เชื่อมดวยแกสอยางไรใหปลอดภัย
การเชื่อมดวยแกส (Gas Welding)
การเชื่อมดวยแกสเปนขบวนการเชื่อมที่ไดรับความนิยมแพรหลาย โดยใชเปลวไฟจากแกสเชื้อเพลิงเปน
ตัวชวยใหความรอนแกโลหะชิ้นงาน จนกระทั่งชิ้นงานหลอมละลาย โดยจะใชวิธีเติมลวดเชื่อมหรือไมเติมลวด
เชื่อมก็ได ซึ่งเปลวไฟที่ไดนี้เกิดจากการเผาไหมของแกสเชื้อเพลิงกับแกสออกซิเจนจากบรรยากาศ หรือแกส
ออกซิเจนที่บริสุทธิ์จากแหลงตางๆ
แกสออกซิเจนและแกสอะเซทีลีนเปนแกสพื้นฐานที่ใชในการเชื่อมมากที่สุด โดยแกสออกซิเจนเปนตัว
ชวยในการเผาไหม และเหตุที่นิยมใชแกสอะเซทีลีนในการเชื่อม เพราะแกสอะเซทีลีนมีการเผาไหม ที่ใหความ
รอนมากกวาการเผาไหมของแกสชนิดอื่นๆ อุบัติเหตุที่เกิดจากการใชแกสเชื่อมที่พบบอยคือ ทอแกสระเบิด ทํา
ใหเจาของกิจการหรือลูกจางไดรับผลกระทบอยางมาก อาจทําให เสียชีวิต พิการ สูญเสียทรัพยสิน และอาจจะ
ถูกดําเนินคดีอีกดวย ดังนั้นเพื่อปองกันไมใหเกิดเหตุการณรายแรงขึ้น ผูปฏิบัติงานจึงควรมีความรูเกี่ยวกับขั้นตอน
การเชื่อมใหเกิดความปลอดภัยและนายจางจะตองมีมาตรการความปลอดภัยของอุปกรณที่เกี่ยวของกับการเชื่อม
ในที่นี้จะกลาวถึงองคประกอบตางๆของการใชแกสอะเซทีลีนและทอบรรจุแกสอะเซทีลีน ดังนี้

(1) แกสอะเซทีลีน (Acetylene) เปนแกสไฮโดรคารบอนชนิดหนึ่ง ซึ่งมีสูตรทางเคมี คือ C2H2 และสูตร
โครงสรางคือ H−C≡C−H ซึ่งตัวมันเองเมื่ออยูที่ความดัน 29.4 ปอนดตอตารางนิ้ว หรือมากกวานี้จะมีรูปราง
ไมคงตัว และอาจเกิดระเบิดขึ้นไดเมื่อไดรับการกระแทกเพียงเล็กนอย
แกสอะเซทีลีนที่ใชในการเชื่อมไดมาจาก 2 วิธี คือ จากทอบรรจุแกสโดยตรง และจากเครื่อง
กําเนิดแกส ซึ่งในโรงงานเชื่อมและโรงฝกงานของโรงเรียนสวนมากจะใชแกสอะเซทีลีนจากเครื่องกําเนิดอะเซที
ลีน ซึ่งประหยัดกวาหรือราคาถูกกวา เพราะแกสอะเซทีลีนสามารถผลิตไดจากปฏิกิริยาของแคลเซียมคารไบด
(CaC2)กับน้ํา ดังสมการ
CaC2 + H2O → Ca(OH)2 + C2H2
Ca(OH)2 → CaO + H2O
ในการใชและติดตั้งเครื่องกําเนิดแกสอะเซทีลีนจะตองปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย และตองตรวจสอบ
อยางระมัดระวัง สิ่งที่ตองระวังใหมากที่สุดคือ การเติมน้ํา การเติมแคลเซียมคารไบด และการถายกากของ
แคลเซียมออกไซด (CaO)ทิ้ง
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(2) ทอบรรจุแกสอะเซทีลีน (Acetylene Cylinder)
แกสอะเซทีลีนกอนบรรจุลงในทอ จะตองกรองและทําใหบริสุทธิ์กอน โดยปกติแลวในทอบรรจุจะมี
ความดันประมาณ 250 ปอนดตอตารางนิ้ว ดังนั้นการเก็บแกสนี้ภายใตความดันมักจะไมปลอดภัยถาความดัน
แกสสูงกวา 15 ปอนดตอตารางนิ้ว จึงตองมีวิธีการดังนี้
1. จะตองมีการบรรจุวัสดุซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับแกสอะเซทีลีนไวภายในทอกอน ซึ่งวัสดุที่ใชใน
การดูดซับแกสอะเซทีลีน คือ อะซีโตน หรือไลมซิลิกา (Lime Silica) หรือวัสดุอื่นๆที่มีคุณสมบัติคลายกัน
2. เมื่อบรรจุอะซีโตนลงในทอแลว ตอจากนั้นจึงอัดแกสอะเซทีลีนลงไป อะซีโตนที่บรรจุกอนแลวจะทํา
หนาที่ดูดซับแกสอะเซทีลีนไวอีกชั้นหนึ่ง โดยโมเลกุลของอะซีโตนจะแทรกอยูระหวางโมเลกุลของอะเซทีลีน
เพื่อปองกันมิใหอะเซทีลีนแยกตัวจนมีความดันสูง
ทอบรรจุแกสอะเซทีลีนจะสรางขึ้นโดยวิธีเดียวกับทอที่ใชในการบรรจุแกสออกซิเจน โดยกนทอทําให
เวาเขาและมีปลั๊กเพื่อความปลอดภัย (Safety Plug Fuse) ตออยู 2 ตัว โดยติดดวยเกลียว ตรงกลางของปลั๊กจะ
บรรจุดวยโลหะพิเศษทําหนาที่เปนฟวส ในกรณีที่ทอบรรจุแกสไดรับความรอนสูงๆ ฟวสจะหลอมเหลวปลอยให
แกสไหลออกมากอนที่ทอจะเกิดความดันสูงขึ้นจนเกิดการระเบิด ขอควรระวังที่สําคัญขณะทําการบรรจุแกสลง
ทอ คือ หากความดันภายในทอเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จะทําใหอุณหภูมิภายในทอสูงขึ้นจนอาจทําใหเกิดระเบิดได
แนวปฏิบัติเพื่อใหเกิดความปลอดภัย
1) การปด - เปดทอ
การปด – เปดทอบรรจุแกสอะเซทีลีน จะเปดดวยประแจบล็อกสี่เหลี่ยม โดยสวมเขากับลิ้นทอและหมุน
เปดเพียง 1/4 – 1/2 รอบเทานั้น และปลอยประแจคากานลิ้นไวตลอดเวลาขณะปฏิบัติงานอยู เพราะกรณีที่เกิด
อุบัติเหตุจะไดปดแกสไดทันทวงที ถาเปดมากกวา 1 รอบ จะทําใหสารอะซีโตนไหลตามแกสออกมาดวย ทําให
ยากแกการควบคุมรอยเชื่อม และจะทําใหประสิทธิภาพของเปลวไฟเชื่อมลดลง
2) การตั้งทอแกส
ขณะใชแกสอะเซทีลีนจากทอบรรจุจะตองตั้งทอตรงในแนวดิ่งเสมอ เพราะถาวางทอในแนวนอนจะทําใหอะซี
โตนไหลตามแกสออกมาดว ย ทําใหประสิทธิภาพของเปลวไฟเชื่ อมลดลง ในการใชแ กสอะเซทีลีน จะไม
สามารถนําเอาแกสออกจากทอเร็วเกินไปกวาพิกัดที่อะซีโตนจะคายแกสอะเซทีลีนออกมาได ถาพยายามที่จะเอา
แกสออกมาจากทอเร็วกวาพิกัด จะทําใหอะซีโตนปนเปอนมากับแกสอะเซทีลีน และไดเปลวไฟที่มีอุณหภูมิต่ํา
กวาเปลวไฟของออกซี่ – อะเซทีลีน ทําใหสิ้นเปลืองแกสมากกวาปกติ ดังนั้นจึงไดมีการปรับปรุงโดยใชระบบ
แมนนิโฟลดแกส คือการตอทอแกสอะเซทีลีนหลายๆทอเขาดวยกัน จะทําใหใชแกสอะเซทีลีนไดหมด และ
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ประหยัดการใชแกสสําหรับงานเชื่อม ในการติดตั้งระบบนี้สิ่งสําคัญคือ จะตองมีระบบปองกันไฟยอนกลับ และ
ทอที่ใช ควรใชทอทองเหลือง เพราะถาใชทอทองแดงจะถูกแกสอะเซทีลีนทําปฏิกิริยาในรูปของคอปเปอรอะเซที
ลีน ซึ่งเปนสารประกอบที่เปนอันตรายตอผูใช อาจจะทําใหผูใชมีอาการชักกระตุกได
3) ระบบการปองกันไฟยอนกลับ
ปจจุบันไดมีการปองกันระบบไฟยอนกลับโดยการติดตั้ง Flash back arrestor ไวตอจากเกยปรับความ
ดัน (Pressure regulator) หรือทางออกของตัวควบคุมแกส (Gas regulator) และที่หัวเชื่อมแกส (Torch)
อุบัติเหตุที่เกิดจากเปลวไฟยอนกลับไปในทออะเซทีลีนและกระตุนแยกอะเซทีลีน ทําใหทอนั้นอันตราย
มาก ไมเสถียร และเพียง 3 นาทีตอมาทออาจเกิดการระเบิดหลังจากเกิดเปลวไฟยอนกลับ
สาเหตุที่ทําใหเกิดเปลวไฟยอนกลับ มีดังนี้
1. การประกอบหัวเชื่อมแกสไมถูกตอง
2. การระบายแกสที่คางอยูในสายแกสและหัวเชื่อมแกสไมถูกตอง
3. ความดันที่ใชงานไมถูกตอง
4. เลือกใชหัว Tip ที่ตอกับหัวเชื่อมแกสไมถูกตอง
5. ทางเดินของแกสในหัวเชื่อมแกสอุดตัน
6. สายแกสชํารุด เมื่อมีการสปารค ทําใหเกิดการลุกไหมขึ้น
4) ถาเปลวไฟยอนกลับเกิดขึ้น ใหปฏิบัติดังนี้
4.1 ปดวาลวทันที ทั้งทออะเซทีลีน และทอออกซิเจน เปลวไฟจะดับเมื่อทอแกสอะเซทีลีน
ถูกปด ถาหากเปลวไฟไมสามารถที่จะดับได จะตองทําพื้นที่ใหโลงวาง และติดตอหนวยบริการฉุกเฉินทันที
4.2 ขณะเกิดเหตุอยาพยายามเคลื่อนยายทอ ใหสเปรยน้ําโดยตรงที่ตัวทอ
4.3 กอนใชงานอีกครั้ง ตรวจสอบตัวปองกันไฟยอนกลับ (Flash back arrestor) และสวนประกอบอื่น ๆ
ซึ่งอาจจะมีการถูกทําลายโดยเปลวไฟยอนกลับ ตรวจสอบซ้ําถาจําเปนหรือถาสงสัยใหปรึกษาผูขาย
5) กระบวนการจุดเปลวไฟที่ถูกตอง
5.1 กอนจุดไฟใหเปาไล (Purge)โดยใชทอเปา (Blow – Pipe) และเปดแกสแตละสาย
2 – 3 นาที จะเปนการไลเอาสวนผสมไวไฟของแกสออก และปดวาลวทอลมหลังจากเปาไล การกระทําเชนนี้
ใหใชพื้นที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี
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5.2 ใชตัวติดประกายไฟเพื่อจุดติดไฟ
5.3 ใชความดันแกสที่ถูกตอง และมีหัวฉีด (Nozzle) ขนาดที่ถูกตองเหมาะสมกับงาน
6) การติดตั้งทอและการดูแลรักษา
6.1 ไมกลิ้งทอแกสขามระหวางชั้น
6.2 ระวังอยาทําทอแกสตกหรือกระแทก
6.3 เก็บทอแกสในตําแหนงที่ตั้งตรง ไมวางนอนหรือเอนทอ
6.4 ใชโซ ยึดทอกับสิ่งที่มั่นคงเชน กําแพงหรือฝาผนังเพื่อปองกันมิใหทอลม
ขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจาก
- http://en.wikipedia.org/wiki/Acetylene
- ประสงค ทวมยิ้ม คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขตธนบุรี หนังสือวิศวกรรม
การเชื่อมประสาน เลม 1 ตุลาคม 2525
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