การนํา VRLA Batteries ไปใช้ งาน
แบตเตอรี) ชนิด Valve Regulated Acid (VRLA) ใช้ สารละลาย Sulfuric Acid Electrolyte ซึง) ถูกเก็บในภาชนะที)
มิให้ เกิดการรั)วออกมาได้ เพื)อให้ เกิดการรวมตัวของออกซิเจนได้ อย่างสมบูรณ์ในวงรอบการวมตัวของออกซิเจน (Oxygen
Recombination Cycle) เป็ นการขจัดความต้ องการของนํ iาที)จะเติมลงในแบตเตอรี) ตลอดอายุการใช้ งาน VRLA Battery
ประกอบขึ iนด้ วย Pressure Relief Valve ซึง) ป้องกันการเกิดแรงดันภายในเกิน ในกรณีประจุเกิน (Over Charge) การ
ปลดปล่อยโดยตัว Relief Valve ทําหน้ าที)เปิ ดแรงดันส่วนเกินและปลดปล่อยก๊ าซไฮโดรเจน (Hydrogen) ภายในออกไปสู่
อากาศภายนอก ในทํานองเดียวกลับกันจะป้องกันมิให้ อากาศภายนอกเข้ าสูภ่ ายในแบตเตอรี) ด้วยเช่นกัน (ดูได้ จาก
ภาคผนวก ก. สําหรับขบวนการรวมตัวของออกซิเจน)
เนื)องจากข้ อดีของการที)ไม่ต้องเติม Electrolyte หรื อการบํารุงรักษามากนัก, มีก๊าซรั)วออกมาในอัตราที)ตํ)าและมี
ความปลอดภัย VRLA Battery จึงถูกเลือกสําหรับใช้ งานกับระบบไฟฟ้าที)สําคัญแทนแบตเตอรี) แบบเติมนํ iากลัน) อย่าง
รวดเร็ ว
ผลิตภัณฑ์มกั จะไม่ได้ ถกู ออกแบบมาเพื)อใช้ งานทุกลักษณะการใช้ งาน ด้ วยเหตุนี i Johnson Controls จึงได้ มีการ
ออกแบบและผลิต VRLA Batteries ออกมา 3 แบบ เพื)อให้ เหมาะสมกับการใช้ งานและมาตรฐานในแต่ละลักษณะ ซึง)
ประกอบด้ วย
q AGM (absorbed glass mat)
q Type A Gelled Electrolyte
q Type B Gelled Electrolyte
ทังi AGM และ Gelled Electrolyte ถูกออกแบบให้ ใช้ ชิ iนส่วนเหมือนกัน เช่น เปลือก(Containers),
Pressure Relief Valve และแผ่นธาตุ (Plates) ต่างกันก็เพียงเฉพาะส่วนที)กนั ระหว่างแผ่นธาตุ (Separator) และ
สารละลาย (Electrolyte) ที)ใช้ อยูภ่ ายใน ซึง) ความแตกต่างที)สําคัญก็คือ ความสามารถในการใช้ พลังงานในอัตราสูง High
Rate Performance, การแผ่กระจายความร้ อนจากแบตเตอรี) (Heat Dissipation) และคุณลักษณะของอายุตํ)าจํานวนครังi
ของการใช้ งาน (Cycle Life) ผลก็คือ การใช้ งานแต่ละแบบจะเหมาะสมกับแบตเตอรี) แต่ละชนิดตามที)ทาง Johnson
Controls จะเป็ นผู้แนะนํา (ดูจากท้ ายเรื) อง)
โครงสร้ าง VRLA Battery ชนิด AGM
จากรูปที) 1 AGM Battery Separator ประกอบด้ วยใยแก้ ว (Glass Fiber) ที)ทําหน้ าที)แยกโดดแผ่นธาตุลบและ
บวกออกจากกัน และทําหน้ าที)เหมือนกับแผ่นซับ เพื)อดูดซับสารละลาย (Electrolyte) ภายในเซลส์แผ่นแยกชนิด AGM
(AGM Separator) นี iค่อนข้ างบอบาง, ดูดซับได้ ดี และมีความต้ านทานตํ)า ตัว AGM Separator ถูกอัดทับแผ่นธาตุด้วย
แรงอัดสูง เพื)อให้ มีหน้ าสัมผัสที)แน่น ตามความเป็ นจริ งแล้ วแผ่น AGM Separator จะไม่ได้ ถกู เติมจนอิ)มตัวด้ วย
Electrolyte แต่จะใช้ เผื)อไว้ ประมาณ 5-10% เพื)อให้ เป็ นช่องว่างสําหรับ Oxygen เคลื)อนตัวผ่านระหว่างแผ่นธาตุบวกและ
ลบในระหว่างการเกิด Oxygen Recombination Cycle ระบบนี iมีข้อจํากัดในการเติม Electrolyte ลงในแบตเตอรี) และต้ อง
ทําด้ วยความระมัดระวังอย่างยิ)ง (ไม่สามารถเติมสารละลายเพิ)มเติมได้ อีกเป็ นอันขาด)
q

รูปที) 1 AGM VRLA Battery Construction
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โครงสร้ าง VRLA Battery ชนิด Gelled Electrolyte
ตามรูปข้ างล่างนี iแสดงโครงสร้ างของแบตเตอรี) ชนิด Gelled Electrolyte ที)ใช้ แผ่นแก้ วมีรูพรุนบาง ๆ บรรจุ
Gelled Electrolyte แผ่นใยแก้ วนี iมิได้ ชว่ ยดูดซับสารละลาย (Electrolyte) แต่อย่างใด เนื)องจากสารละลายเป็ นชนิด
Gelled แต่มนั ทําหน้ าที)ปอ้ งกันมิให้ เกิดการลัดวงจรระหว่างแผ่นธาตุนนั) เอง ในบางครังi การออกแบบแผ่นบาง ๆ ที)ทํา
หน้ าที)แยกแผ่นธาตุนี i ซึง) ต่อไปนี iจะเรี ยกว่า Leaf Separator นี iอาจใส่แผ่นใยแก้ วเข้ าไปซึง) จะช่วยป้องกันและรักษาแผ่น
ธาตุบวก และทําให้ เพิ)มอายุของแผ่นธาตุได้ แผ่น Leaf Separator และ Gelled Electrolyte นี iมีความต้ านทานจําเพาะสูง
ซึง) ทําให้ แรงดันตกคร่อมในขณะที)การคายประจุสงู ๆ ได้ เซลล์ทกุ ๆ เซลล์จะถูกเติม Electrolyte จนเต็มและขึ iนมาเหนือ
แผ่นธาตุ อย่างไรก็ตามมีชอ่ งว่างและรอยแตกใน Gelled ระหว่าง Plate ที)ซงึ) ยอมให้ มีการเคลื)อนตัวออก Oxygen จาก
แผ่นธาตุบวกมาแผ่นธาตุลบ ในขบวนการรวมตัวของออกซิเจน (Oxygen Recombination Cycle) (ดูจากภาคผนวก ก.
สําหรับขบวนการรวมตัวของออกชิเจน)
q

รูปที) 2 Gelled Electrolyte VRLA Battery Construction
ความจุและลักษณะสมบัตขิ อง VRLA Battery
ในทางปฏิบตั ิ AGM VRLA Battery ประกอบด้ วยสารละลาย (Electrolyte) ที)มากและมีความถ่วงจําเพาะ
(Specific Gravity, SG) สูงกว่าเมื)อเทียบกันกับ Gelled Electrolyte ประมาณ 1.28 (โดยเปอร์ เซนต์ที)ลดลงของ Gelled
Electrolyte ก็คือส่วนประกอบของ Gell นัน) เอง) มันจึงมีผลทําให้ ความจุ (Capacity) ของ AGM VRLA Battery สูงกว่า
เล็กน้ อยประมาณ 7-10% โดยขนาดขององค์ประกอบเดียวกัน
ที)สําคัญของการที)ความต้ านทานภายในของ AGM ตํ)า ทําให้ แรงดันตกคร่อมในช่วงการคายประจุมีผลอย่างมาก
กับแรงดันที)ขวของแบตเตอรี
ัi
) ทําให้ ได้ เวลาที)นานกว่าและการคายประจุที)กระแสสูงกว่าด้ วย โดยที) AGM VRLA Battery
จะให้ เวลาที)นานกว่าประมาณ 40% ในช่วง 10-20 นาที ในขณะคายประจุด้วยกระแสสูง เห็นได้ ชดั เจนว่าอัตราการคาย
ประจุที)สงู เป็ นเกณฑ์ที)สําคัญของคุณสมบัติแบตเตอรี) ดงั เช่น ใน UPS มักจะเลือกใช้ AGM VRLA Battery แต่มิได้ หมายถึง
Gelled Electrolyte VRLA Battery ไม่สามารถใช้ กบั UPS ได้ แต่ดเู หมือนกับประสิทธิภาพตํ)านัน) เอง แต่ก็อาจมีเกณฑ์
อื)น ๆ อาจนํามาพิจารณาใช้ เช่นในเรื) องของอุณหภูมิที)สงู เป็ นต้ น ซึง) จะได้ กล่าวต่อไป
q

รูปที) 3 AGM vs. Gelled Electrolyte High Rate Performance
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คุณสมบัติ VRLA Batteries กับอุณหภูมทิ X สี ูง
AGM VRLA Battery มีประสิทธิภาพในขบวนการรวมตัวของออกซิเจน และมีความต้ านทานที)ตํ)ากว่า เมื)อเทียบ
กับ Gelled Electrolyte VRLA Battery ผลก็คือมันจะกินกระแสในขณะ Float ที)มากกว่าและเกิดความร้ อนภายใน
มากกว่าตามรูปที) 4 ซึง) AGM Battery กินกระแสมากกว่า Gelled Electrolyte Battery ประมาณ 50% ซึง) ก็จะทําให้ เกิด
ความร้ อนภายในสูงขึ iน และมีผลอย่างมากใน AGM Battery
q

รูปที) 4 VRLA Battery Float Current vs. Temperature
เพื)อป้องกันการเสียหายก่อนเวลาอันสมควรและโอกาสที)จะเกิด Thermal Runway มันมีความจําเป็ นเพื)อใช้ งาน
ภายใต้ สภาพแวดล้ อมที)สามารถระบายความร้ อนที)เกิดขึ iนภายในแบตเตอรี) ได้
โดยควรจะวางแบตเตอรี) หา่ งจากกัน
ประมาณ 0.5 นิ iว และลดแรงดันการประจุแบตเตอรี) ลงเพื)อลดกระแสขณะ Float ลง ซึง) จะเป็ นผลทําให้ ลดลงของความร้ อน
ที)เกิดขึ iนภายในตัวแบตเตอรี) ได้
Gelled Electrolyte Battery มี Gel สัมผัสกันอย่างสมบูรณ์กบั แผ่นธาตุ ซึง) เกิดความร้ อนและผนังของเปลือก
แบตเตอรี) ซึง) จะสามารถระบายความร้ อนได้ ดีกว่า AGM Battery ที)แผ่นกัน (Separator) ระหว่างแผ่นธาตุที)มิได้ สมั ผัสกัน
อย่างสมบูรณ์เหมือนกับ Gelled Type ซึง) สามารถสัมผัสไปถึงข้ างในแผ่นธาตุได้ ดีกว่า ซึง) ทําให้ Gelled Type นําความ
ร้ อนได้ ดีกว่าถึง 15% โดยประมาณ
คุณลักษณะของอายุแบตเตอรีX กับอุณหภูมิ
แบตเตอรี) อยูใ่ นสภาวะ Float Charge โดยมันจะถูกต่อกับแหล่งจ่ายไฟและโหลด เพื)อที)จะพร้ อมจ่ายกระแสอย่าง
ทันทีที)เกิดปั ญหากับแหล่งจ่ายหลัก ลักษณะสมบัติของอายุแบตเตอรี) ในขณะ Float ควรเป็ นที) 25°C (77°F) ทังi AGM
และ Gelled Electrolyte VRLA Battery สําหรับ AGM และ Type A Gelled Electrolyte Batteries มีความจุ 95-100%
ขึ iนกับการเริ) มต้ นติดตัง,i การประจุและองค์ประกอบอื)น ๆ รวมกันใช้ งานในขณะ Float มิได้ ขึ iนอยูก่ บั เทคนิคในการได้ มา
ของ Electrolyte แต่อย่างเดียวจะต้ องขึ iนอยูก่ บั การออกแบบอุปกรณ์, SG ของ Electrolyte, แผ่นแยกโครงสร้ างของแผ่น
ธาตุ (ความหนา, วัสดุ, รวมถึงรูปแบบ) และตลอดจนวัสดุตา่ ง ๆ
q

อายุของแบตเตอรีX กับการใช้ งานแบบ Cycle
การใช้ งานแบบ Cycle ของแบตเตอรี) คือการประจุจนหมดเหมือนกับว่าแบตเตอรี) คือ Primary Power Source
สําหรับใช้ งานกับเก้ าอี iไฟฟ้า (Wheel Chairs) รถสําหรับใช้ ในสนามกอล์ฟ (Golf Carts) และแผงสะสมพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Photovoltaic Systems) ตัวแบตเตอรี) ถกู ประจุเข้ าไปใหม่เพื)อเก็บสะสมพลังงานในตัวมันเองเพื)อนํามาใช้ ใหม่
ในทางปฏิบตั ิการใช้ งานแบบ Cycle จะมีวงรอบของการเปลี)ยนขึ iนอยูก่ บั สภาพการเสื)อมของแผ่นธาตุ ลักษณะการคาย
ประจุวา่ ตํ)าเกินไปหรื อไม่ และประจุกลับเข้ าไปของตัวประจุ (Charger) รวมถึงอุณหภูมิในขณะทําการประจุด้วย
แม้ วา่ AGM และ Type A Gelled Electrolyte Batteries จะใช้ งานได้ ดีกบั การใช้ งานแบบ Cycle แต่ Type B
Gelled Electrolyte Batteries ถูกออกแบบให้ ใช้ งานโดยมีอายุใช้ งานยาวนานที)สดุ สําหรับการใช้ งานในลักษณะ Deep
Discharge เพื)อที)จะขยายอายุการใช้ งานแบบ Cycle แบตเตอรี) ชนิด Gelled Type B ใช้ แผ่นแยกแบบพิเศษ (Special
Separator) ประกอบด้ วย Glass Mat Retainers เพื)อที)จะให้ แผ่นธาตุบวกอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์และเติมกรดฟอร์ ฟอรี สลง
q
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ไปใน Electrolyte เพื)อให้ มีความทนต่อการผุกร่อน ดังนันเพื
i )อทําให้ มนั มีความสามารถทนทานภายในสภาวะการคายประจุ
เป็ นเวลานาน ๆ (Deep Cycle) แบตเตอรี) สามารถให้ อายุการใช้ งานแบบ Cycle เป็ น 2 เท่า เมื)อเทียบกับ Type A Gelled
Electrolyte และ AGM VRLA Batteries
อย่างไรก็ตามกรดฟอร์ ฟอริ ส (Phosphoric Acid) มีผลต่อความจุของแบตเตอรี) ในขณะเริ) มต้ นลดลงประมาณ
10% ควรใช้ งานไปประมาณ 20 ครังi ก็จะกลับเข้ าสูส่ ภาพความจุเต็มที)

รูปที) 5 AGM vs. Gelled Electrolyte VRLA Battery Cycle Life Comparison
การเลือกใช้ งาน VRLA Battery
ไม่มีผ้ ผู ลิตรายใดที)สามารถออกแบบแบตเตอรี) มาเพื)อใช้ งานหลาย ๆ ลักษณะ ชนิดของสารละลายและความ
ถ่วงจําเพาะของมัน และแผ่นแยกระหว่างแผ่นธาตุ (Separator) ตลอดจนองค์ประกอบของสารละลายเป็ นตัวกําหนดอย่าง
มากต่อการให้ Power Density ความสามารถในการคายประจุในช่วงเวลาสันi (High Rate Performance), เพิ)มอายุที)
อุณหภูมิสงู และเพิ)มอายุในแบบการใช้ งานแบบ Cycle ในแต่ละการใช้ งานอาจจะต้ องศึกษาและเลือกใช้ ให้ เหมาะสม และ
ที)สําคัญคือ VRLA แบตเตอรี) ยงั คงประสิทธิภาพการรวมตัวของออกซิเจน 99% ซึง) จะยังคงมีก๊าซรั)วไหลในสภาวะ Over
Charge
ดังนันจึ
i งไม่ควรประจุแบตเตอรี) ในที)ที)ปิดมิดชิดเพราะอาจเกิดการระเบิดภายในของตู้หรื อภาชนะที)เก็บได้
เนื)องจากการสะสมของก๊ าซไฮโดรเจนจากการ Over Charge ตามตารางข้ างล่างนี iเป็ นการแนะนําและเลือกใช้ แบตเตอรี)
แต่ละชนิดให้ เหมาะสมกับลักษณะการใช้ งาน
q
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