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1. บทนา
อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้านันถือว่าเป็นอุตสาหกรรมพืนฐานของประเทศที่ใช้พลังงานในอันดับ
สูงในอันดับต้นๆ และ มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนา ซึ่งไม่เพียงแต่การพัฒนาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ของโรงเหล็กเท่านันที่จะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกกับภาพรวมการใช้พลังงาน
ของประเทศ แต่ยังรวมถึงความจาเป็นที่ต้องมีอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อเป็นอุตสาหกรรมพืนฐานหลักในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ที่เป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์หลักของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
โครงสร้างของอุตสาหกรรมเหล็ก สามารถแบ่งได้ 3 ขัน คือ อุตสาหกรรมเหล็กขันต้น ขันกลาง และ
ขันปลาย โดยที่อุตสาหกรรมเหล็กขันต้นเป็นอุตสาหกรรมเหล็กถลุง (Pig Iron) และเหล็กพรุน (Sponge Iron)
ซึ่งจัดได้ว่าเป็นกระบวนการเริ่มต้นของอุตสาหกรรมเหล็กที่มีความสาคัญอย่างมากต่อศักยภาพในการพัฒนา
อุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเหล็กขันกลางเป็นขันที่นา
ผลิตภัณฑ์จากการผลิตเหล็กขันต้นทังที่เป็นของเหลวและของแข็ง รวมถึงเศษเหล็ก (Scrap) มาหลอมปรับปรุง
คุณสมบัติและส่วนผสมทางเคมีของธาตุต่างๆ เช่น เหล็ก (Fe) คาร์บอน (C) ซิลิกอน (Si) อลูมิเนียม (Al) เป็น
ต้น เพื่อให้ได้เป็นเหล็กกล้า สาหรับประเทศไทยผู้ผลิตขันกลางทุกรายจะผลิตด้วยเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า
(Electric Arc Furnace หรือ EAF) โดยใช้เศษเหล็กเป็นวัตถุหลักในการผลิต นอกจากการผลิตเหล็กกล้าแล้ว
อุตสาหกรรมขันกลางนียังรวมถึงการหล่อเหล็กกล้าให้เป็นผลิตภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูปที่มีอยู่ 3 ประเภทได้แก่ เหล็ก
แท่งเล็กหรือเหล็กแท่งทั่วไป (Billet) เหล็กแท่งแบน (Slab) และเหล็กแท่งใหญ่ (Bloom) ส่วนอุตสาหกรรม
เหล็กขันปลายเป็นขันของการแปรรูปผลิตภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูปด้วยกระบวนการต่างๆ ได้แก่ การรีดร้อนซึง่ จะต้อง
ผ่านอุ่นเหล็กแท่งให้ร้อนขึนด้วยเตาอบเหล็ก (Reheating Furnace หรือ RHF) การรีดเย็น การเคลือบผิว
การผลิตท่อเหล็ก การตีเหล็กขึนรูป ได้แก่ผลิตภัณฑ์ เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดเย็น
เหล็ ก แผ่ น เคลื อ บ เหล็ ก โครงสร้ า งรู ป พรรณรี ด ร้ อ น เป็ น ต้ น ซึ่ ง จะน าไปใช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ทางการผลิ ต ใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ต่อไป
สาหรับในประเทศไทยนันอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าจะจัดอยู่ในอุตสาหกรรมขันกลางและขัน
ปลายเท่านัน โดยมีสัดส่วนการบริโภคพลังงานอยู่ที่ร้อยละ 3.91 ของการบริโภคพลังงานขันสุดท้ายของกลุ่ม
อุตสาหกรรมหรือที่ประมาณ 900 ktoe หรือเทียบเป็นมูลค่าการนาเข้าพลังงานมากกว่า 18,000 ล้านบาท ซึ่ง
จัดอยู่ในอับดับ 5 รองจากอุตสาหกรรมอโลหะ อาหารและเครื่องดื่ม เคมี และกระดาษ
คู่มือฉบับนีจะเป็นการรวบรวมเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของอุตสาหกรรมเหล็ก
และเหล็กกล้าในภาพกว้าง โดยเน้นไปที่เตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าและเตาอบเหล็กซึ่งเป็นเครื่องจักรที่มีการใช้
พลังงานอย่างมีนัยสาคัญและเป็นเครื่องจักรที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศ ทังนีข้อมูลต่างๆ ในคู่มือ
ฉบับนีจะสามารถนาไปใช้เพื่อประเมินศักยภาพของพลังงานที่ประหยัดได้และเพื่อนาไปเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสิ น ใจลงทุน ในมาตรการประหยั ดพลั ง งานต่า งๆ คณะทางานจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่ มือ ฉบับนีจะเป็ น
ประโยชน์ต่อโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าที่มีเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าและเตาอบเหล็ก ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ในการนาไปประยุกต์ใช้เป็นต้นแบบและเป็นแนวทางในการดาเนินการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย
ด้านการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลด
ค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานต่อไป
คณะทำงำน
เมษำยน 2561
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2. กระบวนการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า
2.1 กระบวนการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าในภาพรวม
อุตสาหกรรมเหล็กเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีผลิตภัณฑ์เหล็กอยู่หลายประเภท อุตสาหกรรม
เหล็กโดยภาพรวมสามารถแบ่งประเภทของอุตสาหกรรมเหล็กตามขันตอนการผลิตออกได้เป็น 3 ขันตอนหลัก
คือขันต้น ขันกลาง และขันปลาย ดังแสดงตามรูปที่ 2.1ก และ 2.1ข โดยมีรายละเอียดแต่ละขันดังนี

รูปที่ 2.1
ก โครงสร้างกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของเหล็กขันต้นและเหล็กขันกลาง
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รูปที่ 2.1ข โครงสร้างกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของเหล็กขันปลาย
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2.1.1 อุตสาหกรรมเหล็กขันต้น
การผลิตเหล็กเริ่ มจากการน าเอาวัตถุดิบคื อ สินแร่เหล็ก (Iron Ore) ที่ได้จากเหมืองเหล็กมาผ่ า น
กระบวนถลุง โดยที่กระบวนการถลุงแร่เหล็กมีสองวิธีคือ เตาถลุงแบบพ่นลม (Blast Furnace) ซึ่งประกอบด้วย
เตาหลอมที่มีปล่องสูงและใช้วิธีอัดอากาศร้อนเข้าทางด้านล่างโดยใช้ถ่านหินเป็นเชือเพลิงเพื่ อเร่งความร้อนถึง
อุณหภูมิที่ไปแยกเหล็กออกจากสิ่งเจือปนอื่น ๆ ผลลัพธ์เป็นเหล็กถลุง (Pig Iron) ส่วนเตาหลอมแบบอุณหภูมิ
ต่า (Direct Reduction) ใช้วิธีพ่นแก๊สที่เป็น Reducing Gas เข้าไปทาปฏิกิริยากับแร่เหล็กในเตาถลุง ผลลัพธ์
ที่ได้เป็ น เหล็ กพรุ น (Sponge iron) โดยที่ ทังเหล็ กถลุ งและเหล็ กพรุนเป็นวัตถุดิบพืนฐานส าหรับการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์เหล็กทังหมด
2.1.2 อุตสาหกรรมเหล็กขันกลาง
ในขันนีเป็นการนาเอาผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมเหล็กขันต้นคือ เหล็กถลุงมาเข้าเตาหลอมละลาย
ออกซิเจน (Basic Oxygen Furnace) เป็ น นาเหล็ ก หรือนาเอาเหล็ กพรุนมาเข้าเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า
จากนั น น าเหล็ กก็จ ะเข้าสู่ กระบวนการปรุ งคุณภาพของนาเหล็ก เพื่อให้ ได้คุณสมบัติของเหล็กกล้ า ตามที่
ต้องการ จากนั นน าเหล็ กก็จ ะผ่ านกระบวนขึนรูปให้ เป็น ผลิ ตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป หรือ เหล็ กแท่ง ชนิดต่างๆ
สาหรับในประเทศไทยที่ไม่มีอุตสาหกรรมเหล็กต้นนัน จะเริ่มที่อุตสาหกรรมเหล็กขันกลางนีโดยการนาเศษ
เหล็กเป็นวัตถุดิบเข้าหลอมในเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าและปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้ได้เหล็กกล้า ในรูปของ
ผลิตภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูปหรือเหล็กแท่งชนิดต่าง ๆ เช่นกัน
ในประเทศไทย ผู้ผลิตเหล็กขันกลางส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิตเหล็กขันปลายด้วยเพื่อใช้ประโยชน์จากการ
ประหยัดขนาด (Economies of Scale) ทังนี ผลิตภัณฑ์ขันกลางที่เกินกว่าความต้องการผลิตขันปลายของ
ตนเองก็จะขายให้แก่ผู้ผลิตขันปลายอื่น ๆ ด้วย อุตสาหกรรมเหล็กขันกลางของไทยใช้วัตถุดิบร้อยละ 90 เป็น
เศษเหล็ก ทังนีมีความต้องการใช้เศษเหล็กปีละประมาณ 2.1-2.6 ล้านตัน แต่ในประเทศ มีเศษเหล็กหมุนเวียน
ใช้เพียงปีละประมาณ 1.5-1.9 ล้านตัน ทาให้ต้องมีการนาเข้าเศษเหล็กจากต่างประเทศปีละประมาณ 6-9
แสนตัน
2.1.3 อุตสาหกรรมเหล็กขันปลาย
ในขั นนี วั ต ถุ ดิ บ ขั นกลางคื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ กึ่ ง ส าเร็ จ รู ป หรื อ เหล็ ก แท่ ง ชนิ ด ต่ า งๆ จะถู ก น ามาผ่ า น
กระบวนการรีดร้อน รีดเย็น หล่อ หรือตีขึนรูป ให้เป็นผลิตภัณฑ์เหล็กขันปลาย ทังนี หากนาเหล็กแท่งเล็กเป็น
วัตถุดิบในการรีดซาผลที่ได้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กรูปทรงยาว (Long Product) ได้แก่ เหล็กเส้น เหล็กลวด
ลวดเหล็กแรงดึงสูง และ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ส่วนเหล็กแท่งใหญ่นันจะถูกรีดเป็นผลิตเหล็ ก
โครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนขนาดใหญ่ ในขณะที่เหล็กแท่งแบนจะถูกรีดเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบน (Flat
Product) ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดเย็น ต่าง ๆ หรือนาไปชุบดีบุกหรือสังกะสีเป็นเหล็กแผ่นชุบ
ดีบุกและเหล็กแผ่นชุบสังกะสี เป็นต้น ส่วนผลิตภัณฑ์เหล็กหล่อนัน จะผลิตด้วยการหล่อเศษเหล็กขึนรูปเป็น
วัสดุเหล็กรูปทรงต่าง ๆ เพื่อการใช้งานเฉพาะอย่างต่อไป
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อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขันปลายที่ผลิตทังเหล็กเส้ น เหล็กลวด
และเหล็กแผ่นชนิดต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการของอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ ผลิตภัณฑ์จาก
ขันตอนนีสามารถแบ่งตามรูปทรงของผลิตภัณฑ์ได้เป็น
2.1.3.1 อุตสาหกรรมเหล็กทรงยาว
อุ ต สาหกรรมเหล็ ก ทรงยาวเป็ น อุ ต สาหกรรมที่ ไ ด้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ เ ป็น เหล็ ก เส้ น เหล็ ก ลวด และเหล็ ก
โครงสร้างรูปพรรณ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนการผลิต 2 ส่วนคือ
กระบวนการหลอม และกระบวนการรีด ส่วนใหญ่แล้วกระบวนการหลอมนันจะมีความคล้ายคลึงกัน แต่จะ
ต่างกันที่กระบวนการรีดที่ทาการขึนรูปเหล็กแท่งให้กลายเป็นผลิตภั ณฑ์ชนิดต่างๆ ทังนีผู้ผลิตอาจมีทังเตา
หลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าและโรงรีดเหล็กอยู่ในโรงงานเดียวกัน หรือมีเฉพาะโรงรีดเหล็กเพียงอย่างเดียวก็ได้
2.1.3.2 อุตสาหกรรมเหล็กทรงแบน
อุตสาหกรรมเหล็กทรงแบนมีผลิตภัณฑ์จาแนกออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่คือ เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่น
รีดเย็น เหล็กแผ่นเคลือบ และท่อเหล็ก ส่วนของเหล็กแผ่นรีดร้อนจะใช้เหล็กแท่งแบนเป็นวัตถุดิบ ผ่าน
กระบวนการอุ่นด้วยเตาอบเหล็ก ให้มี อุณหภูมิสู งขึนและทาการรีดร้ อนเพื่อลดขนาดให้เป็นแผ่ นบาง มีทัง
ผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่เป็นแผ่น (Plates) และเป็นม้วน (Coils) เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตถังแก๊ส ถังเหล็ก ตู้
คอนเทนเนอร์ ท่อเหล็กกล้า และชินส่วนยานยนต์ เป็นส่วนของเหล็กแผ่นรีดเย็นนันจะใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนเป็น
วัตถุดิบ ผ่ านกระบวนการรี ดเย็ น เพื่อลดขนาดของเหล็ กแผ่ นรีดร้อนให้ มีความหนาลดลง ตลอดจนมีการ
ปรับปรุงคุณภาพต่าง ๆ เช่น ความเรียบผิว ความแข็งแรงทางแรงดึง เป็นต้น ส่วนของเหล็กแผ่นเคลือบนันจะ
ใช้เหล็กแผ่นรีดเย็นเป็นวัตถุดิบ นามาผ่านกระบวนการชุบหรือเคลือบผิวด้วยโลหะต่าง ๆ เช่น ดีบุก สังกะสี
เป็นต้น ให้ได้ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นเคลือบไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ ส่วนของท่อเหล็กนันจะใช้เหล็ก
แผ่นรีดร้อนเป็นวัตถุดิบเพื่อขึนรูปให้เป็นท่อในลักษณะต่างๆ
2.2 กระบวนการผลิตนาเหล็กกล้าและเหล็กแท่งหล่อแบบต่อเนื่อง
กระบวนการผลิตนาเหล็กกล้าในเอกสารนี จะให้รายละเอียดเฉพาะการผลิต นาเหล็กกล้าโดยใช้เตา
หลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าซึ่งเป็นกระบวนการที่นิยมใช้ในประเทศไทย โดยกระบวนการดังกล่าวประกอบด้วย การ
หลอมเหล็ ก กล้ า ด้ ว ยเตาหลอมเหล็ ก ด้ ว ยไฟฟ้ า การปรุ ง ส่ ว นประกอบทางเคมี ข องน าเหล็ ก กล้ า และ
กระบวนการผลิตเหล็กแท่งหล่อแบบต่อเนื่อง
2.2.1 กระบวนการหลอมเหล็กกล้าด้วยเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า
การหลอมเหล็กกล้าด้วยเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าจะใช้พลังงงานไฟฟ้าเป็นหลักในการให้ความร้อน
เพือ่ ให้เหล็กหลอมเหลวที่อุณหภูมิสูงประมาณ 1,600oC กระบวนการทางานจะประกอบด้วย 3 ขันตอนหลัก
คือ การบรรจุวัตถุดิบ การหลอม และการเทนาเหล็ก ข้อดีของเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าข้อหนึ่งคือสามารถใช้
เศษเหล็กเป็นวัตถุดิบในการหลอมเพื่อใช้งานใหม่ได้ นอกจากนีเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้ายังเหมาะสาหรับการ
ผลิตเหล็กกล้าธาตุผสมสูง เนื่องจากสามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้ง่าย ค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่าเหมาะ
สาหรับการผลิตในปริมาณไม่มากโดยขนาดการหลอมแต่ละรอบ (Batch) ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงประมาณ 50 –
150 ตันของเศษเหล็ก
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เตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า ที่ใช้งานแพร่หลายมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-8 เมตร โดยระยะเวลาใน
การหลอม (Tap-to-tap time) ประมาณ 50 นาทีต่อการหลอมแต่ละรอบ ส่วนประกอบที่สาคัญของเตาหลอม
เหล็กด้วยไฟฟ้าแสดงใน รูปที่ 2.2.1 กล่าวคือ
 แท่งอิเล็กโทรด 3 แท่ง ซึ่งทาจากกราไฟต์ สาหรับให้พลังงานในการหลอม
 รูเทด้านล่างโดยการเอียงเตา (Eccentric Bottom Tapping) สาหรับเทนาเหล็กกล้าโดยหลีกเลี่ยง
การปนเปื้อนจากสแลก (Slag) ที่อยู่ด้านบนผิวนาเหล็กกล้า
 ประตูสาหรับเทสแลก
 ช่ อ งส าหรั บ เติ ม เศษเหล็ ก และวั ส ดุ อื่ น ๆ ได้ แ ก่ ปู น ขาว (Lime, CaO) โดโลไมต์ (Dolomite,
CaMg(CO3)2) เป็นต้น
 ท่อทางเข้าของออกซิเจนและคาร์บอน สาหรับใช้ในปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
 ผนังเตาและหลังคาที่หล่อเย็นด้วยนา

รูปที่ 2.2.1 ภาพแสดงส่วนประกอบที่สาคัญของเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า
ในการหลอมเพื่อให้ได้นาเหล็กกล้า 1 ตัน จะใช้วัตถุดิบเหล็กและวัสดุสินเปลืองต่าง ๆ ได้แก่ เศษเหล็ก
อิเล็กโทรด ปูนขาวหรือโดโลไมต์ ออกซิเจน แก๊สธรรมชาติ ถ่านหิน และอิฐทนไฟ ซึ่งสัดส่วนโดยประมาณแสดง
ในตารางที่ 2.2.1 ซึ่งพบว่า การใช้วัตถุดิบที่เป็นเศษเหล็ก 1,100 กิโลกรัม สามารถผลิตนาเหล็กกล้าได้ 1,000
กิโลกรัม ซื่งถือว่าเป็นวิธีการผลิตโดยเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าได้ผลผลิต (Yield) สูงมาก
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ตารางที่ 2.2.1 สมดุลมวลโดยประมาณในการผลิตเหล็กกล้าโดยเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า
มวลเข้าสู่เตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า
เศษเหล็ก 1,050-1,100 kg
อิเล็กโทรด 1-3 kg
ปูนขาว (Lime/dolomite) 25-50 kg
ออกซิเจน 15-50 kg
แก๊สธรรมชาติ 5-10 kg
ถ่านหิน 5-15 kg
อิฐทนไฟ 3-12 kg

มวลออกจากเตาหลอมเหล็ ก ด้ ว ย
ไฟฟ้า
เหล็กกล้า 1,000 kg
สแลก 100-200 kg
ไอเสีย 150-250 kg

2.2.2 กระบวนการปรุงส่วนประกอบทางเคมีของนาเหล็กกล้า
หลังจากการหลอมและปรุงส่วนประกอบทางเคมีขันแรกที่เตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าแล้ว ในการผลิต
เหล็กกล้าปัจจุบันมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกรดใหม่ ๆ ตลอดจนมีความต้องการผลิตภัณฑ์เหล็ กกล้าที่มีช่ว ง
ส่วนประกอบทางเคมีที่แคบเพื่อควบคุมสมบัติทางกลที่แน่นอนยิ่งขึ น การปรับละเอียดส่วนประกอบทางเคมี
ของน าเหล็ กกล้ าหรื อที่รู้ จั กกัน ในชื่ อ โลหะวิทยาขันที่ส อง (Secondary Metallurgy) จะเป็นขันตอนที่ อ ยู่
ระหว่างเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า และโรงหล่อโดยครอบคลุมตังแต่การป้องกันการปนเปื้อนของนาเหล็กกล้า
จากสแลกในระหว่างการเทนาเหล็กกล้า จนกระทั่งได้นาเหล็กกล้าที่เป็นไปตามข้อกาหนดของโรงหล่อ ซึ่งจะ
เกี่ยวข้องกับการดาเนินการหลัก ๆ ดังนี
 การปรับแต่งส่วนประกอบทางเคมีโดยการเพิ่มหรือลดธาตุต่าง ๆ ตลอดจนการควบคุมปริมาณแก๊สที่
ละลายในนาเหล็กกล้าให้อยู่ในระดับที่ต้องการ
 การควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม (โดยการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิ) ก่อนจะส่งนาเหล็กกล้าสู่โรงหล่อ
 การผสมให้ส่วนประกอบทางเคมีและอุณหภูมิของนาเหล็กกล้ามีความสม่าเสมอ
 การปรับปรุงรูปร่างของสารฝังใน (Inclusion) ที่เหลืออยู่ในนาเหล็กกล้าให้มีลักษณะกลม
สมการทางเคมีสาคัญของขันตอนการปรุงนาเหล็กมีดังนี
C + 0.5 O2

CO
C +
O2

CO2
Fe + 0.5 O2

FeO
Si +
O2

SiO2
2 Al + 1.5 O2

Al2O3
ทังนีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุงนาเหล็กกล้าให้ได้ส่วนประกอบทางเคมี อุณหภูมิ และสมบัติด้าน
ต่ า ง ๆ ตามต้ อ งการ จะถู ก ติ ด ตั งโดยพิ จ ารณาจากชนิ ด ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล็ ก กล้ า ที่ ผ ลิ ต และเทคโนโลยี
กระบวนการผลิ ต ที่ ใ ช้ ซึ่ ง ได้ แ ก่ เครื่ อ งก าจั ด แก๊ ส โดยสู ญ ญากาศแบบ RH (Ruhrstahl-Hausen Vacuum
Degasser) เบ้ ารั บ น าโลหะที่ส ามารถให้ ความร้ อนได้ (Ladle Furnace) เตาแบบ AOD (Argon Oxygen
Decarburiazation Furnace) และเตาแบบ VOD (Vacuum Oxygen Decarburization Furnace)
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2.2.3 กระบวนการผลิตเหล็กแท่งหล่อแบบต่อเนื่อง
การหล่อเหล็ก คือ การนานาเหล็กที่ได้ปรุงส่วนประกอบทางเคมีแล้วเทลงในแบบเพื่อให้เกิด การ
แข็งตัวตามรูปร่างที่ต้องการ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ
 การหล่ อแบบทีล ะแท่ง (Ingot Casting) คื อ การหล่ อแบบที่นาเหล็ กกล้ าถูกเทลงสู่ แบบหล่ อที่ ไ ม่
เคลื่อนไหว เพื่อหล่อเป็นแท่งโลหะ (Ingot) ปัจจุบันการหล่อแบบนี ส่วนใหญ่ใช้เป็นวัตถุดิบสาหรับ
งานตีขึนรูปร้อน
 การหล่อแบบต่อเนื่อง (Continuous Casting) คือ การที่นาเหล็กหลอมเหลวได้ไหลผ่านแบบหล่อ
(Mold) อย่างต่อเนื่องและแข็งตัวเป็น “ผลิตภัณฑ์กึ่งสาเร็จ ” คือ เหล็กแท่งเล็กหรือเหล็กแท่งทั่วไป
(Billet) เหล็ ก แท่ ง ใหญ่ (Bloom) หรื อ เหล็ ก แท่ ง แบน (Slab) ซึ่ ง สามารถตั ด แบ่ ง และน าไปผ่ า น
กระบวนการแปรรูปขันต่อไป
ปัจจุบันในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าในประเทศนัน จะนิยมใช้ การหล่อแบบต่อเนื่อง เนื่องจากช่วยเพิ่ม
ผลผลิตที่ได้รับ ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์หล่อให้มีความสม่าเสมอ และเพิ่มกาลังการผลิต เครื่องจักรที่
สาคัญในกระบวนการหล่อแบบต่อเนื่องแสดง ในรูปที่ 2.2.3 ประกอบด้วย







รูปที่ 2.2.3 เครื่องจักรที่ใช้ในการหล่อแบบต่อเนื่อง
เบ้ารับนาโลหะ (Ladle) ทาหน้าที่ส่งและพักนาเหล็ก รวมถึงช่วยในด้านการกาจัดสิ่งเจือปน
แท่นหมุน (Turret) ใช้รองรับเบ้ารับนาโลหะได้ 2 เบ้า และสามารถหมุนสลับเบ้ารับนาโลหะ เพื่อให้
สามารถทาการหล่อได้อย่างต่อเนื่อง
อุปกรณ์ป้องกันการสัมผัสของนาโลหะที่ถ่ายจากเบ้ารั บนาโลหะสู่อ่างพักจากอากาศภายนอกโดย
สามารถควบคุมอัตราการไหลของนาโลหะ (Shroud System with Stopper Rod)
อ่างพัก (Tundish) ทาหน้าที่ถ่ายนาเหล็กสู่แบบหล่อ (Mold) โดยรักษานาโลหะที่ไหลจากเบ้ารับนา
โลหะให้อยู่ตัว ไหลอย่างเสถียร อุณหภูมิสม่าเสมอ และให้สารประกอบออกไซด์ลอยตัวขึนมา
อุปกรณ์ป้องกันการสัมผัสของนาโลหะที่ถ่ายจากอ่างพักสู่แบบหล่อจากอากาศภายนอก (Submerged
Entry Nozzle/Tundish Shroud)
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 แบบหล่อทองแดง (Copper Mold) ซึ่งหล่อเย็นด้วยนา เพื่อเร่งให้นาโลหะเย็นตัว โดยจะสร้างเปลือก
ที่แข็งตัวของแท่งโลหะที่หล่อ
 อุ ป กรณ์ให้ ความเย็ น ขันที่ 2 (Secondary Cooling) โดยทาการหล่ อเย็นด้วยละอองนาจนกระทั่ง
เหล็กแท่งหล่อแข็งตัวทังหมดและถูกดัดให้ตรง
 ส่วนรองรับและลูกกลิงเพื่อการดัดเหล็กแท่งหล่อ (Bending Zone Support and Bending Rolls)
 ส่วนที่ทาให้เหล็กแท่งหล่อตรง (Straightening Zone)
 เครื่องตัดเหล็กแท่ง
นาเหล็กกล้าที่ผลิตจากเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า จะเทสู่เบ้ารับนาโลหะ และผ่านกระบวนการปรุง
ส่วนประกอบทางเคมีขันที่สอง เช่น ที่เบ้ารับโลหะที่ให้ความร้อนได้ (Laddle Furnace) จากนันจะถูกลาเลียง
มาที่ด้านบนของเครื่องหล่อแบบต่อเนื่อง จากนัน จึงปล่อยนาเหล็กกล้าผ่านหัวฉีด (Nozzle) ทางด้านล่างลงสู่
อ่างพัก เหล็กกล้าหลอมเหลวจะไหลจากอ่างพักสู่แบบหล่อทองแดงที่มีนาหล่อเย็น โดยเหล็กกล้าหลอมเหลว
จะค่อย ๆ แข็งตัวจากผิวด้านนอกที่สัมผัสกับแบบหล่อสู่แกนกลางระหว่างเคลื่อนที่ลงผ่านแบบหล่อ (ดังนัน
ส่วนของนาเหล็กกล้าที่ยังไม่แข็งตัวจะมีลักษณะคล้ายกรวย) ขณะที่นาโลหะไหลเข้าแบบหล่อในครังแรกจะกัน
ด้านล่างของแบบหล่อไว้ด้วยดัมมี่บาร์หรือแม่แบบหยาบ (Dummy Bar) เมื่อออกจากแบบหล่อแล้ว แท่งโลหะ
หล่อจะที่มีชันที่แข็งตัวเกิดขึนจะถูกดึงให้เคลื่อนที่ออกมาด้วยลูกรีดดึง (Pinch Roll) ถ้าแรงเสียดทานระหว่าง
ผนังภายในแบบหล่อกับแท่งโลหะหล่อสูงกว่าความแข็งแรงของชันเปลือกที่แข็งตัว ชันเปลือกที่แข็งตัวจะถูก
ดึงขาด ทาให้เหล็กกล้าหลอมเหลวที่ยังไม่แข็งตัวไหลออกมาเรียกว่าการทะลัก (Breakout) ดังนัน ระหว่าง
การหล่อ จะมีการใช้สารหล่อลื่น และมีระบบทาให้ตัวแบบหล่อมีการเคลื่อนที่ขึน-ลงเป็นจังหวะสม่าเสมอเพื่อ
รักษาคุณภาพผิวของแท่งโลหะหล่อ
เหล็กแท่งหล่อที่ผ่านการให้ความเย็นจากแบบหล่อมาแล้ว จะเข้าสู่ช่วงบริเวณการให้ความเย็นขันที่
สอง โดยอุปกรณ์ประกอบด้วยโครงแนวกันประคองแท่งโลหะหล่อและชุดสเปรย์ ซึ่งจะให้ความเย็นด้วย การ
ฉีดน าให้ เป็ น ละออง แท่งโลหะหล่ อจะถู กล าเลี ย งผ่ านชุ ดลู กรีด ประคอง จากนัน จะผ่ านเครื่องปรั บ ตรง
(Straightener) ที่เป็นชุดกลุ่มลูกรีดที่ใช้ปรับแก้แท่งโลหะหล่อที่โค้งงอให้กลับมาตรงในเครื่องหล่อชนิดโค้ง
เมื่อแท่งโลหะแข็งตัวแล้ว จึงทาการตัดตามความยาวที่กาหนดต่อไป ทังนีในการหล่อแบบต่อเนื่อง จะควบคุม
ตัวแปรทางกระบวนการ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตามต้องการ โดยผ่านกลไกและปฏิกิริยาสาคัญ ได้แก่
การควบคุมความสะอาดของเหล็กกล้า การหลีกเลี่ยงการรีออกซิเดชั่น การหลีกเลี่ยงการรีซัลเฟอไรเซชั่น การ
ลดการแยกตัวของธาตุผสม
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2.3 กระบวนการผลิตเหล็กในรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ในกระบวนการผลิตเหล็กเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ นันถือว่าเป็นส่วนของอุตสาหกรรมขัน
ปลายในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า วัตถุดิบที่ใช้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูปหรือก็คือเหล็กแท่ง ที่ได้
จากอุตสาหกรรมขันกลางหรือได้จากการนาเข้าผลิตภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูปโดยตรง ในการผลิตนันเมื่อทาการ
ตรวจสอบคุณภาพและปรับขนาดเหล็กแท่งให้ได้ตามต้องการแล้ว ตัวเหล็กแท่งก็จะถูกส่งไปยังเตาอบเหล็ก
(Reheating Furnace) เพื่อทาการอุ่นให้มีอุณหภู มิประมาณ 1,050 – 1,200oC ตัวอย่างของเตาอบเหล็ก ที่
ใช้ในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า จะแสดงอยู่ในรูปที่ 2.3 ทังนีส่วนประกอบที่สาคัญของเตาอบเหล็กที่ใช้
กันอยู่ในปัจจุบันคือ
 ตัวเตา ซึ่งโดยมากจะแบ่งออกเป็นสามส่วน (Zone) กล่าวคือ ส่วน Preheating ซึ่งทาหน้าที่อุ่นเหล็ก
แท่งโดยนาความร้อนที่เหลือจากไอเสียมาใช้ ส่วน Heating ซึ่งทาหน้าที่เพิ่มอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์
กึ่งส าเร็ จ รู ป ผ่ านหั ว เผา (Burners) และส่ ว น Soaking ซึ่งทาหน้าที่เพิ่มระดับการกระจายตั ว ของ
อุณหภูมิภายในเหล็กแท่งให้มีความสม่าเสมอมากยิ่งขึนผ่านหัวเผาอีกชุด
 ระบบป้อนเหล็กแท่งเข้าและออกจากเตา ซึ่งโดยมากแล้วจะเป็นระบบทางกลที่ดัน หรือยกเหล็กแท่ง
เข้าหรือออกจากเตา
 ระบบล าเลี ย ง (Conveying System) ซึ่งทาหน้าที่ล าเลี ยงเหล็ กแท่ง ผ่ านเตาอบเหล็ ก ทังนีระบบ
ลาเลียงจะแบ่งออกเป็นสามประเภทคือ แบบ Pusher แบบ Walking Hearth และแบบ Walking
Beam
 รีคูเปอเรเตอร์ (Recuperator) เป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) ทีน่ าความร้อน
เหลือทิงจากไอเสียกลับมาใช้โดยการแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ ผลที่ได้
อากาศที่ใช้ในการเผาไหม้จะมีอุณหภูมิสูงขึนซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการเผาไหม้ดียิ่งขึน

รูปที่ 2.3 ตัวอย่างของเตาอบเหล็ก
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หลังจากที่เหล็กแท่ งออกจากเตาอบเหล็กแล้ว เหล็กแท่งจะถูกส่งเข้าสู่โรงรีดเพื่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ตามที่
ต้องการซึ่งจะแบ่งออกเป็นเหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบนดังนี
2.3.1 กระบวนการผลิตเหล็กทรงยาว
ในกรณีของเหล็กทรงยาวนันผลิตภัณฑ์จากเหล็กทรงยาวรีดร้อนที่ได้จากการรีดผลิตภัณฑ์กึ่งสาเร็จ
หรือเหล็กแท่งเล็กหรือเหล็กแท่งใหญ่จะแสดงในรูปที่ 2.3.1ก

รูปที่ 2.3.1ก ผลิตภัณฑ์จากเหล็กทรงยาว





เหล็กเส้นกลม (Round Bar) และเหล็กเส้นข้ออ้อย (Deformed Bar) สาหรับงานก่อสร้าง
เหล็กลวด (Rod) สาหรับเป็นวัตถุดิบในการนาไปดึงเย็นเพื่อผลิตเป็นลวดเหล็ก (Wire)
เหล็กเพลาดา สาหรับนาไปปอกผิวหรือดึงเย็นเพื่อผลิตเป็นเหล็กผิวขาว
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน เช่น เหล็กรูปตัดเอช (H-beam) สาหรับงานโครงสร้างเสา คานและ
โครงตึ ก ขนาดใหญ่ เหล็ ก รู ป ตั ว ไอ (I-beam) ส าหรั บ งานรางเครน เหล็ ก รู ป รางน า (Channel)
สาหรับงานบันไดและแปหลังคา เหล็กฉาก (Angle) สาหรับเสาส่งไฟฟ้าและวิทยุ เหล็ก Cut-beam
สาหรับโครงถัก หลังคา และเข็มพืด (Sheet Pile) สาหรับงานกาแพงกันดิน

เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวรีดร้อ นมีหลายชนิดและมีรูปร่างหน้าตัดต่าง ๆ กัน กระบวนการผลิตจึงมี
ลักษณะที่คล้ายคลึงกันแต่จะแตกต่างกันที่ชุดลูกรีดซึ่งจะสามารถรีดหรือขึนรูปเหล็กให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่าง
แตกต่างกัน ดังนันในเอกสารนีจะยกตัวอย่างกระบวนการผลิตเหล็กเส้นและเหล็กลวดเป็นหลัก กระบวนการ
ผลิตเหล็กเส้นและเหล็กลวด (Round/Deformed bar, Wire rod) จะเริ่มจากการนาเหล็กแท่งเล็ก (Billet)
มาทาการอบในเตาอบเหล็กจนได้อุณหภู มิที่กาหนดระหว่าง 1,050 – 1,200oC ทังแท่ง แล้วจึงป้อนเหล็กแท่ง
เข้าสู่รายการรีดที่ประกอบด้วยชุดของลูกรีดประมาณ 10 - 16 ชุดทีจ่ ะลดขนาดที่ละขันจนได้ผลิตภัณฑ์ที่ขนาด
ตามต้องการ สาหรับเหล็กลวดเนื่องจากมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก โดยมี ขนาดมาตรฐานที่ 5.5 มิลลิเมตร
จะมีชุดของลูกรีดเพื่อลดขนาดเพิ่มเติม เมื่อได้ขนาดตามต้องการแล้ว สายการรีดสมัยใหม่จะมีการปรับปรุง
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โครงสร้างของเหล็กในสายการผลิตโดยการควบคุมอัตราการเย็นตัว เพื่อปรับโครงสร้างจุลภาคของเหล็กเส้น
และเหล็กลวดที่ส่งผลต่อคุณสมบัติทางกลตามความต้องการของผู้ใช้ปลายทาง แล้วจึงให้เย็นในอากาศ และทา
การมัดถือเป็นสินสุดกระบวนการดังที่แสดงในรูปที่ 2.3.1ข

รูปที่ 2.3.1ข กระบวนการผลิตเหล็กเส้นและเหล็กลวด
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2.3.2 กระบวนการผลิตเหล็กทรงแบน
ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตเหล็กทรงแบนนันสามารถจาแนกได้เป็นหลากหลายประเภท หลักๆ
ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่นเคลือบ ท่อเหล็ก ดังที่แสดงในรูปที่ 2.3.2

รูปที่ 2.3.2 ผลิตภัณฑ์จากเหล็กแท่งแบน
จากรู ป ที่ 2.3.2 จะเห็ น ได้ว่าผลิตภัณฑ์จากเหล็กทรงแบน (Slab) ที่ได้จากกระบวนการหล่ อแบบต่อเนื่อง
นามาใช้ในการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน แล้วนามาปรับปรุงคุณภาพในรูปแบบต่างๆ เช่นการรีดเย็น การเคลือบ
หรือทาสีผิว หรืออาจจะทาร่วมกับการขึนรูปผลิตภัณฑ์ ให้อยู่ในรูปอื่นเช่น ท่อเหล็ก เป็นต้น ดังนันในที่นีจะ
กล่าวถึงกระบวนการผลิตของเหล็กแผ่นรีดร้อนเป็นสาคัญ เนื่องจากเป็นต้นทางของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นๆ
การผลิตผลิตภัณฑ์จากเหล็กแผ่นรีดร้อน จะแบ่งเป็นหลายชนิดหลายประเภท อาทิเช่น
 เหล็ กแผ่ น รี ดร้ อนชนิ ด ม้ว น (Hot Rolled Coil) เป็นเหล็ กแผ่ นรีดร้อนแผ่ น บางซึ่ งมี การใช้ ใ นงาน
ก่ อ สร้ า ง เช่ น งานพั บ ขึ นรู ป เพื่ อ ผลิ ต เป็ น เหล็ ก โครงสร้ า งรู ป พรรณขึ นรู ป เย็ น เหล็ ก แผ่ น กั น ลื่ น
(Checkered Plate) ตลอดจนใช้เ ป็น วัต ถุ ดิบ ส าหรับ งานผลิ ต ท่ อ เชื่อ ม ถั ง แก๊ ส ตู้ ค อนเทนเนอร์
นอกจากนีเหล็กแผ่นรีดร้อนยังใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ซึ่งนาไปใช้งานที่ต้องการผิว
สวยงาม
 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดที่ผ่านการกัดล้างและเคลือบนามัน (Pickled and Oiled (P&O) steel) ใช้ใน
งานที่ต้องการผิวที่ไม่มีสนิมหรืองานเผยผิวและใช้เป็นวัตถุดิบสาหรับกระบวนการต่อเนื่อง อาทิ นาไป
ขึนรูป เพื่อนาไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ตลอดจนใช้แทนเหล็กแผ่นรีดเย็นที่มีความหนามากใน
บางงาน
 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา (Hot Rolled Plate) เป็นเหล็กแผ่นหนา ใช้สาหรับในงานก่อสร้าง
หรืองานต่อเรือ
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ในการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนส่วนใหญ่จะใช้เหล็กทรงแบน (Slab) ที่ได้จากกระบวนการหล่อ
แบบต่อเนื่องเป็นวัตถุดิบ โดยเหล็กแท่งแบนจะถูกตัดด้วยเครื่องตัดเพื่อให้ได้ขนาดที่เหมาะสมก่อนที่จะผ่านเตา
อบเหล็กเพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึน โดยอุณหภูมิที่ใช้อบอยู่ในช่วงประมาณ 1,100-1,250oC จากนันเหล็กแท่ง
แบนที่ผ่านเตาอบเหล็กออกมาจะผ่านการกาจัดสนิม (Descaling) ด้วยนาที่พ่นมาที่ผิวเหล็กด้วยแรงดันสูง และ
ผ่านสู่การรีดลดขนาดที่อุณหภูมิสูง (Hot Rolling) โดยอุณหภูมิของเหล็กที่ผ่านแท่นการรีดสุดท้าย (Finishing
Temperature, FT) โดยทั่วไปจะสูงกว่า 870oC หลังจากผ่านแท่นรีดสุดท้าย เหล็กแผ่นจะถูกทาให้เย็นลงโดย
การผ่านม่านนาหล่อเย็น (Lamilar Cooling) และเข้าสู่เครื่องม้วน (Coiler) ซึ่งโดยทั่วไปอุณหภูมิที่ใช้ม้ว น
(Coiling temperature, CT) จะอยู่ในช่วงประมาณ 550-710oC เหล็กแผ่นรีดร้อนที่ผลิต ส่วนใหญ่มีความ
หนาในช่วง 1.2 - 12.7 มิลลิเมตร และมีผิวสีเทาดา หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “Black Coil” หรืออาจนาไปผ่าน
การกัดล้างและเคลือบนามันจะเรียกว่า “Pickled and Oiled (P&O) coil” ขันตอนของกระบวนการผลิต
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจะแสดงในรูปที่ 2.3.2ก
รูปที่ 2.3.2ก กระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

ส าหรั บ กระบวนการผลิ ตเหล็กแผ่ นรีดร้อนชนิดแผ่ นหนาที่ไม่ทาการม้ว น จะมีขันตอนการผลิ ตที่
ใกล้เคียงกันกับ กระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน แต่จะแตกต่างกันตรงที่ในส่วนของการรีดนัน
เหล็กแท่งแบนที่ผ่านเตาอบเหล็ก จะถูกส่งไปรีดหยาบ (Roughing Rolling) เพื่อรีดลดขนาดครั งแรกโดยใช้
เครื่องรีดแบบหยาบโดยการรีดกลับไป-กลับมาหลาย ๆ ครัง เพื่อรีดให้เหล็กแบนราบและลดความหนาลงมาให้
ใกล้เคียงกับความหนาที่ต้องการ หลังจากนันเหล็กแผ่นจะถูกส่งไปรีดปรับละเอียด (Finishing Rolling) โดย
การรีดกลับไปกลับมาหลาย ๆ ครัง ให้ได้ความหนาที่ต้องการ หลังจากนันเหล็กแผ่นจะถูกส่งไปผ่านม่านนา
หล่ อ เย็ น (Laminar Cooling) เพื่ อ ควบคุ ม ให้ ก ารเย็ น ตั ว ของเหล็ ก แผ่ น และลดอุ ณ หภูมิ ข องเหล็ ก แผ่ นให้
เหมาะสมก่อนเข้าสู่เครื่องปรับความเรียบขณะร้อน (Hot Leveller) โดยจะควบคุมความเรียบของเหล็กแผ่นซึ่ง
อุณหภูมิก่อนเข้าจะต้องอยู่ในช่วง 650-700oC จึงจะเหมาะสมต่อกาลังของเครื่องจักรในการรีดเรียบ หลังจาก
นันเหล็กแผ่นจะถูกส่งไปยังแท่นเย็นตัว (Cooling Bed) เพื่อควบคุมการเย็นตัวให้เหมาะสมก่อนนาไปเข้าสู่
กระบวนการตัด โดยอุณหภูมิก่อนตัดต้องไม่เกิน 200 oC ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายชื่อ
เอกสารอ้างอิงและ Web site ท้ายเล่มคู่มือนี
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3. การวิเคราะห์สมดุลพลังงาน
ในบทนีจะเป็นการนาเสนอการวิเคราะห์สมดุลพลังงานในเครื่องจักรหลักที่ใช้พลังงานอย่างมีนัยสาคัญ
ในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าในประเทศ นั่นก็คือเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าและเตาอบเหล็ก ทังนีการ
วิเคราะห์ ส มดุล พลั งงานเป็น การจาแนกองค์ประกอบของพลั งงานในรูปต่างๆ ที่เข้าสู่ และออกจากระบบ
พิจารณาซึ่งในที่นีก็คือเตาทังสองประเภท ทังนีพลังงานที่เข้าสู่ระบบจะต้องเท่ากับพลังงานที่ออกจากระบบ
ตามกฏการอนุรักษ์พลังงานหรือกฎข้อที่หนึ่งของ Thermodynamics ผลการของวิเคราะห์สมดุลพลังงานนัน
จะสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการ
 พิจารณาว่าพลังงานในแต่ละส่วนที่เข้าสู่และออกจากระบบนันมีความเหมาะสมเพียงใดโดยทาการ
เปรียบเทียบกับค่าที่เหมาะสม
 พิจารณาหามาตรการอนุรั กษ์พลั งงานหรือวิธีการที่เหมาะสมในการลดพลั งงานในส่ว นที่มีก ารใช้
พลังงานมากเกินกว่าปรกติ
 พิ จ ารณาว่ า การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพพลั ง งานของระบบจะกระท าที่ พ ลั ง งานส่ ว นใดเพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ
การวิเคราะห์สมดุลพลังงานและรายละเอียดของการวิเคราะห์สมดุลพลังงานเป็นดังนี
3.1 การวิเคราะห์สมดุลพลังงานของเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า
เนื่องจากเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้ามีการใช้พลังงานในหลายรูปแบบ ดังนันจึงต้องมีการแสดงสมดุล
พลังงานของเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าซึ่งมีพลังงานที่สาคัญในส่วนต่างๆ ดังนี

รูปที่ 3.1 Sankey diagram ของเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า
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3.1.1 พลังงานขาเข้าจะประกอบด้วย
 พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานหลักเพื่อสาหรับอาร์คเศษเหล็กจนหลอมละลาย รวมถึงการรักษาอุณหภูมิ
ของนาเหล็กที่หลอมละลายแล้วให้ได้อุณหภูมิตามต้องการในระหว่างช่วงการปรับปรุงคุณภาพของนา
เหล็ก
 พลังงานจากเชือเพลิงเป็นพลังงานความร้อนจากการเผาไหม้เชือเพลิงกับออกซิเจนที่หัวเผา พลังงาน
ในส่วนนีใช้สาหรับช่วยในการกระจายตัวของอุณหภูมิและองค์ประกอบของนาเหล็กในเตาหลอม
 พลังงานเคมีเป็นพลังงานที่เกิดจากการออกซิไดเซชันของธาตุต่างๆ ที่อยู่ในเศษเหล็กและอยู่ในสารที่
เติมลงไปตัวอย่างของธาตุต่างๆ เช่น เหล็ก คาร์บอน ซิลิกอน อลูมิเนียม เป็นต้น กระบวนการออกซิ
ไดเซชันของธาตุเหล่านีจะเป็นกระบวนการ exothermic หรือก็คือปลดปล่อยพลังงานออกมาเมื่อได้
ผลิตภัณฑ์ซึ่งก็คือออกไซด์ของธาตุเหล่านัน กระบวนการออกซิไดเซชันของธาตุที่มีนัยสาคัญต่อสมดุล
พลังงานของเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้ามีดังนี
ปฏิกิริยาออกซิไดเซชัน
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พลังงานที่ปลดปล่อย
(kWh/kg ของธาตุตังต้น)
2.556
9.102
1.353
9.011
8.626

3.1.2 พลังงานขาออกจะประกอบด้วย
 พลั ง งานในเหล็ ก เป็ น พลั ง งานที่ ใ ช้ ใ นการเพิ่ ม อุ ณ หภู มิ ข องเหล็ ก ที่ ป้ อ นเข้ า สู่ เ ตาจนกระทั่ ง ถึ ง จุ ด
หลอมเหลวแล้วกลายไปเป็นนาเหล็กที่อุณหภูมิตามต้องการ (อุณหภูมิเท)
 พลังงานในสแลกเป็นพลังงานที่ใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิของสแลกซึ่งจะออกมาพร้อมกับตัวนาเหล็ก
ตัวสแลกเองนันเป็นของเสียจากกระบวนการผลิต ซึ่งจะต้องถูกกาจัดออกในระหว่างการเทนาเหล็ก
ออกจากเตาหลอม ดังนันพลังงานในส่วนนีจะถือว่าเป็นพลังงานสูญเสียที่เกิดขึน
 พลั ง งานในไอเสี ย เป็ น พลั ง งานที่ ท าให้ ไอเสี ย ที่ อ อกจากเตาหลอมมี อุ ณ หภู มิ สู ง ขึ น โดยมากแล้ ว
พลังงานในส่วนนีจะสามารถนากลับมาใช้ได้เช่น นาไปอุ่นเศษเหล็กให้มีอุณหภูมิสูงขึน นาไปผลิตไอนา
หรือนาไปผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น
 พลังงานในส่วนอื่นๆ เป็นพลังงานขาออกที่อยู่ในรูปที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้างต้น ตัวอย่างได้แก่ ความร้อน
สูญเสียจากนาระบายความร้อน ความร้อนสูญเสียจากการนาความร้อนผ่านผนังเตา ความร้อนสูญเสีย
จากช่องเปิ ดในเตา เป็ น ต้น การคานวณหาค่าพลังงานดังกล่าวอาจจะทาได้ยากอันเนื่องมาจาก
ข้อจากัดในหลายๆ ด้านหรือค่าพลังงานดังกล่าวมีสัดส่วนที่มีนัยสาคัญน้อย ดังนันพลังงานในส่วนนีจึง
คานวณได้จากการนาพลังงานขาออกที่ทราบค่าทั งหมดมารวมกันแล้วหักออกจากพลังงานขาเข้า
เพื่อให้เกิดสมดุลพลังงานขึน
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ในการวิเคราะห์สมดุลพลังงานของเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า จะต้องมีการในการเก็บข้อมูลค่าต่างๆ
เพื่อนามาใช้ในการคานวณ เนื่องจากเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า ทางานในลักษณะเป็นรอบ (Batch) ดังนัน
ข้อมูลที่เก็บได้นันคิดต่อ 1 รอบการผลิต (หรือ 1 Batch) กล่าวคือเก็บข้อมูลโดยเริ่มตังแต่การป้อนเศษเหล็ก
เข้าเตาหลอมจนกระทั่งเทนาเหล็กออกจากเตาหลอม ข้อมูลค่าต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์สมดุลพลังงานของ
เตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าจะมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.1.2
ตารางที่ 3.1.2 ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์สมดุลพลังงานของเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าต่อ 1 รอบ (Batch)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ค่าที่เก็บ
ปริมาณนาเหล็กที่ผลิตได้
พลังงานไฟฟ้า
ปริมาณเชือเพลิง
ค่าความร้อนเชือเพลิง
ปริมาณถ่านหินหรือถ่านโค้ก
ปริมาณอิเลคโทรดที่ใช้
องค์ประกอบของสแลก
อุณหภูมเิ ทของนาเหล็ก
ปริมาณสแลก

หน่วย
Tonne
kWh
Unit fuel
MJ/Unit fuel
kg
kg
% หรือ kg
o
C
Tonne

การนาไปใช้
ผลผลิตที่ได้และพลังงานขาออกสู่เหล็ก
พลังงานขาเข้าจากพลังงานไฟฟ้า
พลังงานขาเข้าจากเชือเพลิง
พลังงานขาเข้าจากเชือเพลิง
พลังงานขาเข้าจากพลังงานเคมี
พลังงานขาเข้าจากพลังงานเคมี
พลังงานขาเข้าจากพลังงานเคมี และพลังงานขาออกสูส่ แลก
พลังงานขาออกสู่เหล็ก
พลังงานขาออกสู่สแลก

3.1.3 การคานวณสมดุลพลังงานในเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าจะหาได้จากสมการทีแ่ สดง ดังนี
สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์สมดุลพลังงานของเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า
พลังงานขาเข้า
พลังงานไฟฟ้า
พลังงานจากเชือเพลิง

EElec

EFuel
Fuel
LHV

สูตรคานวณ
:พลังงานไฟฟ้า สามารถเก็บค่าได้โดยตรง [kWh]
Fuel x LHV
EFuel 
3.6
:พลังงานจากเชือเพลิง [kWh]
:ปริมาณเชือเพลิงที่ใช้ใน [หน่วยเชือเพลิงใดก็ได้]
:ค่าความร้อนเชือเพลิงต่า [MJ/หน่วยเชือเพลิง]
EChem   mei x HFi

พลังงานเคมี

i

EChem
mei
HFi

:พลังงานเคมี [kWh]
:ปริมาณธาตุตังต้นที่เกิดการออกซิไดเซชัน [kg]
ธาตุตังต้นมาจากถ่านหินหรือถ่านโค้ก อิเลคโทรด และออกไซด์
ของธาตุดังกล่าวทีอ่ ยู่ในสแลก
:พลังงานความร้อนที่ปลดปล่อยจากธาตุตังต้น [kWh/kg]
ดูค่าได้จากปฏิกริ ิยาออกซิไดเซชันในหัวข้อพลังงานเคมีข้างต้น
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พลังงานขาออก
พลังงานเข้าสู่เหล็ก

QSlag
Slag
TPure

สูตรคานวณ
Q LS  0.227TPure   14.2 x LS
:พลังงานเข้าสู่เหล็ก [kWh]
:ปริมาณนาเหล็กที่ผลิตได้ [Tonne]
:อุณหภูมิเทของนาเหล็ก [oC]
1,638  1.083 TPure  1,600 x Slag
Q Slag 
3.6
:พลังงานเข้าสู่สแลก [kWh]
:ปริมาณสแลก [Tonne]
:อุณหภูมิเทของนาเหล็ก [oC]

QOG
LS
SECElec
EElec
Q Other
QOhter

Q OG  0.3167 SEC Elec  300   70 x LS
E
SEC Elec  Elec
LS
:พลังงานเข้าสู่ไอเสีย [kWh]
:ปริมาณนาเหล็กที่ผลิตได้ [Tonne]
:พลังงานไฟฟ้าจาเพาะ [kWh/Tonne]
:พลังงานไฟฟ้า [kWh]
 EElec  EFuel  E Chem   Q LS  Q Slag  Q OG 
:พลังงานในส่วนอื่นๆ [kWh]

QLS
LS
TPure
พลังงานเข้าสู่สแลก

พลังงานเข้าสู่ไอเสีย

พลังงานในส่วนอื่นๆ



 

หมายเหตุ: ตัวอย่างการคานวณตามภาคผนวก ก ตารางที่ ก.2
เมื่อคานวณสมดุลพลังงานได้แล้ว ก็จะสามารถนาค่าที่ได้มาแสดงผลซึ่งในที่นีจะแสดงผลในรูปของตารางดังที่
แสดงในตารางที่ 3.1.3 จะเห็นได้ว่าการแสดงผลสามารถที่จะแสดงได้เป็นค่าในหน่วยของพลังงานที่ใช้ (kWh)
หรืออาจจะแสดงในรูปของค่าพลังงานจาเพาะต่อหน่วยการผลิต (kWh/Tonne) หรือแสดงอยู่ในรูปสัดส่วน
ของพลังงานในแต่ละประเภทต่อพลังงานรวมเป็นร้อยละ
ตารางที่ 3.1.3 การแสดงผลของสมดุลพลังงานของเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าต่อ 1 รอบ (Batch)
พลังงานขาเข้า

kWh

kWh
Tonne

%

พลังงานขาออก

พลังงานไฟฟ้า
พลังงานจากเชือเพลิง
พลังงานเคมี

kWh

พลังงานเข้าสู่เหล็ก
พลังงานเข้าสู่สแลก
พลังงานเข้าสู่ไอเสีย
พลังงานในส่วนอื่นๆ
รวม

รวม

ดูข้อมูลตัวอย่างการคานวณสมดุลพลังงานของเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าในภาคผนวก ก.1
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3.2 การวิเคราะห์สมดุลพลังงานของเตาอบเหล็ก
ในเตาอบเหล็กนันจะมีการเผาไหม้เชือเพลิงในการให้ความร้อนกับเหล็กแท่งอีกครังจนมีอุณหภูมิที่สูง
พอที่จะทาการขึนรูปได้ สมดุลพลังงานของเตาอบเหล็กมีดังนี

รูปที่ 3.2 Sankey diagram ของเตาอบเหล็ก
3.2.1 พลังงานขาเข้าจะประกอบด้วย
 พลั ง งานจากเชื อเพลิง เป็น พลั งงานความร้ อนจากการเผาไหม้ เ ชือเพลิง กั บ อากาศเพื่ อท าการเพิ่ม
อุณหภูมิของเหล็กแท่งให้ได้ตามต้องการ
 พลังงานจากการอากาศอุ่นเป็นพลังงานจากการที่อากาศในการเผาไหม้ถูกอุ่นให้มีอุณหภูมิสูงกว่า
อุณหภูมิภายนอกโดยผ่าน Recuperator ซึ่งเป็นอุปกรณ์นาความร้อนเหลือทิงจากไอเสียกลับมาใช้
 พลั ง งานจากสเกลเป็ น พลั ง งานที่ เ กิ ด จากการออกซิ ไดเซชั น ของเหล็ ก เพื่ อท าให้ เ กิ ด สเกลซึ่ ง ก็ คื อ
ออกไซด์ของเหล็กนั่ นเอง กระบวนการก่อให้เกิดสเกลนีจะเป็นกระบวนการ exothermic ซึ่งจะ
ปลดปล่อยพลังงานออกมาจากปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึน
3.2.2 พลังงานขาออกจะประกอบด้วย
 พลังงานเข้าสู่เหล็กเป็นพลังงานที่ใข้ในการเพิ่มอุณหภูมิของเหล็กแท่งที่ป้อนเข้าสู่เตาจนได้อุณหภูมิ
ตามต้องการก่อนจะถูกส่งเข้าแท่นรีด
 พลังงานเข้าสู่ไอเสียเป็นพลังงานที่ทาให้ไอเสียที่ออกจากเตาอบมีอุณหภูมิสูงขึน โดยมากแล้วพลังงาน
ในส่วนนีบางส่วนจะสามารถนากลับมาใช้โดยการไหลผ่าน Recuperator เพื่อนาได้ไปอุ่นอากาศที่ใช้
ในการเผาไหม้ให้มีอุณหภูมิสูงขึน
 พลังงานในส่วนอื่นๆ เป็นพลังงานขาออกที่อยู่ในรูปที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้างต้น ตัวอย่างได้แก่ ความร้อน
สูญเสียจากนาระบายความร้อน ความร้อนสูญเสียจากการนาความร้อนผ่านผนังเตา ความร้อนสูญเสีย
จากช่องเปิ ดในเตา เป็ น ต้น การคานวณหาค่าพลังงานดังกล่าวอาจจะทาได้ยากอันเนื่องมาจาก
ข้อจากัดในหลายๆ ด้านหรือค่าพลังงานดังกล่าวมีสัดส่วนที่มีนัยสาคัญน้อย ดังนันพลังงานในส่วนนีจึง
คานวณได้จากการนาพลังงานขาออกที่ทราบค่าทังหมดมารวมกันแล้วหักออกจากพลังงานขาเข้า
เพื่อให้เกิดสมดุลพลังงานขึน
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ทังนีในการวิเคราะห์สมดุลพลังงานของเตาอบเหล็ก จะต้องมีการในการเก็บข้อมูลค่าต่างๆ เพื่อนามา
คานวณสมดุลพลังงาน เนื่องจากเตาอบเหล็กทางานในลักษณะที่ต่อเนื่องในสภาวะคงตัว (Steady State)
ดังนันการเก็บข้อมูลจึงสามารถเก็บได้อย่างต่อเนื่องภายใต้ระยะเวลาที่กาหนดซึ่งโดยมากมักจะใช้ค่าเฉลี่ยต่อ
การทางาน 1 ชั่วโมงเป็นหลัก ข้อมูลค่าต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์สมดุลพลังงานของเตาอบเหล็กจะแสดงใน
ตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์สมดุลพลังงานของเตาอบเหล็กต่อการทางาน 1 ชั่วโมง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ค่าที่เก็บ
ปริมาณผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตได้
ปริมาณเชือเพลิง
ค่าความร้อนเชือเพลิง
ปริมาณอากาศที่ใช้เผาไหม้
อุณหภูมิของอากาศอุ่น
ปริมาณสเกล
อุณหภูมิป้อนเข้าของเหล็ก
อุณหภูมเิ หล็กที่ออกจากเตา
อุณหภูมไิ อเสียที่ออกจากเตา

หน่วย
Tonne
Unit fuel
MJ/Unit fuel
Nm3
o
C
Tonne
o
C
o
C
o
C

การนาไปใช้
ผลผลิตที่ได้และพลังงานขาออกที่เข้าสู่เหล็ก
พลังงานขาเข้าจากเชือเพลิง
พลังงานขาเข้าจากเชือเพลิง
พลังงานขาเข้าจากอากาศอุ่นและพลังงานขาออกสู่ไอเสีย
พลังงานขาเข้าจากอากาศอุ่น
พลังงานขาเข้าจากสเกล
พลังงานขาออกสู่เหล็ก
พลังงานขาออกสู่เหล็ก
พลังงานขาออกสู่ไอเสีย

3.2.3 การคานวณสมดุลพลังงานในเตาอบเหล็กนันจะหาได้จากสมการดังต่อไปนีที่แสดง ดังนี
สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์สมดุลพลังงานของเตาอบเหล็ก
พลังงานขาเข้า
พลังงานจากเชือเพลิง

สูตรคานวณ

E Fuel  Fuel x LHV

EFuel
Fuel
LHV
พลังงานจากอากาศอุ่น
EPreheat
mAir
CP,air
TPreheat

:พลังงานจากเชือเพลิง [MJ]
:ปริมาณเชือเพลิงที่ใช้ใน [หน่วยเชือเพลิงใดก็ได้]
:ค่าความร้อนเชือเพลิงต่า [MJ/หน่วยเชือเพลิง]
EPr eheat  mAir x Cp, Air xTPr eheat  25o C
:พลังงานจากอากาศอุ่น [MJ]
:ปริมาณอากาศอุ่น [Tonne]
:ค่าความร้อนจาเพาะของอากาศอุน่ เท่ากับ 1.03 kJ/kg-K
:อุณหภูมิอากาศอุ่นหลังออกจาก Recuperator [oC]
EScale  mScale x HScale

พลังงานจากสเกล

EScale :พลังงานจากสเกล [MJ]
mScale :ปริมาณสเกล [Tonne] มีค่าประมาณร้อยละ 1-2 ของปริมาณ
เหล็กแท่งที่ป้อนเข้าสู่เตา
HScale :ค่าความร้อนจากการก่อสเกลเท่ากับ 4,816 kJ/kg
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พลังงานขาออก
พลังงานเข้าสู่เหล็ก

สูตรคานวณ

Q Billet  mBillet x CBillet x TBillet ,out  TBillet ,in 

QBillet
mBillet
CBillet
TBillet,in
TBillet,out
พลังงานเข้าสู่ไอเสีย
QEG
mEG

CP,EG
TEG
Q Other
QOhter

พลังงานในส่วนอื่นๆ

:พลังงานเข้าสู่เหล็ก [MJ]
:ปริมาณเหล็กแท่งที่ออกจากเตา [Tonne]
:ค่าความร้อนจาเพาะของเหล็กแท่งเท่ากับ 0.648 kJ/kg-K
:อุณหภูมิเหล็กแท่งที่เข้าสู่เตา [oC]
:อุณหภูมิเหล็กแท่งที่ออกจากเตา [oC]
QEG  mEG x Cp,EGxTEG  25o C
:พลังงานเข้าสู่ไอเสีย [MJ]
:ปริมาณไอเสีย [Tonne]
คานวณโดยประมาณได้จาก mEG  mFuel  mAir
โดยที่ mFuel เท่ากับมวลของเชือเพลิง [Tonne]
:ค่าความร้อนจาเพาะของไอเสียเท่ากับ 1.07 kJ/kg-K
:อุณหภูมิไอเสียที่ออกจากเตา [oC]
 E Fuel  E Pr eheat  E Scale   Q Billet  Q EG 
:พลังงานในส่วนอื่นๆ [MJ]

หมายเหตุ: ตัวอย่างการคานวณตามภาคผนวก ก ตารางที่ ก.5
เมื่อคานวณสมดุลพลังงานได้แล้ว ก็จะสามารถนาค่าที่ได้มาแสดงผลซึ่งในที่นีจะแสดงผลในรูปของตารางดังที่
แสดงในตารางที่ 3.2.3 จะเห็นได้ว่าการแสดงผลสามารถที่จะแสดงได้เป็นค่าในหน่วยของพลั งงานที่ใช้ (MJ)
หรืออาจจะแสดงในรูปของค่าพลังงานจาเพาะต่อหน่วยการผลิต (MJ/Tonne) หรือแสดงอยู่ในรูปสัดส่วนของ
พลังงานในแต่ละประเภทต่อพลังงานรวมเป็นร้อยละ
ตารางที่ 3.2.3 การแสดงผลของสมดุลพลังงานของเตาอบเหล็กต่อการทางาน 1 ชั่วโมง
พลังงานขาเข้า

MJ

MJ
Tonne

%

พลังงานจากเชือเพลิง
พลังงานจากอากาศอุ่น
พลังงานจากสเกล
รวม

พลังงานขาออก
พลังงานเข้าสู่เหล็ก
พลังงานเข้าสู่ไอเสีย
พลังงานในส่วนอื่นๆ
รวม

ดูข้อมูลตัวอย่างการคานวณสมดุลพลังงานของเตาอบเหล็กในภาคผนวก ก.2
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4. การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า
เตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าเป็น เครื่องจักรหลักที่ใช้พลังงานสูงในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าใน
ประเทศ ทังนีหน้าที่หลักของเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าคือเพื่อใช้ในการหลอมเศษเหล็กที่ มีอุณหภูมิห้องให้
กลายเป็นนาเหล็กที่อุณหภูมิประมาณ 1,600oC ทังนีรูปแบบของพลังงานหลักที่ใช้ในเตาหลอมเหล็กด้วย
ไฟฟ้าก็คือพลังงานไฟฟ้า จากข้อมูลของ The European Steel Association ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านจะ
พบว่าค่าพลังงานไฟฟ้าจาเพาะของเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้ามีค่าลดลงอย่ างมากเนื่องจากเทคโนโลยีต่างๆ ที่
ถูกพัฒนาขึนดังที่แสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4 กราฟแสดงพลังงานไฟฟ้าจาเพาะของเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าที่ลดลงโดยเทคโนโลยีต่างๆ
ในปัจจุบันเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าทั่วไปจะมีค่าพลังงานไฟฟ้าจาเพาะอยู่ที่ประมาณ 340-500 kWh/Tonne
อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าพลังงานไฟฟ้าจาเพาะจะมีค่าลดลง แต่เตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าในปัจจุบันได้มีการเพิ่ม
สัดส่วนของพลังงานรูปอื่นๆ ให้มากขึนดังที่แสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบสัดส่วนของพลังงานขาเข้าในเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าในอดีตและปัจจุบัน
ชนิดพลังงานขาเข้า
พลังงานไฟฟ้า
พลังงานความร้อนจากเชือเพลิง
พลังงานเคมี

เตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าในอดีต
ร้อยละ 82
ร้อยละ 0
ร้อยละ 18

เตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าในปัจจุบนั
ร้อยละ 65
ร้อยละ 5
ร้อยละ 30

จะเห็นได้ว่าเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้านันใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานหลักเพื่อสาหรับอาร์คเศษเหล็กจนหลอม
ละลาย รวมถึงการรักษาอุณหภูมิของนาเหล็กที่หลอมละลายแล้วให้ได้อุณหภูมิตามต้องการ อย่างไรก็ตามใน
ปัจจุบันได้มีการใช้พลังงานความร้อนจากหัวเผาซึ่งก็คือการเผาไหม้ของเชือเพลิง (ส่วนมากคือแก๊สธรรมชาติ)
เพิ่มขึนมาเมื่อเปรียบเทียบกับเตาหลอมในอดีตซึ่งไม่ใช้หัวเผา พลังงานความร้อนในส่วนนีทาหน้าที่สาหรับช่วย
ในการกระจายตัวของอุณหภูมิและองค์ประกอบของนาเหล็กในเตาหลอม ในขณะเดียวกันภายในเตาหลอมก็
จะมีพลังงานเคมีที่เกิดขึนจากปฏิกิริยาออกซิไดเซชันของธาตุต่างๆ ซึ่งจะเป็นกระบวนการ exothermic หรือก็
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คือปลดปล่อยพลังงานออกมาเมื่อได้ผลิตภัณฑ์ซึ่งก็คือออกไซด์ของธาตุเหล่านัน จะเห็นได้ว่าสัดส่วนของ
พลังงานเคมีในเตาหลอมปัจจุบันจะมีสัดส่วนเพิ่มขึนเมื่อเปรียบเทียบกับเตาหลอมในอดีต อนึ่งพลังงานเคมีใน
เตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้านันเกิดจากการฉีดออกซิเจนบริสุทธิ์เข้าไปในเตา โดยออกซิเจนดังกล่าวจะทาหน้าที่
เป็นตัวออกซิแดนซ์ให้กับธาตุต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมาจาก 1) คาร์บอนซึ่งทาการป้อนเข้าสู่เตาโดยตรงในรูป
ของถ่านหินและจะถูกออกซิเดชั่นกลายเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์ 2) เหล็กซึ่งก็คือ
วัตถุดิบและจะถูกออกซิเดชั่นกลายเป็นออกไซด์ในรูปต่างๆ และ 3) ธาตุอื่นๆ เช่นซิลิกอน อลูมินั่ม แมงกานิส
ซึ่งจะถูกออกซิเดชั่นกลายเป็นออกไซด์ของธาตุนันๆ เป็นต้น
ในส่วนถัดไปจะเป็นการนาเสนอมาตรการอนุรักษ์พลังงานในเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าที่สาคัญโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี
4.1 มาตรการใช้ Foamy Slag เพื่อลดความร้อนสูญเสีย
Slag Foaming เป็นวิธีการหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า
โดยการผลิตโฟมขึนมารวมกับตัว Slag เพื่อปกคลุมผิวด้านบนของนาเหล็ก เป็นผลทาให้ลดการสูญเสียความ
ร้อนที่ผิวด้านบน ในการผลิต Foamy Slag นันทาได้โดยฉีดผงคาร์บอนและออกซิเจนบริสุทธิ์เข้าไปในเตา
จากนันผงคาร์บอนจะทาปฏิกิริยากับออกซิเจนกลายไปเป็นแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งเมื่อรวมตัวกับ Slag จะ
กลายเป็น Foam ปกคลุมดังรูปที่ 4.1 ผลกระทบอื่นๆ ที่ได้จากมาตรการดังกล่าวคือ ระยะเวลา Tap to Tap
ลดลง การสึกกร่อนของผนังเตาลดลง ปริมาณการใช้อิเลคโทรดลดลง และ ปริมาณไนโตรเจนที่ละลายลงไปสู่
ในตัวนาเหล็กลดลง
ผลประหยั ดสุ ทธิของมาตรการการใช้ Foamy Slag อยู่ที่ประมาณ 6-8 kWh/Tonne มูล ค่าการ
ลงทุนอยู่ที่ประมาณ 420 บาท/Tonne และระยะคืนทุนอยู่ที่ประมาณ 4.5 ปี

รูปที่ 4.1 วิธีการผลิต Foamy Slag ในเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า
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4.2 มาตรการใช้หัวเผา Oxy-Fuel และ Oxygen Lance
มาตรการนีเป็นการใช้การเผาไหม้เชือเพลิง ด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ แทนการใช้พลังงานไฟฟ้าในเตา
หลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า ทังนีตัวหัวเผา Oxy-Fuel จะทาให้เกิดการกวนของนาเหล็กซึ่งก่อให้เกิดความสม่าเสมอ
ของอุณหภูมิและการผสมกันอย่างทั่วถึงขององค์ประกอบทางเคมี ส่วนมากแล้วในช่วงแรกของการหลอม
ละลายเศษเหล็กดังรูปที่ 4.2 ในการทางานอุปกรณ์นีจะทาหน้าที่เป็นหัวเผา Oxy-Fuel เพื่อเพิ่มพลังงานให้แก่
ตัวนาเหล็กนอกจากพลังงานไฟฟ้าที่ป้อนเข้า ต่อมาเมื่อมีเศษเหล็กบางส่วนหลอมละลายก่อให้เกิดเป็นอ่างนา
เหล็ ก อุป กรณ์นี จะเปลี่ ย นไปใช้เป็ น โหมด Oxygen Lance แทนซึ่งจะทาหน้าที่กวนนาเหล็ กให้ เกิดความ
สม่าเสมอทังอุณหภูมิและองค์ประกอบ นอกจากนีตัวออกซิเจนที่ใส่เข้าไปยังทาหน้าที่ปรับองค์ประกอบของ
นาเหล็กโดยจะทาการออกซิไดซ์ธาตุจาพวกฟอสฟอรัสหรือซิลิกอนให้การเป็นออกไซด์ ผลกระทบอื่นๆ จาก
มาตรการดังกล่าวคือระยะเวลา Tap to Tap ลดลง และ ปริมาณการใช้อิเลคโทรดลดลง
จากการศึกษาพบว่าผลประหยัดของมาตรการนีอยู่ที่ประมาณ 11-22 kWh/Tonne โดยมีมูลค่าการ
ลงทุนประมาณ 20-30 ล้านบาท/Tonne และระยะคืนทุนประมาณ 1.3 ปี

รูปที่ 4.2 หัวเผา Oxy-Fuel และการทางานของหัวเผา Oxy-Fuel
4.3 มาตรการอุ่นเศษเหล็กก่อนเข้าเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า
การอุ่นเศษเหล็กก่อนเข้าเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าจะสามารถลดพลังงานงานได้อย่างมีนัยส าคัญ
เนื่องจากความร้อนสั มผ้สที่ต้องการในการป้อนเข้าสู่เศษเหล็กมีค่าน้อยลง โดยมากแล้วการอุ่นเศษเหล็กจะ
กระทาโดยการใช้ Off-gas ของเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า ถ่ายเทความร้อนโดยการสัมผัสกับเศษเหล็กโดยตรง
ในปัจจุบันกระบวนการอุ่นเศษเหล็กนันจะทาได้โดยการออกแบบในสองลักษณะคือแบบแลกเปลี่ยนความร้อน
ในแนวตังหรือแบบแลกเปลี่ยนความร้อนในแนวนอน แบบแลกเปลี่ยนความร้อนในแนวตังจะมีการออกแบบ
ส่วนที่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีลักษณะเป็นท่อ Shaft โดยที่เศษเหล็กจะถูกป้อนเข้าสู่ท่อ Shaft ทาง
ด้านบนของเตาเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนกับ Off-gas ที่ไหลขึนออกจากเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า ดังที่แสดงใน
รูปที่ 4.3ก
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รูปที่ 4.3ก การอุ่นเศษเหล็กด้วย Off-gas โดยการแลกเปลี่ยนความร้อนในแนวตัง
ในส่วนของการแลกเปลี่ยนความร้อนในแนวนอนนัน ส่วนของการแลกเปลี่ยนความร้อนจะมีลักษณะ
เป็นอุโมงค์ยาว โดยที่เศษเหล็กจะถูกขนถ่ายโดยสายพานลาเลียงภายในอุโมงค์ดังกล่าว ในขณะเดียวกัน Offgas ที่ออกจากเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าจะไหลผ่านอุโมงค์ดังกล่าวสวนทางกับการเคลื่อนที่ของเศษเหล็กดังที่
แสดงในรูปที่ 4.3ข

รูปที่ 4.3ข การอุ่นเศษเหล็กด้วย Off-gas โดยการแลกเปลี่ยนความร้อนในแนวนอน
ทังนีผลกระทบอื่นๆ จากมาตรการดังกล่าวคือปริมาณฝุ่นจากเตาหลอมมีค่าลดลง ปริมาณการใช้อิเล็ กโทรด
ลดลง
จากการศึกษาเอกสารอ้างอิง พบว่าการอุ่นเศษเหล็กก่อนเข้าเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้านันจะทาให้ค่า
พลังงานจาเพาะของเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าลดลงประมาณ 70-120 kWh/Tonne ซึ่งจะทาให้ประสิทธิภาพ
พลั งงานของเตาหลอมเหล็ กด้ว ยไฟฟ้ามีค่าเพิ่มขึนอย่างมีนัยส าคัญ มูล ค่าการลงทุนนันค่อนข้างสู งอยู่ที่
ประมาณ 300-700 ล้านบาท โดยมีระยะคืนทุนอยู่ที่ประมาณ 3-5 ปี
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4.4 มาตรการ Eccentric Bottom Tapping (EBT)
โดยทั่วไปเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าแบบที่มีพวยเตานันจะต้องเอียงด้วยมุมเทประมาณ 45 องศาเพื่อ
ทาการเทนาเหล็กออกจากเตาซึ่งโดยมากจะมีสแลกไหลตามนาเหล็กไปด้วย แต่แบบเตาหลอมแบบ Eccentric
Bottom Tapping (EBT) นีจะเทนาเหล็กออกทางรูที่อยู่ใต้เตาทาให้มุมเทลงให้เหลือประมาณ 15 – 20o และ
ด้วยเหตุทนี่ าเหล็กถูกเทออกจากใต้เตาทาให้สแลกไม่ติดลงมาด้วย ผลที่ได้จะทาให้นาเหล็กมีคุณภาพ มีปริมาณ
ที่ ม ากขึ นเมื่ อ เทออกมา เวลาที่ ใ ช้ ใ นการเทน าเหล็ ก ลดลง และด้ ว ยลั ก ษณะของเตาไม่ มี ก ารเปิ ด ออกสู่
สิ่งแวดล้อมโดยตรง จึงทาให้ลดการสูญเสียความร้อนระหว่างการเทลงได้ และไม่มีความจาเป็นที่จะต้องอุ่นนา
เหล็กให้มีอุณหภูมิสูงแบบเตาหลอมที่มีพวยเตา ลักษณะของเตาหลอมแบบ Eccentric Bottom Tapping
(EBT) จะแสดงในรูปที่ 4.4 ผลประหยัดพลังงานจากเทคโนโลยีนีจึงมาจากการลดอุณหภูมิเทนาเหล็ก การลด
ปริมาณเวลาในการหลอมแต่ละรอบการหลอม และ ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึนซึ่งจะทาให้ พลังงานต่อนาหนัก
ผลิตภัณฑ์ลดลงนั่นเอง
จากการศึ ก ษาเอกสารอ้ า งอิ ง พบว่ า มาตรการ Eccentric Bottom Tapping (EBT) จะท าให้ ค่ า
พลังงานจาเพาะของเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าลดลงประมาณ 13-15 kWh/Tonne มูลค่าการลงทุนนันอยู่ที่
ประมาณ 185 บาท/Tonne โดยมีระยะคืนทุนอยู่ที่ประมาณ 7 ปี

รูปที่ 4.4 การอุ่นเศษเหล็กด้วย Off-gas โดยการแลกเปลี่ยนความร้อนในแนวนอน
4.5 มาตรการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบให้แก่พัดลม Off Gas
เนื่องจากเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าทางานในลักษณะเป็นแบบ Batch นั่นคือมีช่วงเวลาการทางานเป็น
จังหวะต่างๆ กัน ดังนั นภาระของพัดลม Off-gas ของเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
เวลาซึ่งจะสอดคล้องกับจังหวะการทางานของเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า การติดตังอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ
กับตัวพัดลม Off-gas จึงมีความเหมาะสม นอกจากนีการติดตังอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบดังกล่าวจะทาให้การ
ให้ ค วามร้ อ นแก่ น าเหล็ ก มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ นด้ ว ยเนื่ อ งจากปริ ม าณ Off-gas ที่ อ อกจากเตามี ป ริ ม าณที่
เหมาะสม รวมไปถึงการลดผุ่นที่ออกมาพร้อมกับตัว Off-gas ด้วยเช่นกัน
จากรายงานการศึกษาพบว่าผลประหยัดที่ได้จากมาตรการนีอยู่ที่ประมาณ 15-16 kWh/Tonne
มูลค่าการลงทุนนันอยู่ที่ประมาณ 75 บาท/Tonne โดยมีระยะคืนทุนอยู่ที่ประมาณ 2-3 ปี
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4.6 มาตรการควบคุมการทางานของเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าด้วย Neural Network
ระบบ Neural Network นันเป็นระบบที่จะทาหน้าที่ควบคุมการทางานของเตาหลอมอาร์คไฟฟ้า โดย
ระบบจะมี ก ารตรวจวั ด ทั งอุ ณ หภู มิ ข องน าเหล็ ก ภายในเตาหลอม ค่ า ปริ ม าณกระแสและแรงดั น ในแท่ ง
อิเล็กโทรด ค่าธาตุองค์ประกอบของนาเหล็กในเตาหลอม องค์ประกอบของไอเสียจากเตาหลอม และปริมาณ
แร่ธาตุและแก๊สต่างๆที่ฉีดเข้าไปในเตาหลอม แล้วจึงนาค่าต่างๆเหล่านีมาประมวลเพื่อหาค่าที่เหมาะสมแก่
การดาเนินการเพื่อให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ระบบจะมีการตรวจวัดและปรับการดาเนินการ
อยู่ตลอดอย่างสม่าเสมอเป็นการทางานแบบระบบควบคุมวงปิด ด้วยการทางานที่มีการปรับการป้อนวัตถุดิบ
และการใช้ทรัพยากรให้สัมพันธ์กับสถานะของการหลอมที่เกิดขึนจริงดังตัวอย่างที่แสดงในรูปที่ 4.6 นอกจากนี
ระบบ Neural Network ยังสามารถทาให้ปริมาณการใช้อิเล็กโทรดลดลงด้วยเช่นกัน
จากรายงานการศึกษาพบว่าผลประหยัดที่ได้จากการประยุกต์ใช้ ระบบ Neural Network จะอยู่ที่
ประมาณ 35-40 kWh/Tonne มูลค่าการลงทุนนันอยู่ที่ประมาณ 12-15 ล้านบาท โดยมีระยะคืน ทุนอยู่ที่
ประมาณ 1 ปี
หน่ วย
ควบคุม

หน่ วย
ตรวจวัด

รูปที่ 4.6 ตัวอย่างการทางานของระบบ Neural Network
4.7 มาตรการใช้เตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าแบบกระแสตรง (DC EAF)
เตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าแบบกระแสตรงเป็นเตาที่พัฒนาขึนให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเตาหลอม
เหล็กด้วยไฟฟ้าแบบกระแสสลับสามเฟสแบบเดิมดังที่ แสดงในรูปที่ 4.7 เตาแบบกระแสตรงมีข้อดีคือ 1) ลด
การใช้อิเลคโทรดในการอาร์คเหลือประมาณครึ่งหนึ่งของการใช้ไฟฟ้าแบบกระแสสลับสามเฟส 2) การเพิ่มขึน
ของอุ ณ หภู มิ ใ นช่ ว งหลอมเหล็ ก จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ นเนื่ อ งจากตั ว อาร์ ค เจ็ ต มี เ สถี ย รภาพ 3) แรง
แม่เหล็ กไฟฟ้าที่เกิดจากการไหลของกระแสทาให้ เกิดการกวนนาเหล็ กให้ มีความสม่าเสมอ 4) เศษเหล็ ก
สามารถละลายได้อย่างสม่าเสมอโดยไม่เกิดจุดร้อนหรือจุดเย็นภายในอ่างนาเหล็ก 5) อายุการใช้งานของเตา
ยาวนานขึน
ผลของพลังงานที่ประหยัดได้จากมาตรการใช้เตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าแบบกระแสตรงนีจะประมาณ
10-20 kWh/Tonne เมื่อเทียบกับเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าแบบกระแสสลับสามเฟสที่มีอยู่ในปัจจุบัน เงิน
ลงทุนเพิ่มเติมจากเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าแบบกระแสสลับสามเฟสที่มีอยู่เดิมประมาณ 230 บาท/Tonne
และมีระยะคืนทุนประมาณ 1-2 ปี อย่างไรก็ตามมาตรการนีจะเหมาะสมกับเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าขนาด
ใหญ่เท่านัน
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รูปที่ 4.7 เตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าแบบกระแสตรงเมื่อเปรียบเทียบกับเตาแบบกระแสสลับสามเฟส
4.8 มาตรการใช้หม้อแปลงไฟฟ้ากาลังสูง (Ultra High Power Transformer)
หม้อแปลงไฟฟ้ากาลังสูง (Ultra High Power Transformer) เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีการออกแบบ
เพื่อช่วยลดการสูญเสียเนื่องจากการเกิดความร้อนที่หม้อแปลงไฟฟ้าซึ่ งจะทาให้ประสิทธิภาพของหม้อแปลงดี
ยิ่งขึน เนื่องด้วยเหตุนีทาให้กระแสไฟฟ้าไหลไปยังอิเลคโทรดเป็นไปได้ดี ก่อให้เกิดลาอาร์คที่เป็นระเบียบ
สม่าเสมอ ทาให้ปริมาณการใช้อิเลคโทรดลดลง และผนังเตาสึกกร่อนน้อยลง แต่เทคโนโลยีนีก็มีข้อจากัดที่หม้อ
แปลงกาลังสูงเช่นนีจะมีขนาดใหญ่ตังแต่ 700 kVA/ton ขึนไปเท่านัน
จากรายงานการศึกษาพบว่าผลประหยัดที่ได้จากการประยุกต์ใช้หม้อแปลงไฟฟ้ากาลังสูงกับเตาหลอม
เหล็กด้วยไฟฟ้าจะอยู่ที่ประมาณ 15-17 kWh/Tonne มูลค่าการลงทุนนันอยู่ที่ประมาณ 160 บาท/Tonne
โดยมีระยะคืนทุนอยู่ที่ประมาณ 5-6 ปี
4.9 มาตรการปรับปรุงฉนวนเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า
ฉนวนของเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้านันจะต้องเผชิญกับสภาพการทางานที่ค่อนข้างรุนแรง อันได้แก่
อุณหภูมิของการทางานที่สูงกว่า 1,600oC ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นภายในเตา การสึกกร่อนและกัดกร่อน เป็นต้น
เป็นผลให้ฉนวนของเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้ามีการเสื่อมสภาพค่อนข้างเร็ว ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาฉนวน
เตาในลักษณะที่เป็นโครงสร้างเชิงไมโคร โดยการเติมอนุภาคขนาดเล็กลงไป หรือมีการเพิ่มสารเคลือบที่มีการ
ปรุงแต่งในระดับไมโคร เป็นต้น ซึ่งจะทาให้ลดความร้อนสูญเสียที่เกิดขึนที่ผนังเตาและเพิ่มอายุการใช้งานของ
ผนังเตา
ผลประหยัดที่ได้จากมาตรการนีจะประมาณ 11 kWh/Tonne ทังนียังไม่ได้มีการรายงานถึงข้อมูลที่
เกี่ยวข้องการเงินลงทุนและระยะคืนทุนในมาตรการนี

-28-

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

5. การเพิม่ ประสิทธิภาพพลังงานของเตาอบเหล็ก
เตาอบเหล็กนันเป็นเครื่องจักรที่มีการใช้งานอยู่อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าใน
ประเทศ ทังนีเนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าในประเทศส่วนหนึ่งจะเป็นอุตสาหกรรมขัน
ปลายเพียงอย่างเดียว กล่าวคือมีการนาเข้าผลิตภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูปหรือเหล็กแท่งจากแหล่งอื่นเพื่อนามาอุ่นให้มี
อุณหภูมิสู งขึนผ่ านเตาอบเหล็ กแล้ ว ส่งไปสู่ โรงรีดเพื่อขึนรูปให้ ได้ผ ลิ ตภัณฑ์ตามต้องการ เตาอบเหล็ กใน
ประเทศไทยโดยทั่ว ไปแล้ ว จะใช้พลั งงานความร้อนจาเพาะเฉลี่ ย ประมาณ 1.6 GJ/Tonne ทังนีจากการ
ตรวจสอบการใช้พลังงานของเตาอบเหล็กในประเทศโดยแยกตามชนิดของผลิตภัณฑ์ จะพบว่าค่าที่ได้จะแสดง
ในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ค่าพลังงานความร้อนจาเพาะเฉลี่ยของเตาอบเหล็กโดยแยกตามชนิดของผลิตภัณฑ์
ชนิดของผลิตภัณฑ์
เหล็กเส้น
เหล็กลวด
เหล็กรูปพรรณ
เหล็กแผ่นตรงและม้วน

พลังงานความร้อนจาเพาะเฉลี่ย
(GJ/Tonne)
1.34
1.35
1.86
1.42

สาหรับในส่วนถัดไปจะเป็นการนาเสนอมาตรการประหยัดพลังงานของเตาอบเหล็กซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี
5.1 มาตรการควบคุมการผลิตในเตาอบเหล็กให้เหมาะสม
ในเตาอบเหล็กนันจะพบว่าภาระของเตาอบเหล็กจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาขึนกับชนิดของผลิตภัณฑ์
และปัจจัยอื่นๆ ดังนันการควบคุมกระบวนการผลิตให้เหมาะสมรวมถึงการลดผลิตภัณฑ์ที่ถูกตีกลับ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต การลดเวลาที่กระบวนการผลิตหยุดเดิน เพื่อให้สอดคล้องกับภาระของเตาอบเหล็ ก
ผลกระทบที่ได้จะสามารถประหยัดพลังงานได้ทางอ้อมเนื่องจากปริมาณพลังงานที่ป้อนเข้าไปอาจจะเท่าเดิมแต่
อัตราการผลิตเพิ่มขึน ส่งผลให้ค่าพลังงานจาเพาะมีค่าลดลง
จากกรณีศึกษาแห่งหนึ่งพบว่าเมื่อมีการลงทุนปรับปรุงระบบควบคุมกระบวนการผลิตให้เหมาะสม จะ
ลดผลิตภัณฑ์ที่ถูกตีกลับจากร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 0.2 สามารถลดเวลากระบวนการผลิตหยุดเดินจากร้อย
ละ 50 เป็นร้อยละ 6 ผลที่ได้จะประหยัดเชือเพลิงได้ร้อยละ 9 หรือเทียบเท่ากับประมาณ 0.3 GJ/Tonne เงิน
ลงทุนประมาณ 130 ล้านบาท ระยะคืนทุนประมาณ 1-2 ปี
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5.2 มาตรการควบคุมอุณหภูมิของเตาอบเหล็กให้เหมาะสม
อุณหภูมิของเตาอบเหล็ กนันเป็นปัจจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หาก
อุณหภูมิในเตาอบเหล็กมีค่าสูงเกินไป ความร้อนส่วนเกินก็จะกลายไปเป็นความร้อนสูญเสียออกจากเตาอบ
เหล็กรวมทังปริมาณของสเกลที่ก่อตัวเพิ่มมากขึนซึ่งจะทาให้อัตราการผลิตมีค่าต่าลง ในทางตรงกันข้ามหาก
อุณหภูมิในเตาอบเหล็กมีค่าต่าเกินไป ก็จะทาให้คุณสมบัติทางกลของเหล็กที่ผ่านการอบไม่เพียงพอต่อการรีด
ซึ่งส่งผลให้สูญเสีย พลังงานไฟฟ้าระหว่างการรีดมากขึนและก่อให้เกิดความสึ กกร่อนที่แท่นรีด ดังนันการ
ควบคุมอุณหภูมิภายในเตาอบเหล็กให้มีค่าเหมาะสมจึงความสาคัญต่อการประหยัดพลังงานของเตาอบเหล็ก
ในขณะเดียวกันก็รักษาอุณหภูมิของเหล็กที่ผ่านการอบให้เหมาะสมกับการรีดเช่นกัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากมี
ปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิภายในเตาอบเหล็กเช่น เกรดของเหล็กกล้าที่ใช้รีด รูปทรงของ
ผลิตภัณฑ์ อุณหภูมินาระบายความร้อ น ฯลฯ ดังนันจึงต้องมีการพิจารณาผลต่างๆ ในภาพรวมก่อนจะทาการ
ลดอุณหภูมิเตาอบเหล็กลงเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์
จากการศึกษาข้อมูลในเอกสารอ้างอิงจะพบว่า ผลประหยัดเชือเพลิง ที่ได้จากมาตรการดังกล่าวอยู่ที่
ประมาณ 20 MJ/Tonne เงินลงทุนประมาณ 18 ล้านบาท ระยะคืนทุนประมาณ 3-4 ปี
5.3 มาตรการใช้หัวเผา Regenerative และ Recuperative
การนาความร้อนเหลือทิงกลับมาใช้เป็นวิธีการหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพของเตาอบเหล็ก เพื่อให้
สามารถน าความร้ อ นเหลื อ ทิ งจากไอเสี ย ของการเผาไหม้ ไ ด้ อ ย่ า งดี ยิ่ ง ขึ น จึ ง ได้ มี ก ารออกแบบหั ว เผา
Recuperative หรือหัวเผา Regenerative ซึ่งมีการติดตังอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนประสิ ทธิภ าพสู งที่
สามารถนาความร้ อนเหลื อทิงจากไอเสี ยนากลับมาใช้ประโยชน์โดยการอุ่นอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ใ ห้ มี
อุณหภูมิสูงกว่า Recuperator แบบที่ใช้โดยทั่วไปร่วมกับเตาอบเหล็ก ในกรณี ของหัวเผา Recuperative นัน
จะเป็นหัวเผาที่มีการติดตังอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนโดยจะแยกทางานในแต่ละหัวเผาซึ่งจะแตกต่างจาก
Recuperator แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบศูนย์รวมดังที่แสดงในรูปที่ 5.3ก

รูปที่ 5.3ก การทางานของหัวเผา Recuperative
ในขณะที่หัวเผา Regenerative จะมีลักษณะเป็นหัวเผาที่ทางานร่วมกับ วัสดุเก็บสะสมความร้อนซึ่งมักจะทา
จาก Ceramic Balls หากพิจารณาการทางานของหัวเผา Regnerative หนึ่งหัว จะพบว่าในจังหวะที่หัวเผา
ทาหน้าที่ดูดไอเสียออกจากเตา ก็จะทาการอุ่นตัววัสดุเก็บสะสมความร้อนซึ่งก็คือ Ceramic Balls ดังที่กล่าว
มาเพื่อทาให้ Ceramic Balls มีอุณหภูมิสูงขึน เมื่อหัวเผาดังกล่าวสินสุดจังหวะของการดูดไอเสียออกจากเตา
ก็จะเปลี่ยนเป็นจังหวะของการเผาไหม้โดยจะปล่อยอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ผ่าน Ceramic Balls เพื่อให้
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Ceramic Balls คายพลังงานให้แก่อากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ ตัว Ceramic Balls ก็จะเย็นตัวลงในขณะที่
อากาศที่ใช้ในการเผาไหม้มีอุณหภูมิเพิ่มขึนจะนาไปทาปฏิกิริยาเผาไหม้กับเชือเพลิง เมื่อ Ceramic Balls จะ
คายพลังงานออกจนเกือบหมด ก็จะเป็นการสินสุดจังหวะของการเผาไหม้ แล้วหัวเผานีก็จะเริ่มจังหวะการดูด
ไอเสียใหม่อีกครัง ทังนีหัวเผา Regnerative นันจะทางานเป็นคู่โดยที่แต่ละคู่จะทางานสลับ จังหวะกันดังที่
แสดงในรูปที่ 5.3ข อนึ่งการใช้หัวเผา Recuperative หรือหัวเผา Regenerative จะทาให้อุณหภูมิของอากาศ
ที่ใช้ในการเผาไหม้สูงขึน ผลกระทบหนึ่งที่ตามมาคือการเกิด NOx ที่เพิ่มขึน ดังนันอาจจะต้องมีการพิจารณา
ใช้เทคโนโลยีอื่นๆ ร่วมกับหัวเผา Recuperative หรือหัวเผา Regenerative เพื่อลด NOx ที่เพิ่มขึนดังกล่าว

รูปที่ 5.3ข การทางานของหัวเผา Regenerative
โดยทั่วไปเมื่อเทียบกับเตาอบเหล็กที่ไม่มีการติดตังอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้ อนอยู่เลย ผลประหยัด
ของหัวเผา Recuperative จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10-20 โดยมีเงินลงทุนประมาณ 1-2 ล้านบาท และระยะ
คืนทุนประมาณ 1 ปี ในขณะที่ผลประหยัดของหัวเผา Regenerative จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 35 โดยมีเงิน
ลงทุนประมาณ 2-3 ล้านบาท และระยะคืนทุนประมาณ 2 ปี
5.4 มาตรการใช้ Recuperator ประสิทธิภาพสูง
เตาอบเหล็กโดยทั่วไปจะใช้ Recuperator แบบรวมศูนย์ซึ่งทาหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนเหลือทิง
จากไอเสียทังหมดที่ออกจากเตาเพื่อนาไปอุ่นอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ให้มีอุณหภูมิสูงขึน โดยทั่วไปแล้ว
Recuperator จะมีการออกแบบให้ มีอาการอุ่นอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้อยู่ที่ประมาณ 250 - 400oC แต่
เนื่องจากความต้องการในการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานมีเพิ่มมากขึน รวมทังการลงทุนในส่วนของหัวเผา
Recuperative และหัวเผา Regenerative อาจจะมีค่าค่อนข้างสูง หรือแม้กระทั่งในกรณีที่ Recuperator ที่
ใช้อยู่เดิมชารุดเสียหายจากการใช้งานทั่วไป มาตรการใช้ Recuperator ประสิทธิภาพสูงอาจจะเป็นทางเลือก
หนึ่ งที่เหมาะสม ทังนี Recuperator ประสิ ทธิภ าพสู งจะสามารถอุ่นอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ได้สู ง เกิ น
500oC โดยการออกแบบ Recuperator ให้สามารถแลกเปลี่ยนความร้ อนได้เพิ่มมากขึนและใช้วัสดุที่สามารถ
ทนอุณหภูมิที่สูงเพิ่มขึนได้ด้วย ดังที่แสดงในรูปที่ 5.4
ทังนีผลประหยัดที่ได้จากมาตรการใช้ Recuperator ประสิทธิภาพสูงอยู่ที่ประมาณ 100 MJ/Tonne
โดยที่เงินลงทุนอยู่ที่ประมาณ 60 ล้านบาท และระยะคืนทุนอยู่ที่ประมาณ 2 ปี
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รูปที่ 5.4 การทางาน Regenerator ประสิทธิภาพสูงและผลประหยัดที่ได้
5.5 มาตรการใช้หัวเผา Oxy-Fuel
ในการเผาไหม้โดยใช้อากาศนันจะพบว่าส่วนที่เกิดการเผาไหม้คือออกซิเจนเพียงอย่างเดียวในขณะที่
ไนโตรเจนในอากาศจะทาหน้าที่เป็นแก๊สเฉื่อย ดังนันเมื่อเกิดการเผาไหม้ขึนไนโตรเจนในไอเสียก็จะสะสมความ
ร้ อนที่ได้จ ากการเผาไหม้แล้ ว น าออกจากระบบไปพร้อมกับไอเสี ยซึ่งถือว่าเป็นความร้อนสู ญเสี ย การใช้
ออกซิเจนบริสุทธิ์ช่วยในการเผาไหม้นันสามารถทาได้สองวิธีคือ 1) ทาการเติมออกซิเจนบริสุทธิ์ลงในอากาศ
เพื่อเพิ่มสัดส่วนออกซิเจนในอากาศให้ มากกว่าร้อยละ 21 หรือ 2) ทาการใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์แทนอากาศใน
การเผาไหม้ทังหมดดังที่แสดงในรูปที่ 5.5 การใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์ช่วยในการเผาไหม้นันจะทาให้สัดส่วนของ
ไนโตรเจนซึ่งเป็นแก๊สเฉื่อยลดลง ส่งผลให้ความร้อนสูญเสียดังที่กล่าวข้างต้นลดลงด้วยเช่นกัน นอกจากนี ผลที่
เกิดขึนจะทาให้อุณหภูมิเปลวในการเผาไหม้มีค่าสูงขึน การถ่ายเทความร้อนสู่ชินงานเพื่มขึน และส่งผลให้อัตรา
การผลิตเพิ่มขึนหรือเวลาในการผลิตลดลง รวมทังประสิทธิภาพพลังงานเพิ่มขึนด้วยเช่นกัน ข้อดีทางอ้อมที่ได้
อีกส่วนหนึ่งก็คือเนื่องจากอัตราไหลของไอเสี ยลดลง ขนาดท่อไอเสียจะลดลง รวมทังขนาดของอุปกรณ์อื่นๆ
เช่นวาล์ว ข้อต่อต่างๆ หรือพัดลม ก็จะลดลงด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามเมื่อมีการใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์ช่วยใน
การเผาไหม้นัน ผลของอุณหภูมิเปลวที่สูงขึน ก็จะทาให้ NOx เพิ่มขึนได้ แต่ในกรณีของการใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์
แทนอากาศทังหมดนันจะลด NOx ลงได้จนเกือบเป็นศูนย์เพราะไม่มีไนโตรเจนในอากาศเลย นอกจากนีหาก
ใช้สัดส่วนของออกซิเจนที่เพิ่มในอากาศมีค่ามากหรือใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์แทนอากาศ ก็อาจมีความจาเป็น
จะต้องออกแบบอุปกรณ์หรือระบบเหล่านีใหม่ทังหมดได้แก่ ระบบท่อออกซิเจนที่ใช้แทนอากาศ หัวเผา ระบบ
ท่อไอเสีย ขนาดของเตา ระบบควบคุมการเผาไหม้ เป็นต้น
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จากการศึกษากรณีตัวอย่างของโรงงานเหล็กแห่งหนึ่งซึ่งได้ทาการเพิ่มสัดส่วนของออกซิเจนในอากาศ
จากร้อยละ 21 เป็นร้อยละ 25-27 จะพบว่าผลประหยัดของพลังงานที่ได้มีค่าประมาณร้อยละ 10 โดยมีเงิน
ลงทุนประมาณ 6-7 ล้านบาท และระยะคืนทุนประมาณ 1 ปี

รูปที่ 5.5 การใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์ในการเผาไหม้เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้อากาศ
5.6 มาตรการฉนวนเซรามิคไฟเบอร์สาหรับเตาอบเหล็ก
ในกรณีที่เตาอบเหล็กมีการทางานไม่ต่อเนื่อง ระหว่างการหยุดพักเตาจะมีการสูญเสียพลังงานออก
จากผนังเตา และเมื่อมีการเริ่มการทางานขึนมาใหม่พลังงานส่วนหนึ่งก็จะถูกดูดซับโดยวัสดุทนไฟที่บุไว้ ที่ผนัง
ภายในเตาอบเหล็ก ซึ่งความร้อนทังสองตัวดังกล่าวรวมกันถือเป็นสัดส่วนที่สูง ดังนันเพื่อการลดพลังงานที่
สะสมไว้ภายในผนังเตาโดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่ อการสูญเสียความร้อนระหว่างปิดพักเตา จึงแนะนาให้เปลี่ยน
วัสดุบุผนังภายในด้วยเซรามิคไฟเบอร์ซึ่งมีมวลน้อยกว่าวัสดุทนไฟแบบเก่าทาให้ลดการสูญเสียที่เกิดจากการดูด
ซับความร้อนไว้ในผนังโดยที่ความสามารถในการป้องกันความร้อนสูญเสียผ่านผนังเตายังคงอยู่ ทาให้เตาอบ
เหล็กสามารถเริ่มต้นการใช้งานได้เร็วขึน ลดปริมาณการใช้พลังงานที่จะนาไปใช้อุ่นเตาอบเหล็กลงได้ อย่างไรก็
ตามเทคโนโลยีนีเหมาะเฉพาะเตาอบเหล็กที่มีการปฏิบัติงานและหยุดบ่อยครัง เนื่องจากเซรามิคไฟเบอร์จะ
ช่วยให้ลดระยะเวลาในการอุ่นเตาเท่านัน ดังนันหากมีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอการเปลี่ยนวัสดุทน
ไฟอาจจะไม่ก่อให้เกิดผลประหยัดอย่างที่ต้องการได้ อนึ่งจากการศึกษาความหนาของฉนวนเซรามิคไฟเบอร์ที่
เหมาะสม จะพบว่าเมื่อความหนาของฉนวนมีค่าเพิ่มขึน ค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินลงทุนสาหรับตัวฉนวนจะมีค่า
เพิ่มขึน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานจะลดลง ดังนันเมื่อนาค่าใช้จ่ายทังสองส่วนมารวมกัน จะเกิดค่าความ
หนาของฉนวนที่ทาให้ค่าใช้จ่ายรวมมีค่าต่าสุดดังที่แสดงในรูปที่ 5.6
จากการศึกษาในประเทศเกี่ย วกับ มาตรการฉนวนเซรามิคไฟเบอร์ ส าหรับเตาอบเหล็ก พบว่าผล
ประหยัดพลังงานของจะมีค่าประมาณ 80 MJ/Tonne โดยมีเงินลงทุนประมาณ 16 ล้านบาท และระยะคืน
ทุนประมาณ 1-2 ปี
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รูปที่ 5.6 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายต่างๆ กับความหนาของฉนวนเซรามิคไฟเบอร์
5.7 มาตรการ Hot Charge
กระบวนการ Hot Charge คื อ การป้ อ นเหล็ ก แท่ ง เข้ า สู่ เ ตาอบเหล็ ก ที่ มี อุ ณ หภู มิ สู ง กว่ า อุ ณ หภู มิ
สิ่ งแวดล้ อมหรื ออุณหภูมิห้อง โดยทั่ว ไปแล้ ว เหล็กแท่งที่ออกมาจากกระบวนการผลิ ตแท่งเหล็ก โดยหล่อ
แบบต่อเนื่อง (Continuous Casting Machine หรือ CCM) แล้วทาการตัดขนาดก่อนป้อนเข้าสู่เตาอบเหล็กจะ
มีอุณหภูมิค่อนข้างสูงอยู่แล้วประมาณ 800-900oC ดังนันหากนาเหล็กแท่งป้อนเข้าสู่เตาอบเหล็กก่อนที่จะถูก
ทาให้เย็นลงเท่า กับอุณหภูมิห้องแล้ว ก็จะทาให้เกิด กระบวนการ Hot Charge ขึน อนึ่งกระบวนการ Hot
Charge นันนอกจากจะประหยัดพลังงานแล้ว จะทาให้สเกลที่ก่อตัวขึนในระหว่างการอบเหล็กมีค่าลดลงด้วย
เนื่องจากอุณหภูมิของเหล็กแท่งก่อนป้อนเข้าสู่เตาอบเหล็กมีค่าเพิ่มขึนซึ่งจะทาให้ระยะเวลาของเหล็กแท่งที่อยู่
ในเตาอบเหล็กลดลง โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการ Hot Charge แบ่งย่อยออกเป็นสามวิธี ตามลั กษณะการ
ทางานของเหล็กแท่งระหว่าง CCM ไปยังเตาอบเหล็กดังที่แสดงในรูปที่ 5.7 กล่าวคือ
 กระบวนการ Hot Charge เป็นการนาเหล็กแท่งที่ตัดเสร็จ จากการหล่ อแบบต่อเนื่องมาเก็บ พัก ไว้
บริเวณที่พักโดยไม่ได้ทิงไว้เป็นระยะเวลาที่นานเกินไป เหล็กแท่งจะคลายความร้อนอุณหภูมิลดลงไป
โดยทั่วไปอุณหภูมิของเหล็กแท่งจะอยู่ที่ประมาณ 200 – 400oC ก่อนป้อนเข้าสู่เตาอบเหล็ก
 กระบวนการ Hot Direct Charge เป็ น การน าเหล็ ก แท่ ง ที่ ตั ด เสร็ จ จากการหล่ อ แบบต่ อ เนื่ อ งมา
ลาเลียงแล้วป้อนเข้าสู่เตาอบเหล็กโดยไม่ได้มีการเก็บพักไว้ ทังนีเหล็กแท่งก็จะคลายความร้อนไปบ้าง
ในระหว่างการลาเลียง อุณหภูมิของเหล็กแท่งที่ลดลงจะขึนกับระยะเวลาในการลาเลียงจากจุดที่ตัด
เหล็กแท่งจนไปถึงเตาอบเหล็กและการป้องกันการสูญเสียความร้อนในระหว่างการลาเลียง โดยทั่วไป
อุณหภูมิของเหล็กแท่งจะอยู่ที่ประมาณ 400 – 800oC ก่อนป้อนเข้าสู่เตาอบเหล็ก
 กระบวนการ Direct Rolling เป็นการนาเหล็กแท่งที่ตัดเสร็จจากการหล่อแบบต่อเนื่องมาลาเลียงแล้ว
ป้อนเข้าสู่แท่นรีดโดยไม่ผ่านเตาอบเหล็ก ทังนีเนื่องจากอุณหภูมิของเหล็กแท่งจะมีการลดลงบ้างใน
ระหว่างการลาเลียง ดังนันก่อนการป้อนเข้าสู่แท่นรีดจะต้องมีการอุ่นเหล็กแท่งเพื่อให้อุณหภูมิของ
เหล็ ก แท่ ง สู ง ขึ นและมี ค วามสม่ าเสมอตามต้ อ งการ การอุ่ น เหล็ ก แท่ ง โดยมากจะใช้ Induction
Heater เป็นหลัก
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เหล็กแท่งหลังจากตัดความยาวที่ CCM

ที่พักเหล็กแท่ง
Direct
Rolling

Hot Direct
Charge

Induction Heater

พักระยะสัน

พักระยะยาว

Hot Charge
Cold Charge
Reheating Furnace

แท่นรีด

รูปที่ 5.7 การเปรียบเทียบการ Hot Charge รูปแบบต่างๆ กับการ Cold Charge
โดยทั่วไปแล้วปัจจัยที่จะมีผลประสิทธิภาพของกระบวนการ Hot Charge เป็นดังนี
 ยิ่งระยะเวลาที่เหล็กแท่งเดินทางจาก CCM ไปยังเตาอบเหล็กค่อนข้างสัน อุณหภูมิของเหล็กแท่งก็จะ
ลดลงไม่มาก ส่ งผลให้ โ อกาสในการประหยัดของกระบวนการ Hot Charge มีเพิ่มมากขึน ทังนี
ระยะเวลาในการเดินทางนันจะขึนอยู่กับ Layout ระหว่างตัว CCM และเตาอบเหล็กเช่น ระยะทาง
ระหว่าง CCM และเตาอบเหล็กมีความใกล้ไกลเพียงได ต้องมีการเคลื่อนย้ายเหล็กแท่งในแนวดิ่งด้วย
หรื อไม่ จะต้องมีการหมุน (Rotate) เหล็ กแท่งหรือไม่ มีสิ่ งกีดขวางในระหว่างการขนย้ายหรือไม่
เป็นต้น
 การใช้กล่องหุ้มฉนวนในระหว่างการลาเลียง ทังนีกล่องหุ้มฉนวนดังกล่าวส่วนมากจะเป็นกล่องเหล็กที่
บรรจุฉนวนความร้อนประเภทเซรามิ กไฟเบอร์ด้านในเพื่อป้องกันไม่ให้การสูญเสียความร้อนจากการ
แผ่รังสีออกจากตัวเหล็กแท่งในระหว่างการลาเลียง หากระยะเวลาที่เหล็กแท่งเดินทางจาก CCM ไป
ยังเตาอบเหล็กมีค่าค่อนข้างนาน กล่องหุ้มฉนวนก็จะมีความจาเป็นยิ่งขึน โดยทั่วไปการประยุกต์ใช้
กล่องหุ้มฉนวนจะนิยมใช้ กับการลาเลียงด้วยระบบรางลาเลียงแนวตรงที่มีมอเตอร์ขับ อย่างไรก็ตาม
วิธีการนีก็จะไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในการลาเลียงบางประเภท เช่นการใช้เครนยก หรือการใช้ตะขอ
เกี่ยวยก เป็นต้น
 การนาเหล็กแท่งมากกองรวมกันเพื่อรักษาความร้อนของตัวเหล็กแท่ง ทังนีจะเห็นได้ว่าในระหว่าง
การลาเลียงเหล็กแท่ง อาจจะต้องมีการขนเหล็กแท่งมากองรวมกันก่อนจะลาเลียงต่อไปอีกจุด การนา
เหล็กแท่งมากกองรวมกันจะสามารถรักษาความร้อนของตัวเหล็กแท่งได้มากกว่าการนาเหล็กแท่งมา
ทิงไว้เพียงแท่งเดียว
จากการศึกษาเอกสารอ้างอิง พบว่า ผลประหยัดพลังงานของการ Hot Charge จะมีค่าประมาณ 90
MJ/Tonne ต่ออุณหภูมิของเหล็กแท่งที่เพิ่มขึน 100oC ที่สัดส่วนการ Hot Charge ร้อยละ 100 เงินลงทุน
ของกระบวนการ Hot Charge จะอยู่ที่ Layout ของโรงงานเป็นสาคัญ จากกรณีศึกษาแห่งหนึ่งพบว่า เงิน
ลงทุนของกระบวนการ Hot Charge อยู่ที่ประมาณ 880 บาท/Tonne โดยมีระยะคืนทุนประมาณ 6 ปี
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ภาคผนวก ก ตัวอย่างการคานวณสมดุลพลังงาน
ก.1 ตัวอย่างการคานวณสมดุลพลังงานของเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า
ตัวอย่างข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์สมดุลพลังงานของเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าต่อ 1 รอบ (Batch)
ที่
1
2
3
4
5
6
7

8
9

ค่าที่เก็บ
ปริมาณนาเหล็กที่ผลิตได้
พลังงานไฟฟ้า
ปริมาณเชือเพลิง (แก๊สธรรมชาติ)
ค่าความร้อนเชือเพลิง
ปริมาณถ่านหินหรือถ่านโค้ก
ปริมาณอิเลคโทรดที่ใช้
องค์ประกอบของสแลก
Fe
Si
Al
อุณหภูมเิ ทของนาเหล็ก
ปริมาณสแลก

ค่าทีไ่ ด้
75
32,000
600
31.68
2,000
150

หน่วย
Tonne
kWh
Nm3
MJ/Unit fuel
kg
kg

1,160
350
260
1,630
5

kg
kg
kg
o
C
Tonne
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ตัวอย่างการแทนค่าสมการที่ใช้ในการวิเคราะห์สมดุลพลังงานของเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า
พลังงานขาเข้า
พลังงานไฟฟ้า
พลังงานจากเชือเพลิง (แก๊ส

ธรรมชาติ)

สูตรคานวณ
EElec :พลังงานไฟฟ้า สามารถเก็บค่าได้โดยตรง [kWh]
EElec = 32,000 kWh
Fuel x LHV
EFuel 
3.6
EFuel :พลังงานจากเชือเพลิง [kWh]
Fuel :ปริมาณเชือเพลิงที่ใช้ใน [หน่วยเชือเพลิงใดก็ได้]
LHV :ค่าความร้อนเชือเพลิงต่า [MJ/หน่วยเชือเพลิง]
600 Nm3 x 31.68 MJ / Nm3
EFuel 
3.6
EElec = 5,280 kWh
EChem   mei x HFi

พลังงานเคมี

i

EChem
mei

:พลังงานเคมี [kWh]
:ปริมาณธาตุตังต้นที่เกิดการออกซิไดเซชัน [kg]
ธาตุตังต้นมาจากถ่านหินหรือถ่านโค้ก อิเลคโทรด และออกไซด์
ของธาตุดังกล่าวที่อยู่ในสแลก
HFi
:พลังงานความร้อนที่ปลดปล่อยจากธาตุตังต้น [kWh/kg]
kWh  
kWh 

E Chem   2,000 kg x 2.556
   150 kg x 9.102

kg  
kg 

kWh  
kWh 

  1,160 kg x 1.353
   350 kg x 9.011

kg  
kg 

kWh 

  260 kg x 8.626

kg 

EChem = 13,443.4 kWh
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พลังงานขาออก
พลังงานเข้าสู่เหล็ก

สูตรคานวณ

Q LS  0.227TPure   14.2 x LS

QLS
LS
TPure

พลังงานเข้าสู่สแลก

พลังงานเข้าสู่ไอเสีย

พลังงานในส่วนอื่นๆ

:พลังงานเข้าสู่เหล็ก [kWh]
:ปริมาณนาเหล็กที่ผลิตได้ [Tonne]
:อุณหภูมิเทของนาเหล็ก [oC]
QLS   0.227x1,630  14.2 x 75
QLS = 28,815.8 kWh
1,638  1.083 TPure  1,600 x Slag
Q Slag 
3.6
QSlag :พลังงานเข้าสู่สแลก [kWh]
Slag :ปริมาณสแลก [Tonne]
TPure :อุณหภูมิเทของนาเหล็ก [oC]
1,638  1.083 1,630  1,600   x 5
Q Slag 
3.6
QSlag = 2,320.1 kWh



 

Q OG  0.3167 SEC Elec  300   70 x LS
E
SEC Elec  Elec
LS
QOG :พลังงานเข้าสู่ไอเสีย [kWh]
LS
:ปริมาณนาเหล็กที่ผลิตได้ [Tonne]
SECElec :พลังงานไฟฟ้าจาเพาะ [kWh/Tonne]
EElec :พลังงานไฟฟ้า [kWh]
32,000



Q OG   0.3167 
 300   70  x 75
 75



QOG = 8,258.7 kWh
Q Other  EElec  EFuel  E Chem   Q LS  Q Slag  Q OG 
Q Other   32,000  5,280  13,443.4 
  28,815.8  2,320.1  8,258.7 

QOhter = 11,328.9 kWh
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สรุปสมดุลพลังงานของเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าต่อ 1 รอบ (Batch)
พลังงานขาเข้า

kWh

kWh
Tonne

%

พลังงานขาออก

63.1
10.4
26.5

พลังงานเข้าสู่เหล็ก 28,815.8
พลังงานเข้าสู่สแลก 2,320.1
พลังงานเข้าสู่ไอเสีย 8,258.7
พลังงานในส่วนอื่นๆ 11,328.9
รวม
50,723.4

พลังงานไฟฟ้า
32,000.0
พลังงานจากเชือเพลิง 5,280.0
พลังงานเคมี
13,443.4

426.7
70.4
179.2

รวม

676.3 100.0

50,723.4

kWh

kWh
Tonne

384.2 56.8
30.9
4.6
110.1 16.3
151.1 22.3
676.3 100.0

หมายเหตุ: คิดเทียบกับผลผลิตหรือปริมาณนาเหล็กที่ผลิตได้ 75 Tonne

รูปที่ ก.1 Sankey diagram ของเตาหลอมเหล็กด้วยไฟ้ฟ้าต่อ 1 รอบ (Batch)
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ก.2 ตัวอย่างการคานวณสมดุลพลังงานของเตาอบเหล็ก
ตัวอย่างข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์สมดุลพลังงานของเตาอบเหล็กต่อการทางาน 1 ชั่วโมง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ค่าที่เก็บ
ปริมาณผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตได้
ปริมาณเชือเพลิง (แก๊สธรรมชาติ)
ค่าความร้อนเชือเพลิง
ปริมาณอากาศที่ใช้เผาไหม้
อุณหภูมิของอากาศอุ่น
ปริมาณสเกล
อุณหภูมิป้อนเข้าของเหล็ก
อุณหภูมเิ หล็กที่ออกจากเตา
อุณหภูมไิ อเสียที่ออกจากเตา

ค่าที่ได้
98.8
2,800
31.68
30,000
420
1.2
30
1,050
780
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ตัวอย่างการแทนค่าสมการที่ใช้ในการวิเคราะห์สมดุลพลังงานของเตาอบเหล็ก
พลังงานขาเข้า
สูตรคานวณ
E Fuel  Fuel x LHV
พลั ง งานจากเชื อเพลิ ง
(แก๊สธรรมชาติ)
EFuel :พลังงานจากเชือเพลิง [MJ]
Fuel :ปริมาณเชือเพลิงที่ใช้ใน [หน่วยเชือเพลิงใดก็ได้]
LHV :ค่าความร้อนเชือเพลิงต่า [MJ/หน่วยเชือเพลิง]
MJ
EFuel  2,800 Nm3 x 31.68 3
Nm
EFuel = 88,704.0 MJ
พลังงานจากอากาศอุ่น
EPr eheat  mAir x Cp, Air xTPr eheat  25o C
EPreheat :พลังงานจากอากาศอุ่น [MJ]
mAir :ปริมาณอากาศอุ่น [Tonne]
CP,air :ค่าความร้อนจาเพาะของอากาศอุน่ เท่ากับ 1.03 kJ/kg-K
TPreheat :อุณหภูมิอากาศอุ่นหลังออกจาก Recuperator [oC]



1.292 Tonne 
kJ

EPr eheat   30,000 Nm3 x
x 420  25 K
3  x 1.03
1,000 Nm 
kg - K


EFuel = 15,769.5 MJ
หมายเหตุ: 1) ความหนาแน่นของอากาศที่ Normal Condition (1 atm, 0oC)
มีค่าเท่ากับ 1.292 kg/Nm3
2) ค่าความร้อนจาเพาะของอากาศอุ่นเท่ากับ 1.03 kJ/kg-K = 1.03
MJ/Tonne-K
EScale  mScale x HScale

พลังงานจากสเกล

EScale :พลังงานจากสเกล [MJ]
mScale :ปริมาณสเกล [Tonne] มีค่าประมาณร้อยละ 1-2 ของปริมาณ
เหล็กแท่งที่ป้อนเข้าสู่เตา
HScale :ค่าความร้อนจากการก่อสเกลเท่ากับ 4,816 kJ/kg
EScale  1.2 Tonne x 4,816

EFuel = 5,779.2 MJ
หมายเหตุ: 4,816 kJ/kg = 4,816 MJ/Tonne
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พลังงานขาออก
พลังงานเข้าสู่เหล็ก

สูตรคานวณ

Q Billet  mBillet x CBillet x TBillet ,out  TBillet ,in 

QBillet
mBillet
CBillet
TBillet,in
TBillet,out

:พลังงานเข้าสู่เหล็ก [MJ]
:ปริมาณเหล็กแท่งที่ออกจากเตา [Tonne]
:ค่าความร้อนจาเพาะของเหล็กแท่งเท่ากับ 0.648 kJ/kg-K
:อุณหภูมิเหล็กแท่งที่เข้าสู่เตา [oC]
:อุณหภูมิเหล็กแท่งที่ออกจากเตา [oC]
kJ
Q Billet  98.8 Tonne x 0.648
x1,050  30 
kg - K
QBillet = 65,302.8 MJ
พลังงานเข้าสู่ไอเสีย

หมายเหตุ: 0.648 kJ/kg-K = 0.648 MJ/Tonne-K
QEG  mEG x Cp,EGxTEG  25o C
QEG
:พลังงานเข้าสู่ไอเสีย [MJ]
mEG :ปริมาณไอเสีย [Tonne]
คานวณโดยประมาณได้จาก mEG  mFuel  mAir
โดยที่ mFuel เท่ากับมวลของเชือเพลิง [Tonne]
kg
kg
mEG   2,800 Nm3 x 0.8386 3    30,000 Nm3 x1.292 3 

Nm  
Nm 

mEG = 41,108.1 kg = 41.108 Tonne
CP,EG
TEG

:ค่าความร้อนจาเพาะของไอเสียเท่ากับ 1.07 kJ/kg-K
:อุณหภูมิไอเสียที่ออกจากเตา [oC]
kJ
QEG  41.108 Tonne x 1.07
x 780  25 K
kg - K
QEG = 33,209.2 MJ

พลังงานในส่วนอื่นๆ





หมายเหตุ: 1) ความหนาแน่นของแก๊สธรรมชาติที่ Normal Condition (1 atm, 0oC)
มีค่าประมาณ 0.8386 kg/Nm3 ขึนกับองค์ประกอบของแก๊สธรรมชาติ
2) ค่าความร้อนจาเพาะไอเสียเท่ากับ 1.07 kJ/kg-K = 1.07 MJ/Tonne-K
Q Other  E Fuel  E Pr eheat  E Scale   Q Billet  Q EG 
Q Other   88 ,704.0  15,769.5  5,779.2    65,302.8  33 ,209.2 

QOhter = 11,740.7 MJ
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สรุปสมดุลพลังงานของเตาอบเหล็กต่อการทางาน 1 ชั่วโมง
พลังงานขาเข้า

MJ

พลังงานจากเชือเพลิง
88,704.0
พลังงานจากอากาศอุ่น 15,769.5
พลังงานจากสเกล
5,779.2
รวม
110,252.7

MJ
Tonne

%

897.8 80.5
159.6 14.3
58.5
5.2
1,115.9 100.0

พลังงานขาออก
พลังงานเข้าสู่เหล็ก
พลังงานเข้าสู่ไอเสีย
พลังงานในส่วนอื่นๆ
รวม

MJ

%

65,302.8 661.0 59.2
33,209.2 336.1 30.1
11,740.7 118.8 10.6
110,252.7 1,115.9 100.0

หมายเหตุ: คิดเทียบกับปริมาณผลิตภัณฑ์ (เหล็กแท่งที่ออกจากเตา) ที่ผลิตได้ 98.8 Tonne

รูปที่ ก.2 Sankey diagram ของเตาอบเหล็กต่อการทางาน 1 ชั่วโมง
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ภาคผนวก ข ตัวย่อและความหมาย
ตารางที่ ข.1 ตัวย่อและความหมาย
ตัวย่อ
EAF
LF
CCM
Caster
Strands
EBT
Tap to Tap time
Scrap
Scrap Charge
RHF
Rolling Mill
Molten Metal
Pig Iron
Hot Briquette Iron
Billet
Bloom
Beam Blank
Re-bars
Wire Rods
Sections

ความหมาย
Electric Arc Furnace เตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า
Ladle Furnace เตาปรับปรุงคุณภาพนาเหล็ก
Continuous casting machine เครื่องหล่อเหล็กแบบต่อเนื่อง
เครื่องหล่อเหล็ก
แท่นหล่อนาเหล็กจากเครื่องหล่อเหล็กแบบต่อเนื่อง
Eccentric Bottom Tapping การเทนาเหล็กทางด้านล่างของเตาหลอม
เหล็กด้วยไฟฟ้า
ระยะเวลาในการหลอมเหล็กในเตาหลอมไฟฟ้าจนเป็นนาเหล็กและเทเข้า
สู่เบ้ารับนาเหล็ก ในแต่ละช่วงที่ดาเนินการ
เศษเหล็ก
การป้อนเศษเหล็กเข้าเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า
Reheating furnace เตาอบเหล็กร้อน
โรงรีดเหล็ก
นาเหล็กหลอมเหลว
เหล็กปิก
เหล็กพรุนอัดก้อน
เหล็กแท่งเล็ก
เหล็กแท่งใหญ่
เหล็กแท่งใหญ่ที่มักใช้สาหรับการทาเหล็กโครงสร้าง
Reinforcing concrete bar เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
เหล็กลวด
เหล็กรูปพรรณรีดร้อน
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