy ovplyvňujú mieru biodegradability.  Pre meranie biologického 
rozkladu, sa sleduje ako hlavný parameter miera produkcie oxidu uhličitého vyprodukovaného 
činnosťou mikroorganizmov v uzatvorených nádobách.  Pre tento účel sa zostrojila špeciálna aparatúra 
a taktiež sa stanovila jej vhodnosť pre tento účel. V prípade samotnej aplikácie ozónu pôsobil ozón na 
mieru biodegradability kontraproduktívne v 8 z 11 testovaných vzoriek. V prípade kombinovanej 
aplikácie ozónu s UV žiarením len 1 vzorka z 6 dosiahla lepšiu biodegradabilitu. V prípade aplikácie 
Fentonovho činidla s ozónom však miera biologického rozkladu vzrástla o 23% v porovnaní 
s neupravenou vzorkou.  
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