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İç ortam hava kalitesinde negatif yüklü iyonların rolü. 

Havadaki negatif yüklü iyonlar rahat bir ortama önemli katkılarda bulunur ve üretilmesi 

kolaydır. Örneğin bir lambada ışıklandırmaya ek olarak yarı iletkenlik teknolojisiyle negatif 

yüklü iyonlar üretilmektedir. Negatif yüklü iyonlar havadaki parcacıklarlar reaksiyona girer ve 

bu parçacıkların kümelenmesine neden olur bunları havadan uzaklaştırır. Aynı zamanda 

oksijen ve nemle reaksiyona girebilir ve bu sayede reaktif süperoksit ve peroksitler oluşur. Bu 

radikaller örneğin istenmeyen kokuların ve muhtemen allerjenlerin ve fungusun 

uzaklaştırılmasından sorumludur.  
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Özet 

Negatif iyonlar daha konforlu bir iç ortam havası sağlar. Yarı iletkenlik teknolojisine sahip lamba gibi 

basit bir aparat kolayca negatif iyon üretebilir.  Bu iyonlar parçacıklarla reaksiyona girerek çökelti 

yapacak kümeler oluşturacaktır. Aynı zamanda oksijen ve nemle reaksiyon superoksit radikal ve 

peroksitlerin oluşumuna neden olucaktır. Bu radikaller örneğin sporlar ve allerjenler dahil organik 

uçucularla kolaylıkla reaksiyona girer. Bu radikallerin konsantrasyonuna göre, bu bileşenler 

tamamen bozulabilir.  

Anahtar kelimeler  

İç ortam, hava kalitesi, ışıklandırma. 

Giriş 

Ev, ofis ve hastane ortamlarında havanın içeriği komplekstir. Azot oksit, organik hidrokarbonlar 

(VOC) ve parçacık maddeler  gibi havada bulunan bileşenlere ek olarak inşaat malzemeleri 

(boyalar ve sunta), mobilya, zemin kaplamaları, ve deterjan [inter alia 1] gibi diğer ev 

malzemelerinden gelen pek çok kimyasal bileşen bulunmaktadır. Bazen bu komponentler hoş 

olarak değerlendirilir. Portakaldan yayılan veya sitrik asit içeren bir temizleme malzemesinden 

yayılan hoş kokuyu düşünün. Aroma da rahatsız olarak düşünülebilir, örneğin suntadan veya diğer 

malzemelerden yayılan yüksek oranda formaldehit . Kaşınma ve gözde sulanma gibi semptomlara 

neden olabilir. Koku da belirli ortamlarla ilişkilendirilebilir, kütüphanedeki eski kitaplar, tuvalet, 

merdivenler, küf veya hayvanlar gibi [inter alia 2]. 

Pek çok malzemeden yayılan bu gazlar birbirleriyle ve dış ortam havasından gelen başka bileşenlerle  

etkileşime girebilir ve yeni bileşenler oluşturabilir [3]. Genellikle bunu az görüyoruz çünkü bu 

konsentrasyonlar çok düşüktür. Bazen iç ortam havasının kalitesine negatif etki eden bileşenler de 

oluşur. Şu an pazarda iç ortam hava kalitesini iyileştiren yenilikçi metotlar ortaya çıkmaktadır. Bu 

metotlardan bir tanesi iç ortam havasının iyonize edilmesi ve negatif iyonların oluşturulmasıdır.  
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Havanın iyonizasyonu  

Havanın iyonizayonu basitçe şu şekilde açıklanabilir : “ Havaya iyonların salınması”." İyon elektrik 
yüklü bir atomdur ve pozitif veya negatif olabilir. Bu iyonlar havada bulunan moleküllerle 

etkileşime girebilir. Bu genellikle yüksek voltaj uygulaması prensibine dayanır, elektronlar yayılır 

veya tutulur. Bir akımın oluşmasına veya potansiyel bir farkın yaratılmasına ek olarak plazma 

veya ultraviyole radyasyon kaynağı da kullanılabilir [4]. 

Burada pozitif veya negatif iyonlar oluşturulabilir. Bu iyonlar örneğin oksijenle olduğu gibi 
reaksiyonlarda rol alabilir. Buna ek olarak havadaki katı maddelerle bir bağ kurabilir ve parçacıkların 

büyük parçacıklar olarak kümeler oluşturmasına sonrasında çökelti yapmasına neden olabilir.  

İyonizasyon çözümü sağlayıcılarının web sitelerinin çoğunda tedarikçiler genellikle iyonların doğal 

oluşumuna referansta bulunur. Örneğin yazın görülen şimşeklerdeki iyonizasyon, yüksek 

yayılımdan dolayı hava iyonlarla dolar ve karıncalanma hissi oluşur ve ferah temiz bir hava 

hissedilir.  İyonların daha az bilinen doğal bir oluşumu da şelalelerdir. Bir şelale sürekli olarak 

üzerindeki iyon spektrumunu modifiye eder. Lutz’e göre şelalelerden çok uzaklarda da farklı türde 

iyonlar bulunabilir.  Diğerlerinin yanı sıra iyon oluşumunun nedeni oto-iyonizasyon, suyun akışından 

dolayı elektrik yükünün değişimi, moleküllerin çöküşü ve su damlalarının buharlaşmasının 

kombinasyonudur [5, 6]. 

İyonların oluşma olasılıkları  

Havadaki iyonlar çeşitli yollarla oluşturulabilir. Alfa parçacıkların (helyum çekirdeği), bir elektrik 
alanının oluşturulması, korona ve plazma yardımıyla. En yaratıcı metotlardan biri yarı iletken 
tekniğinin kullanılmasına dayalıdır ve lambalarda kullanılabilir [7]. 

radyasyon 

Alfa parçacıklarıyla iyonların oluşumu genellikle radyoaktif bir  kaynağa dayanır (Po-210) [4]. Bu 
şekilde oluşan He-çekirdeği hava molekülleriyle çarpışır ve bu sayede elektronlar yayılır. Elektron 
kaybeden gaz molekülleri bu nedenle pozitif yüklüdür. Alfa iyonizörle hem pozitif hem de negatif 
parçacıklar oluşur. Sonuç olarak elektron yayan her parka pozitif yüklü, elektron alan her parçacık 
ise negatif yüklü hale gelir. En büyük dezavantaj gereken radyoaktif kaynaktır (bizim örneğimizde 
Polonyum). Kobalt 60 kaynağı kullanılarak oluşturulan gamma radyasyonu gibi daha güçlü 
radyasyon kaynakları havayla negatif iyonlara yol açan bir reaksiyona neden olabilir. Bu yöntemin iç 
ortamda uygulamayacağı kesindir.  

Fotokataliz 

Negatif iyon oluşturmanın bir diğer yolu, NASA tarafından geliştirildiği gibi uzay istasyonlarında hava 
kalitesini kontrol etmek için kullanılan şekliyle fotokatakizdir [8]. Foto kataliz, bir katalizör ve ışık 
mevcutken kimyasal bir reaksiyonun hızlanmasından başka bir şey değildir. Bu metot titanyum 
oksit (Ti02) ve bir UV ışığının kombinasyonuna dayanmaktadır. Bu metodu kullanarak, organik 
molekülleri ayrıştıran radikaller oluşur. Organik bileşenlerin son degredasyonu malzemenin 
yüzeyinde gerçekleşir. Havanın arınmasında negatif iyonlar rol oynasa da bu metot elektrikle 
negatif iyonların oluşturulduğu metotlardan tamamen farklıdır.  

Elektrik 

Eğer bir elektrik alanı oluşturulacaksa, örneğin bir korona iyonizör içerisinde, o zaman bu alanlar 
elektronları reddedilir veya kabul edebilir. Bu iyonizörün yüküne bağlıdır. Pozitif iyonlar havada 
negatif iyonlara göre daha yavaş hareket eder.  
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Pozitif iyonların oluşumu için negatif iyonlardan daha yüksek voltaj gerekmektedir. [i.a. 9, 10]. Şu ana 

kadar, pek çok ticari cihaz (mobil iyonizörler) korona, plazma veya yarı iletken teknolojisiyle yapılıp 

yapılmadığına bakılmaksızın negatif iyonların oluşmasına dayanmaktadır. Bu yarı iletken teknoloji 

negatif iyonların üretilmesi alanında özel bir inovasyondur. Özellikle FreshLight’ın bu teknolojiyi 

sunduğu yöntemle. Küçük bir cihazla negatif iyonların nasıl üretildiğini göstermişler, aynı zamanda 

cihaz bir lamba olarak da kullanılmaktadır. Sonraki paragraflarda negatif iyonların oluşum yolu ve iç 

ortam havasında oynadıkları rol açıklanacak ve detaylandırılacaktır.  

Negatif iyonların oluşumu  

Daha önce belirtildiği gibi, havadaki iyonlar ya öncelikle bir yüklenmenin olması dolayısıyla (korona) 

veya UV-C yayılım, veya plazma veya yarı iletken teknolojisinin uygulanmasıyla oluşur. Negatif 

iyonların oluşması gerçeği serbest bir elektronun ( e) havadaki mevcut nemle (H2O) reaksiyona 

girmesiyle oluşur bu şekilde elektron kümelenmiş bir parçacık oluşur; e- (bakınız reaksiyon 1). Daha 

sonra iyonize su molekülleri örneğin oksijen molekülleriyle reaksiyona girer  O2aq, sonrasında bir  

superoksit (O2*) oluşur. Bakınız 2 [11]. 

 

Bu superoksit anyon O2
•-
, tüm prosesteki en önemli parçalardan biridir. Hem bir radikal hem de 

bir iyondur [12]. Superoksit anyon bir radikal olduğundan, havadaki diğer bileşenlerle çok çabuk 

şekilde reaksiyona girer ve hidrojen peroksit (H2O2) oluşumu mümkün olur.[13]. Bu 3. 

reaksiyonda görülmektedir: 

Hidrojen peroksit güçlü bir çamaşır suyu olarak bilinir. Bunun nedeni hidrojen peroksitin oksijenle 

reaksiyona girmesi ve oksijen radikallerinin (O
•
) oluşmasıdır (4a).   Oluşan radikallerin kimyasına göre 

içerisinde yeni iyonların ve radikallerin oluştuğu pek çok başka reaksiyon meydana gelebilir. Bu 

tamamen iç ortam havasının kalitesine ve odanın havalandırmasına bağlıdır. Farklı muhtemel 

reaksiyonlar bu makalenin kapsamı dışındadır. Ancak oluşan radikallerin diğer radikallerle reaksiyona 

girmesi nedeniyle ortadan kaybolabileceğini belirtmek gerekir. Bunlara örnek iki oksijen radikali 

arasında, normal bir oksijenin (O2) oluştuğu (4b) reaksiyondur. 
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Ozon 

Yukarıda belirtilen kimyasal reaksiyonlara göre havanın iyonizasyonun ozon oluşturabildiği 

görülmektedir. Herşeye ragmen süperoksit radikallarin nemle reaksiyonuyla peroksit radikalleri 

oluşabilir.  Peroksit molekülleri birbirleriyle reaksiyona girerek ozon oluştururlar. Bknz 5a ve 5b 

reaksiyonları 
 

Kalifornia’daki araştırmcılar (ABD), bazı elektronik hava temizleyicilerin iç ortam havasında 90 ppb 
limitinin üzerinde ozon konsantrasyonu oluşturduğunu ispatlamışlardır. Hava iyonizörler bu 
temizleyicilerin arasında olabilir [14]. UV ışığıyla negatif iyonlar ve ozon üretimi hakkındaki Zhang 
çalışmasına göre bunun sadece UV-C ışığıyla gerçekleştiği ispatlanmıştır. UV-A ve UV-B 
radyasyonu limit üzerinde ozon konsantrasyonlarına neden olmamaktadır [15]. 
Özet olarak, oluşan (negatif) elektronlar temel olarak havadaki nemle reaksiyona girer. Bu iyonize 
parka hızla oksijenle reaksiyona girer ve bu şekilde süperoksit anyon oluşur. Bunu takiben havada 
mevcut organik ve inorganik bileşenlerle reaksiyona giren radikaller oluşur. Bu hem mevcut 
bileşenler hem de gaz halindeki hava bazlı parçacıklar için geçerlidir. Ozonun muhtemel oluşumu 
hava iyonizörleri vasıtasıyla UV-C ışığının kullanımına bağlı olacaktır.  

Negatif iyonlar arasındaki reaksiyonlar ve bileşenlerin oluştuğu reaksiyonlar; ortam havasının 
yapısına bağlıdır. Görünüşe göre negatif yüklü iyonlar iç ortam hava kalitesini arttırmaya 
yardımcı olmaktadır.  

Hava iyonizasyonuyla iç ortam hava kalitesinin arttırılması  

parçacıklar 
İyonizasyonla toz parçacıkları negatif yüklenir bu şekilde parçacıklar zemin veya duvar gibi yüzeylere 
yapışır. Parçacıkların iç ortam havasından çıkartıldığı bu tasvir çok basitçe anlatışmıştır. Bazen elma 
ve armut karşılaştırılması yapılmaktadır. Bazen iyonların havadaki parçacıkları sardığı, peroksit 
oluşturup sardıkları parçacıkları parçaladıklarına dair yanlış bir tarif yapılmaktadır. Ancak iyonizasyon 
kullanarak havadaki parçacıkların temizlenmesi, virüsler gibi parçacıkların parçalanması yoluyla 
gerçekleşmez, TNO (Hollanda), SP (İsveç) ve VTT (Finlandiya) araştırmacıları pek çok ticari cihazda 
havadaki toz parçacıklarının azaltılması mekanizmasını incelediler. Öncelikle anlaşıldı ki her cihaz 
üretim amacını karşılamamaktadır. Aynı zamanda iyonizörlerin verimliliğini araştıran çalışmalar bie 
araya derlenmemiştir. Sadece bir Japon standardında cihazın veriminden ziyade üretilen iyonları 
tespit etmektedir.  
2007 yılında, Bolst, FreshLight 20W lambasını  [7] negatif iyon emisyonları, ozon ve toz bağlayıcılığı 
konusunda incelemiştir [17].  Daha önce belirtildiği gibi FreshLight ürünleri yenilikçidir : iyon 
salınımıyla bir ışık kaynağını birleştirir. Bolst lambaların yeteri kadar iyon ürettiğine kanaat getirmiştir  
(cm

3
 başına 1,500,000 iyondan fazla), ve parçacık madde %92 azalma ozon yan ürünü olmadan 

gözlemlenmiştir. Bu çalışmada Japon standardına herhangi bir referans yapılmasa da bu ölçümün 
bu standartla neredeyse aynı şekilde gerçekleştirildiği söylenebilir. Ozon tespit edilmemesi hava 
iyonizayonunu etkileri hakkındaki önceki çalışmalarla tutarlıdır çünkü lambalar UV-C 
üretmemektedir.  
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Ancak, elde edilen çevresel parametreler bulunmadığından bu sonuçları gerçek dünya koşullarına 
bağlamak mümkün değildir.  Aynı zamanda hava iyonizasyonunun kalitesinin tespiti konusunda 
uluslararası bir standardizasyon bulunmamaktadır.  

Bizim literatür çalışmamız iç ortam havasının iyonizasyonunun, iç ortam havasındaki parçacıkların 
sayısında azalmaya neden olduğunu göstermektedir. 2008 yılında  Cornelissen duman parçacıkları 
üzerinde iyonizasyonun etkisinin tatmin edici olduğuna kanaat getirmiştir. Bu noktaya kadar araştırılan 
cihazlar ozon üretmemiştir [18-20]. İsveç’teki NIAQ aynı zamanda havanın parçacık 
iyonizasyonundan temizlendiğine karar vermiştir. Araştırmaları sırasında küçük parçaların büyük 
parçalar halinde toplandığını tespit etmişlerdir. Dolayısıyla ölçülen küçük parçacıkların 
konsantrasyonu azalırken daha büyük parçacıkların konsantrasyonu artmaktadır. Hedström, daha 
büyük parçacıklar oluştuğundan iyonizayonun havadaki parçacık sayısını azaltmadığını tespit 
etmiştir. Bu büyük parçacıklar, alınan elektrik yükünden ve kütle değişikliğinden dolayı, duvar ve yer 
gibi yüzeylere çökmektedir. [21] 

Parçacıkların yanı sıra aerosolların uzaklaştırılması da incelenmiştir. Aerosollar havadaki toz 
ve/veya sıvı parçacıkların kollaidal karışımıdır. Mayya ve çalışma arkadaşları gibi araştırmacılar iç 
ortam havasının iyonizasyonunda dolayı büyük parçacıkların sayısının azaldığı sonucuna 
varmışlardır. Daha önce belirtilen araştırma ile büyük bir çelişkidir. Araştırma, iyonizasyon kaynaklı 
yüklü parçacıkların duvarlara ve diğer yüksüz veya topraklı alanlara kaydığında hemfikirdir. [10, 22]. 
Alanlardaki bir diğer faktör de havalandırmadır. Alanlarda genellikle havalandırma bulunmaktadır. 
Alanlarda parçacıkların temizlenmesinde hem havalandırmanın hem de iyonizasyonun etkisi sadece 
birkaç araştırmacı tarafından incelenmiştir. Birbirinden bağımsız olarak, bir alanın havalandırılması iç 
ortam havasından parçacıkların etkin şekilde temizlenmesinde iyonizasyonla eşit katkı 
sağlamaktadır.  

Özet olarak, iyonize hava iç ortam havasında parçacıkların azaltılmasına katkıda bulunacaktır. 
Bunun derecesi iç ortam havasındaki iyon konsantrasyonuna ve alanda hakim olan havalandırma 
oranına bağlıdır. Parçacıkların azalması ve mevcut havalandırma oranı arasındaki bağ 
bilinmemektedir.  

Kimyasal olarak ne olmaktadır? 

Yığılmayla ve çökeltiyle parçacık maddelerin ve aerosolların çıkartılmasına ek olarak yeni maddeler 
de oluşabilir. Bu, havadaki UTRA küçük parçacıkların çıkartılması için portable hava temizleyicilerin 
etkisi üzerinde çalışan Waring ve meslektaşlarının bir çıkarımıdır. Aynı zamanda ozon üreten 
cihazların parçacıkları daha etkin şekilde çıkardığı sonucuna varmışlardır. Ancak diğerlerinin yanı sıra 
terpenlerin (örneğin boyadan) bulunduğu ortamda formaldehit oluşmaktadır [23]. Formaldehit solunum 
yollarında iritasyona neden olabilir.  

Bundan iç ortamdaki kimyasal kontaminantların negatif iyonlu reaksiyonlarının komplike olduğu hali 
hazırda aşikardır.  Negatif iyonların en önemli özelliklerinden biri iç ortam havasında superoksit ve 
peroksit gibi reaktif maddelerin oluşmasıdır. Bu bileşenler mevcut bileşenleri okside edebilir.  
Organik yapıdaki bileşenler (iç ortam havasındaki kokuların pek çoğu organik bileşenlerden 
kaynaklanmaktadır) kısmen veya tamamen çözülmektedir. Bu çözülmenin derecesi aşağıdakilere 
bağlıdır:  
1) Belirtilen reaktif bileşenleri oluşturmak için daha ileri reaksiyona giren negatif iyonların 
konsantrasyonu;  
2) Nem, çünkü elektronların hareketi gerekmektedir ve çünkü reaksiyonlar için neme ihtiyaç vardır; 
3) Odadaki oksijen ve sıcaklık, çünkü kimyasal reaksiyonlar sıcaklıktaki artışla daha hızlı reaksiyona 
girer, ve  
4) Odadaki havalandırma. 

Buna rağmen bu faktörler üzerindeki havadaki iyon sayısının etkisi (gradient), nem, reaksiyonlar, 
havalandırmanın rolü hakkında veri bulunmaktadır.  
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Mobil iyonizörlerin etkisi konusunda mevcut çalışmalar bu zamana kadar yeni bir 

bileşenin oluşmasına değil bir bileşenin azaltılmasına yönelik olmuştur. Aşağıdaki üç 

örnek iç ortam havasında neler olabileceğini göstermektedir.  

Örnek 1. Formaldehit ortadan kaybolur ve yeni bağlantılar oluşur.  

İlk örnek formaldehitli. Formaldehit CH2O kimyasal formülüne dayanmaktadır. Bu tamamen 
okside olur ve sonra CO2 ve H2O oluşur (bakınız 6. reaksiyon).  Normal bir oksidasyon 
reaksiyonunda 7. Reaksiyonda gösterildiği gibi formik asit (HCOOH) oluşur. Ancak radikaller 
varsa 'monohydroxymethyl hydroxoperoxide’ gibi bileşenler oluşabilir (bakınız 8. Reaksiyon).  
Bu organik peroksitler grubu pek istenen veya istenmeyen madde oluşturabilir [24]. 

Ful formaldehit oksidasyonu: 

Normal formaldehit oksidasyonu: 

Inorganik peroksit oluşumu: 

Örnek 2. Esansiyel bir yağ radikallerle hafif bir reaksiyonda  yeni bileşenler oluşturur. 

Diğer bir örnek D-limonözüyle reaksiyondur. Bu turunçgillerde bulunan ve koku ve tad için 
yaygın olarak kullanılan bir esansiyal yağdır. Iyonizasyonla oluşan peroksit radikalleriyle bu 
bileşen lime aldehyde (IPOH) ve  4-acetyl-methylcyclohexane (AMCh) gibi bileşenler oluşturabilir 
[25]. Bu maddeler havada yeni aerosol parçacıklar oluşturur. Daha sonra bu parçacıklar biraraya 
gelerek ikincil organik aerosollar oluşturabilir. Bu aerosolların insan sağlığı üzerine etkileri halen 
bilinmemektedir. 

Örnek 3. İçeri giren dış ortam kontaminantları. 

Son olarak, içeri girebilen dış ortam havasında bulunan maddeler bulunmaktadır. 

[i.a. 26].  Bu bileşenlerden biri nitrojen mono-oksittir (NO). Bu bileşen halihazırda 

başka bir bileşenle reaksiyona girmez. Ancak superoksit ve peroksit radikalleri 

içeren iyonize bir havada bu bileşen nitrojen oksit oluşturmak için reaksiyona 

girebilir (NO2), bakınız reaksiyon 9. 

İç ortam havasında NO2 konsantrasyonundaki artış istenmez. 

(Negatif) iyonlar iç ortam havasında uçucu organik hiperkarbonların,VOC, azalmasına yardımcı 

olabilir çünkü yeteri kadar yüksek bir konsantrasyonda bu bileşenler tamamen CO2 ve H2O’ye 

okside olabilir. Ancak karboksilli asit gibi diğer bileşenler de oluşması muhtemeldir. Bu tamamen 

iç ortam havasının içeriğine dayanmaktadır. İç ortam havasında NO konsantrasyonundaki artış 

da görülebilir. Ancak bu reaksiyonda havadaki iyon miktarının etkisi, nem, dahil olan 

reaksiyonlar veya havalandırmanın rolüne dair veri bulunmamaktadır.  
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Mobil iyonizörlerin verimlilikleri hakkındaki mevcut çalışmalar şu ana kadar yeni bir bileşenin 
oluşmasına değil bir bileşenin azalmasına odaklanmıştır.  
Bu negatif iyonların dahil olduğu pek çok reaksiyonun değişik muhtemel uygulamaları olduğu gerçeğini 
göz ardı etmez. Örneğin virüsler, fungi, bakteriler ve allerjenler gibi iyonizasyonla oluşan radikaller 
arasındaki  bu parçacıkların azalmasına neden olan reaksiyonlar istenen bir durumdur.  Yarı iletken 
teknolojisiyle iyoizasyon alanında sğregelen inovasyonlardan dolayı artık değişik alanlarda 
uygulamalara dair sınırlama kalmamıştır. Örneğin ışıklandırma ve negative iyonları birleştirerek, bir 
binanın herhangi bir yerinde ışıklandırma kaynağına sahip negatif yüklü iyonlar üretilebilir.  
 
Hayal mi Gerçek mi?  
Negatif yüklü iyonların muhtemel uygulamaları hakkında genellikle negatif iyonların havanın vitamini 

olduğu belirtilmektedir. Genellikle sağlıkla ilgili olarak dağlık alanlardaki negatif iyon 

konsantrasyonlarına referansta bulunuyoruz. Stresin azaltılması, başağrısı, yorgunluk ve 

depresyona karşı çözüm olabilir. Negatif iyonların seretonin hiperfonksiyon sendromunu engellediği 
belirtilmektedir.  Mutluluğu arttıran serotonin seviyelerini arttırır. Bu yeni güneş, solunum katalizörü 

ve sihirli bir lambadır. Albert Einstein bile bu çözümü önermiştir ! Bunlar iyonizasyon ekipmanları 

üreticilerinin söylemleridir [7, 16, 27-32]. Bu üreticiler için çözüm iç ortam havasının 

iyonizasyonudur. Sorun bunların gerçek olup olmadığıdır çünkü yukarıda belirtilen gerçeklerin pek 

çoğu gerçek anlamda yeteri kadar incelenmemiştir.  

Buna ragmen iç ortam havasında pozitif etkiler negative iyonlara yüklenmektedir [33]. Sonuçta 
daha temiz bir iç ortam daha rahat ve sağlıklı bir ortam anlamına gelir.  
Negatif iyonların insan sağlığı üzerinde doğrudan pozitif etkileri ispatlanmamışsa da bu cihazları 
evlerine getiren insanlar pek çok web sitesinde ve forumlarda pozitif etkilerini rapor etmişlerdir. 
İyonizasyonun gerçekten insanlar ve hayvanlar üzerinde doğrudan etkisi olup olmadığını gösteren 
ileri araştırmalar yapılmalıdır.  

Sonuç 

Havanın iyonizasyonu, daha sağlıklı bir iç ortam için çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Havanın 
temizlenmesinden asıl sorumlu olanlar iyonizasyon prosesi sırasında oluşan super oksit 
radikalleridir, bunlar peroksit radikalleri oluşturmak için reaksiyona girerler. Buna ek olarak pek 
çok iyonize hava bileşenleri oluşabilir.  

Parçacıklar 

İyonize hava etkin bir şekilde havadaki parçacıkları çıkarabilir. Halen yüklü küçük parçacıklar 

zemine çekilir veya duvarların üzerinde son bulurlar.  Parçacıklar kümelenir büyür ve bu nedenle 

daha fazla kütle kazanır. Sonuçta bu parçacıklar zeminde son buluyor görünse de bu 

kanıtlanmamıştır.  

Paçacıklar ve havalandırma 
Havalandırma iç ortam havasından parçacıkların çıkartılmasındanönemli bir rol oynar.Ancak 
havadaki parçacıkların çıkartılmasında havalandırma ve iyonizasyon arasındaki ilişki konusunda 
net bir açıklama bulunmamaktadır.  

Kokular olarak organic bileşenler  

İyonize hava organic moleküllere bölünür bu şekilde diğerlerinin yanı sıra hem istenen hem de 

istenmeyen kokular ortadan kaldırılır. İyonizasyonla oluşan radikaller (superoksit veya peroksit 

radikaller ) seçici değildir ve havada karşılaştıkları herşeyle reaksiyona girer. Bu nedenle sporlar, 

virüsler ve alerjenlerle de reaksiyona girer. 
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Konsantrasyon 

Havadaki superoksit ve peroksit radikallerin konsantrasyonu her zaman mevcut kirlilik 

konsantrasyonundan büyük olmalıdır. Havadaki superoksit ve peroksit radikallerin konsantrasyonu 

kirlilik konsantrasyonundan düşükse o zaman istenmeyen bileşenler çoğalabilir. Bu da hava 

iyonizasyonunyal temizlenen bütün alana ve komşu alanlara nufüs eder. Malesef iç ortam havasında 

yeni oluşan bu bileşenlerin negatif iyonların konsantrasyonuyla ilişkisine dair çok az yayın 

bulunmakta veya hiç bulunmamaktadır.   

Harmonizasyon 

Hollanda ve Avrupa’da hava iyonizayonunun kalitesini ve verimini ölçmek için standart metotlar 
bulunmamaktadır. Bu da pazarda bulunan değişik cihazların kaliteleri arasında karşılaştırma yapmayı 
zorlaştırmaktadır. Oluşan iyonların konsantrasyonu ölçen sadece tek bir Japon standardı JIS B 9929 
bulunmaktadır. Bu standart iyonizasyonun gerçek hava temizleme etkisini açıklamaya yardımcı 
olmamaktadır. Bu kısa sürede böyle bir standardın geliştirilmesi açısından büyük bir öneme sahiptir.  

Beklentiler 

Kalan pek çok soruya rağmen hava iyonizayonun bir geleceği bulunmaktadır. Hava iyonizayonu 
metodu iyi kontrol edilirse iç ortam havasının konforu artırılabilir. İyon üreten ışık lambaları gibi 
inovasyonlar buna katkıda bulunsa da ışığın sürekli açık olduğu asansörler, kamu alanlarındaki ve 
iş yerlerindeki sigara içme alanları, kirli çevre yollarının, otobüslerin ve trenlerin yanındaki evler ve 
okulları düşünün. İyonizasyon tuvaletler, tozlu odalar, tavuk çiftlikleri ve bunun gibi kötü 
havalandırmanın olduğu alanlardaki havayı etkin bir şekilde pozitif olarak etkiler.  
Bunlar virüslerin ve bakterilerin etkin şekilde yok edilebileceğine dair belirtilerdir. Ancak bunun 
sağlanması için daha fazla araştırma gerçekleştirilmelidir. Eğer bu pozitif ispatlanırsa, uygulamalar 
sınırsız olacaktır. Hastaneler ve kültürel mirasın korunmasına yönelik sektörleri düşünün. Örneğin 
geçici depolarda hassas arşiv materyallerinin korunması gibi.  

Teşekkürler 

Bu yayın İç İşlleri Bakanlığı ve Freshlight desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Lara M'Rabet’e (Slim2) 

yardımları için teşekkürü borç bilirim.  



P 9/10 – Article for TVVL Magazine: www.tvvl.nl 

Consulted literature 

1. Gustafsson, H., Building materials identified as major sources for indoor air pollutants. 1992, 

Swedish Council for Building research: Stockholm. p. 72. 

2. Buchbauer, G., et al., On the Odour of Old Books. Journal of Pulp and Paper Science, 1995. 

21(11): p. J398-J400. 

3. Uhde, E. and T. Salthammer, Impact of reaction products from building materials and 

furnishings on indoor air quality--A review of recent advances in indoor chemistry. 

Atmospheric Environment, 2007. 41(15): p. 3111-3128. 

4. Kaspas, G.J., F.E. De Buisonjé, and A.J.A. Aamink, Ionisatie voor reductie fijnstofemissie 

uit pluimveestallen. Fase I: Inventarisatie. 2008, Animal Sciences Group Wageningen UR: 

Wageningen. 

5. Luts, A. and T. Parts, Evolution of negative small air ions at two different temperatures. 

Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 2002. 64(7): p. 763-774. 
6. Luts, A., et al., Some air electricity phenomena caused by waterfalls: Correlative study of 

the spectra. Atmospheric Research, 2009. 91(2-4): p. 229-237. 

7. Freshlight website. 2007 [cited 2009 30-09-2009]; Available from: http:// 

www.Freshlight.nl/. 

8. Hartman, D., Photocatalytic air cleaning J. Havermans, Editor. 2010, Telphone conference: 

Delft. 

9. Amuhanna, E., Dust control in livestock buildings with electrostatically-charged water spray. 

2007, Kansas State University: Kansas. 

10. Mayya, Y.S., et al., Aerosol removal by unipolar ionization in indoor environments. Journal 

of Aerosol Science, 2004. 35(8): p. 923-941. 

11. Yang, E., Oxygen delignification. The role of hydroxyl and superoxyde radicals, in 

Department of Pulp and Paper Chemistry and Technology. 1995, Royal Institute 

of Technology: Stockholm, Sweden. 

12. Koppenol,   W.H.,   Names   for   Inorganic   Radicals.   (IUPAC   Recommendations   2000). 
Pure Appl. Chem., 2000. 72(3): p. 437-446. 

13. Richardson, G., et al., Negative air ionisation and the production of hydrogen peroxide. 

Atmospheric Environment, 2003. 37(26): p. 3701-3706. 

14. Piazza, T., R.H. Lee, and J. Hayes, Survey of the Use of Ozone-generating Air Cleaners by 

the California Public. 2006, Survey Research Center, University of California: Berkeley, Ca. 

15. Zhang, J. and Z. Yu, Experimental and simulative analysis of relationship between ultraviolet 
irradiations and concentration of negative air ions in small chambers. Journal of Aerosol 

Science, 2006. 37(10): p. 1347-1355. 

16. AirSain. Negatieve ionen verbeteren luchtkwaliteit. 2009 [cited 2009 30-09-2009]; Available 

from: http://www.airsain.nl/index.cfm. 

17. Bolst, K., Prüfprotokoll IWK 07-009 Freshlight. 2008, Institut für Wärme-, Klima-& 

Verfahrenstechnik eV: Bochum, Germany. 

18. Cornelissen, H.J.M., Test Light Air luchtreiniger. 2008, TNO Bouw en Ondergrond: Delft. 
p. 21. 

19. Johansson, J.H.P., Dust coverage percent on collector of an air cleaner in comparsion to 

an inactive collector. 2001, SP: Boras, Sweden. 

20. LightAir. LightAir: LightAir Performance. 2009 [cited 2009 30-09-2006]; Available from: 

http://www.lightair.com/show.php?id=1038257. 

21. Hedström, A., Reduction Test of LightAir ionizing air cleaner. 2005, NIAQ, Nordiska Institut 

för Luftqvalitat AB: Stockholm, Sweden. 

22. Uk Lee, B., M. Yermakov, and S.A. Grinshpun, Removal of fine and ultrafine particles from 
indoor air environments by the unipolar ion emission. Atmospheric Environment, 2004. 

38(29): p. 4815-4823. 

23. Waring, M.S., J.A. Siegel, and R.L. Corsi, Ultrafine particle removal and generation by 

portable air cleaners. Atmospheric Environment, 2008. 42(20): p. 5003-5014. 



P 10/10 – Article for TVVL Magazine: www.tvvl.nl 

24. Gorse, R.A. and D.H. Volman, Analysis of mixtures of hydrogen peroxide and formaldehyde 

Analytical Chemistry, 1971. 43(2): p. 284. 

25. Ebersviller, S.M., et al., A Comparison of the Oxidation Products and Secondary Organic 

Aerosol Formation Potential of d d-Limonene and a Household Cleaning Product 

Containing d-Limonene, in Air and Waste Management Association 2006, AWMA: New 

Orleans, Louisiana. 

26. Havermans, J.B.G.A. and T.A.G. Steemers, Air pollution and its prevention, in Ageing and 

stabilisation of paper, M. Strlic and J. Kolar, Editors. 2005, National and University 

Library: Ljubljana. p. 165-179. 

27. 4Q-Air. Plasma en ionen. 2009 [cited 2009 30-09-2009]; Available from: http://www.4q-
air.nl/kennisbank/65-plasma-en-ionisatie. 

28. API-Verwarming. Luchtzuivering, Waarom Luchtreinigers. 2009 [cited; Available from: 

http://www.api-verwarming.nl/luchtzuivering/waarom_luchtreinigers/. 

29. Bioclimatic. Lucht ionisatie systemen. Een natuurlijke activatie van de lucht. 2009 [cited 

2009 30-09-2009]; Available from: www.bioclimatic.nl. 

30. Chi. Aromatherapie en luchtzuivering. 2009 [cited 2009 30-09-2009]; Available from: 

http://www.chiaromatherapy.com/. 

31. Nuon, Nuon Wonderlamp. 2007, Nuon. p. 39. 

32. TheCloud. The Cloud. 2009 [cited 2009 30-09-2009]; Available from: 

http://www.thecloud.nl/. 

33. Innogoods, Ionisatie: Dé oplossing tegen stress, hoofdpijn, lusteloosheid en depressies., in 

Libelle. 2006. 


