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วิเคราะห์ ผลกระทบของเตาหลอมอาร์ คไฟฟ้าต่ อคุณภาพไฟฟ้าของระบบ
และเพิมประสิ ทธิภาพการใช้ พลังงานเพือลดความร้ อนสู ญเสี ยของเตา
ในสภาวะสมดุลพลังงานของกระบวนการผลิตเหล็ก
ชํานิ ใจประดิษฐ์ ธรรม*

บทคัดย่อ
บทความวิจยั นีนําเสนอการวิจยั ของเตาหลอมอาร์ คไฟฟ้ าจําแนกเป็ น 2 ส่ วนคือ ส่ วนที 1 ทําการวิเคราะห์
ถึงผลกระทบการทํางานของเตาหลอมอาร์ คไฟฟ้ าทีเป็ นแหล่งกําเนิดฮาร์ มอนิก เพราะว่ามีสาเหตุมาจากการรบกวนใน
ระบบทีมีคุณลักษณะความไม่เป็ นเชิงเส้นในการอาร์ คจะเกิดขึนเนื องจากเตาหลอมอาร์ คไฟฟ้ า ทําการวัดสัญญาณ
แรงดันกระเพือมด้วยการจําลองแบบ Novel Arc Furnace โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป PSCAD/ EMTDC ช่วยในการ
วิเคราะห์ เพือใช้เป็ นแนวทางศึกษาการทํางานของเตาหลอมนี และวิธีแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึนโดยการติดตัง Static Var
Compensateทีระบบไฟฟ้ าของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก ผลการวัดสัญญาณแรงดันกระเพือมพบว่าทําให้เกิด
สัญญาณแรงดันเปลียนแปลงไปในช่วงทีแคบลงและมีสัญญาณลดน้อยลงในระบบ และส่ วนที 2 นําเสนอถึงการเพิม
ประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานโดยการทดลองการหลอมเหล็ก เพือหาปริ มาณความร้อนสู ญเสี ยผ่านผนังเตา ปริ มาณการ
สู ญเสี ยความร้ อ นจากการเผาไหม้ ปริ มาณการสู ญเสี ยความร้ อ นออกจากเตาทังหมด เป็ นต้น ทํา ให้ล ดความร้ อ น
สู ญเสี ยในสภาวะสมดุลพลังงานของกระบวนการผลิตเหล็ก โดยควบคุมอุณหภูมินาเหล็
ํ กทีเทจากเตาหลอมไปสู่ เบ้ารับ
นําเหล็กเพือลดการสู ญเสี ยความร้อนให้ตาลงประมาณ
ํ
2.89 กิโลวัตต์ ผลการวิเคราะห์และการทดลองในการปรั บปรุ ง
พบว่าการใช้พลังงานของเตาหลอมอาร์ คไฟฟ้ านี ทําให้สามารถเพิมประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานได้ประมาณ 99.56 %
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Analysis of Electric Arc Furnace Effects for Power Quality of System
and Increasing Energy Efficiency to Reduce Heat Loss in
The Energy Balance Condition of Steelmaking Process
Chamni Jaipradidtham*

Abstract
This paper presents the research of an electric arc furnace classified into 2 part. The first is analysis of
the impact of the electric arc furnace which is a harmonic source. It is caused by a disturbance in a system with nonlinear characteristics of the arcs is caused due to an electric arc furnace. Ripple voltage measurement relies on
replication of Novel Arc Furnace model by using PSCAD/EMTDC help in the analysis, which is used as a guide to
study the function of this furnace and how to fix the problem by installing the Static Var Compensate the system of
industrial steel production. Measurement results signal that causes the ripple voltage signal changes in a small
range, and the signal is reduced in the system. The second, presented to enhance energy efficiency by experimental
melting steel to find the amount of heat loss through the wall furnace. Loss of heat from burning. Loss of heat from
the stove to heat all the losses in energy homeostasis, a smelting process is controlled by the temperature of the steel
which is poured from the furnace to the crucible and steel to reduce heat loss is reduced by approximately 2.89 kW,
the resulting analysis and experiments to improve the energy of electric arc furnaces, this paper can increase energy
efficiency by approximately 99.56 %.
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1. บทนํา

เตาหลอม [1] และนําความร้ อนทีสู ญเสี ยจากการปล่อย
ทิงแล้วกลับมาใช้ใหม่ เป็ นต้น ดังนันวัตถุประสงค์ของ
งานวิ จัย นี เป็ นการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบของเตาหลอม
อาร์ คไฟฟ้ าในระบบ และทดลองโดยการปรั บปรุ งหาค่า
ประสิ ทธิภาพในกระบวนการหลอมเหล็กทีใช้เบ้ารั บนํา
เหล็กด้วยฮีตเตอร์ ไฟฟ้ า การใช้เบ้ารับนําเหล็กนีจะต้องมี
การอุ่นเบ้าจนได้อุณหภูมิทีพอเหมาะ เพือขจัดความชืน
ออกจากเบ้ารั บนําเหล็กก่อ น [2-4] วัด อุณหภูมิภายใน
ผนังเตาเมือมีค วามร้ อ นสู ญเสี ย และนํา ไปคํา นวณใน
สภาวะสมดุ ล พลังงานความร้ อ นของเตาหลอมอาร์ ค
ไฟฟ้ า ทํา ให้มีค่าประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานของเตา
หลอมสู งขึนส่ งผลทําให้ปริ มาณผลผลิตทีได้มากขึนและ
ทําให้ตน้ ทุนในการผลิตลดตําลงจากการปรับปรุ งเตา

ในปัจจุบนั นีคุณภาพกําลังไฟฟ้ า (Power Quality) ที
มีสาเหตุมาจากการรบกวนเกิดขึนในระบบไฟฟ้ ากําลัง
และจะส่ งผลกระทบต่ อ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆของผู ้ใ ช้ไ ฟฟ้ า
เนืองมาจากปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ การทํางานของ
อุป กรณ์ ส วิ ตชิง การเกิ ดฟอลต์ขึนในระบบไฟฟ้ าและ
พฤติกรรมของโหลดบางชนิดในระบบ สิ งเหล่านี จะไป
สร้างผลกระทบให้กบั โหลดทีมีความไว (Sensitive) ต่อ
สัญญาณรบกวน ซึ งโหลดประเภทเหล่านีได้แก่ อุปกรณ์
อิเ ล็ก ทรอนิ กส์ ท ังหลาย เช่น ระบบที ใช้กระบวนการ
ควบคุม ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สือสารและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์กาํ ลัง ซึ งเป็ นแหล่งผลิตของฮาร์ มอนิ กที
สําคัญ อุปกรณ์ เหล่านี สร้ างสัญญาณรบกวนฮาร์ มอนิ ก
ขึนมาซึ งฮาร์ มอนิกจะเกิดจากอุปกรณ์ ของผูใ้ ช้ไฟฟ้ าใน
โรงงานอุต สาหกรรมทีมีโหลดประเภทไม่เ ป็ นเชิงเส้ น
(Non-linear load) ได้แก่ เตาหลอมอาร์ คไฟฟ้ า (Electric
arc furnace) หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent lamps)
และเครื องแปลงผัน (Converter) เป็ นต้น โหลดทีไม่เป็ น
เชิงเส้นคือแหล่งกําเนิ ดฮาร์ มอนิ กเกิดขึนมีผลทําให้เกิด
กระแสฮาร์ มอนิกไหลกลับเข้ามาในระบบทําให้เกิดผล
กระทบต่อการทํางานของอุปกรณ์ ไฟฟ้ าอืนๆ จึ งส่ งผล
ทําให้ระบบมีคุณภาพกําลังไฟฟ้ าลดลง และการหลอม
เหล็กด้วยเตาหลอมอาร์ คไฟฟ้ านี ใช้พลังงานไฟฟ้ าเป็ น
แหล่งพลังงานหลักทีเปลียนเป็ นพลังงานความร้ อน เพือ
ทําให้เศษเหล็กหลอมละลายได้ ปริ มาณพลังงานทีใช้ไป
จะขึนอยู่กบั วิธีการและเทคนิ คทีใช้ในการหลอมเหล็ก
ในแต่ละโรงงานจะมีเทคนิ คที นิ ยมใช้ใ นการปรั บปรุ ง
เพือเพิมประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานของเตาหลอม เช่น
ลดการสู ญเสี ยความร้ อ นจากการเผาไหม้ให้มีอุณหภู มิ
ตําลง การควบคุมปริ มาณอากาศเผาไหม้ส่ว นเกิ นของ

2. หลักการ
เตาหลอมอาร์ คไฟฟ้ า คือ อุปกรณ์ ท างไฟฟ้ าอย่า ง
หนึงทีสําคัญของอุตสาหกรรมผลิตเหล็กแสดงดังรู ปที 1
เป็ นอุปกรณ์ ส ร้ างปั ญหาคุ ณภาพไฟฟ้ าต่ อระบบไฟฟ้ า
มากขึ นทุก วัน ปั ญหาทีเกิดขึนจะประกอบด้วยกระแส
ฮาร์ ม อนิ ก ทํา ให้มี แ รงดัน ของระบบไฟฟ้ าเกิ ด ความ
ผิดเพียนไปจากลักษณะรู ปสัญญาณคลืนไซน์ อีกปั ญหา
หนึ งคือจะมีแรงดันกระเพือม (Ripple voltage) เกิดขึน
เนืองจากการใช้พลังงานไฟฟ้ าทีสู งเป็ นช่วงๆ จึ งส่ งผล
กระทบต่อ อุปกรณ์ ของผูใ้ ช้ไฟฟ้ าในขณะหลอมโลหะ
คือทําให้เกิดแรงดันลดลงตามช่วงจังหวะในการหลอมมี
ผลทําให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ อิเลคทรอนิ กส์ สัน
น้อยลง ดังนันหน่วยงานของการไฟฟ้ าฯได้มีขอ้ กําหนด
คุณภาพกําลังไฟฟ้ าของแรงดัน %THDv ของเตาหลอม
อยูใ่ นช่วง 0.5-10.5 % และมีค่ากระแส %THDi ของเตา
หลอมอยู่ในช่วง 1.5-45.5 % โดยควบคุ มไม่ให้เกิดการ
รบกวนในระบบและส่ งผลเสี ยหายต่อผูใ้ ช้ไฟฟ้ า
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ถ้า วัส ดุ ท าํ ผนัง เดิ มมี ค่ า ความจุ ค วามร้ อ นสู งขึ น ควร
แก้ไขโดยการติดตังฉนวนกันความร้ อนภายในเตา ซึ ง
การติดตังฉนวนภายในจะส่ งผลทําให้การจุ ดเตาใช้เวลา
น้อยลง ดังนันจึ งสามารถลดปริ มาณเชือเพลิงทีสู ญเสี ย
ในขณะจุดเตาได้
2.1.3 การสู ญเสี ยความร้ อนบริเวณผิวเตา
หมายถึง อุณหภูมิของผิวเตาทังด้านบนและด้านข้าง
ไม่ควรสู งจนเกินอุณหภูมิมาตรฐานจะขึนอยูก่ บั อุณหภูมิ
ของก๊าซร้อนภายในเตา

รูปที 1 เตาหลอมอาร์ คไฟฟ้ า ในขณะมีการอุ่นเบ้ารั บนํา
เหล็กทีขนาดความจุ 1 ตันนําเหล็ก [5]

2.2 การปรับปรุงประสิ ทธิภาพของเตาหลอมอาร์ คไฟฟ้า
เตาหลอมไฟฟ้ าทีมีการปรั บปรุ งให้มีประสิ ทธิ ภาพ
สู งขึนนัน สามารถพิจารณาได้จากปริ มาณเชือเพลิงทีใช้
กับ ปริ มาณผลผลิ ต ที ได้ [7] ถ้า เตาหลอมไฟฟ้ าที ถู ก
ปรับปรุ งแล้วให้มีประสิ ทธิภาพสู งขึน ปริ มาณผลผลิตที
ได้จ ะมากขึ นเมื อใช้ป ริ มาณเชื อเพลิ ง เท่ า เดิ ม หรื อที
ปริ มาณผลผลิต เท่าเดิ มจะใช้เชือเพลิงน้อ ยลง หมายถึ ง
ต้น ทุ น ในการผลิ ตลดลงที มีก ารปรั บปรุ งเตาเพื อให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู งขึ น จะต้อ งวิ เ คราะห์ ท างการเงิน ว่ า
คุม้ ค่าหรื อไม่และมีผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมหรื อไม่

2.1 การเพิมประสิ ทธิภาพของเตาหลอมอาร์ คไฟฟ้าเมือ
เกิดความร้ อนสู ญเสี ยต่ างๆ มีดงั นี
2.1.1 การสู ญเสี ยความร้ อนจากก๊ าซเสี ยและก๊ าซเผาไหม้
จะมีปริ มาณความร้อนทีมีสัดส่ วนเป็ นปริ มาณสู งสุ ด
ของความร้ อนสู ญเสี ยทังหมด การลดการสู ญเสี ยความ
ร้ อนสามารถทําได้โดยการปรั บปรุ งสภาพการเผาไหม้
ให้เหมาะสม มีดงั นี [6]
1. ควรใช้อ ากาศถ่ ายเทเข้า ไปในการเผาไหม้น้อ ย
ทีสุ ด แต่ไม่เกิดคาร์ บอนมอนนอกไซด์ เพราะถ้าอากาศ
เข้า ไปในการเผาไหม้ม ากเกิ น ความจํา เป็ น อากาศ
ส่ วนเกินดังกล่าวจะนําความร้อนออกจากเตา
2. ควรให้อุณหภูมิไอเสี ยทีออกปล่องไอเสี ยตําทีสุ ด
ถ้าขนาดพืนทีเผาไหม้เล็กจะใช้เวลาในการแลกเปลียน
ความร้อนน้อย เพือให้ไอเสี ยออกปล่องอุณหภูมิตาลง
ํ
3. ถ้าอุณหภูมิในเตาสู งของการเผาไหม้ ภายในเตา
จะส่ งผลทําให้เกิดการสู ญเสี ยออกทางปล่องสู งและทํา
ให้เกิดคุณภาพในการเผาไหม้ลดตําลง
2.1.2 การสู ญเสี ยความร้ อนทีสะสมในผนังเตา
วัส ดุ ที ใช้ทาํ ผนังเตาควรเป็ นวัส ดุ ที มีค วามจุ ค วาม
ร้ อ นตําที สุ ด (มี ค่ า ความเป็ นฉนวนความร้ อ นที สู ง )

2.3 ปริมาณความร้ อนทีเตาหลอมอาร์ คไฟฟ้าต้ องการใช้
2.3.1 คํานวณปริมาณความร้ อนสู ญเสี ยผ่ านผนังของเตา
ในการปรั บ ปรุ งเพื อลดการสู ญเสี ยความร้ อนผ่ า น
ผนังของเตาทีสร้างด้วยอิฐ สามารถทําได้โดยการปูผนัง
ด้านในของเตาหลอมด้วย Ceramic fiber การปรั บปรุ งมี
ข้อกําหนดเนืองจากปริ มาตรของเตาจะลดลง โดยแสดง
ดังรู ปที 2 ก่อนทีจะคํานวณหาปริ มาณความร้ อนควรจะ
สมมติอุณหภูมิทีจุดต่างๆ ของเตามีดงั นี
- อุณหภูมิ TS ในเบ้าหลอมควรประมาณ 800C ในขณะ
ทีทําการหลอม เพราะจุดหลอมตัวของเหล็ก 660 C
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- อุณหภูมิ T1 ภายในห้อง Heaterของเตาประมาณ 900C
- อุณหภูมิ Ta บรรยากาศในห้องทดลองประมาณ 30C
- อุณหภูมิ TOB ผนังด้านล่างของโครงเตา, อุณหภูมิ TOW
ผนังด้าน, และมีอุณหภูมิ TOT ผนังด้านบนของเตา
จากความสมดุลการถ่ายเทความร้อนหาได้ดงั นี
=

q

KAT1  T0 
X

(1)

กําหนดให้
q คือ ปริ มาณความร้อนสู ญเสี ยทีผนัง หน่วย kcal/h
X คือ ความหนาของฉนวนความร้อน หน่วย m
K คือ ค่าสัมประสิ ทธิในการนําความร้อนผ่านฉนวน
หน่วย kcal/m.hC
A คือ พืนทีหน้าตัดเฉลียทีตังฉากกับทิศทางการนํา
ความร้อนผ่านฉนวน หน่วย m2
T1 คือ อุณหภูมิภายในห้อง Heater หน่วย C
T0 คือ อุณหภูมิทีผนังโครงเหล็กของเตา หน่วย C
2.3.2 คํานวณปริมาณความร้ อนสู ญเสี ยผ่ านพืนเตา
พืนเตาหลอมจะรั บนําหนักของเบ้าประมาณ 16 kg
และจะต้องทําหน้าทีเป็ นฉนวนทนความร้ อนจึ งเลือกใช้
อิฐฉนวนความร้อนพิจารณาจากรู ปที 2 คํานวณหาดังนี
qa = Q1 A
(2)
เมือ
K T1  T0 
Q1 =

รูปที 2 อุณหภูมิทีจุดต่างๆ ของเตาหลอมอาร์ คไฟฟ้ า
2.3.3 คํานวณหาปริ ม าณความร้ อ นสู ญเสี ยทีผ่ านผนั ง
ด้ านข้ างเตาหลอมไฟฟ้ า หาได้จากสมการที (3) ดังนี
qb

=

KAT1  Tow 
X

(3)

กําหนดให้
qb คือ ปริ มาณความร้อนสู ญเสี ยผ่านผนังด้านข้า งของ
เตาหลอมไฟฟ้ า หน่วย kcal/h, kw
2.3.4 คํานวณปริ มาณความร้ อนสู ญเสี ยผ่ านฝาด้ านบน
ของเตา หาได้จากสมการที (4) ดังนี
KAT1  ToT 
qc =
(4)
X

กําหนดให้
qc คือ ปริ มาณความร้ อ นสู ญเสี ยผ่ า นฝาด้า นบนของ
เตาหลอมไฟฟ้ า หน่วย kcal/h, kw
2.3.5 คํานวณปริมาณความร้ อนสู ญเสี ยโดยการพาความ
ร้ อนจากผิวหน้ าของเหล็กเหลว หาได้จากสมการดังนี
qd = hc ATS  Ta 
(5)
กําหนดให้
hc คือ ค่าสัมประสิ ทธิพาความร้อนหน่วย kcal/m.hC

X

กําหนดให้
qa คือ ปริ มาณความร้อนสู ญเสี ยผ่านพืนของเตาหลอม
หน่วย kcal/h
Q1 คือ อัตราการนําความร้อนผ่านพืนทีหน้าตัดของเตา
หน่วย kcal/m2h
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ภายหลังจากการอุ่นได้ระยะช่วงหนึ งเบ้ารั บนําเหล็กจะ
ถูกนําไปยังสถานีที 2 เพือให้แผ่นเลือนเปิ ด - ปิ ดโดยการ
ถ่ายเทนําเหล็กออกจากเบ้า ขันตอนต่อไปเบ้ารับนําเหล็ก
ก็จะถูกนําไปเผาด้วยหัวเผาทีสถานี ที 3 อิฐฉนวนทนไฟ
มีการปรับระดับอุณหภูมิผนังเบ้ารั บนําเหล็กให้เพียงพอ
แล้ว ถู ก นํา มารั บ นําเหล็ก จากเตาหลอมในสถานี ที 4
หลังจากนันนําเหล็กจะถูกเทออกไปจากเตาหลอมทันที
เบ้ารับนําเหล็กจะถูกเคลือนย้ายมาสถานี ที 5 เพือถ่ายเท
นําเหล็กออกสู่ อ่างรับนําเหล็ก และนําไปหล่อเป็ นเหล็ก
แท่งต่อไปในสถานีนีนําเหล็กทีออกจากเบ้ารั บนําเหล็ก
จะต้องมีอุณหภูมิทีไม่ตากว่
ํ า 1550C เพือไม่ให้นาเหล็
ํ ก
แข็งตัวก่อนถ่ายเทออกจากเบ้ารับนําเหล็กของเตาหลอม
ซึ งพลังงานความร้อนจากเชือเพลิงทีใช้ในการอุ่นเบ้ารั บ
นําเหล็กจะต้องมีอุณ หภูมิสู งเพือป้ องกัน ความเสี ยหาย
ของผนั ง เบ้า รั บ นําเหล็ ก ที เกิ ด จากการเปลี ยนแปลง
อุณหภูมิอย่างรวดเร็ ว ดังนันเบ้ารับนําเหล็กจะมีลกั ษณะ
การทํางานตามวัฎจักรแสดงดังรู ปที 3 และใช้ขอ้ มูลการ
สมดุลพลังงานความร้ อนของเตาหลอมแสดงตารางที 1
และตารางที 2

คือ ปริ มาณความร้อนสู ญเสี ยโดยการพาความร้อน
จากผิวหน้าของเหล็กเหลว หน่วย kcal/h, kw
2.3.6 คํา นวณปริ ม าณความร้ อ นสู ญ เสี ย ออกจากเตา
ทังหมด หาค่าได้จากสมการที (6) ดังนี
qloss = qa  qb  qc  qd
(6)
2.3.7 คํานวณปริ มาณความร้ อนทีสะสมไว้ ในอิฐฉนวน
ของพืนเตา หาค่าได้จากสมการที (7) ดังนี
qe = MC Th  Tc 
(7)
กําหนดให้
qe คือ ปริ มาณความร้อนทีสะสมไว้ในอิฐ หน่วย kcal
M คือ นําหนักของวัสดุใช้ทาํ เตา หน่วย kg
C คือ ค่าความร้อนจําเพาะของวัสดุหน่วย kcal/ kgC
Th คือ อุณหภูมิเฉลียของวัสดุได้รับความร้อนหน่วยC
Tc คือ อุณหภูมิเฉลียของวัสดุสภาพปกติก่อนใช้งาน
qd

3. ศึกษาวัฏจักรการทํางานของเบ้ ารับนําเหล็ก
ในกระบวนการหลอมเหล็ ก ด้ว ยเตาหลอมอาร์ ค
ไฟฟ้ าจะต้องเข้าใจถึงวัฏจักรการอุ่นเบ้ารับนําเหล็กก่อน
หัวเผาทีใช้ส่วนมากในงานอุตสาหกรรมจะใช้เชือเพลิง
เป็ นนํามันและก๊าซธรรมชาติ โดยการพ่นเปลวไฟจาก
หัวเผาเข้าไปในเบ้ารั บนําเหล็กเมือก๊าซร้ อนจากการเผา
ไหม้ไปปะทะรวมกันที ก้นเบ้า รั บนําเหล็ก ก็จ ะแผ่ ออก
และไหลย้อ นกลับ ไปตามผนั งออกมาที ปากของเบ้า
จะถู ก พ่ น ทิ งออกไปจากปากเปิ ดของเบ้า รั บ นําเหล็ ก
โดยตรง การใส่ เศษเหล็กลงในเตาหลอมทีก่ออิฐฉนวน
เสร็ จ ใหม่ๆ จะถู ก นํา มาเผาด้ว ยหัว เผาแบบแนวตังใน
สถานีที 1 ตามวัฏจักรการทํางานของเบ้ารับนําเหล็กโดย
พิจารณาจากรู ปที 3 เพือถ่ายเทความชืนออกจากผนังเบ้า
ทําให้วสั ดุที ใช้ก่ ออิ ฐฉนวนเกิด การแข็งตัว โดยเบ้านี มี
ความหนาประมาณ 20 mm และมีนาหนั
ํ กประมาณ 6 kg

ตารางที 1 คุณสมบัติของเบ้าหลอมและอุณหภูมิของอิฐ
รายการ
ข้ อมูล
1. อุณหภูมิของอิฐฉนวนความร้อน
Cold Crushing Strength
60 kg/cm2
Bulk Density
1.2 g/cm3
Temperature Limit of Application
1,400 C
Thermal Conductivity at 600 C
0.05 kcal/m.hC
Specific Heat
0.21 kcal/ kgC
2. คุณสมบัติเบ้าหลอมของกราไฟท์ (Graphite)
Thermal Conductivity
4.32 kcal/m.hC
Bulk Density
2.1 g/cm3
Specific Heat
0.197 kcal/ kgC
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แนวทางการแก้ไขปั ญหาให้กบั ผูใ้ ช้ไฟฟ้ าโดยเริ มจาก
สร้างแบบจําลองของเตาหลอมอาร์ คไฟฟ้ าทีใกล้เคียงกับ
ใช้งานจริ งซึ งมีคุณสมบัติเป็ นโหลดประเภทไม่เป็ นเชิง
เส้ น ที ไม่แ น่ น อน เมือได้แ บบจํา ลองระบบนี แล้ว จึ ง
ศึกษาผลกระทบต่อระบบแล้วเลือกใช้รูปแบบซึ งเรี ยกว่า
“Dynamic Behavior” ทีมีสัญญาณของแรงดันอาร์ คทีเตา
หลอมอาร์ คไฟฟ้ าแสดงรู ปที 4 ทําการออกแบบจําลอง
ของเตาด้วยใช้โ ปรแกรมสํา เร็ จ รู ป EMTPDC/PSCAD
แสดงดังรู ปที 5 จากนันศึกษาปั ญหาแรงดันกระเพือมที
เกิดขึนในระบบ 115 kV ของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตฯ โดย
ตังสมมุติฐานว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมหลอมเหล็กทีใช้
อุปกรณ์หลัก คือ เตาหลอมอาร์ คไฟฟ้ าขนาด 60 MVA,
400 V ถูกเชือมต่อกับระบบ 115 kV Short Circuit MVA
มีค่า 1,480 MVA และมี Fixed Capacitor Bank เท่ากับ
150 MVAR โดยผลจากการจําลองระบบแสดงดังรู ปที 6
คือผลสัญญาณกระแสและสัญญาณแรงดันกระเพือม

ตารางที 2 ข้อมูลทีใช้วิเคราะห์ของเตาหลอมอาร์ คไฟฟ้ า
รายการ
ปริ มาณเหล็กทีหลอม
อุณหภูมิในการหลอม
ความร้อนทีใช้ในการหลอม (QL)
อัตราส่ วนเศษเหล็ก
ค่าความร้อนตําสุ ด (HL)
ความถ่วงจําเพาะ
ปริ มาณออกซิ เจนของปล่องก๊าซเสี ย

ข้ อมูล
30 ตัน/วัน
1,470 oC
490 kcal/kg
60 %
9,700 kcal/kg
0.95
8%

4. การจําลองเตาหลอมอาร์ คไฟฟ้ าในส่ วนที 1
ในส่ วนที 1 ได้ทาํ การวิเคราะห์ผลกระทบการทํางาน
ของเตาหลอมอาร์ คไฟฟ้ าพบว่า ผลจากการตรวจสอบ
คุณภาพไฟฟ้ าของระบบ ทําให้เกิดปัญหาขึนของแรงดัน
กระเพือมสู งเกินขีดจํากัดตามมาตรฐานแรงดันกระเพือม
ทีบริ เวณระบบแรงดัน 115 kV ซึ งจะเชือมต่อกับโรงงาน
อุตสาหกรรมหลอมเหล็ก จึ งเห็นสมควรทีจะศึ กษาหา

รูปที 3 วัฏจักรการทํางานของเบ้ารับนําเหล็กของเตาหลอมอาร์ คไฟฟ้ าในกระบวนการหลอมเหล็ก [3]
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(ก) v-i characteristic ของเตาหลอมอาร์ คไฟฟ้ า
(ข) สัญญาณแรงดันของเตาหลอมอาร์ คไฟฟ้ า
รูปที 4 คุณลักษณะรู ปคลืนกระแสและแรงดันของเตาหลอมอาร์ คไฟฟ้ า

รูปที 5 แบบจําลองของเตาหลอมอาร์ คไฟฟ้ าโดยใช้โปรแกรม EMTPDC/PSCAD

sec

sec

(ก) ผลสัญญาณกระแสทีจุดจ่ายไฟแรงดันระบบ 115 kV (ข) ผลสัญญาณแรงดันกระเพือมของระบบ 115 kV
รูปที 6 ผลสัญญาณกระแสและสัญญาณแรงดันกระเพือมทีได้จาก Simulation
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sec

รูปที 7 ผลสัญญาณแรงดันกระเพือมภายหลังจากติดตังใช้งาน SVC ในระบบของโรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก

sec

รูปที 8 ผลสัญญาณแรงดันกระเพือมภายหลังจากการปรับกําลังรี แอคตีฟ (MVA) ในระบบ
ทังหมด ซึ งมีสาเหตุมาจากการใช้พลังงานทีแกว่งไปมา
สู งของเตาหลอมอาร์ คไฟฟ้ า การทํางานของ SVC จึ งไม่
สามารถตอบสนองการใช้กาํ ลังรี แ อคตี ฟได้เหมาะสม
ดังนันจึงทดสอบโดยเปลียนค่ากําลังรี แอคตีฟขณะ Short
Circuit ทีจุดเชือมต่อในระบบ พบว่าเมือทําการปรั บค่า
กําลังรี แอคตีฟเป็ น 2,960 MVA ทําให้แรงดันกระเพือม
เปลียนแปลงในช่วง 0.95-1.10 p.u. มีจาํ นวนลดน้อยลง
แสดงดังรู ปที 8 และผลการวัดหาสเปคตรั มของกระแส
และแรงดันในขณะหลอมแสดงดังรู ปที 9 และรู ปที 10

5. ผลการจําลอง
5.1 วิเคราะห์ ผลกระทบ
ผลการจําลองระบบพบว่ าทําให้เกิ ดปั ญหาแรงดัน
กระเพือมขึนแสดงดังรู ปที 6 (ข) ดังนันจะต้องเปลียน
จาก Fixed Capacitor Bank เป็ น Static Var Compensate
(SVC) เข้าไปในระบบของโรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก
เพือช่วยให้สัญญาณแรงดันมีการเปลียนแปลงในช่วงที
แคบลงแสดงดังรู ปที 7 ภายหลังจากติดตังอุปกรณ์ SVC
ปัญหาแรงดันกระเพือมทีเกิดขึนยังไม่สามารถแก้ไขได้
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รูปที 9 ผลการวัดหาสเปคตรัมของแรงดัน (V) ในขณะทําการหลอมของเตาหลอมอาร์ คไฟฟ้ าทีเฟส A

รูปที 10 ผลการวัดหาสเปคตรัมของกระแส (I)ในขณะทําการหลอมของเตาหลอมอาร์ คไฟฟ้ าทีเฟส A
แต่ละลําดับด้วยเครื อง Disturbance Analyzer ของ กฟภ.
แสดงค่าตารางที 3 นําค่าทีได้มาเขียนกราฟจากการวัด
เปรี ยบเทียบจําลองของเตาหลอมมี Phase control SCR
ทีใช้คอนเวอร์ เตอร์ 6 Pulse เป็ นตัวควบคุมดังรู ปที 11

5.2 ผลการวิเคราะห์ ฮาร์ มอนิก
นํา สั ญญาณแรงดัน และกระแสในเฟสเดี ย วกัน ที
เกิดขึนในเวลาเดียวกันเพือแยกองค์ประกอบความถีด้วย
เครื องวิเคราะห์ความถีและหาฮาร์ มอนิ กอิมพีแดนซ์ ใน
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ตารางที 3 ค่าแรงดัน กระแส อิมพีแดนซ์ %THDv และ%THDi ในแต่ละลําดับฮาร์ มอนิกของเตาหลอมอาร์ คไฟฟ้ า
ลําดับ
ฮาร์ มอนิก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ค่า rms
% THD

แรงดัน ( % Volt)
เฟส A
100
0
0
0
5.4
0
2.3
0
0.2
0
3.3
0
2.1
0
0.5
0
228.1
8.701

เฟส B
100
0.3
0.2
0.4
5
0.4
2.4
0.2
1.1
0.4
2.7
0.6
2.5
0.5
1.3
0.5
227.5
8.602

เฟส C
100
0.2
0.3
0.3
5.4
0.4
1.9
0.5
0.8
0.6
3.2
0.5
1.5
0.6
1.1
0.5
229
8.903

กระแส ( % Amp)
เฟส A
100
1.4
3.2
1.6
24.3
1.5
8.1
1.3
2.4
1.5
9.3
1.4
3.2
1
1.7
1.1
1042.3
29.602

เฟส B
100
3.5
2.9
1.8
21.4
1.6
11.1
1.3
3.2
1.4
6.5
1.1
5.5
1
2.5
1
1076.1
27.504

เฟส C
100
0.7
0.4
0.5
23.5
0.2
8.7
0
0.9
0.3
8.6
0.3
4.5
0
0.9
0
1084.9
28.005

อิมพีแดนซ์ ( %  )
เฟส A
1.000
0.000
0.000
0.000
0.231
0.000
0.260
0.000
0.212
0.000
0.384
0.000
0.457
0.000
0.534
0.000
0.210

เฟส B
1.000
0.084
0.065
0.191
0.232
0.240
0.231
0.165
0.331
0.284
0.402
0.501
0.463
0.452
0.501
0.501
0.211

เฟส C
1.000
0.186
0.093
0.157
0.219
0.265
0.223
0.384
0.305
0.331
0.392
0.417
0.453
0.453
0.526
0.542
0.220

รูปที 11 กราฟเปรี ยบเทียบกระแสฮาร์ มอนิกจากการวัดทีลําดับฮาร์มอนิกของเตาหลอมกับคอนเวอร์ เตอร์ 6 Pulse
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3. สังเกตทีอุณหภูมิของผนังพืนหรื อด้านล่างของเตา
หลอม (TOB) และอุณหภูมิของผนังฝาหรื อด้านบนของ
เตาหลอม (TOT) พบว่าจะมีอุณหภูมิเพิมขึนเท่ากับ 50 oC
4. ทําการสังเกตอุณหภูมิผนังด้านข้างของเตาหลอม
(TOW) เริ มมีอุณหภูมิเพิมขึนเท่ากับ 40 oC

6. การทดลองหลอมเหล็กในส่ วนที 2
6.1 ขันตอนทําการหลอมเหล็ก มีดงั นี
1. ทํา การหลอมเหล็กปริ มาณ 2.2 กิโ ลกรั ม เพือใช้
เป็ นเชือทีจะหลอมเศษเหล็กได้ง่ายขึน
2. เนืองจากเป็ นเตาหลอมใหม่ จึ งควบคุมเตาหลอม
ให้มีอุณหภูมิทีร้อนขึนช้าๆประมาณ 700 oC ภายในห้อง
ใช้เวลา 1 ชัวโมง จนกระทังเวลาผ่านไป 60 นาทีแล้ว จึ ง
เร่ งเตาหลอมไฟฟ้ าให้ร้อนเร็ วขึน จะสังเกตเห็นได้ว่าถ้า
อุณหภูมิตากว่
ํ า 700 oC เหล็กยังจะไม่หลอมตัว เพราะว่า
อุณหภูมิในเบ้ารับนําเหล็กตํากว่า 660 oC (จุดหลอมตัว)
3. เมือเวลา 60 นาทีไปแล้วจึงทําการเร่ งเตาหลอมให้
ร้ อนเร็ ว ขึนและให้สังเกตอุณหภูมิใ นช่วง 850-900 oC
พบว่าเหล็กสามารถนํามาหลอมเหลวได้ดีพอสมควร
4. เมือเหล็กหลอมเหลวจนหมดแล้ว จึ งเริ มทําการ
หลอมเศษเหล็กโดยเติมเข้าไปครังละ1 กิโลกรัม
5.ในการหลอมจะไม่ใช้อุณหภูมิสูงเกินไปเพราะว่า
ฮีตเตอร์ ไฟฟ้ าจะทนอุณหภูมิได้ประมาณ 1,200 oC
6. เมือมีสิงสกปรกและแสลก (Slag) มาก จึ งทําการ
เติมฟลัก Coveral เพิมเข้าไปเพือแยกเหล็กออกจากสิ ง
สกปรกและให้ตกลงไปหลอมเหลวในเบ้ารับนําเหล็ก
7. ก่อนเทเหล็กเหลวจะต้องไล่แก๊สโดยเติม Degaser
8. ควรลดอุณหภูมิของเหล็กทีหลอมเหลวแล้วให้มี
เหลือประมาณ 680 oC ก่อนทีจะเทแบบลงไป

ตารางที 4 ผลของอุณหภูมิกบั เวลาทีใช้ไปของเตาหลอม
เวลา ในห้ อง

6.2 บันทึกข้ อมูลปฏิบัติการหลอมเหล็ก
1. ทําการบันทึกข้อมูลลงในตารางที 4
2. เมือเวลาผ่านไปหลังจาก 120 นาทีแล้ว ทําให้เกิด
การสู ญเสี ยความร้อนผ่านฉนวนจะอยูใ่ นสภาวะคงตัว
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อุณหภูมิ ( oC )

นําหนัก

(min) Heater ภายนอก ภายใน
( oC )
เบ้ า
เบ้ า

เหล็ก

5
300
17
600
26
540
30
600
48
685
57
700
76
820
85* 940
120* 920
144* 950
155* 840
175* 940
179* 850
185 940
191 870
196 825
205 760
219 780
235 700

2.2

ใส่ เหล็ก

3.2
4.2
5.2
6.2

*เวลา 85 179 min
ใส่ เหล็ก
เพิมครังละ
ทุกๆ 1 kg

30
30
30
30
30
30
30
30
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50

800
780
780
830
780
800
810
780
780
780
690
685
680

หมายเหตุ

(kg)

7.2

เทลงในแบบ
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เพือลดจุดทีมีอุณหภูมิตาจนมี
ํ
เศษเหล็กถูกหลอมละลาย
และจากการทดลองพบว่าระหว่างกระบวนการเทเหล็ก
หลอมเหลวออกจากเบ้า เหล็ก หลอมลงบนรางรั บ นํา
จะต้องวางเบ้าไว้ดา้ นบนและเปิ ดช่องถ่ายเหล็กด้านล่าง
โดยสังเกตเหล็กหลอมเหลวทีไหลออกมาไม่ให้มีแสลก
(Slag) จะมีการปนเปื อนก่อนทีจะหยุดการเทเหล็กลงไป
ในงานวิจยั ทีเกียวข้องควรทําการศึกษาอนุ รักษ์พลังงาน
ของเตาเผาแบบใหม่ การปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพการอุ่น
เบ้ารับนําเหล็กขนาดเล็กโดยการใช้ไฟฟ้ าและการพัฒนา
ระบบช่วยควบคุมการทํางานของเตาหลอมด้วยเบ้ารับ

5. ภายหลังจากเวลาผ่านไป 180 นาที จะไม่มีการให้
ความร้อนกับเตาหลอมอีกเลย เพราะว่าได้เตรี ยมพร้ อม
สําหรับทําการเทลงในแบบ จะต้องพยายามลดอุณหภูมิ
เหล็กเหลวให้เหลือน้อยลงประมาณ 680 oC

ตารางที 5 ข้อมูลหาประสิ ทธิภาพในการหลอมเหล็ก [4]
รายการ
Tap to Tap Time
Tapping Weight
Tapping Temperature
Specific Energy Consumption
Oxygen Consumption From Burner
Natural Gas Consumption
Oxygen Consumption From Lance
Carbon Consumption From Lance

รูปที 12 การหลอมเหล็กเหลวโดยใส่ เศษเหล็กลงในเตา
หลอมอาร์ คไฟฟ้ าทีอุณหภูมิร้อนประมาณ 700 oC

7. ผลการทดลอง
จากการทดลองหลอมเหล็กพบว่าอุณหภูมิของความ
ร้ อ นสู ญเสี ย ผ่ า นผนัง เตา พื นผิ ว ของเตาหลอมปู ด ้ว ย
Ceramic fiber มีความหนา 50 mm ด้านนอกผนังจะหุ ้ม
ฉนวนทีทําด้วย Fire bricks จึงทําให้มีอุณหภูมิเฉลียของ
Fire bricks และมีปริ มาณความร้ อนทีสะสมในผนังของ
เตาเพิมมากขึน เหตุผลทีใช้ Ceramic fiber แทนทีจะใช้
Rock wool ก็เพราะว่ามีอุณหภูมิทีผิวรอยต่อของวัสดุจะ
สู งเกินอุณหภูมิทีปลอดภัย ในกระบวนการหลอมเหล็ก
ด้วยความร้อนจะมีการใส่ เศษเหล็ก (Scrap) ลงไปในเตา
จะขึนอยูก่ บั จํานวนถัง ในระหว่างการใส่ เศษเหล็กแต่ละ
ถังจะมีการให้พลังงานความร้อนจากการอาร์ คไฟฟ้ าเพือ
หลอมละลายเศษเหล็ก และมีการใช้พลังงานเคมีในการ
เผาไหม้โดยฉี ดก๊าซธรรมชาติเข้าทีหัว Oxy fuel Burner

ข้ อมูล
65 min
25 ton
1600 Celsius
520 kWh/ton
7.5-8 Nm3/ton
4-5 kg/ton
28-30 Nm3/ton
30 kg/ton

รูปที 13 กระบวนการเทเหล็กเหลวออกจากเบ้าหลอม
74

บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที 11 ฉบับที 1 มกราคม – เมษายน 2558
The Journal of Industrial Technology, Vol. 11, No. 1 January – April 2015

ทํางานได้อย่างเหมาะสม โดยแก้ปัญหาแรงดันกระเพือม
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และสามารถนํามาใช้ประโยชน์
เพือใช้เป็ นแนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพไฟฟ้ าของระบบ
ซึ งแสดงผลค่าแรงดัน กระแส %THDv และ %THDi ใน
แต่ละลําดับฮาร์ มอนิกจากผลตารางที 3 ในปัจจุบนั มีผูใ้ ช้
ไฟฟ้ าในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเหล็กนีมีแนวโน้มสู งขึน
ทําให้เกิดปัญหาคุณภาพไฟฟ้ าและส่ งผลกระทบต่อผูใ้ ช้
ผลจากการทดลองหลอมเหล็กและการวิเคราะห์ หาค่ า
ประสิ ทธิ ภาพของเตาหลอมอาร์ คไฟฟ้ าในส่ วนที 2 จึ ง
พบว่า การปรั บปรุ งประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้เชือเพลิ งมี
ความสํา คัญมาก จะต้องพิ จารณาถึ งการควบคุมทํา ให้
เกิดการเผาไหม้ เพือทําให้เกิดพลังงานเคมีในเชือเพลิง
เปลียนแปลงไปเป็ นความร้อนจนหมด โดยใช้อากาศเผา
ไหม้อย่างเหมาะสมต้องมีปริ มาณมากพอจากตารางที 6
และตารางที 7 จะได้ความร้ อนสู ญเสี ยผ่านผนังเตาคื อ
25,984.75 x 103 kcal/วัน และตารางที 8 ทําการวิเคราะห์
โดยใช้สมดุ ลพลังงานความร้ อนของเตาหลอมในกรณี
ความร้ อ นเข้า จะมี ค วามร้ อ นจากการเผาไหม้เ ท่ า กับ
81,959.0 x 103 kcal/วัน และกรณี ความร้ อนออกทําให้
เกิดความร้ อนสู ญเสี ยทังหมด 81,595.05 x 103 kcal/วัน
ทําให้มีประสิ ทธิภาพของเตาหลอมอาร์ คไฟฟ้ าประมาณ
99.56 % ดังนันสามารถอธิ บายได้ว่าควรลดการสู ญเสี ย
ความร้ อนออกทางผนังเตาให้ตาลง
ํ โดยการหุ ้มฉนวน
หรื อทําผนังเตาใหม่ถา้ เกิดการสึ กหรอสู ง การหุ ้มฉนวน
ทีดีควรหุม้ ฉนวนภายใน อุณหภูมิภายในเตาจะถ่ายเทได้
เร็ วกว่าการหุม้ ฉนวนจากภายนอก เนืองจากเตาหลอมไม่
ต้องสู ญเสี ยความร้อนให้กบั ผนังเตาซึ งเป็ นอิฐฉนวนทน
ไฟได้ การใช้เตาหลอมอาร์ คไฟฟ้ าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จะทําให้มีตน้ ทุนตําและสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้ า
ได้เป็ นอย่างดี

8. การวิเคราะห์ หาประสิ ทธิภาพของเตาโดยใช้
สมดุลพลังงานความร้ อน
8.1 กรณีความร้ อนเข้ า ใช้ ข้อมูลตารางที 5
- ช่วงเตาหลอมความร้อนจากการเผาไหม้
= HL (9,700 kcal/kg) x 7,600 kg/วัน
= 73,720 x 103 kcal/วัน
- ช่วง Refiner ความร้อนจากการเผาไหม้
= HL (10,770 kcal/kg) x 756 kg/วัน
= 8,239.05 x 103 kcal/วัน
รวมความร้อนเข้าทังหมด = (73,720 + 8,239.05)x103
= 81,959.05 x 103kcal/วัน
8.2 กรณีความร้ อนออก ใช้ ข้อมูลตารางที 5
- ช่วงความร้อนทีใช้เตาหลอม
= QL (490 kcal/kg) x W(30,000 kg/วัน)
= 14,700 x 103 kcal/วัน
- ช่วงความร้อนสู ญเสี ยจากแก๊สเสี ย หาดังนี
Q = G + Cpm x (Tg – To) kcal/kg เชือเพลิง
Q1 จากเตาหลอม = 17.07 x 0.33 x (540 – 33) x 7,600
= 21,705.46 x 103 kcal/วัน
Q2 ในช่วง Refine = 13.12 x 0.33 x (1,400 – 33) x 765
= 4,527.701 x 103 kcal/วัน
ความร้อนสู ญเสี ยทังหมด = 26,233.162 x 103 kcal/วัน

9. สรุปผล
ผลการจําลองเตาหลอมอาร์ คไฟฟ้ าในส่ วนที1 พบว่า
แก้ไขโดยติดตังอุปกรณ์ Static Var Compensate (SVC)
ทีโรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก จากระบบทีศึกษาพบว่ายัง
เกิดปัญหาขึน ดังนันจึ งปรั บ/เพิมค่ากําลังรี แอคตีฟขณะ
Short Circuit (MVA) ทีจุดเชือมต่อในระบบ ทําให้ SVC
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ตารางที 6 ผลความร้อนสู ญเสี ยจากการแผ่รังสี ของเตาหลอมไฟฟ้ ากับอุณหภูมิในสภาวะสมดุลพลังงานความร้อน
บริเวณ
เตาหลอม
ด้านบน
ด้านข้าง
ด้านล่าง
ช่วง Refiner
ด้นบน
ด้านข้าง
ด้านล่าง
Regenerator
ด้านบน
ด้านข้าง

อุณหภูมิผิวเฉลีย
(T1) oC
380
300
150
420
380
200

อุณหภูมิอ้างอิง
(T2) oC

พืนทีผิว
(A) m2

ความร้ อนสู ญเสี ย (Qr)
(ค่า e = 0.9) kcal/hr

o

26.25
47.3
26.25

199,517.34
205,731.14
26,802.50

o

3.5 x 2
3.5 x 2
3.5 x 2

68,212.14
53,204.62
12,693.26

33 C

33 C

200
15.4
27,925.18
o
150
33 C
86.57
88,392.10
รวมปริ มาณความร้อนสู ญเสี ยทังหมด Qr เท่ากับ 682,478.27 kcal/hr
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ตารางที 7 ผลความร้อนสู ญเสี ยจากการเผาไหม้ของเตาหลอมไฟฟ้ ากับอุณหภูมิในสภาวะสมดุลพลังงานความร้อน
บริเวณ
เตาหลอม
ด้านบน
ด้านข้าง
ด้านล่าง
ช่วง Refiner
ด้านบน
ด้านข้าง
ด้านล่าง
Regenerator
ด้านบน
ด้านข้าง

อุณหภูมิพืนผิว
(Ts) oC

h
kcal/m2 hoC

พืนทีผิว
A (m2)

ความร้ อนสู ญเสี ย Qc
kcal/hr

380
300
150

12.085
8.92
4.93

26.25
47.3
26.25

110,079.24
112,651.57
15,141.26

420
380
200

12.42
9.50
5.40

7.0
7.0
7.0

33,645.78
23,075.5
6,312.6

200
10.06
15.4
25,872.31
150
7.24
86.57
73,442.0
รวมปริ มาณความร้อนสู ญเสี ยทังหมด Qc เท่ากับ 4,000,220.1 kcal/hr

รวมความร้อนสู ญเสี ยผ่านผนังของเตา = Qr + Qc = 1,082.698 x 103 kcal/hr
= 25,984.75 x 103 kcal/วัน
ตารางที 8 ผลการหาประสิ ทธิภาพ  ของเตาหลอมอาร์ คไฟฟ้ าโดยใช้สมดุลพลังงานความร้อน
วิเคราะห์ การทํางานของเตาหลอมอาร์ คไฟฟ้าเมือมีความร้ อนสู ญเสี ย
กรณีความร้ อนเข้ า

x 103 kcal/วัน

1. ความร้อนจากการเผาไหม้ 81,959.0

รวมทังหมด

81,959.0

x 103 kcal/วัน

%

2. ความร้อนทีใช้หลอมเหล็ก

14,700

17.51

3. ความร้อนผ่านผนัง
4. ความร้อนสู ญเสี ยจากก๊าซ
5. ความร้อนสู ญเสี ยอืน ๆ

25,984.75
26,233.16
15,041.14

31.40
32.31
18.32

รวมทังหมด

81,595.05

99.54

 % กรณีความร้ อนออก
99.58

99.58

ดังนันจะมีประสิ ทธิภาพของเตาหลอมอาร์ คไฟฟ้ า  เฉลียโดยประมาณ 99.56 %
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