
Ozon Ve Klor

1) Ozon suyun dezenfeksiyonunda  3000 kat daha hızlıdır. 

2) Klorün aksine, ozon suda zararlı madde bırakmaz ve kısa sürede saf oksijene dönüşür. 

3) Kimyasal yöntemle su dezenfeksiyonu, çevreye uzun süreli negatif kimyasal etkiler bırakır, 
ozon bırakmaz. 

4) Ozon su dezenfeksiyonunda  kullanılabilen en güçlü, en hızlı dezenfektan ve oksidandır. 

5) Ozon oksidasyon reaksiyonları, bakteriler ve virüsler gibi bir çok organik ve inorganik 
kirleticinin yok edilmesinde klordan birkaç bin kat daha hızlıdır. 

6) Ozon, klorün aksine uygun dozda kullanıldığında sudaki birçok patojenin (hastalık yapan 
madde ve organizma) oluşmasını engellediği gibi tamamını yok eder.  Klor için ise güvenilir 
dozun üzerinde (şoklama) bir uygulama ile aynı etki meydana getirilebilir. 

7) Ozon kurulduğu alanda üretilir ve depolama gerektirmez. 

8) Ozonda doz aşımı problemi yoktur, sudan ayrılan ozon havayla temasında oksijene 
dönüşür. 

9) Ozonun dezenfekte kalitesi pH değerinden bağımsızdır. Suyun ph’ı ne olursa olsunç 

10) Ozon sudaki yağın ve diğer kirletici maddelerin oksitlenmesini ve yok olmasını sağlar. 

11) Ozon klor ve diğer kimyasal maddelerin sertliğini anlamlı düzeyde düşürür. 

12) Ozon micro-topaklayıcı gibi hareket ederek sudaki demir ve manganez gibi minerallerin 
eliminasyonunu sağlar. 

13) Ozon ardında hiçbir kimyasal tad veya koku bırakmaz.  

14) Suda çözülmüş ozon insanlar için hiçbir zarar teşkil etmemektedir. 

15) Ozonun etkisi basit bir ORP ölçer ile ölçülebilir. 

16) Ozon su içerisinde klordan çok daha az aşındırıcı ve korozif özelliğe sahiptir. 

17) Yapılan bir çok araştırma ozonun, klordan çok zararsız ve daha çok etkili olduğunu 
göstermiştir. 

 



18) Teknoloji ile birlikte ozonun kurulumu ve kullanımı giderek ucuzlamakta ve kârı
artmaktadır.        Basitçe,ozon kurulumu beraberinde 12 aylık klor tasarrufunu getirir. 

19) Kimileri klor jeneratörünü daha etkili diye düşünmektedir. Hatırlatmak gerekirse, tuz 
belirli bir süre sonra havuz çevresine zarar vermektedir ve ayrıca havuzu kanserojenlerden 
oluşan zehirli bir banyo haline getirebilir. 

20 ) İnsan vücudu yüzerken havuz suyunu emmektedir. Ve siz gerçekten vücudunuzun yüksek 
miktarda klor emmesini mi istiyorsunuz?  Bir çok tanınmış yüzücü klorlu suda yüzmeyi hatta 
antrenman yapmayı bile reddetmektedir.  Klor negatif etkileri yüzünden bir çok ülkede 
şimdiden yasaklanmıştır. 

 

KLOR NE KADAR KÖTÜ? 

Amerikan Çevre Kalitesi Derneği'ne göre "Klor içmiş bir insanın kanser olma riski diğerine 
göre %93 daha fazladır." 

Dr.Joseph Price geçmişte klor konusunu da içinde bulunduran epey tartışma getiren 
"Koroner/Kolesterol/Klor" isimli kitabı yazmıştır. Buna ek olarak da "Hiçbir şey kalp 
krizine,ateroskleroze ve inmeye klordan fazla sebep olamaz." demiştir. 

Dr.Price ayrıca denek olarak tavuk kullanarak bazı deneyler yapmıştır. Denekleri iki gruba 
ayırıp bir gruba klorlu diğerine klorsuz su vermiştir. Klorinle yetişen grupta yapılan otopside 
farklı seviyelerde kalp ve dolaşım hastalıkları gözlemlenmiştir, klorsuz grupta ise hiç bir 
anormallik gözlemlenmemiştir. Bu çalışma kümes hayvanları enstitüsünde hala referans kabul 
edilmektedir. Sonuç olarak günümüzde bir çok büyük kümes hayvanlığı ile uğraşan şirketler 
klorsuz su kullanmaktadır. Deneye ek olarak Dr.Price "Bu çalışma bize klorlu suyun tavuklar 
için yeterince iyi olmadığını göstermiştir, tavuklar için yeterince iyi olmayan,muhtemelen biz 
insanlar için de yeterince iyi değildir." demiştir. 

Tuz Klor Jeneratörü : 

Tuz klor jeneratörleri, geçtiğimiz yıllardan bu yana kullanılan ve sürekli suya klor 
atmak ya da dozajlama pompası ile klor vermeye alternatif bir ikincil dezenfeksiyon 
yöntemidir. 

Tuz jeneratörleri endüstriyel klor kullanımına alternatif olmak üzere geliştirilmiştir. 
Gerek tuz jeneratörü ile gerekse diğer yöntemler ile suya verilen klor ve bileşiklerinin esas 
amacı suda hipoklorik asit meydana getirilmesidir. 

 



Kaynağı ister organik, ister inorganik olsu tüm klor türevleri suyla karıştıktan sonra 
zayıf bir asit olan HİPOKLORİK ASİT 'i meydana getirirler. 

Klorlu havuzlarda, havuz suyundaki dezenfeksiyonu ve oksidasyonu gerçekleştiren 
madde HİPOKLORİKASİT'tir.  

Klorun sudaki dezenfeksiyon etkisi dört unsura bağlıdır.  

1- Suda bulunan aktif klor miktarı
2- Suyun ph derecesi 
3- Serbest klorun sudaki mikroplar ile temas süresi 
4- Suyun sıcaklığı 

Bu dört unsur birbiri ile çok iç içedir, bundan dolayı bu dört unsurun dezenfeksiyon 
üzerindeki etkisi ve uygulaması dikkat ve özen gerektirmektedir. 

Bu yöntemde asıl problem suda kalan bakiye klor (bağlı klor) dur. Ayrıca bu bağlı klorden 
kurtulmak zordur. 

Bir diğer problem ise havuz kimyasallarının salt bu yöntemle dengede tutulmasının
zorluğudur. 

Tuz korozif bir malzeme olduğundan, zamanla havuzu çevreleyen yüzeylerde bozulmalar 
meydana getireceğinden, ileride büyük masraflar çıkmasına sebep olur. 

Bu yöntem yaklaşık 25 yıl önce Avustralya’da kullanılmaya başlanmış olmasına rağmen 
günümüzde yeni bir haber gibi duyurulmaktadır. 

Tüm bunlara rağmen; havuzları klorlamak amacı ile havuz ebatlarına uygun olarak seçilen 
bir tuz jeneratörü ile düşük seviyede ve devamlı çalıştırılmak sureti ile dezenfeksiyon 
yapıldığında bir ozon jeneratörü takviyesi ile bakiye ozondan da kurtulunarak sağlıklı bir 
havuz suyu elde edilebilir. Bu yöntem ile düşük dozda bir klor ile birlikte kullanılan ozon 
jeneratörü ile klorun tüm yan etkileri bertaraf edilebilir. Tek başına klor jeneratörü havuz 
suyunun su dengesini korumak için yeterli değildir. 

Ozon jeneratörü : 

Ozon dünyanın varoluşuyla birlikte bulunan bir gaz olmakla beraber su endüstrisinde 
üretim ve kullanımı 1960 ‘lı yıllardan bu yana gerçekleştirilmektedir. 

Ozon kararsız bir gaz olup 3 oksijen molekülünün birleşimi ile oluşur. Kararsız bir gaz 
oluşu, çevre sıcaklığına bağlı olarak bir süre sonra oksijene dönüşmesine sebep olur. 28 
derece sıcaklıkta yaklaşık 15 dakika sonra Oksijene dönüşür. Bilinen en etkili dezenfekte 
edici, zehirli bir gazdır. Depolanıp taşınma imkanı olmadığından kullanıldığı yerde üretilmek 
zorundadır. Ozon dezenfekte edici etkisi ile birlikte aynı zamanda koku giderici, 
berraklaştırıcı etkisi ile havuz suyunun koku ve bulanıklılığını da giderir.  



Ozon jeneratörü ile dezenfekte edilen havuzlarda, mikro topaklanma oluşacağından 
flok (çökeltici) kimyasalına gerek olmadığı gibi, oxidasyon ve dezenfeksiyon sonucu ozon 
gazı oksijene dönüşeceğinden havuz ortamında daha fazla oksijen oluşacak ve klor kokusu 
olmayacaktır. Yosunlaşmayı da önlediği bilinmektedir. 

 

Ozon ile Klor karşılaştırması

Sudaki ETKİSİ KLOR OZON

Oksidasyon potansiyeli (Volt) 1.36 2.07

Dezenfeksiyon 
Bakteriler 
Virüsler

Orta 
Orta

Mükemmel 
Mükemmel

Çevre dostu Hayır Evet

Renk gidericilik İyi Mükemmeş
Kanserojen Mümkün Mümkün değil

Organik oksidasyonu Orta High

Mikro topaklanma Yok Orta

pH Etkisi Değişken Düşük

Sudaki yarılanma ömrü 2-3 saat 20 min.

Operasyon tehlikeleri: 
Deri ile toksiklenme 
Solunum toksiklenmesi

Yüksek 
Yüksek

Orta 
Yüksek

Sistem karmaşıklığı Düşük Yüksek

İlk kurulum maliyeti Düşük Yüksek

Aylık maliyet Orta-Yüksek Düşük


