
::: BLACK OUT
(ไฟฟาเรือดับท้ังลํา) :::

โดย.. อ.ธวัช  มีลองลอย
นายชางกลเรือ 5

ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสวนวิชาการชางกลเรือ

บทนํา
เรือสินคาโดยทั่วไปจะมีเครื่องยนตขับเคลื่อนเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator Engine : G/E) ติด

ต้ังอยูในหองเครื่องอยางนอย 2 เครื่อง โดยเฉพาะเรือบรรทุกผูโดยสารขนาดใหญทองเที่ยวไปในทะเลจะ
ติดตั้งมากเปนพิเศษ แตบางลําอาจมีมากถึง 3-5 เครื่อง เพราะบนเรือตองใชกระแสไฟฟามาก เพื่อนําไป
ใชในการขับเคลื่อนเครื่องจักรชวยตาง ๆ ที่อยูบนเรือ เชน มอเตอรของปมตาง ๆ มอเตอรของระบบเครื่อง
ปรับอากาศบนเรือ และเตาความรอนในหองครัว  ซึ่งทั้งหมดที่กลาวมานี้ลวนแตตองการใชกําลังงานไฟ
ฟามากทั้งสิ้น  ซึ่งบางกรณีเครื่องไฟฟาที่ติดตั้งอยูบนเรือแตละเครื่อง  อาจผลิตกระแสไฟฟาไดไมเพียง
พอตอการใชงานก็ได โดยเฉพาะอยางยิ่งเรือที่มีอายุการใชงานเครื่องไฟฟามาคอนขางนาน หรือขาดการ
ดูแลและซอมทําใหใชงานไดดี ก็อาจจะเปนอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําใหเกิดไฟฟาบนเรือดับทั้งลํา ภาษา
อังกฤษชาวเรือเรียกวา "Black Out"  ดูแลวมีความหมายเหมือนกับ "Nock Out" อยู ๆ ก็วูบ เหมือนกับ
เครื่องไฟฟา อยู ๆ ก็ดับมืดสนิทไปทั้งลํา

Emergency Generator คือ เครื่องยนตขับเคลื่อนเครื่องกําเนิดไฟฟาฉุกเฉิน มีหนาที่ผลิต
กระแสไฟฟา โดยทั่วไปจะเปนไฟสําหรับแสงสวางฉุกเฉิน 220 V (Emergency Light)  ซึ่งโดยหลักการ
ทํางานแลว Emergency Generator จะทํางานเมื่อระบบไฟฟาแสงสวางจากแหลงใดแหลงหนึ่งบนเรือ
ดับ สําหรับเรือวิสูตรสาครซึ่งเปนเรือฝกภาคทะเลใหกับนักเรียนเดินเรือพาณิชย จะมี Emergency 
Generator จํานวน 1 เครื่อง ติดตั้งบนเรือบริเวณชั้นดาดฟาดานหลังสะพานเดินเรือ และสามารถสตารท 
Emergency Generator ได 2 วิธีดังนี้

1. การสตารทแบบอัตโนมัติ  ( Auto  Starting )
2. การสตารทดวยมือหมุน  ( Manual  Starting )

1. การสตารทแบบอัตโนมัติ ( Auto  Starting ) โดยปกติแลวจะใชแบตเตอรี่ 12 V ในการสตารท
เครื่องยนตขับเคลื่อน Emergency Generator
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เมื่อไฟสองแสงสวางแหลงใดดับ แบตเตอรี่จะจายกระแสไฟใหกับตัวมอเตอรสตารท เพื่อทํา
การสตารทเครื่องยนตขับเคลื่อน Emergency Generator และจายไฟสองสวางไปยังบริเวณที่ไฟฟาดับ 
ขอควรระวังสําหรับระบบนี้คือ หมั่นตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่ใหใชการไดดีอยู
เสมอ เพราะถาแบตเตอรี่เสื่อมคุณภาพ เครื่องไฟฟาฉุกเฉินก็จะไมสามารถทําการสตารทได

2. การสตารทดวยมือหมุน  ( Manual  Starting ) จะทําการสตารทเครื่องยนตที่บริเวณหัวเครื่อง
ดวยมือหมุน โดยการหมุนเครื่องยนตใหไดรอบสูง เพื่อใหเครื่องยนตทํางาน

ขอควรระวังสําหรับระบบนี้ คือ ตองทดลองเดินเครื่องดวยการหมุนดวยมือและเครื่องยนตอยูใน
สภาพใชงานไดดี

บริเวณพื้นที่ที่มีการจายไฟฟาฉุกเฉินบนเรือวิสูตรสาคร สามารถแบงออกไดดังนี้
1.Bridge Deck + Bridge Wings
2.Wheelhouse + Main Deck
3.Tween Deck
4.Tank Top - Aux.eng.room. Forecastle deck
5.Switch board - Steering room
6.Eng.room deck starboard side
7.Eng.room deck port side
8.Floodlight liferafts

Emergency
Generatorแบตเตอรี่ มอเตอรสตารทAuto Starting

จายไฟ Ac 220 V สองสวางฉุกเฉิน

จายกระแสไฟ DC 12-24 V
ใหกับอุปกรณสื่อสารบนเรือ

Emergency
Generator

มือหมุนสําหรับ
หมุนเครื่อง
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จากหลักการและระบบการทํางานของ Emergency Generator จะมีการทํางานสัมพันธกับ
ระบบการจายกระแสไฟฟา ของ G/E บนเรือ ซึ่งในขณะที่เครื่องไฟฟาทํางานอยูนั้นจะมีการอัดประจุไฟ 
(Charging) เพื่อใหพรอมใชงานไดตลอด ซึ่งการเกิดไฟฟาดับบนเรือทั้งลํา (Black Out) มีสาเหตุดังตอ
ไปนี้

1. เกิดการ Over Load ของ G/E ซึ่งสาเหตุสวนใหญมาจากการใชกระแสไฟฟาบนเรือมากเกิน 
ทําใหG/E ตองตัดการสงกระแสไฟฟาไปยังอุปกรณที่ไฟฟา เพื่อปองกัน G/E เกิดความเสียหายมาก ดัง
นั้นเมื่อ G/E ตัดการสงกระแสไฟฟาแลว (ปลดโหลด) จะทําใหรอบการทํางานของ G/E สูงขึ้น และจะสง
ผลให อุปกรณ Over Speed ตัดการทํางานของ G/E เพื่อหยุดเครื่องยนตโดยทันที (Auto Shut Down) 
ซึ่งโดยปกติแลวเมื่อ G/E หยุดการทํางาน ระบบ Emergency Generator จะตองทํางานโดยอัตโนมัติ 
เพื่อจายไฟฟาฉุกเฉินใหกับระบบไฟฟาแสงสวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบไฟฟาฉุกเฉินภายในหอง
เครื่อง เพื่อจะไดมีไฟฟาแสงสวางสําหรับในการปฏิบัติงานหาสาเหตุของการเกิดไฟฟาดับไดทันทวงที
และสามารถสตารท G/E อีกเครื่องไดอยางรวดเร็ว

2. Fresh Water Cooling High Temperature ระบบน้ําจืดหลอเย็นมีอุณหภูมิสูงเกินกวาเกณฑ
ที่กําหนด สําหรับ G/E ของเรือวิสูตรสาคร ต้ังคาไวประมาณ 85 0C จะมีสัญญาณเสียงดังเตือนกอน แต
ถาอุณหภูมิข้ึนมาสูงประมาณ 90 0C เครื่องยนตของ G/E จะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ (Auto Shut 
Down) และตัดระบบการจายไฟฟาใหกับเรือทันที เมื่อไมมีกระแสไฟฟาจายออกมาจากชุด G/E แลว 
อุปกรณชุดของ Time Relay ที่ต้ังเวลาใหทํางานประมาณ 5-10 วินาที จะสงสัญญาณใหแบตเตอรี่เพื่อ
ไปทําการสตารทเครื่องยนตของชุด Emergency Generator และจายไฟฟาฉุกเฉินตอไป

G/E จายกระแสไฟฟาใหกับ
ระบบตางๆ บนเรือ

Over Load
>150 KW ,180 A

Over Speed
>1800 rpm.

G/E
Auto-Shut Down

Battery Emergency
Generator

F.W.C. high
Temp. 90 0C

Time
Relay

จายไฟ
ฉุกเฉิน
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3. Lub.Oil Low Pressure เปนระบบน้ํามันหลอล่ืนของเครื่อง G/E ซึ่งโดยปกติแลวถาน้ํามัน
หลอล่ืนเครื่องยนตตํ่ากวา 1.0 บาร เครื่อง G/E จะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติเพื่อปองกันความเสีย
หายที่อาจจะเกิดขึ้นกับอุปกรณตาง ๆ ของเครื่องยนต ซึ่งในกรณีนี้ก็จะทําใหไมมีกระแสไฟฟาจายใหกับ
อุปกรณตาง ๆ บนเรือ เหมือนในกรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2  ไฟฟาบนเรือก็จะดับทั้งลําเชนกัน (Black Out)

การปฏิบัติการของหองเครื่องเมื่อไฟฟาดับทั้งลํา
1. ทําการเดินเครื่องไฟฟาที่ใชการไดดีโดยเรงดวนและทําการใสโหลดเพื่อจายกระแสไฟฟาให

กับอุปกรณตาง ๆ บนเรือ
2. ตรวจสอบระบบน้ําทะเลหลอเย็น  การปด-เปด วาลวและแรงดันตองอยูในเกณฑปกติ
3. ตรวจสอบระบบน้ํามันหลอล่ืนเครื่องยนต
4. ตรวจสอบการจายกระแสไฟฟาและกําลังไฟฟาที่แผงควบคุมโดยมีคาตาง ๆ อยูตามเกณฑ

ที่กําหนดไวตามคูมือของเครื่อง

การปฏิบัติการของสะพานเดินเรือเมื่อไฟฟาดับทั้งลํา
1. ทําการปดมอเตอรของปมไฮโดรอริกของระบบถือทายหางเสือ (กรณีที่ต้ัง Auto Pilot ไว)

และใหไปถือทายดวยพังงา ( Hand Wheel ) แทน
2. ลดความเร็วรอบของเครื่องจักรใหญ หามทําการปลดคัลซ  หรือ  (Clutch -Out) ของเครื่อง

จักรใหญโดยทันทีเพราะจะทําใหเสียการควบคุม
3. เปดไฟสีแดง 2 ดวง (เวลากลางคืน) หรือทุนกลม 2 ทุน (เวลากลางวัน)
4. แจงขาววิทยุ VHF 16  หรือแจง VTIS ของสิงคโปร (หรืออาจใชวิทยุมือถือแทนไดในกรณีที่มี

เรือลําอื่นอยูใกลบริเวณนั้น)
5. ใชไฟทัศสัญญาณ หรือไฟฉายสองเตือนเรือที่แลนมาใกลหรือหวูดยาว 1 คร้ัง  ตามดวยหวูด

ส้ัน 2 คร้ัง

Lub.Oil Low  Pres.
1.0  bar
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การปองกันการเกิดไฟฟาบนเรือดับทั้งลํา
1. ตรวจสอบการใชกระแสไฟบนเรือ ถามีการใชอุปกรณไฟฟาบนเรือมากใหทําการเลิกใช

อุปกรณไฟฟาที่ไมจําเปนในขณะนั้น เชน Fire Main Pump ที่ใชเตรียมการปองกันโจรสลัด
ข้ึนเรือ

2. อยาเปดสวิตซไฟของเตาความรอนพรอมกัน ใหทําการเปดเตาความรอนทีละตัว เพราะถา
เปดพรอมกัน จะทําใหมีการใชกระแสไฟฟามากในชวงนั้น

3. หมั่นตรวจสอบอุณหภูมิของระบบน้ําจืดหลอเย็น ระบบน้ําทะเลหลอเย็น และระบบน้ํามัน
หลอล่ืน เครื่องไฟฟา โดยคาอุณหภูมิและแรงดันตาง ๆ ตองอยูในเกณฑที่กําหนด

4. ทําการทดลองเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาฉุกเฉินทั้งแบบอัตโนมัติและแบบหมุนดวยมือโดยตอง
สามารถใชการไดดี

5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ มอเตอรสตารท และระบบน้ํามันเชื้อเพลิงของเครื่องกําเนิดไฟฟา
ฉุกเฉิน โดยตองอยูในสภาพและมีปริมาณเพียงพอตอการเดินเครื่องใชงาน

6. นายยามและลูกยามตองมีไฟฉายติดตัวไวขณะที่ปฏิบัติหนาที่ทั้งฝายชางกลเรือและฝาย
ปากเรือ

สรุป

ไฟฟาบนเรือดับทั้งลํา สาเหตุ

- ใชกระแสเกินพิกัด
- น้ําจืดหลอเย็นอุณหภูมิสูง
- แรงดันน้ํามันหลอต่ําเกินพิกัด
- น้ํามันเชื้อเพลิงหมด หรือมีอากาศเขาไปผสมในระบบ

เครื่องกําเนิด
ไฟฟาฉุกเฉิน ตรวจสอบ

- แบตเตอรี่ และทดลองสตารทแบบอัตโนมัติ
- ทดลองสตารทดวยมือหมุน
- ตรวจสอบมอเตอรสตารท
- ระบบน้ํามันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต


