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TEMA SVETSMETODER OCH STRÖMKÄLLOR

Ljusbågen är ett plasma, vilket betyder att det är 
en gas som delvis består av laddade partiklar, joner 
och elektroner. Hos svetsplasman tillförs energi 
genom att en pålagd spänning får de ladd ade par-
tiklarna att röra sig mot katod och anod. Eftersom 
svetsning sker vid normalt atmosfärstryck så 
hinner inte de laddade partiklarna röra sig långt 
innan de kolliderar med andra atomer eller joner 
i gasen/plasmat. Det är vid dessa krockar som 
rörelseenerg i sprids och temperaturen hos plasmat 
ökar eller behålls högt. 

LJUS – EN KOLLISION
När kollisioner mellan atomer sker med hög energi 
(höga temperaturer) så kan atomernas elektro-
ner absorbera energi för att sedan släppa ut den 
i form av ljus. Ljuset kommer då att ha specifika 
våglängder, unika för varje grundämne. Detta gör 
att ljusets spektrum från en svetsbåge innehåller 
toppar som är unika för de grundämnen som finns 
i ljusbågen. En del grundämnen har mycket större 
sannolikhet att släppa ifrån sig ljus än andra, vilket 
bestäms av deras atomära egenskaper. Tack vare 
att mycket är känt för de atomära egenskaperna, 
går det att uppskatta temperaturen i ljusbågen ge-
nom att mäta den relativa intensiteten mellan vissa 
toppar i ljusbågens spektrum. 

SKYDDA ÖGONEN!
Som de flesta vet så är det inte nyttigt att utan 
skydd titta in i en ljusbåge. Inte nog med att ljuset 
har en väldigt hög intensitet, det innehåller förut-
om synligt ljus även ultraviolett och infrarött ljus. 
Ultraviolett ljus har högre energi och kortare våg-
längd än synligt ljus och infrarött har lägre energi 
och längre våglängd. För att skydda ögonen under 
svetsning så släpper inte svetsglas igenom UV- eller 
IR-ljus, då dessa våglängder kan orsaka skador på 
ögonen. Våra ögon är av naturen gjorda för att upp-
täcka synligt ljus. Detta gör även att ljusbågen inte 
får sin riktiga färg när man ser igenom svetsglas. 

Figuren ovan visar transmissionsspektrumet för 
ett normalt svetsglas. Det visar att även blått och 
rött ljus blockeras delvis och ljusbågen ser då mer 
grön ut än vad den egentligen är.

FÄRGEN AVSLÖJAR MATERIALET
Här kommer ett exempel på hur färgen på ljus-
båg en kan ge information om tillsatsmaterialet 
i bågsvetsning. Figur 2 visar två snarlika spek-
trum från automatiserad TIG-svetsning med två 
nickelbas-trådar (NiCrMo-3) som tillsatsmaterial. 
Det som skiljde sig i svetsningen av dessa två 
trådar var att den ena, tråd A, gav en tydligt mer 
grön ljusbåge och en annorlunda svetsgodsyta 
och form, jämfört med tråd B. Spektrumen har en 
stor mängd toppar, där de flesta toppar på vänstra 
halvan av spektrum et kommer från nickel, krom 
och mangan. De flesta av topparna vid längre 
våglängder kommer från skyddsgasens argon. 
De två spektrum en skiljer sig endast för ett få 
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Figur 1. En graf som visar hur transmittansen beror på 
våglängd en hos ljuset för ett typiskt svetsglas. Ljus 
i det ultra violetta (UV) området samt det infraröda 
området blockeras. Blått och rött synligt ljus blockeras 
delvis. Detta gör att ljusbågen generellt får en grönare 
ton genom ett svetsglas än vad den egentligen har. 

Att en ljusbåge sänder ut ljus ligger kanske 
bokstavligt i dess natur. Men var kommer 
ljuset ifrån och vad kan det berätta?

”... ljusets 
spek trum från 
en svetsbåge 
innehåller 
toppar som är 
unika för de 
grundämnen 
som finns i 
ljusbågen.”
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antal toppar, varav en ligger vid det gröna 
området (520 nm våglängd). Dessa toppar 
visar sig stämma väl överens med ämnet 
magnesium, vilket skulle betyda att ljus-
båg en för tråd A innehöll mer magnesium 
än ljusbågen för tråd B. 

En kemisk analys av trådarna visade att 
tråd A innehöll 230 ppm magnesium och 
tråd B innehöll 23 ppm. Även om det är 
en tiofaldig skillnad, så är det fortfarande 
relativt låga halter. Anledningen att så små 
skillnader i magnesium blir så tydliga i 
ljusbågen kommer dels av den relativt låga 
kokpunkten för magnesium, dels av dess 
atomära egenskaper.

Figur 2. Insamlade spektrum från automatiserad 
TIG-svetsning med två nickelbastrådar, benämn-
da A och B. Den enda markanta skillnaden mellan 
de två spektrumen är att A visar tydligt högre 
intensitet för de toppar i spektrumet som repre-
senterar magnesium, jämfört med B. 

Figur 3. Spektrumen för de två trådarna multi-
plicerade med transmittansen för svetsglas i figur 
1. De visar spektrumen efter att ljuset passerat 
ett svetsglas. Det blir då tydligt att skillnaden i 
intensitet för magnesiumtoppen i det gröna om-
rådet blir mer framträdande, vilket förklarar den 
uppfattade skillnaden i färg hos ljusbågen.
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Att ljusbågen för tråd A såg grönare ut 
förklaras av att en av topparna för mag-
nes ium ligger precis i det gröna våglängds-
området. Om man sedan även räknar in 
hur spektrumet ser ut när det passerat 
svetsglaset, figur 3, så ser man att skill-
naden blir än tydligare och just denna topp 
blir mer framträdande. Då magnesium 
fungerar som slaggbildare vid svetsning så 
kan även skillnaden i magnesiumhalt mel-
lan trådarna rimligtvis förklara skillnaden 
i svetsgodsyta och form i detta fall. 
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