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ค. 0001 – 0251  
คําแนะนําทางชาง 

การทดลองเครื่องกําเนิดไฟฟา 
 

1.เอกสารอางอิง 
 1.1 ISO 2372 , Mechanical  Vibration  of  Machines  with  Operating  Speeds  From  10 to 200 
Rev/sec – Basic for  Specifying  Evalution  Standards 
 1.2 VDI  2063, Measurement  and  evalution  of  mechanical  vibrations  of  reciprocating  piston  
engines  and  piston  compressors 
 
2. การแจกจาย 
 ดูรายการ  “การแจกจาย” ทายเลม 
 
3. ความมุงหมาย 
 เพื่อเปนแนวทางสําหรับการทดลองเครื่องกําเนิดไฟฟาทีไ่ดรับการปรับซอมใหญและเครื่องกําเนิดไฟฟา
ที่ติดตั้งใหม   ขอมูลที่ไดจากการทดลองจะนํามาประเมนิผลการซอมและการติดตั้ง   เปนแนวทางแกไขในการ
ปฏิบัติงานครั้งตอไป   นอกจากนัน้แลวยังใชเปนขอมูลอางอิง (Referrence Operational Data) สําหรับเครื่อง
ไฟฟาชนิดเดยีวกันในอนาคต 
 
4. ขอบเขต 
 คําแนะนําทางชางนี้ฉบับนี้   สามารถใชในการทดลองเฉพาะเครื่องกําเนิดไฟฟา   ที่มีเครื่องตนกําลังขับ 
(Prime Mover) เปนเครื่องยนตดีเซล   ที่ติดตั้งบนเรือและบนบก 
 
5. นิยาม 
 เครื่องไฟฟา : เครื่องยนตขับฯ และเครื่องกาํเนิดไฟฟา 
 Load Bank : เครื่องสรางภาระใหกับเครื่องไฟฟา 
 
 
 



6.  ผูดําเนินการทดลอง 
 ผูดําเนินการทดลอง คือ เจาหนาที่โรงงานแผนกควบคมุคุณภาพ หรือแผนกทดลองเรือของหนวยซอม
หรือหนวยตดิตั้งเครื่องกําเนดิไฟฟาเครื่องนั้น 
 
7. ผูรวมเปนพยานในการทดลอง 
 การทดลองทุกครั้งจะตองแจงใหเจาหนาทีข่อง กองควบคุมคุณภาพ  กรมพัฒนาการชาง  อร. หรือ กอง
ควบคุมคุณภาพ  อจปร.อร. หรือ กองควบคุมคุณภาพ อรม.อร.มารวมเปนพยานทกุครั้ง   ถาเปนเครื่องกําเนิด
ไฟฟาที่ใชในเรือจะตองใหเจาหนาที่เรือ   นายทหารพรรคกลินของเรือหรือกองเรือ   มารวมเปนพยานอีกฝาย
หนึ่ง   กรณีที่เปนเครื่องไฟฟาบกจะตองให  หัวหนาแผนกหรือนายทหารผูแทน   ที่รับผิดชอบเครื่องกําเนิดไฟฟา
เครื่องนั้นรวมเปนพยาน    
 ผูดําเนินการทดลองและพยานทุกนายจะตองพิจารณาขอมูลโดยละเอียดของเครื่องกําเนิดไฟฟาที่ทดลอง
และบันทึกขอมูลที่ได   เพื่อนํามาประเมินผลการซอมทําหรือติดตั้งไดดําเนินไปอยางถูกตองหรือไม   เมื่อเหน็วา
ถูกตองเรียบรอยใหลงนามกาํกับในแบบฟอรมการทดลอง   ซ่ึงแผนกควบคุมคุณภาพหรือแผนกทดลองเรือของ
หนวยที่ปรับซอมใหญหรือตดิตั้งเครื่องนั้นเปนผูจัดทําขึ้น   สําหรับชนดิ  ประเภท  แบบตางๆของเครื่องกําเนิด
ไฟฟา 
 
8. สถานที่ทําการทดลอง 
 การทดลองควรกระทําบนแทนที่เครื่องไฟฟานั้นๆใชงานอยู 
 
9. ขั้นตอนปฏิบัติ 
 9.1 การเตรียมการทดลองเครื่องไฟฟา 
  9.1.1 เจาหนาที่ประจําเรือ หรือ เจาหนาที่โรงงานปรับซอมเครื่องยนต   เครื่องไฟฟาและระบบ
ตางๆใหพรอมที่จะทําการทดลอง 
  9.1.2 เจาหนาที่ทดลองเรือ  รวมกับเจาหนาที่ อล.ทร. ทดลองระบบปองกันอันตรายของ
เครื่องยนตขับฯ (Safety Device) เชนระบบน้ํามันหลอล่ืน, ระบบน้ําจืด และ อุปกรณเลิกเครื่องโดยอัตโนมัติ 
(Shut Down Device) ตามขั้นตอนปฏิบัติการทดลองระบบปองกันอันตรายเครื่องไฟฟาและบันทกึผลการทดลอง
ในเอกสาร แบบฟอรมที่ 1 (วธีิทดลองเครื่องไฟฟา) 
  9.1.3 ตองผานการวัดคาความสั่นสะเทือนใหอยูในเกณฑใชราชการได   โดยปฏิบัติตามขั้นตอน
ที่ระบุใน ISO 2372 (เอกสารอางอิงที่ 1.2 บทที่ 1) 
  9.1.4 เครื่องไฟฟาตอง Running – in กอนการทดลองไมนอยกวา 6 ช่ัวโมง 



9.2 การเตรียมเครื่องมือ,อุปกรณ,เอกสารและขอมูลในการทดลอง   เครื่องมือและอุปกรณทุกประเภทที่
ใชในการทดลองจะตองไดรับการปรับแตงใหมีความเที่ยงตรง (Calibration) 

 9.2.1 เครื่องมือ , อุปกรณ , เอกสารและขอมูลในการทดลองประกอบดวย 
 - เครื่องวัดบนแผงประจําเครือ่งยนตขับฯ และเครื่องวัดบนแผงสวิทชบอรด 
 - เครื่องวัดความเร็วรอบ (Tachometer) 
 - Ammeter 
 - Voltmeter 
 - Load Bank 
 - เครื่องวัดอณุหภูม ิ
 - นาฬกิาจับเวลา 
 - เครื่องคิดเลข 
 - คูมือการใชเครื่องไฟฟาของบริษัทผูผลิต,ขอมูลการทํางานของเครื่อง (Operational Data) 
 - ผลการทดลองจากโรงงานผูผลิต (Factory Test) 
 - แบบบันทกึผลการทดลองเครื่องไฟฟา 
 9.2.2 การคิดคากระแสสูงสุดในการทดลองจาย Load สามารถคํานวณไดดังนี้  
  A = (KW. * 1000) / (V * 1.732* P.F) 
 - ในกรณีทดลองจาย Load โดยใช Load Bank ใหคา Power Factor = 1.0 
 - ในกรณีทดลองจาย Load ภายในเรือ ใหคา Power Factor = 0.8 
9.3 วิธีการทดลองเครื่องไฟฟาเครื่องเดียว (Single Test) โดยใช Load Bank 
 9.3.1 เจาหนาที่โรงงานไฟฟาที่รับผิดชอบ ตอ Load Bank เขากับ Bus Bar ในแผงสวทิชบอรด, 

ในกรณีที่ทดลองที่โรงงานทดสอบเครื่องใหตอ Load Bank เขากับ Generator 
 9.3.2 เจาหนาที่ประจําเรอืหรือเจาหนาที่โรงงานปรับซอมเครื่องยนตเดินเครื่องไฟฟาตัวเปลา 

(No Load) เปนเวลา 30 นาที เพื่อใหกําลังดันและอณุหภมูิตางๆของเครื่องยนตขับฯ อยูในเกณฑปกติ   ขัน้การใช
งานตามคูมือการใชเครื่องของบริษัทผูผลิต 

 9.3.3 เจาหนาที่โรงงานปรับซอมเครื่องยนต   ปรับแตงความเรว็รอบเครื่องยนตขับฯและ
เจาหนาทีแ่ผนกซอมอุปกรณจายไฟ อล.ทร. ปรับแตง Volt เครื่องกําเนดิไฟฟาใหคงที่ (ตามคูมือการใชเครื่องของ
บริษัทผูผลิต) 

  9.3.3.1 การปรับแตงความเร็วรอบเครื่องยนตขับฯ ใหปฏิบัติตามที่กําหนดไวในวิธีการ
วัดความเร็วรอบ 



  9.3.3.2 การปรับแตง Volt เครื่องกําเนิดไฟฟาใหปฏิบัติตามที่กําหนดไวในวิธีการวัด
แรงเคลื่อนไฟฟากระแสสลับ 

 9.3.4 จายเพิ่มภาระกระแสจาก 0 – 100 % (ในกรณีที่เครือ่งปรับซอมใหญ) โดยเพิ่มครั้งละ 25%   
(การทดสอบแตละชวงจะตองใหคาตางๆอยูในภาวะคงทีเ่สียกอนจึงจะเพิ่มภาระในชวงตอไป)   โดยใหรับภาระ
สูงสุด (100%) เปนเวลา 1 ชม. หลังจากนัน้ทดสอบภาระเกนิกําหนด (Over  Load) 110% เปนเวลา 1 ชม. บันทึก
คากระแสทั้ง 3 เฟส , แรงเคลื่อน , กําลัง , ความถี่ และขอมูลตางๆของเคลื่อนขับเคลื่อนทุก ๆ 15 นาที  

  9.3.4.1 การจายภาระ (กระแส) ใหปฏิบัติตามที่กําหนดไวในวิธีการวัดกระแสไฟฟา 
  9.3.4.2 กอนเพิ่มภาระแตละครั้งและในระหวางการทดลองตองตรวจสอบความเร็วรอบ   

คากําลังดันและอุณหภูมิตางๆของเครื่องยนตขับฯ ใหอยูในเกณฑปกติ   ตามคูมือการใชเครื่องของบริษัทผูผลิต
และตรวจสอบคาตางๆทางไฟฟาของเครื่องกําเนิดไฟฟา ดังนี ้

  - Voltage Regulator จาก No Load ถึง Full Load จะเปลี่ยนแปลงไดไมเกนิ 4% ที่
กําหนดไวในคูมือการใชเครื่องของบริษัทผูผลิต 

  - Hertz จาก No Load ถึง Full Load จะเปลี่ยนแปลงไดไมเกิน 5% ที่กําหนดไวในคูมือ
การใชเครื่องของบริษัทผูผลิต 

  - ตรวจสอบคาอุณหภูมิขดลวด, โครงเครื่อง (Case)  และแบริ่งใหอยูในเกณฑปกต ิ
  9.3.5 การลดภาระ (กระแส) จาก 100 – 0% โดยลดครั้งละ 25% ทุกๆ 15 นาที 

ตรวจสอบคาตางๆของเครื่องยนตขับฯ และคาตางๆ ของเครื่องกําเนิดไฟฟาตางๆตองไมแตกตางจากการจายเพิ่ม
ภาระ 

 9.3.7 ควรระมัดระวังอันตรายขณะทําการทดลอง   ควรแตงการใหรัดกุมและระมัดระวัง
อันตราย 

9.4 การทดลองเครื่องไฟฟาโดยใช Load เรือ ใหยกเวน ขอ 9.3.1 และใหปฏิบัติเชนเดยีวกับการทดลอง
เครื่องไฟฟาโดยใช Load Bank  

9.5 การทดลองเดินขนาน   ตอ Load Bank เครื่องกําเนดิเครื่องที่ 1 และจายกระแส 25% จากนัน้ขนาน
เครื่องที่ 2 เขากับเครื่องแรกโดยการตรวจสอบวาเครื่องทั้งสองจะตองมีความถี่  โวลท  และเฟส ของโวลทเทากัน   
ตอวงจรกระแสขนานแลวจดขอมูลจากมิเตอรบนแผงจายไฟ   เพิ่มกระแสขึ้นที่ละขั้นโดยเวนชวงวางเทาๆกัน   
จนกระแสได 100%    จากนัน้ลดกระแสลงในลักษณะเดยีวกับการเพิ่มกระแส 
 
10. เกณฑการประเมินผล 
 10.1 เครื่องไฟฟาที่ไดรับการติดตั้งใหม   ขอมูลทุกประเภทที่ไดจากการทดลองจะตองไมแตกตางจาก
ขอมูลของเครื่องไฟฟาชนิดเดียวกันหรือขอมูลที่ไดจากการทดลองในโรงงานผูผลิต (Factory Test)     



 10.2 เครื่องไฟฟาที่ไดรับการปรับซอม   ขอมูลทุกประเภทที่ไดจากการทดลองจะตองเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น   เมื่อเปรียบเทยีบกับขอมูลที่ทําการทดลองไวประมาณ 3 เดือน   กอนการปรับซอมใหญ 
 10.3 ระบบปองกันอันตราย (Safety Device) และระบบเลิกเครื่องอัตโนมัติ (Shut Down Device) ของ
เครื่องยนตขับฯ ตองทํางานอยางถูกตองตามคูมือการใชเครื่องของบริษัทผูผลิต   กรณีระบบตางๆทํางานไม
ถูกตองใหแจง และแผนกควบคุมเครื่องจักร อล.ทร. เพื่อพิจารณาดําเนนิการ 
 10.4  Voltage Regulator จาก No Load ถึง Full Load จะเปลี่ยนแปลงไดไมเกนิ 4% ที่กําหนดไวในคูมือ
การใชเครื่องของบริษัทผูผลิต    

10.5 Hertz จาก No Load ถึง Full Load จะเปลี่ยนแปลงไดไมเกิน 5% ที่กําหนดไวในคูมือการใชเครื่อง
ของบริษัทผูผลิต    

10.6 ความเร็วรอบของเครื่องเมื่อไมมีภาระ (No  Load) กับภาระสูงสุด (Full  Load) ตองไมเปลี่ยนแปลง
เกินคาที่ผูผลิตระบุไว 

10.7 ระดับของความสั่นสะเทือนจะตองเปนไปตามที่ระบุไวใน ISO 2372 
10.8 เครื่องยนตดีเซลตองเดนิดวยความเร็วรอบคงที่ไมเปลี่ยนไปมา 

11. ผูทําการประเมินผลการทดลอง 
 ผูรวมเปนพยานในการทดลอง   มีหนาที่รวบรวมขอมูลทั้งหมดแลวนําไปวิเคราะห   สรุปและ
ประเมินผลวาการติดตั้งหรือการซอมทําอยูในเกณฑทีย่อมรับไดหรือไม   หลังจากนัน้เสนอผลการประเมินผลให
เจาหนาที่ผูดําเนินการทดลองและเจาหนาที่ฝายเรือ   และลงนามในเอกสารประเมินผล   ในกรณีที่เจาหนาทีท่ั้ง
สามฝายมีความเห็นไมตรงกนัใหผูรวมเปนพยานในการทดลอง  ใหเสนอรายงานตามลําดับชั้นจนถึง
ผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาชีข้าดตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนบันทึกการตรวจสอบ 
       ขอมูลเครื่องขับเครื่องกําเนิดไฟฟาและเครื่องกําเนิดไฟฟา    หมายเลข .................... 

เครื่องขับเครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา 
ตามแบบ ผลการตรวจสอบ ตามแบบ ผลการตรวจสอบ 

ตราอักษร              ตราอักษร               
Type           type  
Model.                   Serial No.               
Serial No.              .........   kW / ......... kVA ..........   kW / ........ kVA 
......   kW ที่ .........rpm .......   kW ที่ ......... rpm ..........  VAC ..........  VAC 
........ Stroke ........ Stroke ....... Hz .......... Hz 
........ Cylinder in - Line ........ Cylinder in - Line ........  Phase ..........  Phase 
Fresh Water Cooling  IP    ........ IP    ........ 
Water Cooling Intercooler 
and  Turbocharged  

 Insulation Class      ...... Insulation Class     ........ 

Sea Water Pump  
(Self Priming) 

 Double  Bearing  

Water Cooling Exhaust 
Manifold 

 Anti – Condensation 
Heaters 

 

Exhaust Silencer  Built – in  Rectifier  
Electric Starter ....... VDC Electric Starter ....... VDC Winding Temperature 

Sensors for Pre-Alarm 
 

Electronic  Governor 
Control 

   

ขนาด Generator Set  (กวาง*ยาว*สูง) มม.     
นํ้าหนัก Generator Set  (รวมน้ําหลอเย็นและน้ํามันหลอ)         ................กก. .............  กก. 
 
 
 
 
 
 



 หัวขอ การทดสอบ Sensor  ของระบบ Safety 
 
 การทดสอบระบบสัญญาณเตือนเม่ือเครื่องทํางานผิดปกติของเครื่องไฟฟาหมายเลข ................... 
 

ประเภทของ Sensor  ที่ทดสอบ สัญญาณไฟ

(เตือนไม

เตือน) 

สัญญาณ 
เสียง

(เตือน/ไม

เตือน) 

คาการทํางาน หมายเหตุ 

กําลังดันนํ้ามันหลอต่ํากวาเกณฑ     
อุณหภูมินํ้ามันหลอสูงกวาเกณฑ     
อุณหภูมินํ้าจืดหลอเย็นสูงกวาเกณฑ     
กําลังดันนํ้าหลอเย็นตํ่ากวาเกณฑปกติ     

 
หัวขอการทดสอบระบบดับเครื่องฉุกเฉินของเครื่องไฟฟาหมายเลข ..................................... 
 

ประเภทของ Sensor  ที่ทดสอบ ผลการตรวจสอบ 
(เตือน) 

คาการทํางาน 
(เตือน/ไมเตือน) 

หมายเหตุ 

ความเร็วรอบเครื่องยนตสูงผิดปกติ    
กําลังดันนํ้ามันหลอต่ํากวาเกณฑที่กําหนด    
อุณหภูมินํ้าจืดหลอเย็นสูงกวาเกณฑที่กําหนด    

 
 

หัวขอความคงทีข่องความถี่เครือ่งกําเนิดไฟฟาหมายเลข................... 
               
 เดินตัวเปลา ภาระสูงสุด หมายเหตุ 

จํานวนรอบตอนาที  (rpm )    
ความถี่  (Hz)    
    
    
 



การแจกจาย 
 

      หนวย                                                 จํานวนเลม                                    เลขทะเบียน 

กพช.อร. 
     จก.กพช.อร.                                                                     1 
     ผ.วิชาการ กวจพ.กพช.อร.                                                 1 
     หองสมุด กวจพ.กพช.อร.                                                  5 
     กคภ.กพช.อร.                                                                   2 (รวมตนฉบับ) 

กผช.อร. 
     กผงร.กผช.อร.                                                                  1                                                               
     กอร.กผช.อร.                                                                    1 
     กอจ.กผช.อร.                                                                    1 
     กอฟ.กผช.อร.                                                                    1 
อธบ.อร. 
     กผป.อธบ.อร.                                                                   1 
     กงน.อธบ.อร.                                                                    1 
อจปร.อร. 
     หองสมุด อจปร.อร.                                                           3 
     กพ.อจปร.อร. 
     คป.อจปร.อร. 
     กผป.อจปร.อร.                                                1 
     กพห.อจปร.อร. 
     กอบ.อจปร.อร.                                                                   
     กพด.อจปร.อร.                                                                   
     กคภ.อจปร.อร.                                                                 1 
     กซส.อจปร.อร.                                                                  1 
     กรก.อจปร.อร.                                                                  1 
     กรล.อจปร.อร.                                                                   
     กบต.อจปร.อร.                                                                 1  
     กบก.อจปร.อร. 
อรม.อร. 



     กจก.อรม.อร. 
     กพ.อรม.อร. 

      หนวย                                                 จํานวนเลม                                    เลขทะเบียน 
     กบ.อรม.อร.                                                     

     กผป.อรม.อร.                                                  1 

     กคภ.อรม.อร.                                                  1 

     กรก.อรม.อร.                                                   1 

     กรล.อรม.อร.                                                    

     กฟฟ.อรม.อร.                                                  1 

     กสน.อรม.อร. 

     กพด.อรม.อร.                                                                     
กรง.ฐท.สส. 
     กผกช.กรง.ฐท.สส.                                             1 

     กงน.กรง.ฐท.สส.                                               1 

ฐท.สข. 
     กงน.ฐท.สข.                                                    1 

ฐท.พง. 
     กงน.ฐท.พง.                                                    1 

 


	เดินตัวเปล่า

