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సాందేహాం: ఓజోన్  ఉపయోగమేమిటి? ఓజోన్ ను కృత్రిమాంగా తయారు చేయలేమా? 

జవాబు: ఆక్సాజన్  పరమాణువులతో ఏరపడే ఓ త్రి పరమాణుక అణువు (triatomic molecule) ఓజోన్ .  మనాం ప్రతి క్షణాం పీలేే 
ఆక్సాజన్  ఒక ద్వీపరమాణుకఅణువు (diatomic molecule). ఆక్సాజన్ లో ఉాండే రెాండు పరమాణవులు రసయనికాంగా ఒకే 
తరహావి కాగా, ఓజోన్ లో ఉనన మూడు పరమాణువులు రసయనికాంగా ఒకే కోవకు, లక్షణానిక్స చాంద్వనవి కావు.  మధ్ాలో ఉనన 
పరమాణువుకు పాక్షిక ధ్నావేశిత లక్షణాం ఉాండగా, చివరో్ల ఉనన రెాండు పరమాణువులకు పాక్షిక రుణావేశిత లక్షణాలునానయి. 
అాందువలో ఓజోన్  అణువుకు క్రియాశీలత (reactivity)ఎకుువ. అాందుకనే లేత నీలి రాంగులో ఉనన ఓజోన్  వాయువును వివిధ్ 
రసయనిక ప్రక్రియలోో ఆక్సాకరణి (oxidising agent) గా వాడతారు. ముఖ్ాాంగా సాంద్రియ పదార్థాల నుాంచి కార్బొనేట  పదార్థాలిన 
తీసుకుర్థవడాంలో దీని వినియోగాం చాలా ఎకుువ. నీటిని సూక్షమక్రిముల నుాంచి రక్షితాం చేయడాంలో కూడా దీనిన 
ఉపయోగిసారు. భూవాతావరణపు పైపొరలో కాాంతి సమక్షాంలో ఓజోన్  ఏరపడుతూ జీవజాతులిన అతినీల లోహిత క్సరణాల నుాంచి 
కాపాడుతూ ఉాంటాందని చదువుకుని ఉాంట్సరు.  ఓజోన్ ను కేవలాం కృత్రిమ పదధతులోనోే తయారు చేసరాు. సధారణ పరిస్థాతులోో 
గాలిలో ఓజోన్  ఉాండదు. 
Ozone is a gas in the atmosphere that protects everything living on the Earth from harmful ultraviolet (UV) rays 
from the Sun. Without the layer of ozone in the atmosphere, it would be very difficult for anything to survive on the 
surface. Ozone layer (stratospheric ozone) is a high concentration of ozone molecules about 30 to 50 km altitude 
(stratosphere). The main function of the ozone layer is to absorb the Sun's ultraviolet radiation, hence protecting 
the Earth from its harmful effects. Ozone is produced naturally in the stratosphere when highly energetic solar 
radiation strikes molecules of oxygen, O2, and cause the two oxygen atoms to split apart in a process called 
photolysis. ... Most of the ozone in the stratosphere is formed over the equatorial belt, where the level of solar 
radiation is greatest. It is however less known that ozone can be artificially produced, so that it can be used for 
water treatment. Ozone generators can create ozone artificially by means of extremely high voltages or by means of 
UV-light. Both methods involve the decomposition of the oxygen molecule. This causes oxygen radical formation. 
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