การทดสอบความจุของแบตเตอรี่
(Capacity Testing of Dynasty VRLA Batteries)
บทนา
การทดสอบความจุของแบตเตอรี่นี ้เขียนขึ ้นจากความต้ องการของผู้ใช้ งานเพื่อยืนยันว่าแบตเตอรี่ มคี ณ
ุ สมบัติตรง
ตามผู้ผลิตระบุไว้ ในเอกสาร ก่อนที่จะทาการทดสอบVRLAแบตเตอรี่ ควรจะต้ องจัดเตรี ยมให้ มีการประจุจนเต็มตามเงื่อนไข
ที่กาหนดที่ผ้ ผู ลิตกาหนด
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การเตรียมแบตเตอรี่สาหรับการทดสอบ
แบตเตอรี่ ควรต้ องประกอบที่สถานที่ใช้ งาน และพร้ อมใช้ งาน
1. วัดและบันทึกแรงดันขณะเปิ ดวงจร (Open Circuit) ของแบตเตอรี่ ทกุ ๆ ลูก เพื่อให้ แน่ใจการทาการต่อ
ทุกครัง้
2. สายต่อระหว่างขัวแบตเตอรี
้
่ควรเป็ นไปตามสภาพการใช้ งาน หรื อตามข้ อกาหนดของผู้ผลิตแต่ละรุ่น
3. Equalize แบตเตอรี่ เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ที่แรงดัน 2.4 V/Cell หรื อ 14.4 V/Unit สาหรับแบตเตอรี่ ที่มี
6 Cell/Unit
4. หลังจาก Equalization แล้ วให้ ทา Float Charge ไว้ 3-7 วัน ที่แรงดัน 2.3 V/Cell หรื อ13.8 V/Unit
ก่อนทาการทดสอบ
5. ให้ วดั แรงดันแต่ละลูกทังในช่
้ วง Equalizing Charge และ Floating Charge
การคานวณเวลาและพิกดั การคายประจุควรทดสอบ
1. กาหนดแรงดันตา่ สุด (End Voltage) ของการทดสอบตามตารางของผู้ผลิต
2. พิกดั ของการคายประจุ
(A
หรื อ
Watts/Cell)
เพื่อกาหนดที่ระบุตามตารางของผู้ผลิต
ถ้ าอุณหภูมิอยูน่ อกเหนือไปจาก 75-80F ให้ ใช้ ตารางที่ 3 เพื่อปรับความจุตามอุณหภูมิกล่าวคือ
อุณหภูมิสงู ความจุจะเพิม่ เมื่ออุณหภูมิต่าความจุจะต่า
ตัวอย่ าง
ถ้ าแบตเตอรี่ มคี วามสามารถจ่ายกระแส 61.5 A ที่ 1.75 V/Cell @25F (77F) แต่ไปทดสอบที่ 15.6C
(60F) ดังนันอั
้ ตราการคายประจุจะลดลงในช่วง 1 ชัว่ โมงเป็ น 61.5 Amperes x 0.93 = 57.2 Amperes
การคานวณความจุของแบตเตอรี่
%Rated Capacity @25 C =

Actual Dicharge time
x 100
Specified Discharge time
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กระแสในการค่ายประจุจะต้ องรักษาให้ มคี า่ คงทีใ่ นกรณีใช้ ตาราง Constant Current Discharge Load ในการ
คายประจุจะต้ องรักษาให้ มคี า่ คงที่ในกรณีใช้ ตาราง Constant Watt (มักทดสอบกับ UPS ทีแ่ รงดันขาออกคงที)่
ดูจากรูปข้ างล่างนี ้
ตารางที่ 1
HARDWARE AND TORQUE REQUIREMENTS

ตารางที่ 2
INDIVIDUAL BATTERY ELECTRICAL CHARACTERISTICS
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ตารางที่ 3
BATTERY LOAD CORRECTION FACTOR VS. BATTERY TEMPERATURE

❑

อุปกรณ์ ท่ ใี ช้
1. Load Bank ที่เพียงพอสาหรับกระแสในการทดสอบ
2. Digital Voltmeter เพือ่ วัดแรงดันแต่ละลูกและแรงดันรวม
3. DC Amp meter เพื่อวัดกระแสที่คายออกจากแบตเตอรี่
4. นาฬิกาจับเวลา
5. Battery Cell Monitoring (ถ้ ามี) ตามรูปที่ 2
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รูปที่ 1
Typical 48 VDC. – 245 Amp Load Bank (11.8 KW)
การคานวณความจุของแบตเตอรี่จาก Battery Cell Monitoring
ความหมายของความจุอธิบายโดยค่า Ampere – hour นันก็
้ คอื กระแสคูณด้ วยเวลาหรื อเรี ยกกันว่า ประจุ
(Charge) ที่มีหน่วยเป็ น Column (A/Sec) ดังนัน้ Ampere – hour ของแบตเตอรี่ จะต้ องระบุช่วงเวลาเป็ นสาคัญ
ตัวอย่างเช่น แบตเตอรี่ รุ่น UPS 12-300 มีขนาดเท่ากับ 100 Ah. ที่ 20 hr-rate สาหรับแรงดันต่าสุดที่ 1.75 ณ อุณหภูมิ
25C หมายถึงแบตเตอรี่ มคี วามสามารถทีค่ ายประจุได้ 5 Ampere อย่างต่อเนื่องเป็ นเวลา 20 ชัว่ โมง เป็ นต้ น
จากรูปที่ 2 เรามีการบันทึกผลรวมของกระแสและเวลาแต่ละช่วงการคายประจุโดย Battery Cell Monitor เราก็
สามารถทราบความจุที่แท้ จริงได้ อีกวิธีหนึง่ โดยพิจารณาจากสมการข้ างล่างนี ้
❑

%Rated Capacity 25 C =

Actual Ampere - hour
Specified Discharge Time

รูปที่ 2 Battery Capacity Test Set Up

x 100%

