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WP�YW ZJONIZOWANEGO POWIETRZA 

NA ORGANIZM LUDZKI

Streszczenie

Wp!yw zjonizowanego powietrza na organizm ludzki zale"y od wielko#ci jonów i ich biegunowo#ci 

oraz koncentracji ich w powietrzu, a tak"e od w!a#ciwo#ci $ zykochemicznych no#ników jonów (aero-

zole, bakterie). G!ównym %ród!em energii jonizuj&cej atomy i moleku!y gazów wchodz&cych w sk!ad 

powietrza atmosferycznego jest promieniowanie emitowane przez pierwiastki radioaktywne znajduj&ce 

si' w powietrzu i skorupie ziemskiej. 

Z du"& doz& ostro"no#ci nale"y podchodzi* do sztucznej jonizacji w pomieszczeniach, w których nie 

dokonano liczbowo pomiarów ich koncentracji.

W celu wyeliminowania zagro"e+ mikrobiologicznych w uk!adach instalacji wentylacyjnej nale"y 

podda* powietrze skutecznej dezynfekcji. Jony ujemne powietrza przyspieszaj& reakcje biologiczne, 

a mianowicie poprawiaj& zdolno#* koncentracji, przyspieszaj& gojenie si' ran, zmniejszaj& uczucie 

bólu, ale z kolei przyspieszaj& wzrost komórek nowotworowych. Natomiast jony dodatnie powoduj& 

os!abienie, ból g!owy, ot'pienie, zwi'kszone zapotrzebowanie na tlen oraz wyst'puj&ce tak"e nierzadko 

objawy sucho#ci w ustach i jamie nosowej.

S owa!kluczowe:!jony ujemne, jony dodatnie, organizm ludzki, zagro"enia mikrobiologiczne, dezyn-

fekcja powietrza

WPROWADZENIE

Wp!yw zjonizowanego powietrza na organizm ludzki zale"y od wielko#ci jonów 

i ich biegunowo#ci oraz koncentracji ich w powietrzu, a tak"e od w!asno#ci $ zyko-

chemicznych no#ników jonów (aerozole, bakterie). Unosz&ce si' w powietrzu py!y i 

bakterie maj& zasadniczo !adunek dodatni. Przebywanie w zapylonym powietrzu, w 

którym jest przewa"aj&ca liczba jonów dodatnich, powoduje uczucie senno#ci i zm'-

czenia oraz pogarsza koncentracj'. Cz!owiek jest generatorem du"ych jonów dodatnich 

co szczególnie zauwa"a si' w pomieszczeniach sal konferencyjnych i widowiskowych 

[Pe!ech A.; 2009]. 

W stanie normalnym atomu, elektrony znajduj& si' na najbli"szych j&dra orbitach 

stacjonarnych. Wzbudzenie atomu wi&"' si' z przeniesieniem elektronu na orbit' wy"sz&, 

po!o"on& dalej od j&dra a wi'c odpowiadaj&c& wi'kszej energii. Wzbudzenie mo"e by* 

tak silne, "e elektron zostanie odrzucony poza stref' dzia!ania j&dra. To zjawisko nosi 

nazw' �jonizacji atomu�.
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W przypadku wodoru wzbudzonego jako nieprzezroczystego dla kwantów pro-

mieniowania serii Balmera (nie przepuszcza kwantów, lecz je poch!ania), towarzysz" 

przeskoki elektronów na orbity wy#sze, którym towarzyszy energia jonizacji wodoru. 

Do detektorów, których dzia!anie opiera si$ na zdolno'ci wywo!ywania jonizacji 

nale#" m.in. komora Wilsona i komora p$cherzykowa.

G!ównym *ród!em energii jonizuj"cej atomy i moleku!y gazów, wchodz"cych w 

sk!ad powietrza atmosferycznego jest promieniowanie emitowane przez pierwiastki 

radioaktywne znajduj"ce si$ w powietrzu i skorupie ziemskiej. Natomiast bezpo'rednio 

w otoczeniu cz!owieka jony mog" powstawa' w nast$pstwie przede wszystkim pracy 

urz"dze* grzewczych i elektrycznych. Ostatnio prowadzone badania naukowe nad uk!a-

dem jonowym powietrza pozwoli!y sformu!owa' wniosek, #e wielko%' jonizacji obok 

temperatury i wilgotno%ci powietrza, stanowi istotny parametr klimatu. 

OCENA KSZTA�TOWANIU SK�ADU JONOWEGO POWIETRZA

Pierwsze oceny, zmierzaj"ce do kszta!towania sk!adu jonowego powietrza przepro-

wadzono w pojazdach kosmicznych a nast$pnie w samolotach, statkach a tak#e budyn-

kach wyposa#onych w uk!ady instalacji wentylacyjno � klimatyzacyjnej. W nast$pstwie 

transportu (przesy!ania) powietrza przewodami wentylacyjnymi metalowymi, wyst$puje 

degradacja sk!adu jonowego powietrza.

Do najbardziej biologicznie czynnych jonów, nale#" g!ównie jony lekkie a mianowi-

cie: jony tlenu i dwutlenku w$gla. Ilo%' jonów dodatnich i ujemnych jest w przybli#eniu 

zrównowa#ona nad brzegami morza, w lesie. Na poziomie morza czyste powietrze 

zawiera w 1 cm3 %rednio 200÷400 jonów lekkich obu znaków [Wiszniewski A., 1997]. 

Ostatnio obowi"zuje powszechna opinia, #e optymalna zawarto%' jonów lekkich tj. jonów 

tlenu i dwutlenku w$gla, ujemnych i dodatnich powinna wynosi' 1000 jonów w 1 cm3 

powietrza (Nowikow W.; Sympozjum �Radiostacja 89�, Bydgoszcz). Z warto%ci liczbo-

wych podawanych przez wyspecjalizowane o%rodki badawcze, najbardziej wiarygodne 

wydaj" si$ tylko maksymalne dopuszczalne poziomy jonizacji (tab. 1).

Poziom jonizacji n+ n-

Minimalny, niezb!dny 400 600

Optymalny 1500�3000 3000�5000

Maksymalny, dopuszczalny 50 000 50 000

Tabela 1. Normy zawarto�ci jonów w powietrzu [Wiszniewski A., Baran M., 2001].

ODDZIA�YWANIE ZJONIZOWANEGO POWIETRZA   

NA CZ�OWIEKA

Jony ujemne powietrza przy%pieszaj" reakcje biologiczne a mianowicie poprawiaj" 

zdolno%' koncentracji, przy%pieszaj" gojenie si$ ran, zmniejszaj" uczucie bólu, ale z 
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kolei przy!pieszaj" wzrost komórek nowotworowych. W przeciwie#stwie do jonów 

ujemnych, jony dodatnie poprzez wdychanie powietrza zawieraj"cego ich nadmiar np. 

104 jonów/cm3, powoduj" os$abienie, ból g$owy, ot%pienie, zwi%kszone zapotrzebowanie 

na tlen oraz wyst%puj"ce tak&e nierzadko objawy sucho!ci w ustach i jamie nosowej 

[Ja!kowski J.; 1983].

 

WNIOSKI I ZALECENIA

Z du&" doz" ostro&no!ci nale&y podchodzi' do sztucznej jonizacji w pomieszczeniach w 

których nie dokonano liczbowo pomiarów ich koncentracji. Jonizacja powietrza jest zjawi-

skiem ( zycznym o poprzez zastosowanie aparatury pomiarowej, mo&liwym do zmierzenia. 

W celu wyeliminowania zagro&e# mikrobiologicznych w uk$adach instalacji wen-

tylacyjnej nale&y podda' powietrze skutecznej dezynfekcji. Podstawowym )g$ównym* 

zadaniem dezynfekcji instalacji wentylacyjnych i urz"dze# )centrali* jest d$ugotrwa$e 

oczyszczenie )odka&enie*, powietrza w taki sposób, aby nie stanowi$o gro+nego no!nika 

wirusów, bakterii oraz grzybów.

Zaleca si% stosowanie dezynfekcji powietrza z wykorzystaniem Promieniowej Joni-

zacji Katalitycznej )RCI* stosowanej szczególnie tam, gdzie dba$o!' o najwy&sz" jako!' 

powietrza stanowi kwesti% priorytetow" oraz w miejscach, gdzie uzyskanie tej jako!ci 

napotyka na problemy techniczne. Promieniowa Jonizacja Katalityczna )RCI* polega 

na wytworzeniu jonów ponadtlenkowych i wodorotlenkowych. Technologia jonizacji 

oparta jest na naturalnym procesie produkcji jonów do usuwania z powietrza nieczy-

sto!ci poprzez wytr"cenie elektrostatyczne. Jest to technologia ekologiczna polegaj"ca 

na wykorzystaniu !wiat$a lub elektryczno!ci niezb%dnej do wytworzenia z cz"stek tlenu 

kontrolowanej ilo!ci ozonu.

Ponadto Promieniowa Jonizacja Katalityczna zmniejsza poziom zapachu, dymu i 

szerokiego spektrum zanieczyszcze# znajduj"cych si% w powietrzu. 

Urz"dzenia stosowane do Promieniowej Jonizacji Katalitycznej )RCI* przy standar-

dowym u&ytkowaniu dostosowanym do wielko!ci pomieszczenia i wydatku powietrza 

nawiewanego emituj" dawk% nie wi%ksz" ni& ok. 40 5g/m3 = 0,02 PPM, co jest dwu-

krotnie ni&sz" dawk" ni& dawka dopuszczona przez Ministerstwo Zdrowia [Zarz"dzenie 

Ministra Zdrowia i Opieki Spo$ecznej z dnia 12 marca 1996 r.].
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EINFLUSS DER IONIESIERTEN LUFT AUF DEN MENSCHENORGANISMUS

Zusammenfassung

Der Ein& uss der ionisierten Luft auf den Menschenorganismus ist abhängig von der Ionengröße 

und ihrer Konzentration in der Luft, sowie von physikochemischen Eigenschaften der Ionenträger ( 

Aerosole, Bakterien). Die Hauptquelle der Energie für Atome und Moleküle der Gase, aus denen die 

Luft besteht, ist die von radioaktiven Elementen emittierte Strahlung aus der Luft und der Erdrinde. 

Sehr Vorsichtich sollte man mit der künstlichen Ionisierung in den Räumen umgehen, wo keine quan-

titative Berechnung der Ionenkonzentration durchgeführt wurde.

Um die mikrobiologischen Gefahren in Lüftungsanlagen zu eliminieren, soll die Luft erfolgreich 

desin' ziert werden. Negative Ionen beschleunigen biologische Reaktionen, nämlich verbessern die 

Konzentrationsfähigkeit, beschleunigen Wundenheilung, mildern Schmerzgefühl, dagegen beschleu-

nigen sie auch das Wachsen von Tumorzellen. Positive Ionen verursachen aber Abschwächung, 

Kopfschmerzen, Stumpfheit, Steigerung des Sauerstoffbedarfs und gelegentlich auftretende Mund- 

Nasenhöhletrockenheit. 

Schlüsselworte: negative Ionen, positive Ionen, Menschenorganismus, mikrobiologische Gefahren, 

Luftdesinfektion

IMPACT OF IONIZED AIR UPON HUMAN BODY

Summary

The impact of ionized air upon the human body depends on the size of ions, their polarity and 

concentration in the air as well as physicochemical properties of ion carriers (aerosols, bacteria). 

The main source of energy ionizing gas atoms and molecules forming the atmospheric air is 

radiation emitted by radioactive elements found in the air and the earth�s crust. 

A very cautious approach must be assumed when considering arti�icial ionization in rooms where 

their concentration has not been measured. 

In order to eliminate microbiological hazards in ventilation systems the air should be subject to 

effective disinfection. Negative air ions accelerate biological reactions, improve concentration 

ability, accelerate healing of wounds, reduce feeling of pain, however, they support growth of 

cancer cells. On the other hand, positive ions cause fatigue, headache, stupefaction, increased 

demand for oxygen and frequent symptoms of dryness in the mouth and nasal cavity.

Key words: negative ions, positive ions, human body, microbiological hazards, air disinfection


