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Abstract  

 The research presents an effective and efficient mechanism for treating air and improving its 

specifications by designing and manufacturing a portable and small environmentally friendly device 

that works by an electric reactor to produce negative ions, which vibrate in the air during the 

discharge of negative charges to work on the association of negative ions with pollutants that carry a 

positive charge and fall by gravity and oxidize  It decomposes and its effect diminishes and the 

production of small amounts of ozone works to kill pathogens without irritating the respiratory 

passages and lungs or causing side effects of living organisms. 
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 : الخالصة

ة لمعالجددة الاددوا  وتحسدديف مواعددفاتق تددف  ريددي تصددميم وتصددني  جاددا  محمددو  كفددو ليددة فعالددة وآيقدددا البحددث 

إلنتدداا االيونددات السددالبة الدد ي مواعددفات وقياةددات  اعددة ي ذيعمددب اواةددطة مفاتددب كاراددا   للبيئددة  عدددييعددرير الحجددم 

االملولدددات ذات الشدددحنة  تلدددر ارتبدددا  االيوندددات السدددالبة ليعمدددبيكدددون ااتدددفا ال فددد  الادددوا  الندددا  تفريددد  الشدددحنات السدددالبة 

نتدداا كميددات قليلددة مددف االو ون التدد  تعمددب إالموجبددة وتسددقع افعددب الجاذايددة االركددية وتتلكسددد وتتحلددب وي ددمحب تلليراددا و 

 . جانبية للكا نات الحية ال تراكأو تسبب  والر تيف أ التنفسيةتلر قتب مسببات المرض دون تايج الممرات 
 

 معالجة اوا  ، مولد أيونات ، وةع ملوث  الكلمات المفتاحية:

 

 المقدمة:. 1

إن  يددادة معدددالت التلددوث فدد  البيئددة التدد  تعددين فياددا اسددبب النشددا ات البشددرية الماتلفددة كددان لددق ا لددر المبا ددر 

و جسدديمات الربددار الصددريرة  ال ددارة والكدداراون تلددر جددودة الاددوا  حولنددا وارتفدداس نسددبة اكاةدديد الكبريدد  والنددايتروجيف

والجددراليم والفايروةددات المعديددة وميراددا مددف المركبددات والعناعددر ادى الددر الاددور الكميددر مددف االعددااات واالمددراض فدد  

تمليددات التعقدديم والتطايددر التدد  تجددري اددالمواد مددا و [1]عددعواة  ددفا ااوالددر تيف والجاددا  التنفسدد  لونسددان والكا نددات الحيددة 

ل تلددر ذلددح حيددث لددوحت الاددور اعددااات كميددرة احدداالت التحسددت والتادديج فدد  الجاددا  التنفسدد   اال يددة ايالكيم ممدداالل واكددحا

نتيجددة  يددادة نسددباا فدد  الاددوا  تددف الحددد المسددمول اددق ةددوا  كددان اددالتعرض المبا ددر للددرذاذ او االااددرة المتولدددة مناددا ود ولاددا 

  تمدد  ت اال ددرى وادد ا مدداآكددف الصددحية والمدددارن والمنشدد ارالددر الجاددا  التنفسدد   دد   فتددرات اةددتاداماا فدد  البيددوت والم

كاندد  جا حددة ت الجاددا  التنفسدد  وامددراض الددر تيف إذ اال ددارة اليددق فدد  كميددر مددف البحددوث والدراةددات حددو  اةددبا  اعددااا

 .  [2]تلر الق ا  تلر المرض ومسبباتق اصورة مبا رة دل  تلر تجف الع جات الكيمياوية ة  كورونا تجراة مرير
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 لبحث:االهدف من .2

الصددحية والادميددة  تآلاددوا  فدد  كميددر مددف المنشدد ا وتحسدديف مواعددفاتإجددرا  تمليددات المعالجددة يادددا البحددث الددر 

جف وامدداكف ترايددة العامددة وكدد لح فدد  المنددا ي المعتمددة والمرلقددة ومحاراددة مسددببات العفددف والددروا ل الكرياددة فدد  قاتددات الدددوا

فدد  تمليددات  ال ددارةتلددر جسددم االنسددان دون اةددتاداا الوةددا ب  لجددراليم والفايروةدداتوامددف تددللير الربددار  والتقليددبالحيوانددات 

 صديقة للبيئة.الومير التطاير الت  قد يكون لاا تللير ةلب  تلر الجاا  التنفس  والكا نات الحية اال رى 

 

 لجانب النظري:ا.3

 جاددا اواةددطة تحسدديف تمددف امددراض الجاددا  التنفسدد  التدد  تصدديب الكا نددات الحيددة يمكددف الوقايددة مناددا و ال ان كميددر

مددف البكتيريددا  وتعقيمددقالاددوا   تنقيددةتلددر مواعددفات الاددوا  والوةددع الدد ي تعددين فيددق حيددث تعمددب ادد   المنظومددة الصددريرة 

وفددايرون ةددارن  ( covid–19)كورونددا  ذلددح انددواسا  ت الفيروةددات امددا فدد  تاددا والفطريددات والعديددد مددف تدد ااجميدد  انو

(SARS ) لدددة جميددد  اندددواس ااال دددرى وتعمدددب تلدددر ا  الفيروةددديةاال فدددا  والتادددا  الكبدددد وميرادددا مدددف االمدددراض  ب دددلو

الطددد   فددد  الدددد ان ول  ددد الصدددحية وروادورات الميدددا  والدددروا ل الناتجدددة مدددف  فددد  المطدددااط والمطددداتم الدددروا ل الكريادددة

 .المنا  
 : [3] ة وا   يسيقسم التلوث ف  الاوا  الر اراعة انواس ر

a. .   التلوث البايولوج 

b. .   التلوث الكيميا 

c. .  التلوث الفيفيا 

d. .  التلوث اال عات 
 

a)   : التلوث البايولوجي 

ممددب الفايروةددات والبكتريددا  لألمددراضالكا نددات الحيددة الدقيقددة المسددببة  ا ديدداداسددبب ينددتج ادد ا النددوس مددف التلددوث 

ل مددا تكمددر فدد آوالطفيليددات التدد  تنتشددر فدد  الاددوا  وتنقددب العدددوى مددف  ددا  الددر  المنددا ي المرلقددة والبيددوت   ددر ومالبددا

 التاوية وا ا ما ةيتم معالجتق ف  ا ا البحث. اسبب قلة

b) : التلوث الكيميائي 

ل تددف  النقددب اكددب انواتادددا البريددة والجويددة والبحريدددة االنشددطة الصدددناتية وحركددة  ا ديددادينددتج ادد ا التلددوث مالبدددا

 الفراتية واالدما  وميراا مف االنشطة البشرية ال ارة ف  البيئة. اآلفاتواالنشطة الفراتية ف  مكافحة 

c) : التلوث الفيزيائي 

تطددرل الكميددر مددف معامددب السددمن  كميددات كبيددرة مددف الربددار والجسدديمات الصددلبة ونددواتج االحتددرا  الددر الاددوا  

ي فتدديدي الددر  يددادة نسددبة التلددوث حيددث تعتمددد  طورتاددا تلددر حجددم الجسدديمات فدد  الاددوا  وتطايراددا الددر امدداكف الجددو

تلددر  ال كبيددر ال لددرأالحددر  كمددا ان لمحطددات توليددد الطاقددة الكاراا يددة اعيدددة ف دد ل تددف الحددرارة العاليددة الناتجددة مددف افددران 

 يددادة معدددالت التلددوث الفيفيددا   اواةددطة الحددرارة التدد  تسددبب تسددايف الاددوا  الجددوي وقلددة االوكسددجيف او  ددرل نددواتج 

 احترا  الوقود المشرب للمحطات الر الاوا  الجوي و يادة معدالت الرا ات ال ارة فيق .
 

ل لوكالددة حمايددة البيئددة مكددف مددف   لاددا تحسدديف جددودة ي أةددان يا دد ( اندداث لدد ث  ر(USEPA االمريكيددة ووفقددا

 : [4]الاوا  وا  كما يل 

a) التحكم في مصادر التلوث وازالتها  (source control .) 

b) تحسين التهوية  ventilation improvement) . ) 

c) معالجة وتنقية الهواء  cleaning and purifying).) 

تقنيددة معالجددة الاددوا  ادد  الطريقددة الوحيدددة التدد  يمكددف اةددتاداماا فدد  االمدداكف المرلقددة والسدديطرة تلياددا اواةددطة اجاددفة 

 وتصنيعاا لا ا الررض . اعة يتم تصميماا  

تعددرا تمليددة المعالجددة للاددوا  الناددا تمليددة مصددممة للحددد مددف تددللير الكا نددات الحيددة الدقيقددة ممددب البكتريددا والفايروةددات 

طريدددات والكا ندددات االوليدددة والجرلوميدددة والجسددديمات الصدددلبة والربدددار والردددا ات ال دددارة مدددف  ددد   الق دددا  تليادددا او والف

 ا التاا او تافي اا اادا السيطرة تلر  طر اعااة النان او تلوث اال يا  و البيئة مناا .

 : [3]تنقسم تمليات معالجة الاوا  الر نوتيف

 ( : treatment)  physical  معالجات فيزيائية .1

 وتتم ااةتعما  الطر  التالية 

a) . اال عة فو  البنفسجية 

b) . التصفية والفصب 

c) . الحرارة الجافة 

d) . الحرارة الر بة 

 : (  (chemical treatment معالجات كيميائية .2
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والتطايددر فدد  الاددوا  ااةددتعما  الددر  يددة السددا لة والرا يددة التدد  تسددتادا فدد  تمليددات التعقدديم  وتشددمب كددب المددواد الكيميا

المبا ددر اواةددطة م دداات مصددممة لادد ا الرددرض او ااددار المددواد الكيمياويددة المتكددون تلددر السددطول المعالجددة ومالبددا 

تددتم مددا يكددون لادد   الطريقددة تددللير كبيددر تلددر تلددوث لاددوا  الناددا تكددون تالقددة فيددق ويمتددد تلليراددا الددر كددب الكا نددات الحيددة و

 ااةتعما  :

a) و  ممب االيمانو  والبرواانو   الكح. 

b) . الاالوجينات ممب الكلور واليود وحامض الايبوكلون ومشتقاتق 

c) . الميكسدات ممب االو ون وايروكسيد الايدروجيف و ارمنكنات البوتاةيوا 
 

 :  [5] فوائد التعقيم باألوزون

 بيئة.صديي للالية المطارة و مواد الكيمياليعتبر االو ون البديب المناةب ل .1

 تامب ميكسد قوي ادون اكرار جانبية . .2

 لار جانبية ةامة .آادون  يعتبر اكمر المواد فعالية .3

 .مكان اةتادامق وال يحتاا الر تافيف يكون انتاا االو ون ف  .4

 يقتب البكتريا والفايروةات والعفف والفطريات . .5

 يستادا ف  تعقيم الاوا  والما  والسطول الماتلفة  . .6

 : ي الجانب العمل.4

واال  س تلر كمير مف حاالت االعااة ف  امراض الجاا     الاوا   اعد التعرا مف الدراةات النظرية تلر  ر  معالجة 

وتحديد   مناا  والشفا   الع ا  و ر   العدوى  ونقب  المركر  تلر  الاوا   جودة  وتللير  االعااات    ر التنفس   مف  يادة  الوقاية 

 لة ف  عناتتاا وا  كما يل  :وحماية النان والبيئة جرى اتداد التصاميم ال  مة لصناتة المنظومة و تايئة المواد االولية الدا  

 مروحة لتدوير الهواء :  .1

المحيع   مف  الاوا   ةحب  تلر  تعمب  المامة  االجفا   مف  وا   المعالجة  ومعد   الجاا   حجم  تلر  المروحة  قطر  يعتمد 

 (  1موكل ف  الشكب رقم ) او  الاارج  الر المفاتب ودفعق الر  ارا الجاا  اعد المعالجة وكما

  
 (  1 كب رقم )

 مجهز القدرة :  .2

موكل   او يعمب تلر تفويد المنظومة االقدرة الكاراا ية ال  مة لتشريب كب المكونات دا ب الجاا  اصورة مستمرة وكما

 ( . 2ف  الشكب رقم )

 

 ( 2 كب رقم )
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 مفاعل انتاج االيونات السالبة :  .3

الر يسية ف  المنظومة يتكون مف  بقات معدنية متعددة ايناا فرامات يعتبر مفاتب انتاا االيونات السالبة مف المكونات 

 ( . 3موكل ف  الشكب رقم )  او عريرة لتدوير الاوا  وانجا  تملية المعالجة اتليف الاوا  لفترات  منية محدودة وكما

 

 (  3رقم  كب )

 :  مولد فولتيات الجهد العالي .4
ايف  الف فول   37يصب الر  المفاتب الكاراا   االجاد ال  ا لتكويف فر  جاد تا   يعمب مولد الجاد العال  تلر تجايف 

 ( 4موكل ف  الشكب رقم )او الصفا ل المعدنية لتلييف الاوا  المار   لاا وكما 

 

 
 (  4 كب رقم ) 

 متحسسات االوكسجين : .5

لمراقبة نسبة االوكسجيف وإ فا  الجاا  ف  حالة  لررض  يادة تامب االمان ف  تمب المنظومة تراع مستشعرات  اعة 

 ( .5موكل ف  الشكب رقم ) او وعو  نسبة المعالجة الر الحد المسمول اق وكما

 ( 5 كب رقم )
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 المؤقت الزمني : .6

ب حالة اواةطة لوحة  يعمب الميق  الفمن  تلر كبع تمب الجاا  وتحديد الفترة الفمنية المطلواة للمعالجة حسب ك

 ( .6موكل ف  الشكب رقم )ما او  السيطرة وك

  

 
 

 (6 كب رقم)

 

اعد االنتاا  مف تمليات تايئة المواد ا ولية جرى تجمي  أجفا  الجاا  وراطاا م  اع اا احيث تكون المنظومة جاافة للعمب  .7

 (. 7موكحة ف  الشكب رقم ) ا  وكما

 

 
 ( 7الشكل رقم )

 . النتائج والمناقشة:5

 المنظومة وتلليراا ف  تمليات معالجة الاوا  جرت التشريب التجريب  للجاا  االاطوات التالية: للتعرا تلر تمب  

)الجدران  أ -1 المعالجة مف ل ث منا ي وا    التشريب الجرا     –النواف     –   مسحات مف مرفة  قبب  الكاراا ية(  المفاتيل 

 الفح  المجاري تلياا ف  الماتبر.

المعالجة   -2 جاا   متواعلة  تشريب  ةاتات  لم ث  تشريب  ةاتة  لكب  الم لة  المنا ي  مف  مسحات  وا    مستمرة  اصورة 

 (1والحصو  تلر النتا ج الموكحة ف  الجدو  رقم )
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 ( 1جدول رقم )

 

Before Operation after 1 hour after 2 hour after 3 hour 

7 Bacteria 6 Bacteria 6 Bacteria 2 Bacteria 

18 Yeast 18 Yeast 16 Yeast 4 Yeast 

4 Mold 3 Mold 3 Mold 1 Mold 

4 Bacteria 4 Bacteria 3 Bacteria 1 Bacteria 

12 Yeast 10 Yeast 10 Yeast 4 Yeast 

1 Mold 1 Mold 0 Mold 0 Mold 

3 Bacteria 3 Bacteria 3 Bacteria 1 Bacteria 

9 Yeast 9 Yeast 8 Yeast 3 Yeast 

0 Mold 0 Mold 0 Mold 0 Mold 

 أ   مسحات مف مرفة المعالجة ف  تجراة لانية مف نفت المنا ي قبب التشريب . -3

4- ( متقطعة  اصورة  ولكف  المانية  التجراة  ف   الجاا   تشريب  م )10اتادة  تشريب  دقا ي  ول10(  ا فا   دقا ي  ةاتتيف  (  مدة 

 . ( 2موكل ف  الجدو  رقم ) او  كما والحصو  تلر النتا ج 

 

No. Swap Site 

Before Operation 
After Operation 

(1 hour) 

After Operation 

(2 hour) 

Number of 

Colonies 

Number of 

Colonies 

Number of 

Colonies 

1 Wall 

2 Bacteria 0 Bacteria 0 Bacteria 

4 Yeast 1 Yeast 0 Yeast 

1 Mold 0 Mold 0 Mold 

2 
Window 

Handle 

0 Bacteria 0 Bacteria  

3 Yeast 0 Yeast  

0 Mold 0 Mold  

3 
Electrical 

Switches 

0 Bacteria 0 Bacteria 0 Bacteria 

2 Yeast 1 Yeast 0 Yeast 

0 Mold 0 Mold 0 Mold 

 (2جدو  رقم )
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 ( 1موكل ف  الماطع )او أالارت النتا ج فعالية الجاا  ف  الق ا  تلر االحيا  المجارية ف  التشريب المستمر وكما  -5

 ا
 (1الماطع رقم )

المتقط  وكما   -6 التشريب  المجارية واوق  اقصر ف  حالة  الق ا  تلر االحيا   أكبر ف   النتا ج فعالية  موكل ف  االارت 

 (. 4-3-2الماططات )

 

 
 ( 2ماطع رقم)
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 ( 3)مخطط رقم 

 
 ( 4الماطع )

 االستنتاجات .6

 يمكف االةتفادة مف الجاا  ف  تمليات التعقيم  نق عديي للبيئة واديب تف اةتاداا المواد الكيميا ية . •

نا و لب اال فا  الت  تنتقب تف  ريي  رووك  وفايرون  الق ا  تلر وةا ب انتقا  االمراض المعدية والسارية ممب الفكاا  •

 الرذاذ والاوا  .

 االةتفادة مف الجاا  ف  تعقيم الميا  ف  تمليات تدوير الميا  المستادمة. •

 .الشكر والعرفان 7

وكافة الشكر والعرفان لكب مف ةاام ف  انجا  ا ا البحث متمم ل االسيد مدير تاا الشركة العامة لمعدات االتصاالت والقدرة  

 كادر قسم البحث والتطوير ف  الشركة والكادر الطب  ف  ماتبر الكولر للتحلي ت المركية ف  مدينة الموعب.
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