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การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยกระบวนการ Hot Charge ส าหรับโรงงานที่มีเตาหลอม
เหล็กด้วยไฟฟ้า Electric Arc Furnace (EAF) และมีโรงรีดร้อนเพื่อผลิตเหล็กทรงยาว  
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เรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยกระบวนการ Hot Charge ส าหรับโรงงานที่มีเตาหลอม
เหล็กด้วยไฟฟ้า Electric Arc Furnace (EAF) และมีโรงรีดร้อนเพ่ือผลิตเหล็กทรงยาว นั้นเป็นการให้ความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการท า Hot Charge และมาตรการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กในภาพกว้าง
เป็นวาระ 2 แล้วครับ โดยปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานที่มีเตาหลอมไฟฟ้า (Electric Arc Furnace, EAF)    
ใช้หลอมเศษเหล็กด้วยการ Arc ไฟฟ้า เพ่ือผลิตน้ าเหล็กและหล่อเป็นแท่ง (Billet) ส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบเพ่ือ
ผลิตเหล็กทรงยาวได้แก่ เหล็กเส้นก่อสร้าง (Re-Bar) เหล็กลวด (Wire-Rod) และเหล็กรูปพรรณ (Section) 
กระบวนการผลิตโดยปกติจะมีความร้อนสูญเสียเนื่องจากการปล่อยให้แท่งเหล็ก  (Billet) ที่ออกมาจากการ
หล่อที่อุณหภูมิ 900 – 1,000C เย็นลงที่บรรยากาศ 40C ในโรงเก็บวัตถุดิบ เมื่อโรงรีดจะผลิตเหล็กเส้นก็จะ
น ามาเข้าเตาอบเหล็ก (Reheating Furnace) ก่อนเข้าสู่กระบวนการรีดเหล็กร้อนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพกระบวนการหลอม หล่อและรดีเหล็ก*2, *3, *4 

ในการอบเหล็กเพ่ือน าไปรีดนั้น โดยทั่วไปอุณหภูมิต้องอบจนเหมาะสมแก่การรีดจะอยู่ที่ประมาณ 
1,100 C ซึ่งถ้าหากวัตถุดิบที่เข้าสู่เตาอบเหล็กนั้นมีอุณหภูมิสูงอยู่แล้ว ก็สามารถลดพลังงานที่ใช้ในการอบลง
ไปได้ ยิ่งอุณหภูมิของวัตถุดิบยิ่งสูงขึ้นเท่าไหร่ยิ่งก่อให้เกิดความประหยัดพลังงานมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งใน
กระบวนการผลิตนั้น ตามความเป็นจริงวัตถุดิบที่จะน ามารีด (ท้ังทรงยาวและทรงแบน) ต่างต้องถูกหล่อออกมา 
นั่นหมายถึงวัตถุดิบทุกชิ้นต้องผ่านการท าให้เย็นจากจุดหลอมเหลวลงมาเป็นของแข็ง จึงมีแนวคิดที่จะน า
วัตถุดิบที่หล่อเสร็จใหม่ๆ และยังไม่สูญเสียความร้อนเหล่านั้นมาเข้าเตาอบเหล็กโดยทันทีหรือน ามารีดโดยตรง
ทันทีจะเป็นการลดการใช้พลังงานในเตาอบเหล็กลงเป็นอย่างมาก เป็นเทคนิคในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงานด้วยวิธีการ Hot Charge ซึ่งเป็นเทคนิคแบ่งแยกย่อยโดยทั่วไปได้ 3 วิธี*1ดังนี้ 
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1. Hot Charge 

 การท า Hot Charge นั้นเป็นการน าวัตถุดิบที่หล่อเสร็จจากสถานีหล่อแบบต่อเนื่องน ามาเก็บพักไว้ 
บริเวณท่ีพักอาจจะเป็นบริเวณท่ีมีการเก็บกักความร้อนหรือไม่ก็ได้ แต่การเก็บกักนี้ไม่ว่ากรณีใดต้องไม่ยาวนาน
เกินไปจนวัตถุดิบคลายความร้อนมากเสียจนกระทั่งอุณหภูมิของวัตถุดิบเองตกลงไปถึงอุณหภูมิห้องก่อนที่จะ
ป้อนเข้าไปอบในเตาอบเหล็ก โดยทั่วไปการท าการป้อนวัตถุดิบมักจะอยู่ที่ประมาณ 200 – 400 C 

 

 

 

 

แผนภาพลักษณะการท า Hot Charge 

 การท า Hot Charge นั้นเป็นเทคนิคที่ท าได้ไม่ยากนักในโรงเหล็กรีดร้อนที่มีโรงหลอม อาศัยเพียงการ
บริหารจัดการเวลาให้เหล็กที่หล่อออกมาจากสถานีหล่อแบบต่อเนื่องสามารถน าเข้าเตาอบเหล็กได้ก่อนที่
อุณหภูมิของแท่งเหล็กจะตกลงจนกลายเป็นอุณหภูมิห้อง หากการผลิตมีการบริหารจัดการที่ดีและแบบแปลน
โรงงานเอ้ืออ านวยอาจจะไม่จ าเป็นต้องสร้างห้องเก็บวัตถุดิบเพ่ือรักษาอุณหภูมิก็ได้ เพราะแท่งเหล็กที่หล่อ
ออกมาเสร็จนั้นมีอุณหภูมิสูงกว่า 700 C กว่าวัตถุดิบจะลดอุณหภูมิลงมาจนกลายเป็นอุณหภูมิห้องนั้นต้องใช้
ระยะเวลานานพอสมควร มาตรการนี้จึงจัดเป็นมาตรการที่โรงเหล็กรีดร้อนที่มีเตาหลอมทุกโรงควรพยายามที่
จะประยุกต์ใช้ 

2. Hot Direct Charge 

 Hot Direct Charge เป็นการป้อนวัตถุดิบที่หล่อเสร็จจากสถานีหล่อแบบต่อเนื่องเข้าสู่เตาอบเหล็ก
โดยตรงโดยไม่ต้องพักวัตถุดิบให้คลายความร้อนเลย ด้วยเหตุนี้วัตถุดิบที่เข้าสู่เตาอบจะมีอุณหภูมิสูงมาก 
(ประมาณ 400 – 800 C) ท าให้สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานภายในเตาอบเหล็กลงได้มากกว่าการท า 
Hot Charge อีกทั้งเนื่องจากการที่แท่งเหล็กไม่ได้อบจากอุณหภูมิต่ า การอบให้ได้อุณหภูมิตามที่ต้องการจึงใช้
พลังงานลดลงได ้

 

 

 

 

 

 

แผนภาพลักษณะการท า Hot Direct Charge 
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 การท า Hot Direct Charge นั้นมีความยุ่งยากในการปฏิบัติมากกว่าการท า Hot Charge โดยทั่วไป
เนื่องจากจะต้องน าแท่งเหล็กที่ผ่านการหล่อเสร็จเข้าสู่เตาโดยตรง การท างานระหว่างการผลิตของสถานีหล่อ
แบบต่อเนื่อง เตาอบเหล็ก และสายการรีดจ าเป็นจะต้องสอดคล้องกันเสมอ หากมีภาคส่วนใดที่มีปัญหาติดขัด 
เกิดขึ้นจ าเป็นต้องมีพ้ืนที่พักแท่งเหล็ก แต่การที่แท่งเหล็กต้องไปพักอยู่ก่อนก็จะท าให้แท่งเหล็กไม่ได้เข้าสู่เตา
โดยตรงแต่จะกลายเป็นการท า Hot Charge แทนการท า Hot Direct Charge 

 แนวทางในการบริหารจัดการคือ โรงงานควรที่จะตั้งเป้าให้เกิดการผลิตแบบ Hot Direct Charge    
ให้ได้มากที่สุดแต่ต้องเตรียมพ้ืนที่และแผนส ารองเสมอหากสายการผลิตเกิดการติดขัด รวมถึงขั้นตอนและ
วิธีการที่จะท าให้ระบบสามารถกลับมาท างานในแบบ Hot Direct Charge ได้อีก 

3. Direct Rolling 

 Direct Rolling เป็นการน าวัตถุดิบที่เพ่ิงหล่อเสร็จจากสถานีหล่อแบบต่อเนื่องมารีดโดยทันที ท าให้   
ไม่จ าเป็นต้องใช้พลังงานในการอบวัตถุดิบด้วยเตาอบเหล็กอีก ก่อให้เกิดผลประหยัดเป็นอย่างยิ่ง แต่ระหว่าง
ทางล าเลียงวัตถุดิบจากสถานีหล่อแบบต่อเนื่องมายังแท่นรีดอาจจะมีการติดตั้งอุโมงค์เพ่ือรักษาความร้อนของ
วัตถุดิบที่เพ่ิงหล่อเสร็จใหม่ๆ ในรูปของอุโมงค์ Tunnel Furnace หรือ Induction Heater ถึงแม้อุปกรณ์
เหล่านี้จะมีการใช้พลังงานทั้งความร้อนและไฟฟ้า แต่ใช้เพ่ือรักษาอุณหภูมิเท่านั้น ซึ่งย่อมต้องมีปริมาณการใช้
พลังงานที่ต่ ากว่าเตาอบเหล็กที่ต้องอบเหล็กจากอุณหภูมิต่ าจนถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับการรีด ท าให้
เทคโนโลยีนี้ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงานเป็นอย่างยิ่ง 

 

 

 

 

 

แผนภาพลักษณะการท า Direct Rolling 

อีกลักษณะหนึ่งของการท า Direct Rolling คือ Micro Mill ซึ่งลักษณะของโรงเหล็กรีดร้อนชนิดนี้จะ
มีการวางสายการรีดอยู่ติดกับสถานีหล่อแบบต่อเนื่องเพ่ือที่จะให้เหล็กหล่อเสร็จออกจากสถานีหล่อ
แบบต่อเนื่องยังคงมีอุณหภูมิสูงอยู่น าไปรีดทันทีโดยการปรับแต่งให้การผลิตที่มีผังการผลิตที่มีเตาอบเหล็ก
กลายเป็น Direct Rolling ที่ใช้เพียงการรักษาอุณหภูมิของแท่งเหล็กด้วยอุปกรณ์ Induction Heater หรือ
อุโมงค์ Tunnel Furnace นั้นจ าเป็นจะต้องมีการหยุดการผลิตเป็นระยะเวลาพอสมควรซึ่งจะท าให้เกิดการ
สูญเสียความมั่นคงของทางโรงงานได้ 

 ในวาระต่อไปจะน าเสนอเกี่ยวกับมาตรการการจัดการพลังงานส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก    
อาทิเช่น มาตรการเตาหลอมอาร์กไฟฟ้าใช้ไฟฟ้ากระแสตรง (DC EAF), มาตรการน าความร้อนจากไอเสียของ
เตาอบเหล็กอุ่นอากาศ เป็นต้น 

โรงรีดอุโมงค์ Tunnel 
Furnace

สถานีหล่อ
แบบต่อเนื่อง
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