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(Gas Welding)

จุดประสงครายวิชา เพื�อให

1. เขาใจหลักการเชื�อมแกส เหล็กกลาคารบอน แผนและทอ

2. มีทักษะในการเชื�อมแกส เหล็กกลาคารบอน แผนและทอ

3. มีทักษะในการเชื�อมแลนประสานโลหะชนิดเดียวกันและตางชนิด

4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. เชื�อมแกสเหล็กกลาคารบอนแบบเดินหนา (Forehand) และถอยหลัง (Back 

hand)

2. เชื�อมแกสแผนและทอเหล็กกลาคารบอน

3. เชื�อมแกส แลนประสานโลหะชนิดเดียวกันและตางชนิด

4. ตรวจสอบหาจุดบกพรองงานเชื�อมโดยวิธีการพินิจ

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับการเชื�อมแกสการแลนประสานแผนเหล็กกลาคารบอนโลหะ

ชนิดเดียวกันและตางชนิด ดวยเทคนิคการเชื�อมแบบ Forehand และ Backhand 

รอยตอชนรอยตอตัวที รอยตอแผนกับทอ ตําแหน3งทาเชื�อม 2F(PB), 3F(PF), 

4F(PD), 5F(PH), 1G(PA), 2G(PC), 3G(PF), 4G(PE) โดยปฏิบัติงานตามหลัก

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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หนังสือรายวิชา เชื�อมแกส รหัสวิชา 20103-2209 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุม

สมรรถนะวิชาชีพเลอืก เขียนขึน้ตามหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) พทุธศกัราช 2562 

ของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา เนือ้หาภายในแบงออกเปน 6 บท ประกอบดวย หลกั

การเบือ้งตนการเชื�อมแกสออกซีอะเซทิลนี การเชื�อมดวยแกสออกซอีะเซทลินี ลวดเชื�อมแกส 

ตําแหน3งทาเชื�อม รอยเชื�อม เทคนิคการเชื�อมแกส และการแลนประสาน ทุกบทเรียนจะมี

คําศัพทและกิจกรรมไวให เปนตน

สาํหรบัหนงัสือรายวชิานี ้ผูเขยีนไดใชเวลาในการศกึษาคนควา รวบรวม ปรบัปรงุเนือ้หา 

ใหเปนปจจุบัน โดยมีความมุงหวังที่จะใหเกิดประสิทธิภาพตอการเรียนการสอน และเปน

แนวทางสําหรับผูที่เริ่มจะศึกษา หรือผูที่ตองการขอมูลเพิ่มเติมเพื�อการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น

ระหวางการศึกษาการความรู

ผูเขยีนขอขอบคุณผูทีส่รางแหลงความรู และผูทีม่สีวนเกีย่วของตางๆ ซึง่เปนสวนสาํคญั 

ที่ทําใหเอกสารรายวิชางานเชื�อมแกส เลมนี้เสร็จสมบรูณเปนที่เรียบรอย และหากผูที่ศึกษา 

พบขอบกพรองหรอืมขีอเสนอแนะประการใด ขอไดโปรดแจงผูเขยีนทราบดวย จกัขอบคณุยิง่

                                                         ไทรทอง เรืองจํารัส



(5)

บทที่ 1 หลักการเบื้องตนการเชื&อมแกสออกซีอะเซทิลีน ........................ 1

แบบทดสอบกอนเรียนบทที่ 1 ................................................................................................. 2

1.1 หลักการเชื�อมแกส ............................................................................................................ 4

1.2 ความปลอดภัยในการเชื�อมแกส ...................................................................................... 5

1.3 เครื�องมือและอุปกรณเชื�อมแกส ..................................................................................... 9

1.4 สรุปทายบท ......................................................................................................................24

แบบฝกหัดทายบทที่ 1 ...........................................................................................................25

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 1 ...............................................................................................27

บทที่ 2 การเชื&อมดวยแกสออกซีอะเซทิลีน........................................... 29

แบบทดสอบกอนเรียนบทที่ 2 ...............................................................................................30

2.1 ความหมายของการเชื�อมดวยแกสออกซิเจนและแกสอะเซทิลีน .............................32

2.2 แกสเชื้อเพลิงที่ใชในการเชื�อมออกซีอะเซทิลีน ..........................................................33

2.3 ชนิดของเปลวไฟเชื�อมแกส ...........................................................................................35

2.4 สรุปทายบท ......................................................................................................................39

แบบฝกหัดทายบทที่ 2 ...........................................................................................................40

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 2 ...............................................................................................41



(6)

บทที่ 3 ลวดเชื&อมแกส ตําแหน*งทาเชื&อม รอยเชื&อม ............................ 43

แบบทดสอบกอนเรียนบทที่ 3 ...............................................................................................44

3.1 ลวดเชื�อมแกส .................................................................................................................46

3.2 ตําแหน3งทาเชื�อมออกซีอะเซทิลีน .................................................................................48

3.3 ตําแหน3งรอยเชื�อม ..........................................................................................................51

3.4 รอยตองานเชื�อม .............................................................................................................55

3.5 สรุปทายบท ......................................................................................................................58

แบบฝกหัดทายบทที่ 3 ...........................................................................................................59

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 3 ...............................................................................................60

บทที่ 4 เทคนิคการเชื&อมแกส ................................................................ 63

แบบทดสอบกอนเรียนบทที่ 4 ...............................................................................................64

4.1 ทิศทางการเชื�อมแกส .....................................................................................................67

4.2 องคประกอบการเชื�อมแกสออกซีอะเซทิลีน ................................................................69

4.3 สรุปทายบท ......................................................................................................................71

แบบฝกหัดทายบทที่ 4 ...........................................................................................................73

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 4 ...............................................................................................74

บทที่ 5 การแลนประสาน ....................................................................... 77

แบบทดสอบกอนเรียนบทที่ 5 ...............................................................................................78

5.1 หลักการแลนประสาน .....................................................................................................80

5.2 การแลนประสานดวยหัวเชื�อมแกส ..............................................................................80

5.3 รอยตอในงานแลนประสาน ...........................................................................................84

5.4 การเวนชองวางของรอยตอในงานประสาน .................................................................85

5.5 ขอดีของการแลนประสาน .............................................................................................85

5.6 ความปลอดภัยในการแลนประสาน ..............................................................................86

5.7 สรุปทายบท ......................................................................................................................86

แบบฝกหัดทายบทที่ 5 ...........................................................................................................88

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 5 ...............................................................................................89



(7)

บทที่ 6 การตัดโลหะดวยแกส ................................................................ 91

แบบทดสอบกอนเรียนบทที่ 6 ...............................................................................................92

6.1 หลักการตัดโลหะดวยแกส .............................................................................................94

6.2 แกสเชื้อเพลิงที่ใชในการตัดโลหะดวยแกส .................................................................95

6.3 เครื�องมือและอุปกรณในการตัดโลหะดวยแกส ..........................................................96

6.4 คุณลักษณะและคุณภาพของรอยตัดโลหะดวยแกส ............................................... 103

6.5 การตัดแผนเหล็กกลาคารบอนดวยมือ ...................................................................... 106

6.6 ความปลอดภัยในการตัดโลหะดวยแกส .................................................................... 110

6.7 สรุปทายบท ................................................................................................................... 110

แบบฝกหัดทายบทที่ 6 ........................................................................................................ 112

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 6 ............................................................................................ 114

ใบงานและแบบประเมินผลการปฎิบัติงาน ..........................................117

บรรณานุกรม ........................................................................................279



(8)



บทที่ 1 หลักการเบื้องตนการเชื่อมแกสออกซีอะเซทิลีน 1

1บทท่ี 

สาระสําคัญ
การเชื�อมแกสออกซอีะเซทลินีเปนการเชื�อมพืน้ฐานเบ้ืองตน ของงานชางอตุสาหกรรม 

ผูที่เริ่มศึกษาและปฏิบัติงานเชื�อมแกสจะตองศึกษาเครื�องมือและอุปกรณที่ใชในงาน

เชื�อมแกส ใหมีความเขาใจ เพราะเครื�องมือและอุปกรณที่ใชในงานเชื�อมแกสมีอยู

หลายชนิด แตละชนิดจะมีหนาท่ีและการนําไปใชงานที่แตกตางกันออกไป การใช

เครื�องมือและอุปกรณไดถูกตองจะสงผลใหงานเชื�อมมีคุณภาพและใชประโยชนได

มากที่สุด การใชเครื�องมืออุปกรณไมถูกตองเหมาะสม ขาดความระมัดระวังจะทําให

เกดิอนัตรายขึน้ไดในขณะปฏิบตังิาน และอาจเกดิการสญูเสยีในดานตางๆ ซึง่ผูปฏบิตัิ

งานจะตองเรียนรูถงึกฎความปลอดภัยในการเชื�อมแกส เพื�อทีจ่ะชวยลดอบุตัเิหตทุีจ่ะ

เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน 

สาระการเรียนรู
1. หลักการเชื�อมแกส

2. ความปลอดภัยในการเชื�อมแกส

3. เครื�องมือและอุปกรณเชื�อมแกส

จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายหลักการเบื้องตนเชื�อมแกสออกซีอะเซทิลีนไดถูกตอง

2. บอกความปลอดภัยในการเชื�อมแกสออกซีอะเซทิลีนไดถูกตอง

3. บอกหนาที่เครื�องมือและอุปกรณที่ใชในการเชื�อมแกสออกซีอะเซทิลีนไดถูกตอง

1



2   เชื่อมแกส 

คําชี้แจง: จงทําเครื�องหมายกากบาท (X) หนาขอที่เห็นวาถูกที่สุดลงบนกระดาษคําตอบ 

(เวลา 10 นาที) (10 คะแนน)

1. ปจจัยที่เปนมูลเหตุหลักของความไมปลอดภัยคือ

ก. คน     ข. เครื�องมือ

ค. เครื�องจักร    ง. อุปกรณ

2. งานเชื�อมแกสมีอันตรายจากสิ่งใดตอไปนี้

ก. เครื�องเชื�อม   ข. ความรอนจากเปลวไฟ

ค. อุปกรณที่ใชเชื�อม   ง. สถานที่ปฏิบัติงาน

3. การเชื�อมแกสหมายถึงขอใด

ก. กระบวนการเชื�อมโลหะแบบหลอมเหลวใชความรอนจากเปลวไฟ

ข. กระบวนการเชื�อมโลหะแบบชิ้นงานไมหลอมเหลวใชความรอนจากเปลวไฟ

ค. การเชื�อมโลหะที่อาศัยความรอนจากการอารกของประจุไฟฟา

ง. การเชื�อมโลหะที่อาศัยความรอนจากเตาเผาโลหะ

4. ถังบรรจุแกสอะเซทิลีนมีขนาดบรรจุตางๆ กัน แตมีแรงดันในถังเทาไร

ก. 150 ปอนดตอตารางนิ้ว  ข. 250 ปอนดตอตารางนิ้ว 

ค. 350 ปอนดตอตารางนิ้ว  ง. 450 ปอนดตอตารางนิ้ว

5. ปลั๊กนิรภัย (Safety Plug) ตัวโครงทําดวยทองเหลือง ตรงกลางมีรูทําดวยอะไร

ก. ทองแดง    ข. ทองคํา

ค. ตะกั่ว    ง. ดีบุก

6. เมื�อเกดิความรอนขึน้ในถงัเพิม่ขึน้เกนิเทาไรปลัก๊นริภยัจงึจะหลอมเหลวใหแกสไหลออกมา

ก. เกิน 415 ๐F (212.78 ๐C)  ข. เกิน 515 ๐F (268.33 ๐C)

ค. เกิน 615 ๐F (323.89 ๐C)  ง. เกิน 715 ๐F (379.44 ๐C)

แบบทดสอบกอนเรียนบทที่ 1



บทที่ 1 หลักการเบื้องตนการเชื่อมแกสออกซีอะเซทิลีน 3

7. อะซีโตน (Acetone) ที่บรรจุไวในถังอะเซทิลีนทําหนาที่ใด

ก. ปองกันการระเบิด  ข. ปองกันการรั่วซึมของอะเซทิลีน

ค. ดูดซึมแกสอะเซทิลีน ง. ดูดซึมแกสออกซิเจนที่ปนอยูในถัง

8. สาเหตุที่ถังออกซิเจนผลิตจากเหล็กหนาถึง 9 มิลลิเมตร เพื�อสาเหตุใด

ก. เพื�อใหบรรจุแกสไดมาก

ข. เพื�อใหทนแรงดันไดสูงถึง 2,200 ปอนดตอตารางนิ้ว

ค. เพื�อปองกันมิใหออกซิเจนกลายสภาพเปนนํ้าแข็ง

ง. เพื�อปองกันความรอนภายนอกเขาไปสัมผัสกับออกซิเจนในถัง

9. ชุดปรับความดันของอะเซทิลีนและออกซิเจนทําหนาที่เหมือนกันคือ

ก. ปองกันไฟยอนกลับเขาถังแกสทั้ง 2 ชนิด

ข. ปองกันมิใหความดันภายในถังลดลงและปองกันการรั่วซึม

ค. วัดความดันภายในถัง และปรับเพิ่มความดันนํามาใชงาน

ง. วัดความดันภายในถัง และปรับลดความดันนํามาใชงาน

10. ดามเชื�อมออกซีอะเซทิลีน (Oxy Acetylene Torch) มีกี่แบบ

ก. 1 แบบ   ข. 2 แบบ 

ค. 3 แบบ    ง. 4 แบบ



4   เชื่อมแกส 

1.1 หลักการเชื&อมแกส

การเชื�อมแกส (Gas Welding) คือกรรมวิธีการเชื�อมโลหะแบบหลอมละลาย โดยได

รบัความรอนจากการเผาไหมระหวางแกสเชือ้เพลิงกบัออกซเิจน หลอมละลายโลหะใหตดิกนั 

ดวยการเติมลวดเชื�อม (Filler Metal) หรือใหเนื้อของโลหะงานหลอมประสานกันเองโดยไม

ตองเติมลวดเชื�อม

ลวดเชื�อมแกส

ทิศทางการเชื�อม

หัวเชื�อม

กรวยไฟ

เปลวไฟ

แนวเชื�อม

นํ้าโลหะที่บอหลอมละลาย

รูปที่ 1.1 แสดงการเชื�อมแกส

แกสเชือ้เพลงิทีใ่ชมอียูหลายชนดิดวยกนั การเลอืกจะตองพจิารณาถงึความเหมาะสม 

ทั้งราคา ปริมาณความรอนที่ไดและผลที่จะเกิดกับโลหะงานน้ัน สําหรับแกสอะเซทิลีนนั้น

เมื�อเผาไหมกับออกซิเจน จะใหความรอนสูงสุดถึง 6,000 °F (3,316 °C) ซึ่งเหมาะแกการ

เชื�อมเหล็กและโลหะผสมตางๆ ซึ่งเรียกวิธีเชื�อมแบบนี้วา “Oxyacetylene” และเปนที่นิยม

ใชกนัในอตุสาหกรรมการเชื�อมโดยทัว่ไป สาํหรับความรอนทีไ่ดจากแกสเชือ้เพลิงแตละชนดิ

แตกตางกัน

               ตารางที่ 1.1 ความรอนสูงสุดของแกสเชื้อเพลิงชนิดตางๆ

ชนิดของแกสเชื้อเพลิง ความรอนสูงสุดโดยประมาณ

ออกซิเจน + อะเซทิลีน 3,316 °C หรือ 6,000 °F

ออกซิเจน + โพรเพน 2,500 °C หรือ 4,600 °F

ออกซิเจน + ไฮโดรเจน 2,400 °C หรือ 4,300 °F

อากาศ + อะเซทิลีน 2,500 °C หรือ 4,500 °F

อากาศ + โพรเพน 1,750 °C หรือ 3,200 °F
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1.2 ความปลอดภัยในการเชื&อมแกส

อันตรายที่เกิดจากการเชื�อมออกซีอะเซทิลีน ไดแก ความรอนจากเปลวไฟและการ

ระเบิดแกสเชื้อเพลิง เปนตน ดังนั้นเพื�อความปลอดภัยผูปฏิบัติงานเชื�อมควรปฏิบัติดังนี้ 

1. การจดัเกบ็ถงัอะเซทิลนีตองวางถังในแนวตัง้เทานัน้ หามวางแนวนอนโดยเดด็ขาด 

เพราะจะทําใหอะเซทิลีนที่บรรจุอยูภายในไหลออกจากถัง 

2. สถานที่จัดเก็บถังอะเซทิลีนและถังออกซิเจน ตองแยกออกจากกัน โดยมีผนังกัน

ไฟกั้นที่มีความสูงไมนอยกวา 1.50 เมตร มีปายบงบอกและปายขอหามหรือคําเตือนอยาง

ชดัเจน หองเกบ็มอีากาศถายเทไดสะดวก และถงัอะเซทลินีตองมโีซรดัเพื�อปองกนัไมใหถงัลม 

แกสออกซิเจน

ผนังกั้น

แกสอะเซทิลีน

รูปที่ 1.2 แสดงการเก็บวางถังอะเซทิลีนและออกซิเจน

3. การจัดเก็บวัตถุไวไฟ ไดแก สี ทินเนอร และนํ้ามัน ฯลฯ ตองหางจากถังอะเซทิลีน

อยางนอยไมตํ่ากวา 6 เมตร 

4. การวางถังบรรจุออกซิเจนและอะเซทิลีน ตองยึดผูกมัดใหติดกับผนังใหมั่นคงหรือ

วางบนรถเข็น โดยใชโซรัดเพื�อปองกันไมใหถังลม 

5. การเคลื�อนยายถังอะเซทิลีนและถังออกซิเจนที่มีแกสบรรจุเต็มถัง ตองมีหมวก

ครอบหัวถงัไวเพื�อปองกันไมใหวาลวหวัถังกระแทก และอาจทาํใหวาลวหวัถงัชาํรดุเสยีหายได 
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รูปที่ 1.3 แสดงการวางถังบรรจุออกซิเจนและอะเซทิลีนบนรถเข็น

6. กอนปฏิบัติงานเชื�อม ใหตรวจสอบรอยรั่วของแกสเชื้อเพลิงตามจุดตอตางๆ ของ

อุปกรณเชื�อม เชน รอยตอระหวางเครื�องปรับความดันแกสกับวาลวหัวถัง โดยใชนํ้าผสม

ผงซักฟอกหรือนํ้าผสมสบู 

รูปที่ 1.4 แสดงการตรวจสอบรอยรั่วของแกสตามจุดตอ

7.  กอนปฏบิตังิานเชื�อม ใหตรวจสอบเครื�องมอืและอปุกรณในการเชื�อมใหอยูในสภาพ

พรอมใชงาน หากพบเครื�องมือและอุปกรณชํารุดใหแจงครูผูควบคุมทราบ เพื�อดําเนินการ

แกไขหรือปรับเปลี่ยนกอนจึงปฏิบัติงาน
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8. การประกอบอุปกรณเชื�อมแกส เชน การประกอบเครื�องปรับความดันแกสกับถัง

ออกซิเจน หรือถังอะเซทิลีน หามทานํ้ามันหรือจาระบีเด็ดขาด เพราะอาจทําใหเกิดระเบิด

เมื�อไดรับความรอน 

9. การเปดวาลวหัวถังบรรจุอะเซทิลีน ใหหมุนประมาณ 1/4 รอบ แลวเสียบประแจ

คางไวที่วาลวหัวถัง เพื�อใหสามารถปดวาลวไดทันทีหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น 

รูปที่ 1.5 แสดงการเปดวาลวถังแกสอะเซทิลีน

10. หามปรับความดนัใชงานของดันอะเซทลินี เกนิกวา 15 ปอนดตอตารางนิว้ เพราะ

อาจทําใหอะเซทิลีนเปลี่ยนสภาพเปนแกสฟุงกระจายและเกิดการระเบิดได 

รูปที่ 1.6 แสดงการปรับความดันใชงานของอะเซทิลีน
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11. กอนเชื�อมทุกครั้งตองสวมเส้ือชุดปฏิบัติงานเชื�อมที่รัดกุม เพื�อปองกันความรอน

จากเปลวไฟและปองกันอันตรายอื�น เชน เสื้อหนัง ถุงมือหนัง แวนตาเชื�อมและรองเทา 

รูปที่ 1.7 แสดงชุดปฏิบัติงานเชื�อมออกซีอะเซทิลีน

12. ขณะทาํการเชื�อม หวัทพิรอนจะมีความรอนสะสมมากและอาจทาํใหเกดิการระเบดิ

ขณะเชื�อมได ดังนั้นควรหยุดเชื�อมแลวนําหัวทิปไปจุมนํ้าใหเย็นกอนจึงจะทําการเชื�อมตอไป

13. สถานที่ปฏิบัติงานเชื�อมตองมีอากาศถายเทไดสะดวก พื้นและผนังอาคารโรงงาน

ทําดวยวัสดุทนไฟ มีแสงสวางเพียงพอ ไมมีวัตถุไวไฟหรือสารไวไฟอยูบริเวณใกลเคียง 

14. สถานทีป่ฏบิตังิานเชื�อมตองมีเครื�องหมายแสดงขอบเขตการปฏิบตังิาน มกีารตดิตัง้ 

มีปายเตือนอันตรายไวใกลเคียงท่ีชัดเจน และมีการติดตั้งอุปกรณดับเพลิงไวบริเวณใกลๆ 

สามารถหยิบใชไดสะดวก 

15. การจดุเปลวไฟเชื�อมใหจดุดวยอุปกรณจดุเปลวไฟเทานัน้ และทศิทางพุงของเปลวไฟ 

เชื�อมใหหันออกจากผูปฏิบัติงานและบุคคลขางเคียงเสมอ

16. หลงัเลกิใชทาํงานใหทาํการปดวาลวหวัถงัอะเซทลินีและออกซิเจน แลวปลอยแกส 

ที่คางในเครื�องปรับและควบคุมความดันและสายเชื�อมออกใหหมด โดยใหเข็มวัดความดัน

ชี้ที่เลขศูนย 
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17. หลงัเลิกปฏบิตังิานเชื�อม ใหตรวจสอบบรเิวณพืน้ทีป่ฏบิตังิาน และบรเิวณใกลเคยีง

เพื�อใหแน3ใจวาไมมีการลุกติดไฟของวัสดุตางๆ 

18. เก็บเครื�องมือและอุปกรณในการเชื�อมใหเปนระเบียบเรียบรอย และทําความ

สะอาดพื้นโรงงานทุกครั้งหลังเลิกปฏิบัติงาน 

1.3 เครื&องมือและอุปกรณการเชื&อมแกส

เข็มแยงหัวทิพ

หวัทพิ

วาลวอะเซทิลีน สายอะเซทิลีน ความดันในถัง ความดันใชงาน

หองผสม วาลวออกซิเจน

สายออกซิเจน

ปรับความดันอะเซทิลีน

ปรับความดันออกซิเจนแวนตาเชื�อม

ที่จุดไฟ ถังแกสออกซิเจน

ถังแกสอะเซทิลีน

รูปที่ 1.8 แสดงอุปกรณเชื�อมแกส

อุปกรณจําเปนที่ใชกับการเชื�อมแกส มีดังนี้ 

1. ถังออกซิเจน    7. แวนตาเชื�อมแกส

2. ถังแกสอะเซทิลีน   8. เข็มแยงหัวทิพ

3. เครื�องควบคุมความดัน   9. ที่จุดไฟแกส 

4. สายเชื�อมแกส   10. ประแจ

5. หัวเชื�อมแกส   11. อุปกรณรักษาความปลอดภัย 

6. หัวทิปเชื�อมหรือหัวฉีด 
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1.3.1 ถังออกซิเจน (Oxygen Cylinder)

ถังออกซิเจน มีรายละเอียดดังนี้

1. คณุลกัษณะของถัง ถงับรรจุแกสออกซเิจน ผลติจากเหลก็กลาคารบอนสงู (High 

Carbon Steel) เปนถังที่ไมมีตะเข็บหรือผานกรรมวิธีการเชื�อม แตจะผลิตดวยกรรมวิธีการ

อัดขึ้นรูป แลวนําไปอบคืนตัวเพื�อลดความเครียดและใหมีความเหนียว ผนังทอมีความหนา

ประมาณ 9 มิลลิเมตร มีการบรรจุหลายขนาดตั้งแต 20 ลูกบาศกฟุต จนถึง 300 ลูกบาศก

ฟุต การบรรจุออกซิเจนจะอัดดวยความดันประมาณ 2,200 ปอนดตอตารางนิ้ว ที่อุณหภูมิ 

70 °F หรือ 21 °C ซึ่งทุกถังจะตองผานการทดสอบประสิทธิภาพ โดยการอัดนํ้าเขาไปดวย

ความดันประมาณ 2 เทา ของความดันบรรจุแกส คือประมาณ 3,360 ปอนดตอตารางนิ้ว  

ถังจะทาดวยสีเขียวหรือสีดํา เกลียวที่คอขวดใชประกอบเขากับมาตรวัดความดัน จะเปน

เกลียวขวาบริเวณคอขวดจะตอกตัวอักษร O
2
 เพื�อใหแน3ใจวาเปนแกสออกซิเจน 

รูปที่ 1.9 แสดงลักษณะของถังออกซิเจน
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2. ลิน้ปด–เปดถงับรรจแุกสออกซเิจน (Valve Oxygen Cylinder) จะประกอบ

อยูที่สวนบนของถังใชสําหรับปด–เปดแกสเมื�อตองการใชงาน ไดออกแบบไวเปนพิเศษเพื�อ

ใหสามารถทนตอความดันสูงภายในถัง ซึ่งจะทําดวยทองเหลือง จะประกอบดวยซีล (Seal) 

ปองกันแกสรั่ว 2 ชุด กั้นอยูโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ซีลหลัก (Main Seating Seal) เปนซีลที่ปด–เปดแกสโดยตรงเมื�อตองการนํา

แกสออกไปใชงาน

2. ซีลหลงั (Back Seating Seal) เปนซลีทีใ่ชปองกนัการรัว่รอบๆ แกนล้ินปด–เปด 

ขณะทําการเปด–ปดแกส

3. แผนปลอยแกสออกเพื�อความปลอดภยั (Safety Release Disc) จะทาํหนาที่

เปดทางใหแกสออก เมื�อแกสภายในถังรอนหรือมีความดันสูงเกินกวาที่กําหนดไว

       

ซีลหลัก

ซีลหลัง

ขอตอมาตรวัด

กานวาลว

แผนนิรภัย

ตอถงัออกซเิจน

  (ก) โครงสรางภายนอก                    (ข) โครงสรางภายใน

รูปที่ 1.10 แสดงลิ้นปด–เปด (Valve) ของถังบรรจุแกสออกซิเจน

1.3.2 ถังบรรจุแกสอะเซทิลีน (Acetylene Cylinder)

ถังบรรจุแกสอะเซทิลีน มีรายละเอียดดังนี้

1. คุณลักษณะของถัง ถังบรรจุแกสอะเซทิลีนที่ใชกันอยูในปจจุบันนี้ จะมีขนาด 

เสนผานศนูยกลางภายใน 304 มิลลเิมตร สงู 1,028 มลิลเิมตร โดยวดัจากฐานถงึคอถงับรรจุ

แกสได 275 ลูกบาศกฟุต ความดัน 250 ปอนดตอตารางนิ้ว ณ อุณหภูมิ 70 °F (21 °C)
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เนื�องจากถังแกสอะเซทิลีนบรรจุแกสดวยความดันตํ่ากวาออกซิเจนตัวทอจึงสรางขึ้น

จากการมวนแผนโลหะ และเชื�อมประกอบกันเปนถังแกส จะทาดวยสีเหลืองหรือสีนํ้าตาล 

บรเิวณคอถงัจะตอกอกัษรคําวา C
2
H

2
 เพื�อปองกนัการใชปะปนกบัแกสชนดิอื�นแกสอะเซทลินี

เปนแกสที่ติดไฟไดงายปลอดภัยจึงติดตั้งปลั๊กนิรภัย (Safety Plug) ไวที่บริเวณใตถังจํานวน 

2 ตัวและบริเวณคอถังอีก 2 ตัว เพื�อความปลอดภัยในการใชงาน

2. ปลัก๊นริภยัในทอแกสอะเซทลินี ประกอบดวยโครง (Body) ซึง่ทาํดวยทองเหลอืง

และมีรูตรงกลางสําหรับอัดโลหะที่มีจุดหลอมละลาย ณ อุณหภูมิตํ่า โดยทั่วไปนิยมใชตะกั่ว

ซึ่งมีจุดหลอมละลายที่อุณหภูมิ 415 °F (213 °C) เมื�อความดันหรือความรอนภายในถังเพิ่ม

ขึ้นเกินกวาที่กําหนดไว ตะกั่วนี้จะละลายและเปดทางใหแกสออกไป กอนที่ทอจะระเบิดหรือ

ทาํใหสวนอื�นเสยีหาย และถังแกสอะเซทิลนีทกุทอจะตองผานการทดสอบ โดยจะตองสามารถ

ทนตอแรงดันของนํ้าไดสูงถึง 800 ปอนดตอตารางนิ้ว โดยที่ทอไมแตกหรือรั่ว

     

รูปที่ 1.11 แสดงลักษณะของถังบรรจุแกสอะเซทิลีน
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เกลียว

โลหะจุด

โครง

รูปที่ 1.12 แสดงภาพตัดของเซฟตี้ปลั๊ก (Safety Plug)

               ที่มา : http://www.supradit.com/contents/metal 

3. การควบคมุแกสอะเซทลินี ภายใตความดนัทีม่ากกวา 30 ปอนดตอตารางนิว้ (psi) 

แกสอะเซทิลีนจะไมสามารถรักษาเสถียรภาพไวไดหรือควบคุมไมได ถาหากอุณหภูมิเกิน 

1,435 °C (2,615 °F) อาจจะเกิดระเบิดได จากคุณลักษณะของแกสอะเซทิลีนดังกลาวจึง

ควรนําแกสอะเซทิลีนไปใชที่ความดันไมเกิน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยง

การนําถังแกสอะเซทิลีนเขาใกลแหลงกําเนิดที่มีโอกาสทําใหเกิดประกายไฟ เชน บริเวณคัต

เอาตหรอืรอยตอและบรเิวณท่ีมคีวามรอนสงูกวาปกต ิโดยเฉพาะชดุเชื�อมแกสแบบแมนดโิฟ

ลด (Mandifold) ทอแยกหรือทอที่จะใหแกสอะเซทิลีนไหลผานไมควรใชทอทองแดง เพราะ

ทองแดงจะรวมตัวกับแกสอะเซทิลีนเปน Copper Acetyline ซึ่งจะทําใหเกิดการระเบิดได

จากคุณลักษณะของแกสอะเซทิลีนดังที่กลาวมาแลว จะตองบรรจุแกสลงในทอที่ 

ความดัน 220–225 ปอนดตอตารางน้ิว (psi) ซึ่งเปนการเสี่ยงตอการระเบิด เนื�องจากที่ 

ความดนั 30 ปอนดตอตารางนิว้ แกสจะควบคุมไมได เพื�อความปลอดภยัจงึตองนาํสารอะซโีตน  

(Acetone) ใสไวภายในทอ เพื�อใชในการดดูซมึแกสอะเซทลินีและเพื�อรกัษาเสถียรภาพ ดงันัน้ 

ภายในทอจะประกอบไปดวยวัสดรุพูรนุ เชน เศษหนิ (Monolithic Filler) หรอืไมหอม (Balsa 

Wood) และผงแอสแบสตอส (Fine Asbestos) กอนอื�นตองบรรจสุารรูพรุนเหลานีเ้ขาไปใน

ถงักอน แลวจงึบรรจุสารอะซีโตนและแกสอะเซทลินีเขาในทอภายหลงั สารอะซโีตนจะดดูซมึ

แกสอะเซทิลีนไดประมาณ 24 เทาของนํ้าหนักของตัวมันเอง จะเห็นวา สารรูพรุนอะซีโตน

และแกสอะเซทิลีนจะอยูรวมกันภายในถัง เมื�อเปดลิ้นนําแกสออกใชงาน แกสอะเซทิลีนจะ

แยกตัวออกมาเปนฟองลอยขึ้นและถูกนําออกไปใชงาน 



14   เชื่อมแกส 

อะซิโตน

อะเซทิลีนที่ถูกดูดซึม

วัสดุดูดซึม

รูปที่ 1.13 แสดงการลอยตัวขึ้นอยางรวดเร็วของแกสอะเซทิลีน

ขอควรระวัง มีดังนี้

 ๏ ถังแกสอะเซทิลีนจะตองผานการทดสอบตามมาตรฐานที่นํามาใชงาน 

 ๏ ถังแกสอะเซทิลีนที่เกิดการรั่วซึมหรือชํารุด ควรจะรายงานสงกลับคืนผูขายไมควร

แกไขเอง 

 ๏ แกสอะเซทิลีนที่ไมไดบรรจุอะซีโตนไมควรเก็บไวดวยแรงดันสูงเกิน 15 ปอนด

ตอตารางนิ้ว

 ๏ ถาตองการเก็บถังแกสอะเซทิลีนจํานวนมากในที่ใกลกับถังของออกซิเจน ตองทํา

ผนังชนิดทนไฟกั้นระหวางออกซิเจนและอะเซทิลีน 

 ๏ ถังอะเซทิลีนจะตองอยูในตําแหน3งตั้งเสมอ โดยเฉพาะขณะเปดวาลวใชงานหาม

นอนถังโดยเด็ดขาด เพราะจะทําใหอะซีโตนภายในถังแกสไหลออกมากับแกส

 ๏ หามเก็บถังอะเซทิลีนไวในที่มีความรอนสูง 

1.3.3 เครื&องควบคุมความดันแกส 

อุปกรณที่ใชสําหรับวัดความดันของแกสก็คือ เครื�องควบคุมความดันแกส ในหนาปด

นัน้จะบอกความดนัเปนปอนดตอตารางนิว้ การเลือกใชความดนัของแกสสาํหรบัเชื�อมและตดั

ขึ้นอยูกับขนาดของหัวทิพและความหนาของชิ้นงาน จะเห็นวาการใชความดันของแกสเพิ่ม

ขึ้นเมื�อเชื�อมหรือตัดงานที่มีความหนาเพิ่มขึ้น แตถาใชความดันแกสสูงเกินไป จะทําความ

เสียหายแกเครื�องควบคุมความดันและสายเชื�อมได



บทที่ 1 หลักการเบื้องตนการเชื่อมแกสออกซีอะเซทิลีน 15

หนาทีข่องเครื&องควบคุมความดนัแกส เครื�องควบคมุความดนัเปนหวัใจของระบบ

เชื�อมและตัดดวยแกส มีหนาที่ดังนี้ 

1. ลดความดันสูงจากแหลงกําเนิดใหตํ่าลงเพื�อนําไปใชงาน 

2. สามารถตั้งความดันใหไดตามตองการ 

3. ควบคุมอัตราการไหลของแกสใหสมํ่าเสมอ

4. ปองกันไฟกลับเขาถัง 

การแบงชนดิเครื&องควบคุมความดนัแกส เครื�องควบคมุความดนัทีใ่ชในการเชื�อม

แกสมีอยูหลายชนิดดวยกัน ซึ่งมีทั้งชนิดประกอบเขากับถังแกสและทอสงแกส แตอยางไร

ก็ตาม เครื�องควบคุมความดันตางๆ นั้นแบงออกได 2 ชนิดใหญๆ คือ

1. เครื�องควบคุมความดัน 2 ขั้นตอน (Two–stage Regulators) เปนอุปกรณ

ที่มีการลดความดันของแกสกอนจะนําไปใชงานถึง 2 ขั้นตอนคือ ในขั้นตอนแรกลดความดัน 

สูงจากถังบรรจุแกส ดวยแรงสปริงที่ตั้งมาจากโรงงานผูผลิต เชน ออกซิเจนความดันสูง

ภายในถังบรรจุประมาณ 2,200 ปอนดตอตารางนิ้ว ในขั้นตอนแรกจะลดใหเหลือประมาณ 

200 ปอนดตอตารางนิ้ว และในขั้นตอนที่สองลดจาก 200 ปอนดตอตารางนิ้ว ใหเหลือตาม

ความตองการท่ีจะนํามาใชงาน เครื�องควบคุมความดนัชนดินีส้ามารถจายแกสออกไปใชงาน

ไดสมํ่าเสมอดีกวาแบบขั้นตอนเดียว

2. เครื�องควบคุมความดันขั้นตอนเดียว (Single–stage Regulators) เครื�อง

ควบคมุความดนัชนดิขัน้ตอนเดยีว จะทําหนาทีล่ดความดนัสงูจากถงับรรจแุกส เปนความดนั

ตํ่าที่นําใชงานเพียงขั้นตอนเดียวเทานั้น โดยปรับที่สกรูปรับความดันเครื�องควบคุมความดัน

ชนดินีม้รีาคาถกูกวาชนดิ 2 ข้ันตอน และใหอตัราการไหลของแกสคงทีพ่อควร การเชื�อมโดย

ใชหัวเชื�อมหลายหัวพรอมกันที่ตองการปริมาณของแกสสูง ควรเลือกใชเครื�องควบคุมความ

ดันแบบขั้นตอนเดียว ซึ่งใหปริมาณการไหลของแกสสูงกวาชนิด 2 ขั้นตอน
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  รูปที่ 1.14 แสดงเครื�องควบคุมความดัน          รูปที่ 1.15 แสดงเครื�องควบคุมความดัน

             แกสแบบ 2 ขั้นตอน                               แกสแบบขั้นตอนเดียว

เครื&องควบคุมความดนัออกซิเจนและอะเซทิลนี เครื�องควบคมุความดนัแกสโดย

ทัว่ไปจะประกอบสาํเรจ็มาจากโรงงานผูผลติ พรอมทัง้บรรจกุลองเพื�อไมใหเสยีหายขณะขนสง 

ถาหากชํารดุกไ็มควรแกไขเอง เครื�องควบคุมความดนัออกซเิจนและอะเซทลินีประกอบดวย

อุปกรณสําคัญ ดังตอไปนี้ 

เกจวัดความดันตํ่า

เกจวัดความดันสูง

เกจวัดความดันสูง เกจวัดความดันตํ่า

สกรูรับความดัน

ขอตอทางออกแกส หัวตอแกส

หัวตอแกส

สกรูรับความดัน

ขอตอทางออกแกส

                      (ก) ออกซิเจน                             (ข) แกสอะเซทิลีน

รูปที่ 1.16 แสดงเครื�องควบคุมความดัน

1. หัวตอแกสเขา (Inlet Connection) มีลักษณะเหมือนนัตหกเหลี่ยม รูในเปน

เกลียวใชตอเพื�อประกอบเครื�องควบคุมความดันเขากับวาลวหรือถัง หัวตอแกสนี้ทําเกลียว

ตามมาตรฐาน CGA (Compressed Gas Association) ซึ่งกําหนดเปนตัวเลขตามชนิดของ

แกส เชน CGA 510 เปนมาตรฐานสําหรับอะเซทิลีนและโพรเพน CGA 540 เปนมาตรฐาน

เกลียวตอสําหรับออกซิเจน เกลียวตอของแกสทั้งหลายจะเปนเกลียวซาย และที่นัตของ
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เกลียวจะบากเปนรองตัววีไวโดยรอบนัตหกเหลี่ยม สวนเกลียวตอออกซิเจนจะเปนเกลียว

ขวาทั้งหมด หัวตอทางเขาแกสจะตองปราศจากฝุน สิ่งสกปรก นํ้ามันและจาระบี สําหรับฝุน

และสิ่งสกปรกสามารถกําจัดออกไดโดยใชผาเช็ด แตถาเปนนํ้ามันและจาระบี ตองทําความ

สะอาดโดยวิธีเคมี 

2. สกรปูรบัความดนั (Pressure Adjusting Screw) มหีนาทีค่วบคมุปรมิาณการ

ไหลและความดันของแกสที่ไหลไปยังสายเชื�อมและหัวเชื�อม เมื�อหมุนสกรูตามเข็มนาฬกา 

สกรูจะไปกดสปริงวาลว เครื�องควบคุมความดันก็จะปลอยใหแกสไหลผานไปยังสายเชื�อม

และหัวเชื�อม แตถาหมุนสกรูทวนเข็มนาฬกาแรงที่กดสปริงก็จะสั้นลง จนในที่สุดวาลวที่อยู

ภายในเครื�องควบคุมแกสจะปด ไมยอมใหแกสไหลผานออกไปยังสายเชื�อมและหัวเชื�อมอีก 

3. เกจวัดความดันสูง (High-Pressure Gauge) เปนสวนประกอบของเครื�อง

ควบคมุความดนัแกสทีบ่อกความดันภายในถงั เกจวดัความดนัสงูของออกซเิจนจะตัง้ความดนั 

ไวประมาณ 4,000 ปอนดตอตารางน้ิว สําหรับเกจวัดความดันสูงของแกสจะตั้งประมาณ 

400 ปอนดตอตารางนิ้ว 

4. เกจวัดความดันตํ่า (Low-Pressure Gauge) ที่ประกอบอยูกับเครื�องควบคุม

ความดนัแกสจะบอกความดันทีจ่ายออกไปยงัสายเชื�อมและหวัเชื�อม เกจวดัความดนัตํ่าของ

ออกซิเจนทั่วไปจะตั้งความดันที่เกจไว 0-100 ปอนดตอตารางนิ้ว สําหรับเกจวัดความดันตํ่า

ของแกสอะเซทลินีจะต้ังไว 0-30 ปอนดตอตารางนิว้ แตจะใชงานทีค่วามดนัไมเกนิ 15 ปอนด

ตอตารางนิ้ว โดยจะมีขีดสีแดงไวเตือนอันตราย 

5. ขอตอทางออกแกส (Outlet Connections) เปนเกลยีวตวัผู (เกลยีวนอก) มรีู

ใหแกสผานอยูตรงกลางใชตอกบัสายเชื�อม เกลียวขอตอทางออกแกสอะเซทลินีจะเปนเกลยีว

ซาย สวนเกลยีวทางออกของออกซิเจนจะเปนเกลยีวขวา หามใชนํา้มนัหรอืจาระบหีลอลื�นโดย

เด็ดขาด และอยาใหหัวตอสกปรก

การบาํรงุเครื&องควบคุมความดนั เครื�องควบคมุความดนัแกสใชเปนอปุกรณสาํคญั

ที่ใชควบคุมความดันของแกสเพื�อปองกันอันตราย ดังนั้นตองใชอยางระมัดระวังและคอย

บาํรงุใหอยูในสภาพดเีสมอ ออกซิเจนถงึจะไมใชแกสเชือ้เพลิง แตอาจทําใหเกดิอนัตรายอยาง

รนุแรงได ถาทาํการเคลื�อนยายหรอืใชงานอยางไมถกูตอง ออกซเิจนทีใ่ชในงานอตุสาหกรรม

มีความบริสุทธิ์เกือบ 100% ถาสัมผัสกับประกายไฟฟาหรือสะเก็ดโลหะรอนแดงจะชวยลุก

ไหมอยางรวดเร็ว 
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การหลอลื&นเครื&องควบคุมความดนั บางคนเขาใจวาเครื�องควบคมุความดนัประกอบ

ดวยชิ้นสวนที่มีการเคลื�อนที่อยูหลายชิ้น จึงตองมีการหลอลื�นอยูบอยๆ ซึ่งความจริงแลว

ไมจําเปนตองหลอลื�นเครื�องควบคุมความดัน ถาตองการหลอลื�นก็สามารถทําได โดยชาง 

ผูชํานาญเทานั้น และหลอลื�นอุปกรณบางช้ินเทานั้น ดวยนํ้ามันหลอลื�นชนิดพิเศษ ปกติ

แลวการหลอลื�นเครื�องควบคุมความดันอาจทําใหเกิดอันตรายอยางรุนแรงโดยเฉพาะเครื�อง

ควบคุมความดันออกซิเจน 

การทําความสะอาดเครื&องควบคุมความดัน เครื�องควบคุมความดันแกสทุกชิ้น

จะตองมีชวงกําหนดเวลาในการทําความสะอาดและการบํารุงรักษาเพื�อปองกันปญหาที่อาจ

เกิดขึ้นได กอนประกอบเครื�องควบคุมความดันเขากับถังแกสควรเปดแกสไลฝุนละอองเพื�อ

ทําความสะอาดทุกครั้ง และตองตรวจเกลียวใหอยูในสภาพที่ดีเสมอ ถาหากเกลียวสวนใด

ชํารุดควรซอมหรือเปลี่ยนใหม และสวนประกอบภายในที่จะตองคอยดูแล ไดแก ชีตวาลว 

(Valve Seat) เมื�อประกอบเครื�องควบคุมความดันเรียบรอยแลว ขั้นตอไปตองตรวจสอบ

รอยรั่วของแกส ตามขอตอของถังแกส ขอตอสายและตัวเครื�องควบคุมความดันดวยนํ้าสบู 

1.3.4 สายเชื&อมแกส (Hose)

สายเชื�อมแกส มีหนาที่สงแกสอะเซทิลีนและออกซิเจนจากเครื�องควบคุมความดันไป

ยังหัวเชื�อม การดูแลบํารุงรักษาสายเชื�อมที่ดี จะชวยใหเกิดความปลอดภัย และการทํางาน

ที่มีประสิทธิภาพ สายเชื�อมที่ใชมีอยูทั้งชนิดสายเดียวและสายคู ซึ่งสามารถทนตอแรงอัดได

ถึง 400 ปอนดตอตารางนิ้ว

โดยทัว่ไปสายเชื�อมทําดวยวัสดสุงัเคราะหหรอืยางธรรมชาตผิสม โดยใชเสนใยไนลอน

หรือลินินถักเสริมความแข็งอยูภายในยาง ทําใหสามารถโคงงอไดและทนทาน 
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ฉนวนหุม

สายเชื�อมอะเซทิลีน

สายเชื�อมออกซิเจน
ไนลอนทนแรงดันสูง

ทอยาง

รูปที่ 1.17 แสดงโครงสรางของสายเชื�อมแกส

สายเชื�อมมีอยูหลายสี ซ่ึงแตละสีจะใชงานตางกันคือ สีเขียวหรือสีดําใชกับออกซิเจน

และขอตอทั้งหมดเปนเกลียวขวา สวนสายเชื�อมสีแดงใชกับแกสอะเซทิลีน และขอตอเปน

เกลียวซายทั้งหมด สําหรับนัตเกลียวซายจะบากเปนรองตัววีโดยรอบ สายเชื�อมที่ใชกันมี

หลายขนาดคือ ขนาดเสนผานศูนยกลางรูในตั้งแต 3/16, 1/4 และ 1/2 สวนความยาวตัด

แบงไดตามความตองการ 

ขอควรระวังในการใชสายเชื�อม มีดังนี้

 ๏ สายเชื�อมที่ผลิตออกมาจะโรยไวดวยแปงฝุน ดังนั้นควรเปาเอาฝุนแปงออกกอน

ใชงาน 

 ๏ อยาใหสายเชื�อมถูกเปลวไฟ สแลก และสะเก็ดไฟ 

1.3.5 หัวเชื&อม (Welding Torch)

หัวเชื�อมเปนอุปกรณหลักของการเชื�อมแกสที่เปนทางผานของออกซิเจน และแกส

อะเซทิลีนหัวเชื�อมประกอบดวยสวนใหญๆ ดังนี้ 

1. วาลวควบคุมการไหล (Control Valves) ในหัวเชื�อมจะมีวาลวควบคุมการไหล

อยู 2 ตัวคือ ตัวหนึ่งใชกับอะเซทิลีน ซึ่งตอประกอบไวกับตัวหัวเชื�อมที่เขียนวา “Fuel” และ

มีเกลียวตอเปนเกลียวซาย สวนอีกตัวหนึ่งใชกับออกซิเจน ซึ่งตอประกอบไวกับตัวหัวเชื�อม

ที่เขียนวา “Oxy” และเกลียวตอเปนเกลียวขวา 

2. ตวัหวัเชื&อม (Torch Body) เปนทอกลวงและมทีอแกสกบัทอออกซเิจนอยูภายใน 

หัวเชื�อมยังเปนที่มือจับสําหรับการเชื�อมแกสอีกดวย 
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3. หวัทพิ (Torch Head) เปนสวนหวัปลายสดุของหวัเชื�อม และยงัมเีกลยีวสําหรบั

ตอกับหองผสมแกส (Mixing Chamber)

วาลวควบคุมการไหลอะเซทิลีน

วาลวควบคุมการไหลออกซิเจน เกลียวตอสายเชื�อม

หัวทิพ

หองผสมแกส
ตัวหัวเชื�อม

รูปที่ 1.18 แสดงหัวเชื�อมแกส

หัวเชื�อมแกสแบงออกเปน 2 ชนิด ตามลักษณะแรงดันของแกสอะเซทิลีน เนื�องจาก

วาแกสอะเซทิลนีทีใ่ชกนัอยูทัง้ 2 ชนิดบรรจถุงัสาํเรจ็รปูทีม่คีวามดนัสงู ทาํใหสามารถควบคมุ

แรงดนัในการนาํออกมาใชงานแลวยังสะดวกตอการใชงาน แบงหวัเชื�อมออกเปน 2 แบบคอื 

1. ทอรชเชื&อมแบบความดันสมดุล (Equal Pressure Type) เหมาะสําหรับ

แกสทีม่คีวามดนัสงูและสามารถปรับใหแกสทัง้สองมคีวามดนัเทากนัไหลเขาสูหองผสมแกส 

โดยปกติใชกับถังบรรจุแกสสําเร็จซึ่งมีความดันสูง

ออกซิเจน
ทอรช

หัวทิพ

แกสเขาผสม
หองผสมแกส

วาลวอะเซทิลีน

ขอตอสายแกส

หองแกสผสม

แกสเขาผสม

วาลว

รูปที่ 1.19 แสดงทอรชเชื�อมแบบความดันสมดุล 
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2. ทอรชเชื&อมแบบหัวฉีด (Injector Type) โครงสรางภายในประกอบดวยหอง

ผสมแกส โดยทีป่ลายของทอสงแกสอะเซทิลนีจะอยูรอบๆ ขณะแกสออกซเิจนไหลผานหวัฉดี 

จะเกดิสญุญากาศดดูอะเซทิลนีเขาสูหองผสมแกสเปนแกสผสมออกสูหวัทพิ เพื�อใชงานตอไป 

หวัเชื�อมแบบนีส้ามารถใชกบัถงัผลิตอะเซทิลนีทีม่คีวามดนัตํา่ๆ ได (ตํา่กวา 1 PSI) ซึง่มเีกลียว

นอกท่ีกระบอกเชื�อม สําหรับตอเขากับขอตอของทอรชเชื�อม โดยจะออกแบบใหออกซิเจน

ความดนัสงูไหลผานไปอยางรวดเรว็ ทาํใหดดูเอาแกสอะเซทลินีไปดวยเพื�อรวมตวักนัในหอง

ผสมแกสกอนไปที่หัวทิพ

อะเซทิลีน

หองผสมแกส ออกซิเจน

กระบอกฉีด

วาลวออกซิเจน

วาลว

รูปที่ 1.20 แสดงลักษณะของทอรชเชื�อมแบบหัวฉีด

แรงดันสูง

แรงดันสูง แรงดูด
หองผสม

หัวฉีด เขาผสม

รูปที่ 1.21 แสดงระบบผสมแกสแบบหัวฉีด

1.3.6 หัวทิพเชื&อม (Welding Tip)

หัวทิพเชื�อมเหมือนกับทอทองแดงที่เจาะรูไว มีขนาดรูที่แตกตางกัน หัวทิพที่รูใหญจะ

ใหเปลวไฟใหญสําหรับหัวทิพขนาดเล็กจะใหเปลวไฟเล็ก ขนาดของรูทิพจะกําหนดเปนเบอร

โดยเบอรนอยขนาดรหูวัทพิเลก็ เบอรใหญขนาดรหูวัทพิใหญ เชน เบอร 0 จะเล็กกวาเบอร 1 

เปนตน หัวทิพจะใชงานตองทําความสะอาดและตองรักษารูใหกลมอยูเสมอ การเลือกขนาด

ของหัวทิพนั้นจะตองคํานึงถึงความหนาและชนิดของโลหะที่จะเชื�อม 
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              (ก) หัวทิพเชื�อมแบบความดันสมดุล            (ข) หัวทิพเชื�อมแบบหัวฉีด

รูปที่ 1.22 แสดงหัวทิพเชื�อม

1.3.7 แวนตาเชื&อมแกส (Welding Goggle)

แวนตาเชื�อมแกสเปนอุปกรณปองกันตาจากแสงเชื�อมและสะเก็ดไฟเชื�อม การเลือก

กระจกกรองแสงใหเหมาะสม เชน เลนสเบอร 4 ใชสาํหรบัตดัหรอืเชื�อมโลหะบาง เลนสเบอร 

5–6 ควรจะใชสําหรับการตัดหรือเชื�อมโลหะหนา หรือเชื�อมเหล็กหลอ เปนตน 

รูปที่ 1.23 แสดงแวนตาเชื�อมแกส

1.3.8 เข็มแยงหัวทิพ (Tip Cleaner)

เข็มแยงหัวทิพใชทําความสะอาดรูหัวทิพ โดยไมทําใหรูหัวทิพขยายใหญขึ้น และไม

ทําใหเกิดรอยขีดขวนตอผนังรูภายใน

รูปที่ 1.24 แสดงเข็มแยงหัวทิพ




