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Anotácia:  
Počas obrábania dochádza k zmenám v používaných procesných kvapalinách a to najmä vďaka rôznym 
chemickým reakciám medzi jednotlivými zložkami, styku povrchov nástroja a obrábanej plochy, 
prítomnosti častíc a vysokých teplôt na kontaktných povrchoch. Okrem zmien v chemickom zložení 
patrí medzi najzávažnejšie problémy najmä kontaminácia mikroorganizmami. Zmeny v zložení 
a kontaminujúce zložky ako napr. baktérie spôsobujú riziká pre pracovníka a negatívne vplývajú aj na 
kvalitu a ekonomiku celého procesu. Na elimináciu baktérií sa priamo do zásobných nádrží najčastejšie 
pridávajú rôzne druhy biocídov, avšak tieto taktiež predstavujú rôzne druhy zdravotných rizík pre 
pracovníkov. Sprísňovanie legislatívy vytvára tlak na minimalizáciu nebezpečných látok a preto sme sa 
rozhodli v tejto monografii študovať možnosti využitia ozónu ako sterilizačného činidla pre procesné 
kvapaliny. Hlavným cieľom bolo štúdium vhodnosti použitia ozónu pre sterilizáciu troch rôznych 
druhov procesných kvapalín (semi-syntetických, syntetických a emulzných). Z experimentov vyplýva, 
že ozón bol schopný eliminovať baktérie prítomné vo všetkých druhoch testovaných kvapalín. S vyššou 
koncentrácia ozónu aplikovanou na vzorky, sa doba ozonizácie potrebná na elimináciu všetkých 
baktérií skracovala. Pri poklese obsahu počiatočnej koncentrácie baktérií z 107 na 104 KTU/ml sa 
nevyhnutný čas na sterilizáciu drasticky skrátil z 20 minút na 2 minúty (koncentrácia použitého ozónu 
bola 15g/hod. pričom sa jednalo o semi-syntetickú kvapalinu). Nanešťastie však aplikácia ozónu 
spôsobuje vo vzorkách taktiež mierny pokles pH, čo môže byť kritickým činiteľom pri sterilizácii ozónom 
aj keď v testovaných vzorkách nebola pozorovaná, pri danom poklese pH, zmena v protikoróznej 
ochrane kvapalín.  
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