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Jonisering 

Syftet med jonisering av luft är att påverka partiklars laddning och få dem att klumpa ihop sig 
(aggregera) och falla till marken (sedimentera). Experiment utförda i slutet rum har visat på att 
denna aggregering och sedimentering verkligen sker, och ytorna blir då smutsiga av 
sedimenterade partiklar. Det i sin tur leder till att man måste städa mer frekvent. 
 
Om man höjer effekten på joniseringsapparaturen för mycket kan det bli en viss ”överladdning” 
vilken försvinner. Vid för hög spänning och otillräcklig ventilation så bildas det ett överskott av 
ozon, vilket man kan känna lukten utav. Ozon är luftvägsirriterande och kan bl.a. ge huvudvärk.  
 
Vad som händer med olika kemiska ämnen i luften då luften joniseras är inte klarlagt och det 
återstår många frågetecken kring joniseringens luftrenande effekter. Mekanismerna för hur 
jonerna eventuellt renar luften har man inte tillräcklig kunskap om och det lämnar utrymme för 
spekulation. Det finns många olika joniseringsmetoder och typer av användningssätt, så 
resultaten från en viss typ av joniserande luftrenare betyder inte nödvändigtvis att effekten är 
densamma för en annan.  
 
I en rapport från Novia yrkeshögskola i Finland som ingått i ett EU-projekt om inomhusmiljö 
och hälsa har man undersökt specifikt typen rör-jonisering i ventilationskanaler. Rör-jonisering är 
energisnål, enkel att installera och påverkar inte ventilationsflöden. Tekniken avlägsnar partiklar, 
vilket är väldokumenterat i laboratorietester, men inte under verkliga förhållanden. Ozon bildas, 
vilket kan vara ett problem. Vidare så är reningsmekanismerna svåra att kontrollera. Den 
luftrenande effekten baseras på att det sker kemiska reaktioner, och dessa påverkas bl.a. av 
reaktionstid, luftfuktighet och temperatur. Den dokumenterade kunskapen inom detta område är 
bristfällig, t.ex. vilka ämnen som bildas när en förorening försvinner, och kan detta mätas i så fall. 
Luften kan upplevas bättre men det kan vara svårt att tekniskt mäta vad som egentligen händer. 
Kunskapen om reaktiv kemi i inomhusmiljö och hur den påverkar hälsan är begränsad.  
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