อายุของ VRLA Batteries และอุณหภูมิ
Life Expectancy and Temperature
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องค์ ประกอบความเสียหายของ VRLA Battery ทีRเกีRยวกับอุณหภูมิ

เรามักจะคิดกันว่า VRLA Battery จะมีอายุยืนนานถ้ าไม่คอ่ ยได้ ใช้ งาน (คายประจุ) และเพียงแค่ประจุแบตเตอรีM
ไว้ ตลอดเวลาใช้ งานซึงM ความจริ งจะไม่เป็ นเช่นนันเลย
Q
ในทางปฏิบตั ิ VRLA Battery จะมีอายุลดลงและเสืMอมสภาพเนืMองจากการผุกร่อนของแผ่นธาตุ (Grid
Corrosion) และการแห้ งลงของสารละลาย (Electrolyte) ทุกสิงM ทุกอย่างจะเกิดสมดุลย์ได้ นี Qจะต้ องเกิดจากการออกแบบ
ของผู้ผลิตแบตเตอรีM รวมถึง ความหนาของแผ่ นธาตุ (Grid Thickness) , ประสิทธิภาพการรวมตัว (Recombination
Efficiency) ของออกซิเจนในการใช้ งานแต่ละครังQ (Cycle) และปริมาณของสารละลาย (Electrolyte) ทีMสํารองไว้ ใน
แบตเตอรีM ด้ วยเหตุทีMการผุกร่อนของแผ่นธาตุ และสารละลายแห้ งลงเป็ นองค์ประกอบทีMสําคัญของกระแสประจุแบตเตอรีM
ขณะ Float Charge (Float Current) มันเป็ นความจําเป็ นทีMต้องควบคุมกระแส Float เพืMอให้ เซลล์ของแบตเตอรีM อยูใ่ น
สภาวะเต็ม (Fully Charge) ซึงM กระแส Float นี Qจะต้ องน้ อยทีMสดุ ทีMจะไม่ให้ มีการประจุเกิด (Over Charge) กับแบตเตอรีM นนั Q
พิกดั ของ VRLA Batteries ถูกกําหนดไว้ 77°F หรื อ 25°C ซึงM ขึ Qนอยูก่ บั คุณสมบัต,ิ อายุและแรงดันทีMกําหนดตาม
ผู้ผลิต
สําหรับสารละลายชนิด Gel ทีMใช้ ในแบตเตอรีM จะมีความถ่วงจําเพาะ (Specific Gravity) เท่ากับ 1.28 และ
สารละลายทีMใช้ ใน AGM VRLA Batteries จะมีความถ่วงจําเพาะเท่ากับ 1.3 โดยแบตเตอรีM ทงั Q 2 แบบ ทําการประจุทีM 2.25
ถึง 2.3 Volts per cell ทีM 25°C (77°F) ด้ วยกระแสประจุทีMยอมรับได้ ดงั รูปทีM 1

รู ปทีR 1 Float Current VS. Temperature at 2.3 V/C Charging Voltage
ข้ อสังเกตก็คือเมืMออุณหภูมิของแบตเตอรีM สงู ขึ Qน กระแสทีMกําหนดทีMแรงดันคงทีMก็จะเพิMมขึ Qนตาม โดยทัวM ไปจะ
เพิMมขึ Qนเป็ น 2 เท่าทุก ๆ 15°F (»10°C) ทีMเพิMมขึ Qน
อายุของแบตเตอรีM ถกู กําหนดโดย Ampere-hours การเพิMมขึ Qนของ Float Current นี Q ทีMอณ
ุ หภูมิเพิMมขึ Qนเป็ นการเร่ง
Ampere-hours รวมสะสมทีMมีผลกระทบต่ออายุแบตเตอรีM จากอัตราการเกิด Grid Corrosion และอัตราการเกิดก๊ าซ
(Gassing Rate) ผลกระทบดังกล่าวสามารถลดลงได้ โดยการใช้ เครืM องประจุแบตเตอรีM ทีMมีการชดเชยอุณหภูมิ ซึงM จะลด
แรงดันในการประจุแบตเตอรีM ลงเพืMอให้ กระแส Float ลดลงเมืMออุณหภูมิสงู ขึ Qน แต่ไม่สามารถขจัดปั ญหาได้ ทงหมด
ัQ
การใช้ งานภายใต้ อณ
ุ หภูมิทีMสงู เป็ นสิงM ทีMเกิดขึ Qนบ่อยครังQ มาก เป็ นเหตุการณ์หนึงM ของการกําหนดแบตเตอรีM
ตามรูปทีM 2 แสดงให้ เห็นผลกระทบของอุณหภูมิทีMสงู ขึ Qนในขณะใช้ งานของ VRLA Battery กับอายุ (Design Life)
ข้ อสังเกตทีMแรงดัน Float คงทีM ณ อุณหภูมิใช้ งานทีMเพิMมขึ Qนทุก ๆ 15°F (»10°C) แบตเตอรีM จะมีอายุลดลงถึง
50% ของ Design Life
การคํานวณอายุทีMอณ
ุ หภูมิสงู (Calculating Expected Life at Elevated Temperature) การกําหนดอายุของ
VRLA Battery ทีMอณ
ุ หภูมิเพิMมขึ Qนเป็ นตามสมการดังนี Q
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Actual Life Expected (LA)
= derating factor at operating temperature (DT) x design life (LD) ------------- 

รู ปทีR 2 Lead Acid Battery % Life (DT) VS. Temperature
ตัวอย่ าง
แบตเตอรีM ทีMมีอายุ (Design Life) 10 ปี (LD) ทํางานทีMอณ
ุ หภูมิ 85°F (294°C) จะมีอายุ (Actual Life LA) เป็ น
6.9 ปี เท่านันQ (6.9 years = 69% x 10 years)
เมืMอแบตเตอรีM ทํางานทีMแรงดันคงทีMโดย Charger ไม่มีการชดเชยอุณหภูมิเลย ภายใต้ สถานทีMไม่มีการควบคุม
อุณหภูมิภายในห้ อง ตัวอย่างเช่น เมืMออุณหภูมิแต่ละฤดูเปลีMยนไป Expected Life ก็จะต้ องนํามาพิจารณาโดยใช้ ผลรวม
ของค่าเฉลีMยอุณหภูมิทีMแบตเตอรีM ทํางาน และเวลาในช่วง 1 ปี ดังสมการข้ างล่างนี Q

L (months)
D
------------------ 
Time @T1 Time @T2 Time @T3
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D
D
D
T1
T2
T3
ตามตัวอย่างการคํานวณ Actual Life สําหรับแบตเตอรีM ทีMมีอายุในการออกแบบไว้ 10 ปี ทีM 25°C (77°F) ตาม
ตารางข้ างล่างนี Q
L A (years) =

q

Operating Condition ในช่ วงการใช้ งาน 1 ปี
Temperature
F
C*
77
25
80
26.7
85
29.4
95
35.0

Months

% Life @ Temp.

1
2
4
5

100
89
69
43

3

q

การคํานวณ

120 (months)
æ 1
2
4
5 ö
ç
÷ months
+
+
+
ç
÷
è 1.00 0.89 0.69 0.43 ø
120 (months)
LA =
(1 + 2.25 + 5.8 + 11.63) months
L A = 5.8 years
LA =

q

ข้ อกําหนดสําหรั บการใช้ งานภายในอุณหภูมสิ ูง
เมืMอการใช้ งาน VRLA Batteries ถูกคาดไว้ แล้ วล่วงหน้ าว่าอุณหภูมิแวดล้ อมสูง ให้ ทําตามข้ อกําหนดต่อไปนี Q
1. ให้ ใช้ ตวั ประจุแบตเตอรีM ทีMมีตวั ชดเชยอุณหภูมิ (ปกติจะมีคา่ อยูร่ ะหว่าง –0.003 ถึง –0.005 V/°C/Cell)
2. ป้องกันแบตเตอรีM จากความร้ อนจากแสงแดดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า หรื อโทรคมนาคม
3. เว้ นช่องว่างให้ มีระยะห่างของแบตเตอรีM ประมาณ 1.25 – 1.5 ซม. เพืMอให้ สามารถระบายความร้ อนได้
4. พยายามประจุแบตเตอรีM ในตู้ทีMมีการระบายความได้ โดยสะดวก หรื ออาจใช้ พดั ลมระบายอากาศช่วย
5. การบํารุงรักษาให้ บอ่ ยครังQ และทําการทดสอบความจุปีละครังQ
* สมการแปรงอุณหภูมิ

C=

5(F - 32)
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