
SOYER – Stud welding technology from Germany 

Capacitor Discharge  vs  Drawn Arc 

เทคโนโลยกีารเชือ่มสตดัแบบตา่งๆทีท่นัสมยั ท าใหผ้ลติภณัฑม์มีลูคา่เพิม่ และสวยงาม 
ท างานไดร้วดเร็ว สะดวก และปลอดภยั ประสทิธภิาพสงู 

เทคนคิการเชือ่มสตดัใหต้ดิกบัผวิงานโลหะดว้ยวธิตีา่งๆ ดังนี ้

1.การเชือ่มสตดัดว้ยประกายไฟ (Arc Stud Welding) 

 
เป็นวธิกีารทีน่ยิมใชส้ าหรับงานทีม่รีูปแบบตา่งๆ มขีัน้ตอนการเชือ่มทีร่วดเร็ว   

คณุภาพของรอยเชือ่มจะมคีวามแข็งแรงสงู บนชิน้งานทีค่วามบางเพยีง 0.048 นิว้  และใชเ้วลาในการ

เชือ่มสัน้แค ่0.06 วนิาท ีขัน้ตอนจะประกอบดว้ย การป้อนกระแสไฟเพือ่สรา้งใหเ้กดิประกายไฟ, ชดุปืน
เชือ่ม, โลหะทีใ่ชใ้นการยดึตดิ และหัวครอบเซรามกิ (ส าหรับในบางกรณี) 

 

 

 

 

 

 

 

เทคนคิทีใ่ชใ้นการเชือ่มแบบใชป้ระกายไฟ ม ี3 เทคนคิ ไดแ้ก ่

การเชือ่มสตดัแบบ Drawn arc,  Short arc และ Gas arc 

1.1 การเชือ่มสตดัแบบ Drawn arc 

ลกัษณะการท างาน 
 ส าหรับสตดัทีท่ าจากเหล็ก, สเตนเลส, อลมูเินีย่ม และทองเหลอืง ขนาด M6 – M22 

 ระยะทีส่ตัดจมลงผวิงานเพยีง 1-3 มม.  ใชก้ับชิน้งานบางสดุ 2 มม. 
 เหมาะส าหรับใชใ้นงานโครงสรา้งตา่งๆ หรอื เกีย่วกบัอตุสาหกรรมตอ่เรอื เป็นตน้ 

 เหมาะอยา่งยิง่ส าหรับงานทีค่ านงึถงึความปลอดภัย, คณุภาพและ ความแข็งแรงของรอยเชือ่ม 
 สามารถใชห้ัวเซรามคิ หรอืตัวครอบกา๊ซเพือ่ก าหนดขอบเขตของรอยเชือ่ม ทัง้นีข้ ึน้กับขนาด

ของสตดัและความหนาของชิน้งานทีใ่ช ้โดยทั่วไปคอื ใชห้ัวเซรามคิ ส าหรับสตดั M6-M22 และ 

ตวัครอบก๊าซ ส าหรับสตัด M3-M22 
  



ข ัน้ตอนการท างาน 

- สตดัถูกป้อนเขา้ไปในปืนเชือ่ม บรเิวณปากปืนจะมหีัวครอบเซรามกิ (ใชเ้พือ่กกัเก็บโลหะ

หลอมเหลวทีเ่กดิจากความรอ้นใหอ้ยูภ่ายใน) วางอยู่ทีด่า้นปลาย 

- วางปืนลงบนชิน้งาน กดไกของปืนสตัด เพือ่ใหก้ระแสไฟสง่สญัญาณของการ ปลอ่ยพลงังาน มา
ทีช่ดุกลไกของปืน ใหเ้คลือ่นสตดัออกมา และ เหนีย่วน าใหเ้กดิประกายไฟ เป็นทางใหเ้ขา้สู่

กระบวนการเชือ่มตอ่ไป 

- ในชว่งของการเกดิประกายไฟนัน้ จะมกีารหลอมเหลวของพืน้ผวิบรเิวณนัน้ และ เขา้สู ่การลด
การปลอ่ยพลงังานลง 

เมือ่ส ิน้สดุขัน้ตอน สตดัจะถกูยดึตดิอยูภ่ายในเบา้ของเหลวทีห่ลอมละลาย ลกัษณะดงักลา่วนีจ้ะใช ้

กบัสตดัทีม่ขีนาดใหญเ่พือ่ชว่ยลดเวลาในการเคลือ่นทีข่องสตัด และใหข้องเหลวทีห่ลอมละลายอยู่
ภายในเบา้   

ขณะทีส่ตดัก าลงัยดึตดิกับชิน้งาน ในสว่นของเหลวทีห่ลอมละลาย ก็จะเริม่แข็งตัวเกดิเป็นรอยเชือ่ม 

จากนัน้ปืนเชือ่มก็จะถกูยกตวัขึน้ พรอ้มปลอ่ยหัวครอบเซรามคิออกมา 

 
 
 

 

 
 

 
เทคนคิการเชือ่มแบบ Drawn arc จะใช ้การกกัของเหลวจากการหลอมละลายของสตัดเพือ่ท าความ

สะอาดผวิหนา้ของโลหะในระหวา่งการเชือ่ม  ซึง่ของเหลวทีห่ลอมละลาย ก็จะถกูท าใหก้ลายเป็นไอและ

เกดิปฏกิริยิากับสสารทีเ่จอิปนอยูใ่นอากาศเพือ่รักษาบรเิวณรอยเชือ่มใหส้ะอาด 
 

 
 

1.2 เทคนคิการเชือ่มแบบ Short arc  
 จะคลา้ยกบั Drawn arc มาก ตา่งกนัตรงที ่Short arc ไมไ่ดใ้ชห้ัวครอบหรอื ferrule เทคนคิ

นีจ้ะใชร้ะยะเวลาในการเชือ่มทีส่ัน้ทีส่ดุและใชก้ระแสไฟสงูสดุ ดงันัน้เทคนคินี้จงึเหมาะกับการผลติที่

ค านงึถงึความเร็วและตน้ทนุมาเป็นอนัดับแรก เนื่องจาก ชว่งเวลาการเชือ่มทีส่ัน้ จะสามารถลดผลกระทบ
ทีเ่กดิจากการเกดิรูร่ัวของเหลว  ในขณะทีก่ารใชก้ระแสไฟสงู จะเป็นการคงรักษาพลงังานทีจ่ าเป็นเอาไว ้

 
1.3 เทคนคิการเชือ่มโดยใชก้า๊ซ หรอื Gas arc  

 ในการเชือ่มจะใชก้๊าชเป็นตวัครอบ โดยไม่ตอ้งใชข้องเหลวทีห่ลอมละลาย หรอืหัวครอบใดๆ ท า

ใหง้า่ยในการท างาน อย่างไรก็ตามวธินีี ้จะมรีอยเชือ่มบาง และลกึลงไปบนผวิงานเพยีงเล็กนอ้ย เมือ่
เปรยีบเทยีบกับ Drawn arc   

 การเชือ่มแบบ Gas arc  จะมปีระกายไฟท าหนา้ทีต่วัครอบและน าสง่ก๊าซ  เมือ่มกีารป้อนสตดั 
และปืนจะถูกวางในต าแหน่งทีพ่รอ้มส าหรับการเชือ่ม เมือ่ผูใ้ชก้ดไกปืน  กา๊ซ ก็จะไหลบา่ไปทั่วบรเิวณ

ของการเชือ่ม  และเกดิการเชือ่มในขณะทีส่ตดัถกูยกขึน้  จากนัน้กระแสของการเชือ่มก็จะกอ่ใหเ้กดิการ

หลอมของสตัดและ ชิน้งานเขา้ดว้ยกนั  และเมือ่ระยะเวลาในการเชือ่มเสร็จสิน้ สตดัก็จะลงไปสูเ่บา้
ของเหลวทีห่ลอมละลาย กา๊ซจ านวนมากจะพัดเขา้ไปจนกระทัง่สว่นทีห่ลอมเหลวเย็นตวัลง จากนัน้ก็

สามารถถอนปืนออกไดท้นัท ีเพราะไมม่กีารใชห้ัวครอบจากภายนอก  ซึง่วธินีีเ้หมาะอยา่งยิง่กบัการเชือ่ม
โดยหุน่ยนต ์หรอืแขนกลเชือ่มแบบอตัโนมัต ิ

  
ขอ้ดขีองการเชือ่มสตดัดว้ยประกายไฟ (Arc Stud Welding) 

 

Arc Stud Welding ใหผ้ลในการเชือ่มอยา่งมปีระสทิธภิาพ รอยเชือ่มมคีวามแข็งแรงสงูกวา่วธิกีารเชือ่ม
ทัว่ไป และรอยเชือ่มจะมคีณุสมบตักิารป้องกนัการสัน่สะเทอืน และตา้นการแตกหัก หรอืการหลดุของ

รอยตอ่ไดอ้ย่างดเียีย่ม  
Arc stud welding เหมาะอยา่งยิง่ส าหรับการใชง้านซึง่ตอ้งการโชวพ์ืน้ผวิงาน เชน่งานตกแตง่ภายใน เป็น

ตน้ เพราะดา้นหลงัจะไมเ่กดิรอยจากการเชือ่ม เนือ่งจากวธินีีเ้ป็นการยดึวตัถุตดิเพยีงดา้นเดยีว และยัง

สามารถใชก้บังานทีม่รีูปแบบไดอ้ย่างหลากหลาย 
 



เมือ่เปรยีบเทยีบกบัวธิกีารยดึตดิวตัถแุบบ อืน่ๆ  Arc stud welding นัน้มคีวามรวดเร็วและงา่ยกวา่ ชิน้งาน

แตล่ะอนัสามารถท าเสร็จไดภ้ายในเวลาไมถ่งึวนิาท ีและใชพ้ืน้ทีเ่พยีงดา้นเดยีวของวตัถ ุอกีทัง้ยังลด
ขัน้ตอนการเจาะรู, ตา๊ปเกลยีว หรอื การยงิรเีว็ท  รวมทัง้สามารถใชก้บัพืน้ผวิสไีดเ้ลยโดยไม่ตอ้งมกีารขดั

ส ีและแตง่สใีหมใ่นขัน้ตอนสดุทา้ย 
 

ดงันัน้ Arc stud welding จงึชว่ยลดตน้ทนุ และคา่ใชจ้่ายในการท างานลง เพราะสามารถลดขัน้ตอนตา่งๆ

ทีเ่กีย่วขอ้งลงได ้เมือ่เทยีบกับวธิกีารเชือ่มแบบทัว่ไป ทัง้ดา้นแรงงาน และวัสดทุีใ่ช ้ 
 

 

2. การเชือ่มสตดัดว้ยวธิกีารปลอ่ยประจ ุ(CD - Capacitor discharge  Stud Welding) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



ลกัษณะการท างาน 

 ส าหรับสตดัทีท่ าจากเหล็ก, สเตนเลส, อลมูเินีย่ม และทองเหลอืง ขนาด M3 – M8 
 ระยะทีส่ตัดจมลงผวิงานเพยีง 0.1 มม.  จงึเหมาะอยา่งยิง่ส าหรับเหล็กแผน่บาง ต า่สดุ 0.5 มม. 

 วธินีีเ้หมาะอย่างยิง่ส าหรับสตัด หรอืวตัถ ุทีม่ขีนาดเล็กและมนี ้าหนักเบา โดยมชีว่งเวลาของการ

เชือ่มสัน้เพยีง 0.01 วนิาท ีส าหรับวตัถทุีม่ขีนาด 0.02 นิว้ ความเร็วในการเชือ่มดงักลา่วนี้
สามารถชว่ยลดการเกดิความรอ้น ซึง่มผีลกระทบตอ่คณุภาพการเชือ่ม, การไหม ้หรอืท าลายสี

บนผวิงาน ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ผวิของชิน้งานทีไ่ดเ้รยีบสวย ไมเ่กดิรอย หรอืการเสยีรูปของ
วสัดุ จงึเหมาะอย่างยิง่ส าหรับชิน้งานทีต่อ้งการโชวผ์วิดา้นนอก 

 

 
CD stud welding มลีกัษณะคลา้ยกบั Arc stud welding ตา่งกนัตรงที ่CD stud welding จะใช ้ชดุเก็บ

ประจุไฟ ในการผลติและปลอ่ยพลงังาน โดยไมต่อ้งการหัวครอบ หรอืการหลอมเหลวของวตัถุ จงึเหมาะ
อยา่งยิง่ส าหรับการเชือ่มเหล็กทัว่ไป, สแตนเลส หรอือลมูเินยีม 

 
เทคนคิส าคัญส าหรับ CD stud welding มอียู ่2 อยา่งดว้ยกนัคอื contact technic และ gap technic  

ซึง่ตอ้งใชส้ตัดซึง่ถกูออกแบบมาอย่างพเิศษคอื มสีว่นยืน่ทีป่ลายสตดั หรอื ignition tip ส าหรับควบคมุ

ชว่งเวลาการเชือ่ม และความแมน่ย าของการท างานแบบตอ่เนือ่ง 
  

Contact technic  สตดัจะถูกป้อนเขา้ไปในปืนและวางสมัผัสลงบนชิน้งาน  จากนัน้
พลงังานก็จะถกูปลอ่ยออกมาจาก ตัวเก็บประจุทนัทโีดยผา่น ignition tip ทีม่ขีนาดเล็ก

ซึง่ไม่สามารถทนตอ่พลงังานทีถ่กูปลอ่ยออกมาจ านวนมากเหลา่นี้ได ้ก็จะกลายเป็นไอ 

ซึง่กอ่ใหเ้กดิชอ่งวา่งส าหรับสตัดและชิน้งานใหห้ลอมตดิเขา้ดว้ยกนั 
 



เมือ่เปรยีบเทยีบกบั gap technic นัน้จะใหร้ะยะเวลาในการเชือ่มทีส่ัน้กวา่และให ้

กระแสไฟสงูกวา่ และดว้ยความสามารถในการเชือ่มทีร่วดเร็วนี ้เทคนคิดงักลา่วจงึ
เหมาะกบังานทีต่อ้งการความสวยงาม และโชวพ์ืน้ผวิ เพราะเทคนคินี้กอ่ใหเ้กดิรอยที่

ดา้นหลงันอ้ยทีส่ดุ 
 

 

Gap technic สตดัจะอยูเ่หนอืชิน้งาน เมือ่สตัดถกูปลอ่ย มันก็จะเร่งความเร็วไปสูต่วั
ช ิน้งาน ซึง่ในเวลาเดยีวกนั ขณะทีก่ระแสไฟก็จะถกูปลอ่ยไปบรเิวณชอ่งวา่ง ส าหรับ 

contact technic นัน้ the ignition tip จะกลายเป็นไอและชิน้สว่นตา่งๆก็จะถกูหลอม
ละลายเขา้ดว้ยกนับรเิวณรอยเชือ่ม และเนือ่งจากสตัดมกีารเคลือ่นทีใ่นขัน้ตอนการ

เชือ่ม วธินีีจ้งึจะใชร้ะยะเวลาในการเชือ่มจะนอ้ยกวา่  
contact technic ประมาณ 0.004 วนิาท ีดว้ยกระแสไฟ

สงูสดุ 9,000 amps 

 
Gapเทคนคินัน้ถอืเป็นตน้แบบในกรณีทีต่อ้งการเชือ่ม

อลมูเินยีม หรอืวัสดทุีไ่มม่สีว่นผสมของโลหะ ไดอ้ย่างดี
เยีย่ม 

 

ขอ้ดขีองการเชือ่มสตดัแบบปลอ่ยประจ ุ
 

วธิกีารดงักลา่ว ใหก้ารเชือ่มทีส่มบรูณ์แมว้า่จะเป็นการเชือ่มส าหรับชิน้งานบาง นอกจากนี้ยังสามารถเชือ่ม
ตดิวัสดทุีต่า่งชนดิกนัได ้เนื่องจากรอยเชือ่มมรีะยะลกึเพยีงเล็กนอ้ย และเกดิรอยเชือ่มเพยีงดา้นเดยีว โดย

ไมท่ าลายพืน้ผวิดา้นหลงัและบรเิวณรอบๆ จงึเหมาะอยา่งยิง่ในการใชง้านทีต่อ้งการความสวยงาม หรอื
ตอ้งการโชวผ์วิดา้นหลงั และยังสามารถลงสไีดโ้ดยไมต่อ้งกลัววา่สจีะเกดิการหลดุลอกหรอืถูกท าลาย 

ภายหลงัจากการเชือ่ม  

บรเิวณรอยเชือ่มจะมคีวามแข็งแรง เหมาะส าหรับชิน้งานทีม่นี ้าหนักเบา  
การเชือ่มทัง้ 2 แบบ arc stud welding, CD stud welding จะชว่ยลดประหยัดคา่ใชจ้า่ย เนือ่งจาก

สามารถตดัขัน้ตอน การเจาะรูน า, ตา๊ปเกลยีว หรอืยงิรเีว็ท ออกไปได ้จงึเป็นวธิกีารทีช่ว่ยเพิม่
ประสทิธภิาพของการผลติ ทัง้ดา้นตน้ทนุ และคณุภาพของงานไดอ้ยา่งดเียีย่ม 

 

 
รูปแบบการใชง้านของการเชือ่มสตดั (Stud Welding Applications) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Application 
 

 Arc stud welding 

 

 การโครงสรา้งของคอนกรตีเสรมิแรง 
 โครงสรา้งของประตหูรอืหนา้ตา่ง 

 โครงสรา้งของอาคาร และ งานโยธา 

 ผลติแทน่วางและอปุกรณ์การจับยดึชิน้งาน 
 สรา้งเครือ่งจักรตา่งๆ และอูต่อ่เรอื   

 อตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนต ์การผลติเครือ่งจักรกลการเกษตร 
 อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง  

 เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และงานเฟอรน์เิจอร ์เป็นตน้ 

 
 

 
 

 
 

 CD stud welding  

 

 การผลติเครือ่งจักร 
 อปุกรณ์ทีใ่ชใ้นหอ้งปฏบิัตกิาร 

 โครงสรา้งโลหะ 
 ผลติชิน้สว่นรถยนต ์

 ผลติเครือ่งมอืตา่งๆ    

 อืน่ๆ 
 

 
 

 

 
 

ทางบรษัิทฯมคีวามยนิดหีากทา่นตอ้งการชมการสาธติการเชือ่มดงักลา่วดว้ยเครือ่งเชือ่มสตดั SOYER จาก 
เยอรมน ี

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่บรษัิท คราสสเ์ทค จ ากดั โทร 02-732 1144 (อตัโนมัต)ิ อเีมล ์
krasscom@krasstec.com อา่นเพิม่เตมิที ่www.krasstec.com 
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