
Ozon är en hälsorisk vid 
gasbågssvetsning (GMAW)

Making our world more productive

Nils Stenbacka
Professor/IWE
Stenbacka Consulting



2Ozon är en hälsorisk vid gasbågssvetsning 

Ozonlagret som finns i stratosfären är fördelaktigt eftersom det 
absorberar en del av den skadliga ultravioletta solstrålningen som 
annars skulle nå jordens yta. Ozon kan även bildas vid jordytan på 
grund av olika luftföroreningar, som vid de hårt trafikerade motor-
vägarna i Centraleuropa. Gasen är då skadlig eftersom den angriper 
organiskt material, vilket leder till att växter kan skadas och/eller 
dö, till exempel. Ozon kännetecknas av sin kraftiga oxidationskapa-
citet som är betydligt högre än för kvävedioxid och kväveoxid.

Höga ozonhalter kan snabbt döda djur. Men även låga koncentra-
tioner kan vara skadliga. Hos en svetsare angrips slemhinnor och 
andningsvägar i första hand. Ozon har en tydlig karakteristisk lukt. 
En person med normalt luktsinne kan känna lukten av ozon vid 
halva nivågränsvärdet. Det är också på denna nivå som en svetsare 
kan börja uppleva olika typer av besvär.

NO har förmågan att ”äta upp ozon” innan det når svetsarens 
andningszon. Detta händer redan när ozon bildas vid ljusbågen. 
Reaktionen sker naturligt i ljusbågsprocesser, även om man inte har 
tillsatt NO i skyddsgasen. Genom NO-tillsatsen förstärks reaktionen.

Inverkan på människan

Genom att minska emissionen av ozon från ljusbågen minskar risken 
för att svetsaren utsätts för höga ozonnivåer i andningszonen. 
Omfattande undersökningar under 40 år (emissionssmätningar till-
sammans med koncentrationsmätningar i svetsarens andningszon) 
har bekräftat att kvävemonoxid i skyddsgasen minskar emissionen 
av ozon och att miljöbelastningen på svetsaren minskar.

Värdena i faktarutan är inte exakta angivelser utan kan variera 
avsevärt beroende på individ. Man misstänker att långvarig expo-
nering för ozon kan leda till kronisk bronkit och emfysem. Förutom 
ozon kommer svetsaren även att utsättas för kvävedioxid och 
kvävemonoxid. Den sammantagna effekten av O3 och NO2 bedöms 
med hjälp av den så kallade summaformeln. 

Symptom vid ozonexponering
• 0.05 ppm – man känner lukten av ozon
• 0.1 ppm – torrhet och irritation I slemhinnor och ögon
• 0.1 – 1.0 ppm – hosta, andnöd, pip och bröstsmärtor 
• 1.0 – 3.0 ppm – de ovan nämnda symtomen förstärks, 

förgiftning

Med GMAW (MIG/MAG, TIG och Plasma) bildas tre ”giftiga” gaser: kväveoxid NO, kvävedioxid 
NO2 och ozon O3. Av dessa gaser har ozon det lägsta gränsvärdet. Lukten av ozon känns redan 
vid halva gränsvärdet. På denna nivå börjar en svetsare uppleva olika besvär. Besvären ökar i 
omfattning och intensitet vid högre koncentrationer. Det kan vara torrhet och irritation i mun 
och svalg, irritation i ögonen, hosta, andfåddhet och bröstsmärtor etc. Problemen observerades 
redan på 1950-talet i England. Denna artikel handlar om hur emissionen av ozon vid gasbågs-
svetsning kan minskas genom en kontrollerad tillsats av NO i skyddsgasen, så att svetsarens 
exponering för ozon minskar.
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Exponering
Koncentration 
i andningszonen

Koncentration 
Andel partiklar 
och gaser per 
volymenhet luft

Emission
Total mängd partiklar och gaser som 
bildas på grund av svetsningen och 
som sprids i den omgivande luften

Sond
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2. Exponeringen är starkt beroende av små luftrörelser kring 
arbetsplatsen och varierar kraftigt från arbetsplats till arbets-
plats. Rökplymen kan lätt röra sig mot eller bort från svetsarens 
mask, figur 2.

3. Svetsarens arbetsställning har också en stark inverkan på expo-
neringen. Svetsarens huvud kan under olyckliga omständigheter 
hamna mitt i rökplymen.

4. Slutligen beror exponeringen också på svetsarens hjälm, dess 
utformning samt underhåll, hur den används, dess anslutning till 
huvudet etc.

Svetsarens exponering för ett visst ämne bedöms genom att man 
mäter koncentrationen av det berörda ämnet inom andningszonen, 
till exempel med en sond placerad inuti ansiktsmasken, figur 1. Ofta 
rapporteras ämnets genomsnittliga koncentration under ett tidsin-
tervall (t.ex. 15 minuter). Koncentrationen anges i ppm (delar per 
miljon) för gas och i mg/m3 för partiklar (svetsrök).

Exponering är koncentration av skadliga ämnen som svetsaren 
utsätts för i andningszonen, figur 1. För att bedöma arbetsmiljöbe-
lastningen är det relevant att studera exponeringen. Den styrs till 
stor del av fyra faktorer.

1. Den står i proportion till emissionen (utsläpp av skadliga ämnen 
per tidsenhet). När emissionen ökar också sannolikheten för att 
exponeras över gränsvärdena. Minskad emission är positivt.

Figur 1. Skillnad mellan exponering, 
emission och koncentration.

Faktorer som påverkar miljöbelastningen på svetsaren

Av de tre gaser som nämndes inledningsvis har ozon det lägsta 
gränsvärdet. Ur hälsosynpunkt är det mellan 5 och 20 gånger mer 
ohälsosamt än kvävedioxid och kvävemonoxid om man tar hänsyn 
till skillnaderna i nivågränsvärden.

Ozon och kvävedioxid har en liknande toxisk effekt. Detta har 
observerats vid experiment på både försöksdjur och människor. 
Men de kritiska koncentrationerna av de två gaserna skiljer sig 
avsevärt. Den övergripande hälsoeffekten för ämnen med liknande 
toxisk effekt kan beräknas enligt summaformel (vedertagen av 
arbetsmiljömyndigheterna):
HE = C1/G1 + C2/G2 + … Cn/Gn

Cn betecknar halten för ett uppmätt ämne och Gn anger 
nivågränsvärdet (NGV) för detta ämne. Med tanke på 
nivågränsvärdena (NVG) för O3 och NO2 kan följande anges:
HE = CO3/0.1 + CNO2/0,5 

Den totala effekten av ozon- och kvävedioxid (miljöbelastning) 
på en persons hälsa bestäms således av summan av 
gasens relativa koncentrationsvärden med hänsyn till deras 
nivågränsvärden (NVG).

Summaformeln

 Kemiskt namn *NGV8Hr  ppm

Ozon O3 0,1

Kvävedioxid NO2 0,5

Kvävemonoxid NO 2,0

*Nivågränsvärden   
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Antalet partiklar och gaser som bildas vid svetsstället anges med 
emissionsvärdet (emissionen till omgivningen) dvs den mängd som 
alstras per tidsenhet. Emissionsvärden anges som ml/min för gaser 
och mg/sek för partiklar. För att minska inverkan av okontrollerbara 
variationer görs mätningar på ett standardiserat sätt i en rökbox 
(t.ex. Brite Fume Box).

Resultaten från ett stort antal mätningar av ozonutsläpp visar tydligt 
att svetsprocessen, svetsparametrarna, skyddsgasen etc är mycket 
viktiga för emissionen av ozon och att den kan variera kraftigt 
(mellan 1-100 gånger). Emissionstalen kan relateras till sannolik-
heten att bli exponeras över nivågränsvärdet (NVG) för ozon.

Undersökningar visar att när emissionen ökar så ökar även sannolik-
heten för svetsaren att exponeras. Vid MIG-svetsning av exempelvis 
aluminium (Si-legerad), är sannolikheten för att utsättas för skadliga 
nivåer av ozon i genomsnitt 50%. Med TIG-svetsning av rostfritt stål 
kan den vara lika hög.

Med emissionsmätningar kan svetsmetoder, skyddsgaser etc. 
jämföras med deras relativa kapacitet för oönskad exponering 
för ozon.

Svetsröken eller plymen av gaser och partiklar som finns ovanför 
svetsstället stiger uppåt på grund av värme (figur 1). Inom och 
utanför plymen kan man genomföra koncentrationsmätningar. Vid 
dessa mätningar mäter man halten av visst ämne i en punkt.

Det är inte ovanligt att ozonkoncentrationen i mitten av plymen kan 
vara så hög som 10 ppm (100 gånger över gränsvärdet) och 0,5 ppm 
längre ut från mitten. En liten lateral rörelse kan orsaka stora skill-
nader i de uppmätta koncentrationsvärdena. En faktor som kompli-
cerar det hela ytterligare är att plymen lätt kan röra sig i olika rikt-
ningar runt svetsstället på grund av sidodrag, figur 2.

I exemplet i figur 2 böjs plymen ut cirka 30° från den vertikala linjen 
på grund av ett luftflöde med en hastighet av 0,08 m/s som träffar 

Figur 2. Ozonplymen kring ljusbågen kan påverkas av naturliga  
luftströmningar i lokalen. Mätningar visar att vid ogynnsamma 
förhållanden överskrids nivågränsvärdena för ozon i området 
runt svetsarens huvud.

Koncentrationsvärden kan vara vilseledande

Risken ökar med ökande emission

plymen, vinkelrätt från sidan. Luftflödet motsvarar en vindhastighet 
på 0,3 km/h och märks inte. En hastighet på 1 km/h märks knap-
past heller för en person. Vid denna vindhastighet rör sig löv lång-
samt och skorstensrök driver med vinden.

Koncentrationsvärdena i en viss punkt kommer därför att variera 
kraftigt på grund av små sidodrag och små lägesvariationer. Koncen-
trationsmätningar kan inte användas på ett tillförlitligt sätt för att 
jämföra svetsprocesser, skyddsgaser etc. Jämförelser mellan två 
mätningar kan därför vara vilseledande. Därför bör jämförelser av 
svetsprocesser etc alltid göras som emissionsmätningar.
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Vid gasbågssvetsning av stål, aluminium, koppar och titan produ-
ceras varierande mängder ozon, kvävemonoxid och kvävedi-
oxid. Särskilt hög ozon emission har uppmätts vid MIG-svetsning 
av aluminium (Si-legeringselektrod), men även vid MAG- och 
TIG-svetsning.

Nitrösa gaser bildas när luft värms till höga temperaturer. Kväve-
monoxid NO bildas av syre och kväve. Om luft passerar genom en 
elektrisk ljusbåge sker omvandlingen till NO snabbt. Reaktionen sker 
naturligt i alla gasbågssvetsmetoder när luft kommer in i ljusbågen. 
Vid normala temperaturer, när kvävemonoxid kommer i kontakt med 
syre, bildas kvävedioxid NO2.

Den ultravioletta strålningen är intensiv runt ljusbågen. Genom 
strålningen omvandlas en liten del av syret i luften runt ljusbågen 
till ozon O3. Särskilt vid gasbågssvetsning kan ozonbildningen bli så 
kraftig att den hotar svetsarens hälsa. Våglängder mellan 130-175 
nm är särskilt effektiva och kan effektivt skilja syre. Atomärt syre 
reagerar sedan med O2-molekyler och bildar syremolekylen O3 med 
tre atomer. Strålning med våglängder < 175 nm absorberas 99% 
inom ett avstånd av 2,5 mm runt ljusbågen.

Stora mängder ozon genereras alltså nära ljusbågen och stiger 
”uppåt” med luften, tillsammans med andra varma gaser och 
partiklar på grund av värmen runt svetspunkten. Endast en liten 
mängd ozon produceras längre bort från ljusbågen. Ozonkoncentra-
tionerna i avlägsna zonen (några meter från bågen) är cirka 1 000 
gånger lägre än nivåerna inuti plymen.

Ozon är instabilt i förhållande till syre. Men vid låga temperaturer 
och vid frånvaro av katalysatorer (som i svetsrök) bryts ozon lång-
samt ner. Ozonstabiliteten är därför tillräckligt stor för gasen att nå 
svetsarens andningszon.

Bildningen av ozon och nitrösa gaser

Det är välkänt att ozon reagerar med kvävemonoxid enligt följande: 
NO + O3 → O2 + NO2, (reaktion som studerats och beskrivits av Paul 
Crutzen, omkring 1970, och som ingick i Nobelpriset i kemi 1995), 
enligt vilken summaformeln ovan innebär att miljöbelastningen på 
svetsaren minskar. Även denna reaktion sker naturligt i alla ljusbåg-
processer. När NO avsiktligt tillsätts i skyddsgasen är det just denna 
reaktion man vill förstärka. Tricket är att tillsätta lite kvävemonoxid, 
men inte för mycket. Mängden ska vara precis tillräckligt för att 
reagera med det ozon som finns i plymen.

Figur 3. Ozonemission som en funktion av trådmatnings-
hastigheten (Brite Fume Box). Två olika skyddsgaser Ar + 
20% CO2, med och utan tillsats av 300 ppm NO. MAG-svets-
ning av kolstål (SG2-tråd 1,0 mm i diameter, gasflöde 15 
l/min). Punkterna anger genomsnittliga avvikelser och 
standardavvikelser.

Kvävemonoxid i skyddsgasen minskar 
ozonutsläppen
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Resultaten av emissionsmätningarna (Brite Fume Box) visas i figur 3. 
Mätningarna gällde MAG-svetsning av kolstål med två olika skydds-
gaser (Ar + 20% CO2), med och utan 300 ppm NO. Trådmatningen 
varierar från låga till höga värden. Mätningarna visade tydligt att 
ozonemission var hög i kortbågs- och spraybågsområdet och att till-
satsen av 300 ppm i skyddsgasen resulterade i en kraftig minskning. 
Det är i kortbågs- och spraybågsområdet som det finns en stabil 
ljusbåge med låg rökemission och därmed en hög ozonemission.

Reaktionen mellan avsiktligt tillsatt kväveoxid och ozon kan ge en 
ökad emission av NO2. Detta har observerats vid emissionsmät-
ningar. Den största fördelen är dock den minskade miljöbelast-
ningen tack vare lägre O3-emission. Värdet enligt summaformeln 
minskas. En förändring av NO2-nivån (med 300 ppm NO i skydds-
gasen) i en verkstadslokal är dessutom försumbar.
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Minskad emission av ett skadligt ämne innebär att sannolikheten 
för att exponeras över nivågränsnivåvärdet (NVG) minskar. Andra 
skyddsåtgärder bör också användas för att minska miljöbelastningen 
på svetsaren. Detta kan vara allmän ventilation, lokala utsug, 
friskluftsmask etc. Hur effektiva dessa är beror förstås på deras 
konstruktion, om de används korrekt, om det finns regelbundet 
underhåll och så vidare.

En större arbetsmiljöstudie genomfördes i Danmark. Studien var 
ett jämförande test av TIG-svetsning av rostfritt stål, med två olika 
skyddsgaser (Argon och Ar+ 300 ppm NO), på tre olika företag 
och totalt 12 olika arbetsplatser. Koncentrationerna av O3 och NOx 
mättes i svetsarens andningszon, dvs svetsarens exponering för 
ozon och NOx studerades i de två fallen.

Resultaten visade att ozonkoncentrationen i svetsarnas andningszon 
var över 0,1 ppm i 45% av fallen (under svetsperioden) när argon 
användes som skyddsgas. Sannolikheten för exponering över 
gränsvärdet var betydligt högre än i en liknande undersökning 
som genomfördes i Sverige på 1970-talet. Den genomsnittliga 

Figur 4. Värdena i summaformeln för ozon och nitrösa gaser, med argon och Ar + 
300 ppm som skyddsgas vid TIG-svetsning av rostfritt stål. Stapeln med Σ anger 
summaformelns totala värde i de två fallen. Samtliga värden relaterar till svetsa-
rens andningszon.

Miljöbelastningen på svetsaren reduceras

ozonkoncentrationen var 0,25 ppm O3 när argon användes som 
inert gas. Det blev betydligt lägre när Ar+ 300 ppm NO användes, 
nämligen 0,04 ppm eller mindre än hälften av maxgränsen.

Tester visar att huvuddelen av NOx är NO2 som bildats från reak-
tionen med NO och ozon.

Hälsobelastningen beräknades därför för varje enskilt fall enligt 
summaformeln. I genomsnitt var belastningen vid svetsning med 
argon istället för NO innehållande skyddsgas nästan fyra gånger 
högre. Den beräknade belastningen sjönk från 2,64 till 0,68. Det 
noterades även att NOx-halten i svetsarens andningszon ökade 
något när Ar + 300 ppm NO användes.

En statistisk analys gjordes av samtliga resultat. Utvärderingen 
(hypotesprövning) visade att vid användning av Ar + 300 ppm 
NO som skyddsgas var ozonhalten i svetsarens andningszon 
betydligt lägre jämfört med när argon användes. Förbättringen 
bekräftades statistiskt.
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Experimentella undersökningar av tillsatsen NOs inverkan på olika skyddsgaser 
har utförts av följande forskningsinstitutioner. Samtliga studier visar en tydlig 
minskning av ozon under gasbågssvetsning. 
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