การทดสอบความสมบูรณ์ (INTEGRITY TESTING)
ของ
VRLA
(VALVE REGULATED LEAD ACID BATTERY)
• วิธีท่ ี 1 การวัดแรงดันที่ขัว้ แบตเตอรี่โดยไม่ ได้ ต่อใช้ งาน (Open Circuit Test, OCV )
ภายหลังจากการ Charge เราสามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างความถ่วงจาเพาะ (Specific
Gravity) ของสารละลายในเซลล์กบั ความจุของแบตเตอรี่ ได้ โดย OCV ของเซลล์
โดยประมาณ
: ความถ่วงจาเพาะ ( S.G ) + 0.84 = OCV (Volts)
ตัวอย่าง
: แบตเตอรี่ขณะที่มีประจุเต็มที่ ควรจะต้ องมี S.G เท่ากับ 1.300
ฉะนัน้ OCV = 1.3000 + 0.84
= 2.14 V/C
• รายละเอียดดูจากตารางข้ างล่างนี ้
AGM
Electrolyte Cell OCV
3 Cell
6 Cell OCV
% Charged
S.G
OCV
100
1.300
2.14
6.42
12.84
80
1.260
2.10
6.30
12.60
75
1.250
2.09
6.27
12.54
50
1.200
2.04
6.12
12.24
25
1.150
1.99
5.97
11.94
0
1.100
1.94
5.82
11.64
ถ้ าแรงดันที่วดั ได้ ต่ากว่า 11.64 Vpc. แสดงว่าแบตเตอรี่ ไม่สามารถเก็บประจุได้ อีกต่อไป

รูปที่ 1 VRLA Battery Components
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1. ให้ ประจุ (Charge) แบตเตอรี่ให้ เต็ม (เป็ นเวลา 24 ชม. อย่างน้ อย) ที่ 8 ชม. โดยให้ แรงดัน 2.4
Vpc. (ที่ 8 ชม.) และ 2.25 Vpc.(ที่ 16 ชม.) โดยปรับให้ Current Limit ของกระแสประจุ
แบตเตอรี่ โดยปรับทีเ่ ครื่ อง Charger ไว้ ที่ 10% ของพิกดั ที่ 10 hr-rate (0.1C10)
2. เปิ ดวงจรแบตเตอรี่ ออกโดยโยก Battery Fuse Load Break ออกแล้ วทิ ้งไว้ 24 hr. เป็ นอย่าง
น้ อย เพื่อวัดแรงดันแบตเตอรี่ แต่ละลูกเรี ยกว่า Open Circuit Voltage หรื อ OCV โดยเกี่ยวกับ
ตารางที่ให้ ไว้ ว่าแล้ วมีขนาดแรงดันเท่าไร ซึง่ จะสามารถบอกถึงความจุของแบตเตอรี่ ลกู นัน้ ๆ ได้

3. แรงดันที่ได้ จาก ข้ อ 3 ควรมีคา่ มากกว่า 12.54 V ต่อ 1 ลูก สาหรับแบตเตอรี่ที่มี Nominal
Voltage ที่ 12 V (6 Cell ต่อลูก)
4. ค่า OCV ที่ได้ อนุญาตให้ แตกต่างได้ ระหว่าง 12.6 V ถึง 12.4 V
หมายเหตุ : โดยปกติจะถูกตังค่
้ าไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว
• วิธีท่ ี 2 On Charge Acceptance Test
ค่าของกระแสที่ไหลเข้ าแบตเตอรี่นนั ้ ๆ จะถูกกาหนดโดย Charging Voltage และอุณหภูมิในขณะนัน้
ซึง่ กระแสดังกล่าวจะสามารถกาหนดเกณฑ์เป็ นข้ อมูลที่บอกถึงคุณสมบัติของชุดแบตเตอรี่ นนั ้ ๆ
กระแสปกติที่ไหลเข้ าแบตเตอรี่ชนิด AGM ในขณะที่ประจุเต็ม (Specific Gravity, 1.300) ในรูปที่
2 แรงดันขณะทาการประจุ 2.3 V/C ที่ 25ํC ควรมีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0.75 ถึง 1.75 Milliamperes ต่อ
Ampere - Hour ของพิกดั ที่ 10 hour –rate

รูปที่ 2
❖ กรณีท่ ี 1
ถ้ ากระแสดังกล่าวข้ างต้ นมีคา่ สูงกว่า 3-4 เท่า (ในสภาวะที่แบตเตอรี่ ได้ รับการประจุจนเต็ม) นัน่ คือ อาจจะมี
โอกาสที่แบตเตอรี่ 1 หรื อมากว่า 1 ถูกเกิดการ Shorted Cell (ซึง่ อาจตรวจสอบได้ ด้วยวิธี OCV โดยการปลด
Charger ออก) โดยทาตามวิธีที่ 1
❖ กรณีท่ ี 2
ถ้ ากระแสดังกล่าวมาข้ างต้ นมีคา่ ต่ามากอย่างเห็นได้ ชดั mA และแบตเตอรี่ ได้ รับการประจุจนเต็มมากกว่า 48
ชัว่ โมงแล้ ว อาจสงสัยได้ วา่ มีแบตเตอรี่ บางลูก Open Circuit ให้ ตรวจหาแบตเตอรี่ ลกู นันตามวิ
้
ธีที่ 1 แล้ วนามา
ทดสอบโดยวิธี Load Test (เพื่อความปลอดภัยให้ ทดสอบทุก ๆ ลูก) มีด้วยกัน 2 สภาวะในระหว่าง
การประจุแบตเตอรี่ ที่ทาให้ เกิดแบตเตอรี่ เปิ ดวงจรภายใน
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1. เมื่อแบตเตอรี่ ชนิด VRLA ถูกคายประจุ (Discharge) แล้ วหลาย ๆ ครัง้ ซึง่ เรียกว่า
Discharge Cycle โดยมากแล้ ว Sulfuric Acid ทีใ่ ช้ เป็ น Electrolyte ถูกใช้ งานมากจน
เสือ่ มสภาพ และจะไม่สามารถรับและผ่านกระแสในขณะทาการประจุได้ ความเป็ นจริ งมีกระแสจานวนน้ อย
มาก ซึง่ ไม่สามารถอ่านได้ Ampmeter อย่างถูกต้ อง แต่เราอาจสังเกตได้ วา่ กระแสในช่วงเวลาที่ผา่ นมา
24 ชม.หลังจาก Initial Charge ได้ ลดลงหรื อไม่

2. เมื่อเราเก็บแบตเตอรี่ไว้ นานด้ วยผลของ Self Discharge ทาให้ Sulfate ติดบนแผ่นธาตุอย่าง
หนาแน่น ซึง่ ยากต่อการกลับฟื น้ สูส่ ภาพดังเดิม ดังนัน้ จะทาให้ เกิดความต้ านทานภายในที่สงู และไม่
สามารถวัดกระแสในการประจุได้ ดังนัน้ จึงไม่ควรเก็บแบตเตอรี่ ไว้ โดยไม่มีการประจุเป็ นเวลานาน ๆ ใน
กรณีที่แบตเตอรี่ถกู เก็บไว้ เป็ นเวลานานอาจทาการประจุใหม่ที่เรียกว่า Initial Charge ทีแ่ รงดัน 2.4
VPC. เป็ นเวลา 8 ชัว่ โมงเพือ่ กระตุ้นแผ่นธาตุด้วยแรงดันซึง่ จะมีผลทาให้ ชว่ ยลดการเกิดของ Sulfate
บนแผ่นธาตุได้
• วิธีท่ ี 3 On Charge Voltage Testes
เมื่อเซลส์ตา่ ง ๆ ได้ ถกู นาต่ออนุกรมกัน และถูกประจุด้วยแรงดันที่คงที่โดยมีกระแสในแต่ละเซลส์เท่ากัน แรงดัน
ที่วดั ได้ คร่อมแต่ละเซลส์หรื อแต่ละลูกจะเป็ นตัวแทนของสถานะของการประจุแบตเตอรี่ ,ความต้ านทานภายใน
(Impedance) และระดับผลกระทบในการรวมตัวของออกซิเจน (Oxygen Recombination Reaction)
ที่เกิดขึ ้นในแบตเตอรี่ แต่ละลูก ตามรูปที่ 3

รูปที่ 3 Battery Charging Voltage Distribution
 Float Charge Tests
อาจจะกล่าวได้ วา่ แบตเตอรี่ ในขณะ Float Charge นัน้ ควรได้ รับแรงดันที่คงที่และกระแสที่มีปริ มาณที่
เพียงพอทีจ่ ะชดเชยสภาวะ Self Discharge และ เพื่อชดเชยอย่างเหมาะสมกับพลังงานไฟฟ้าที่ถกู ใช้ ไปในช่วง
Discharge สาหรับ AGM และ Gelled Electrolyte VRLA Battery ควรมี Electrolyte
Specific Gravity ระหว่าง 1.28 ถึง 1.30 สาหรับแรงดันที่เหมาะสมที่ 2.25 และ 2.30 Voltage per
Cell
สาหรับตัวอย่าง 48 โวลท์ ใน 1 แถวที่มีแบตเตอรี่ 4 ลูก ต่ออนุกรมกันใน 1 ลูก มี 6 เซลส์ ควรมีแรงดัน
ขณะทาการประจุที่ 54 โวลท์ ถ้ าทุก ๆ เซลส์มคี ณ
ุ ลักษณะเหมือนกัน (2.25 VPC) และสามารถวัด
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แรงดันได้ และลูกเท่ากับ 13.5 V โดยธรรมชาติแล้ วแบตเตอรี่ทกุ ลูกจะมีคณ
ุ ลักษณะเหมือนกันหมด และแรงดันของแต่
ละลูกก็จะต่างกันไปจากค่าเฉลีย่ แบตเตอรี่ ชนิด VRLA ไม่อนุญาตให้ แรงดันขณะ Float Charge เปลีย่ นแปลง
เมื่อเทียบกับแบบ Vented Cell ก็เนื่องมาจาก Oxygen Recombination Reaction อย่างไรก็ตามการ
เปลีย่ นแปลงอย่างมากก็จะมีผลต่อการลงทุนในอนาคต นันก็
้ หมายถึงการเปลีย่ นแบตเตอรี่ นนั่ เอง
การตรวจวัด Floating Voltage อย่างสมา่ เสมอทาให้ เราทราบถึงแรงดันตา่ ของแบตเตอรี่ ซึง่ เป็ นสาเหตุ
มากจาก Shorted Cell ทีซ่ งึ่ แรงดันสูงมาก ๆ ก็จะหมายถึง Open Cell ซึง่ ทัง้ 2 เหตุการณ์นามาซึง่ ความ
เสียหายของแบตเตอรี่ ลกู อื่น ๆ ทีน่ ามาต่ออนุกรมกัน
 Low Voltage Cells
เมื่อไรก็ตามเมื่อวัดแรงดันในขณะ Float Charge ที่มีแรงดันต่ากว่า 2.16 VPC หรื อ 13.3 VPC
(สาหรับ 6 Cell Batteries) ให้ ตงขอสงสั
ั้
ยเลยว่าเกิด Short Cell และควรจะต้ องเปลีย่ นทดแทนการคงอยูข่ อง
สภาพการ Short Cell สามารถจะค้ นหาได้ ด้วยการวัดแรงดันแบตเตอรี่ ในขณะ Open Circuit หลังจากเวลา
ผ่าน 12 – 24 ชัว่ โมงแล้ ว
ผลของ Shorted Cell ทีม่ ีตอ่ แบตเตอรี่ ที่ตอ่ อนุกรมกันอยู่ กล่าวคือ ถ้ าแบตเตอรี่ ลกู ที่เกิด Shorted
Cell มีการจ่ายโหลดด้ วยกระแสสูงก็จะมีความเสีย่ งที่อาจทาให้ เกิดการลัดวงจรภายใน และเกิดการหลอมละลาย
ระหว่างแผ่นธาตุจนเกิดประกายไฟ และติดไฟภายในแบตเตอรี่ ได้ อีกกรณีหนึง่ คือ ทาให้ กระแสในขณะ Float
Charge เพิ่มขึ ้นจนทาให้ เกิด Over Charge เกิดสภาพ Gassing จนกระทัง่ Electrolyte แห้ งและเป็ น
สาเหตุของการเกิด Thermal Runaway
ฉะนัน้ จึงควรสังเกตแรงดันของแบตเตอรี่ในขณะ Float Charge ควรเป็ นไปตามรูปที่ 4 แต่ถ้าพบแรงดัน
ต่าขึ ้นบนแบตเตอรี่ ตามรูปที่ 5 ให้ ปลดแบตเตอรี่ ลกู ที่มีแรงดันตา่ ออก และเปลีย่ นทดแทนแบตเตอรี่ ลกู ที่เสียด้ วย
แบตเตอรี่ ลกู ใหม่ที่มคี ณ
ุ สมบัตใิ กล้ เคียงกันมากที่สดุ

รูปที่ 4 Battery Charging Voltage Typical distribution
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รูปที่ 5 Charging Voltage Distribution with a Shorted Cell
 High Voltage Cells
ในทางปฏิบตั แิ รงดันคร่อมแบตเตอรี่ ในขณะ Float Charge ไม่ควรเกิน 2.47 VPC หรื อ 14.8 V(6
Cell Batteries) แบตเตอรี่ลกู ใดก็ตามที่อยูใ่ นแถวเดียวกัน มีแรงดัน Float Charge คงที่แต่มีแรงดันสูงกว่าลูก
อื่น ให้ สงสัยว่าแบตเตอรี่ ลกู นันอาจเกิ
้
ดการ Open Circuit ดังในรูปที่ 6 แบตเตอรี่ 3 ลูกมีแรงดันตา่ กว่าอีก 1 ลูก
ซึง่ มีแรงดันสูงถึง 15.3 V เนื่องจากตัวมันเองมีคา่ ความต้ านทานที่สงู (แต่ไม่ได้ Open Circuit อย่างแท้ จริ ง) ซึง่
จะสังเกตได้ ว่าจะไม่มี Float Current ไหลผ่านระบบและแบตเตอรี่ ทงั ้ 3 ลูก ก็จะไม่ได้ รับการประจุ ในกรณี
แบตเตอรี่ ทงั ้ 3 ลูก ยังคงมีอยูแ่ ต่มีความจุไม่พอเท่านัน้ ที่สาคัญคือ เมื่อแบตเตอรี่ ชดุ ดังกล่าวมาในรูปที่ 5 จ่ายกระแส
อย่างทันทีทนั ใด จะเกิดประกายไฟ Spark ภายในแบตเตอรี่ลกู ที่มีแรงดันสูง และเกิดทาปฏิกิริยากับ Gass ในตัว
แบตเตอรี่จนอาจเกิดความเสียหายได้

รูปที่ 6 Charging Voltage Distribution with and Open Cell
อนึง่ ปั จจุบนั จะมีเครื่ องมือสาหรับวัด Internal Resistance หรื อ Conductance ของแบตเตอรี่ ซึง่
จะช่วยให้ เราสามารถตรวจสอบอายุโดยประมาณของแบตเตอรี่ ได้ ซึง่ จะได้ กล่าวต่อไปในหัวข้ อ Impedance and
Conductance Test

