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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

เซลลและแบตเตอรีท่ ตุ ยิ ภูมทิ มี่ อี เิ ล็กโทรไลตแอลคาไลน
หรืออิเล็กโทรไลตอนื่ ทีไ่ มใชกรด
สำหรับการใชงานแบบพกพา
เฉพาะดานความปลอดภัย
1. ทั่วไป
1.1 ขอบขาย
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กำหนดคุณลักษณะที่ตองการและการทดสอบสำหรับความปลอดภัยใน
การใชงานของเซลลและแบตเตอรีท่ ตุ ยิ ภูมปิ ด ผนึกแบบพกพา (ไมครอบคลุมถึงแบบกระดุม) ทีม่ ีอเิ ล็กโทรไลต
แอลคาไลนหรืออิเล็กโทรไลตอนื่ ทีไ่ มใชกรด ในการใชงานตามทีเ่ จตนาไวและการใชงานผิดทีค่ าดหมายไวอยาง
มีเหตุผล
1.2 เอกสารอางอิง
เอกสารอางอิงทีร่ ะบุตอ ไปนีใ้ ชประกอบกับมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ เอกสารอางอิงทีร่ ะบุป ทีพ่ มิ พใหใช
ฉบับทีร่ ะบุ สวนเอกสารอางอิงฉบับทีไ่ มระบุปท พี่ มิ พนนั้ ใหใชปล า สุด
มอก.2218-2548 เซลลและแบตเตอรีท่ ตุ ยิ ภูมทิ มี่ อี เิ ล็กโทรไลตแอลคาไลนหรืออิเล็กโทรไลตอนื่ ทีไ่ มใช
กรด-เซลลและแบตเตอรีท่ ตุ ยิ ภูมริ ะบบลิเทียม สำหรับการใชงานแบบพกพา
IEC 61438
Possible safety and health hazards in the use of alkaline secondary cells and
batteries-Guide to equipment manufacturers and users
IEC 61951-1
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytesPortable sealed rechargeable single cells-Part 1: Nickel-cadmium
IEC 61951-2
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytesPortable sealed rechargeable single cells-Parts 2:Nickel-metal hydride
ISO/IEC Guide 51 Safety aspects-Guidelines for their inclusion in standards
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1.3 บทนิยาม
ความหมายของคำทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีใ้ หเปนไปตาม IEC 60050-486 และ ISO/IEC
Guide 51 และดังตอไปนี้
1.3.1 ความปลอดภัย (safety) หมายถึง
ความเปนอิสระจากความเสีย่ งอันตรายทีย่ อมรับไมได
1.3.2 ความเสีย่ งอันตราย (risk) หมายถึง
ผลรวมของความนาจะเปนของการเกิดขึน้ ของอันตรายและระดับความรุนแรงของอันตรายนัน้
1.3.3 อันตราย (harm) หมายถึง
การบาดเจ็บทางรางกายหรือความเสียหายตอสุขภาพของบุคคลหรือความเสียหายตอทรัพยสินหรือตอ
สภาพแวดลอม
1.3.4 ภยันตราย (hazard) หมายถึง
เหตุทมี่ ศี กั ยภาพของการเกิดอันตราย
1.3.5 การใชงานทีเ่ จตนาไว (intended use) หมายถึง
การใชผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือการบริการตามขอกำหนด คมู อื การใช และขอมูลทีผ่ สู ง มอบจัดไวไห
1.3.6 การใชงานผิดทีค่ าดหมายไวอยางมีเหตุผล (reasonably foreseeable misuse) หมายถึง
การใชผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือการบริการในลักษณะที่ผูสงมอบไมไดมีเจตนาไว แตอาจเกิดจาก
พฤติกรรมของมนุษยทคี่ าดหมายไวได
1.3.7 เซลลทตุ ยิ ภูมิ (secondary cell) หมายถึง
หนวยผลิตภัณฑขนั้ มูลฐานทีเ่ ปนแหลงใหพลังงานไฟฟาโดยการแปลงผันโดยตรงของพลังงานเคมี ประกอบ
ดวยอิเล็กโทรด แผนกัน้ (separator) อิเล็กโทรไลต ภาชนะบรรจุ และขัว้ ตอ และออกแบบใหประจุดว ยไฟฟา
1.3.8 แบตเตอรีท่ ตุ ยิ ภูมิ (secondary battery) หมายถึง
หนวยทีเ่ กิดจากการประกอบกันของเซลลทตุ ยิ ภูมทิ พี่ รอมจะใชเปนแหลงใหพลังงานไฟฟา ทีก่ ำหนดลักษณะ
เฉพาะดวยแรงดันไฟฟา ขนาด การจัดขัว้ ตอ ความจุไฟฟา และสมรรถภาพทีก่ ำหนด
1.3.9 การรัว่ ซึม (leakage) หมายถึง
การรัว่ ไหลของอิเล็กโทรไลตเหลวทีม่ องเห็นได
1.3.10 การระบาย (venting) หมายถึง
การทีเ่ ซลลหรือแบตเตอรีร่ ะบายความดันภายในสวนทีเ่ กินออกมา ในลักษณะทีเ่ ปนไปตามทีไ่ ดออกแบบ
ไวเพือ่ ปองกันไมใหเกิดการแตกราวหรือการระเบิด
1.3.11 การแตกราว (rupture) หมายถึง
ความบกพรองทางกลของภาชนะบรรจุเซลลหรือเปลือกหุมแบตเตอรี่ที่เกิดจากสาเหตุภายนอกหรือ
ภายในเปนผลทำใหวสั ดุภายในเผยตัวหรือหกลนออก แตไมเปนการขับออกมา
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1.3.12 การระเบิด (explosion) หมายถึง
ความบกพรองที่เกิดขึ้นเมื่อภาชนะบรรจุของเซลลหรือเปลือกหุมแบตเตอรี่เปดออกอยางรุนแรงและ
ชิน้ สวนหลักถูกขับดวยแรงใหหลุดออกมา
1.3.13 ไฟ (fire) หมายถึง
การกระจายออกของเปลวไฟจากเซลลหรือแบตเตอรี่
1.3.14 แบตเตอรีแ่ บบพกพา (portable battery) หมายถึง
แบตเตอรีท่ ใี่ ชกบั อุปกรณหรือเครือ่ งใชซงึ่ สามารถถือไปมาไดสะดวก
1.3.15 เซลลแบบพกพา (portable cell) หมายถึง
เซลลทมี่ จี ดุ ประสงคสำหรับประกอบเปนแบตเตอรีแ่ บบพกพา
1.3.16 ความจุไฟฟาทีก่ ำหนด (rated capacity) หมายถึง
ปริมาณของไฟฟา C5 แอมแปรชวั่ โมง ทีผ่ ทู ำแจงไวซงึ่ เซลลเดีย่ วสามารถปลอยออกไดเมือ่ ปลอยประจุที่
กระแสไฟฟาทดสอบอางอิง 0.2 It แอมแปร ทีแ่ รงดันไฟฟาสุดทายทีก่ ำหนด หลังจากการประจุ การเก็บ
และการปลอยประจุตามภาวะทีก่ ำหนดไว
1.4 เกณฑความคลาดเคลือ่ นสำหรับการวัดพารามิเตอร (parameter measurement tolerance)
ความแมนรวมของคาทีว่ ดั หรือคาทีค่ วบคุมทีส่ มั พันธกบั พารามิเตอรทเี่ ปนจริงหรือพารามิเตอรทกี่ ำหนดไว ตอง
อยใู นเกณฑความคลาดเคลือ่ นดังนี้
ก) แรงดันไฟฟา
± รอยละ 1
ข) กระแสไฟฟา
± รอยละ 1
ค) อุณหภูมิ
± 2 องศาเซลเซียส
ง) เวลา
± รอยละ 0.1
จ) มิติ
± รอยละ 1
ฉ) ความจุไฟฟา
± รอยละ 1
เกณฑความคลาดเคลือ่ นเหลานีป้ ระกอบดวย ความแมนรวมของเครือ่ งมือวัด เทคนิคทีใ่ ชวดั และแหลงเกิด
ความผิดพลาดทัง้ หมดของวิธที ดสอบ
คำแนะนำในการเลือกใชเครือ่ งมือแอนะล็อก ใหดจู าก IEC 60051 และการใชเครือ่ งมือดิจทิ ลั ใหดจู าก IEC
60485 รายละเอียดของเครือ่ งมือทีใ่ ชตอ งมีไวในรายงานผลดวย
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2. ขอพิจารณาดานความปลอดภัยทั่วไป
ความปลอดภัยของเซลลและแบตเตอรีท่ ตุ ยิ ภูมติ อ งพิจารณาตามภาวะการใชงาน 2 กลมุ คือ
ก) การใชงานทีเ่ จตนาไว
ข) การใชงานผิดทีค่ าดหมายไวอยางมีเหตุผล
ตองออกแบบและสรางเซลลและแบตเตอรีใ่ หมคี วามปลอดภัยทัง้ สำหรับการใชงานทีเ่ จตนาไว และการใชงานผิดที่
คาดหมายไวอยางมีเหตุผล เปนทีค่ าดวาเซลลและแบตเตอรีท่ มี่ กี ารใชงานผิดอาจไมทำงานตามทีค่ วรจะเปน อยางไร
ก็ตามเซลลและแบตเตอรีต่ อ งไมทำใหเกิดภยันตรายทีม่ นี ยั สำคัญ อาจคาดหวังวาเซลลและแบตเตอรีท่ มี่ กี ารใชงานที่
เจตนาไวไมเพียงแตตอ งปลอดภัยเทานัน้ แตตอ งยังคงทำงานตามหนาทีต่ อ ไปในทุกกรณี
ภยันตรายทีม่ ศี กั ยภาพทีเ่ กีย่ วของกับมาตรฐานนี้ คือ
ก) ไฟ
ข) การปะทุและหรือการระเบิด
ค) การรัว่ ซึมของอิเล็กโทรไลตของเซลล
ง) การระบาย
จ) การไหมเกิดจากอุณหภูมภิ ายนอกทีส่ งู เกิน
ฉ) เปลือกหมุ แบตเตอรี่ (battery case) แตกราวเผยใหเห็นสวนประกอบภายใน
การตรวจสอบตามขอ 2.1 ถึงขอ 2.6 ใหทำโดยการตรวจพินจิ โดยการทดสอบตามขอ 4. และตามมาตรฐานทีเ่ หมาะสม
(ดูขอ 1.2)
2.1 ฉนวนและการเดินสายไฟฟา (insulation and wiring)
ความตานทานฉนวนระหวางขั้วตอบวกและพื้นผิวโลหะเผยตัวภายนอกของแบตเตอรี่ซึ่งไมรวมพื้นที่ผิวสวน
สัมผัสทางไฟฟาตองไมนอ ยกวา 5 เมกะโอหม ทีแ่ รงดันไฟฟากระแสตรง 500 โวลต
การเดินสายภายในและฉนวนตองเพียงพอทีจ่ ะทนตอกระแสไฟฟา แรงดันไฟฟา และอุณหภูมสิ งู สุดทีค่ าดวา
จะมีตามทีก่ ำหนด ทิศทางของการเดินสายไฟฟาตองคงระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวนระหวาง
ขั้วตอไวไดอยางเพียงพอ การตอภายในตองมีความมั่นคงทางกลเพียงพอที่จะรองรับภาวะการใชงานผิดที่
คาดหมายไวอยางมีเหตุผล
2.2 การระบาย
เปลือกหมุ ของแบตเตอรีแ่ ละเซลลตอ งมีกลไกระบายความดัน หรือตองสรางใหสามารถระบายความดันภายใน
สวนทีเ่ กินทีค่ า และอัตราซึง่ ไมทำใหเกิดการแตกราว การระเบิด และการติดไฟไดดว ยตัวเอง หากใชวธิ กี ารหมุ
เพือ่ รองรับเซลลใหอยภู ายในเปลือกนอก ชนิดตัวหมุ หรือวิธกี ารหมุ ตองไมทำใหแบตเตอรีเ่ กิดความรอนเกิน
ในระหวางการทำงานปกติและไมขดั ขวางตอการระบายความดัน
2.3 การจัดการอุณหภูม/ิ กระแสไฟฟา
การออกแบบแบตเตอรีใ่ หมกี ารปองกันการเกิดภาวะทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู ขึน้ ผิดปกติ
หมายเหตุ ในกรณีที่จำเปน ตองมีวิธีการจำกัดกระแสไฟฟาใหอยูในระดับที่ปลอดภัยระหวางการปลอยประจุ
และการประจุ
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2.4 สวนสัมผัสขัว้ ตอสาย (terminal contact)
ตองทำเครือ่ งหมายขัว้ ไฟฟาของขัว้ ตอทีพ่ นื้ ผิวดานนอกของแบตเตอรีใ่ หชดั เจน ขนาดและรูปรางของสวนสัมผัส
ขัว้ ตอสายตองทำใหมนั่ ใจไดวา สามารถรับกระแสไฟฟาสูงสุดทีค่ าดวาจะมีขนึ้ ได พืน้ ผิวสวนสัมผัสขัว้ ตอสาย
ภายนอกตองขึน้ รูปโดยใชวสั ดุทเี่ ปนตัวนำไฟฟาทีม่ คี วามแข็งแรงทางกลทีด่ ี และมีความตานทานตอการสึกกรอน
สวนสัมผัสขัว้ ตอสายตองจัดใหอยใู นลักษณะทีล่ ดความเสีย่ งตอการลัดวงจรไดมากทีส่ ดุ
2.5 การประกอบเซลลเขาเปนแบตเตอรี่
เซลลที่ใชในการประกอบกันเปนแบตเตอรี่ตองมีความจุไฟฟาใกลเคียงและเขากันได มีการออกแบบแบบ
เดียวกัน มีสารเคมีเหมือนกัน และทำจากผทู ำเดียวกัน แบตเตอรีท่ ใี่ ชเซลลทตี่ อ อนุกรมกันทีอ่ อกแบบใหสามารถ
เลือกการปลอยประจุไดจากสวนเซลลตอ งมีวงจรทีแ่ ยกออกมาตางหากประกอบอยดู ว ยเพือ่ ปองกันการกลับทาง
ของเซลลเนือ่ งจากการปลอยประจุทไี่ มราบเรียบ
2.6 แผนคุณภาพ
ผทู ำตองจัดเตรียมแผนคุณภาพทีก่ ำหนดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านในการตรวจสอบวัสดุ สวนประกอบ เซลลและ
แบตเตอรี่ และครอบคลุมกระบวนการทัง้ หมดของการผลิตเซลลหรือแบตเตอรีแ่ ตละชนิด

3. ภาวะการทดสอบเฉพาะแบบ
ใหทดสอบดวยจำนวนเซลลหรือแบตเตอรีต่ ามทีก่ ำหนดในตารางที่ 1 โดยใชเซลลหรือแบตเตอรีท่ มี่ อี ายุไมเกิน 3 เดือน
หากมิไดกำหนดไวเปนอยางอืน่ ใหทดสอบทีอ่ ณ
ุ หภูมโิ ดยรอบ 20 องศาเซลเซียส ± 5 องศาเซลเซียส
หมายเหตุ ภาวะการทดสอบใชกับการทดสอบเฉพาะแบบเทานั้นและไมไดหมายความวาใหใชภาวะเหลานี้ในการ
ใชงานที่เจตนาไว ในทำนองเดียวกันคาจำกัด 3 เดือนจะนำมาใชเพื่อไมใหเกิดความขัดแยงกัน แตไมได
หมายความวาความปลอดภัยของแบตเตอรีจ่ ะลดลงหลังจาก 3 เดือนแลว
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ตารางที่ 1 ขนาดตัวอยางสำหรับการทดสอบเฉพาะแบบ
(ขอ 3.)
การทดสอบขอ
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8
4.3.9
4.3.10
4.3.11

เซลล
5
5
5
5 ชุด ชุดละ 4
5 ชุด/อุณหภูมิ
3
5
5
5
3
5
5
5
5

แบตเตอรี่
5
3
5
5 ชุด/อุณหภูมิ
3
5
5
-

4. คุณลักษณะที่ตองการและการทดสอบ
4.1 ขัน้ ตอนการประจุเพือ่ จุดมงุ หมายในการทดสอบ
หากมิไดกำหนดไวเปนอยางอื่นในมาตรฐานนี้ขั้นตอนการประจุเพื่อจุดมุงหมายในการทดสอบใหทำที่
อุณหภูมโิ ดยรอบ 20 องศาเซลเซียส ± 5 องศาเซลเซียส โดยใชวธิ ที ผี่ ทู ำกำหนดไว
กอนประจุ ตองใหแบตเตอรีป่ ลอยประจุที่ 20 องศาเซลเซียส ± 5 องศาเซลเซียส ทีก่ ระแสไฟฟาคงที่ 0.2 It
แอมแปร ลงมาจนถึงแรงดันไฟฟาสุดทายทีก่ ำหนดไว
คำเตือน : การทดสอบเหลานี้ใชขั้นตอนที่อาจเปนผลใหเกิดอันตรายหากไมไดระมัดระวังอยาง
เพียงพอควรทำการทดสอบโดยชางเทคนิคผทู มี่ คี วามชำนาญและมีประสบการณโดยมี
การปองกันทีเ่ พียงพอ
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4.2 การใชงานทีเ่ จตนาไว
4.2.1 การประจุอตั ราต่ำอยางตอเนือ่ ง
ก) คุณลักษณะทีต่ อ งการ
การประจุอตั ราต่ำอยางตอเนือ่ งตองไมทำใหเกิดไฟและการระเบิด
ข) การทดสอบ
ใหนำเซลลทปี่ ระจุเต็มไปประจุตามทีผ่ ทู ำกำหนดไวเปนเวลา 28 วัน
ค) เกณฑตดั สินในการยอมรับ
• ระบบนิกเกิล : ไมเกิดไฟและไมระเบิด
• ระบบลิเทียม : ไมเกิดไฟ ไมระเบิด และไมรวั่ ซึม
4.2.2 การสัน่
ก) คุณลักษณะทีต่ อ งการ
การสัน่ ทีเ่ กิดขึน้ ในระหวางการขนสงตองไมทำใหเกิดการรัว่ ซึม ไฟ หรือการระเบิด
ข) การทดสอบ
ใหนำเซลลหรือแบตเตอรี่ที่ประจุเต็มไปทดสอบการสั่น ตามภาวะการทดสอบขางลางและลำดับ
การทดสอบตามตารางที่ 2 ใหเซลลหรือแบตเตอรีร่ บั การสัน่ ดวยการเคลือ่ นทีแ่ บบฮารมอนิกเชิงเดีย่ ว
ทีม่ แี อมพลิจดู 0.76 มิลลิเมตร และการเคลือ่ นรวมสูงสุด 1.52 มิลลิเมตร ใหแปรผันความถีด่ ว ยอัตรา
1 เฮิรตซตอ นาที ในระหวางขีดจำกัด 10 เฮิรตซ กับ 55 เฮิรตซ พิสยั ทัง้ หมดของความถี่ (10 เฮิรตซ
ถึง 55 เฮิรตซ) และกลับ (55 เฮิรตซ ถึง 10 เฮิรตซ) เปนเวลา 90 นาที ± 5 นาที สำหรับแตละตำแหนง
ติดตัง้ (ทิศทางการสัน่ ) ใหสนั่ แบตเตอรีใ่ นแตละทิศทางทีต่ งั้ ฉากซึง่ กันและกันสามทิศทาง ตามลำดับ
ทีก่ ำหนดไวขา งลาง
ขัน้ ที่ 1
ทวนสอบวาแรงดันไฟฟาทีว่ ดั ไดเปนแบบชนิดของผลิตภัณฑประจุทกี่ ำลังทดสอบ
ขัน้ ที่ 2 ถึง 4 ปอนความสัน่ ตามทีก่ ำหนดในตารางที่ 2
ขัน้ ที่ 5
ปลอยเซลลไวเปนเวลา 1 ชัว่ โมง แลวตรวจพินจิ
ค) เกณฑตดั สินในการยอมรับ
ไมเกิดไฟ ไมระเบิด และไมรวั่ ซึม
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ตารางที่ 2 ภาวะสำหรับการทดสอบการสัน่
(ขอ 4.2.2ข))
ขั้นตอน
1
2
3
4
5

ชวงเวลาจัดเก็บ
h
1

ชวงเวลาการสั่น
min
90 ± 5
90 ± 5
90 ± 5
-

การตรวจสอบดวยตา
กอนการทดสอบ
หลังการทดสอบ

4.2.3 ความเคนของเปลือกหมุ หลอแบบทีอ่ ณ
ุ หภูมโิ ดยรอบสูง
ก) คุณลักษณะทีต่ อ งการ
สวนประกอบภายในของแบตเตอรีต่ อ งไมเผยตัวระหวางการใชงานทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู
ข) การทดสอบ
ใหทดสอบโดยการนำแบตเตอรี่ที่ประจุเต็มไปวางไวที่อุณหภูมิสูงพอประมาณเพื่อประเมินสภาพ
ความสมบูรณ (integrity) ของเปลือกหุม ใหนำแบตเตอรี่ไปวางไวในตูอบที่มีอากาศหมุนเวียนที่
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส ปลอยแบตเตอรีไ่ วในตอู บเปนเวลา 7 ชัว่ โมง นำ
ออกจากตอู บแลวปลอยใหเย็นลงทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ ง
ค) เกณฑตดั สินในการยอมรับ
เปลือกหมุ แบตเตอรีต่ อ งไมเสียรูปทีเ่ ปนผลใหชนิ้ สวนภายในเผยตัวออกมา
4.2.4 การทำวัฏจักรอุณหภูมิ
ก) คุณลักษณะทีต่ อ งการ
การวางเซลลหรือแบตเตอรีไ่ วทอี่ ณ
ุ หภูมสิ งู และต่ำสลับไปมา ตองไมทำใหเกิดไฟหรือการระเบิด
ข) ใหทดสอบตามขัน้ ตอนทีก่ ำหนดขางลาง และรูปแบบแสดงไวในรูปที่ 1
ใหนำเซลลหรือแบตเตอรีท่ ปี่ ระจุเต็มมารับการทำวัฏจักรอุณหภูมิ (-20 องศาเซลเซียส +75 องศา
เซลเซียส) ในหองทีท่ ำใหอากาศแหงตามขัน้ ตอนการปฏิบตั ดิ งั ตอไปนี้
ขัน้ ที่ 1 วางเซลลหรือแบตเตอรีไ่ วในทีท่ มี่ อี ณ
ุ หภูมโิ ดยรอบ 75 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 4 ชัว่ โมง
ขัน้ ที่ 2 เปลีย่ นอุณหภูมโิ ดยรอบเปน 20 องศาเซลเซียส ± 5 องศาเซลเซียส ภายใน 30 นาที และ
คงไวทอี่ ณ
ุ หภูมนิ เี้ ปนเวลาอยางนอย 2 ชัว่ โมง
ขัน้ ที่ 3 เปลีย่ นอุณหภูมโิ ดยรอบเปน -20 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส ภายใน 30 นาที และ
คงไวทอี่ ณ
ุ หภูมนิ เี้ ปนเวลาอยางนอย 4 ชัว่ โมง
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ขัน้ ที่ 4 เปลี่ยนอุณหภูมิโดยรอบเปน 20 องศาเซลเซียส ± 5 องศาเซลเซียส ภายใน 30 นาที
และคงไวทอี่ ณ
ุ หภูมนิ เี้ ปนเวลาอยางนอย 2 ชัว่ โมง
ขัน้ ที่ 5 ทำซ้ำขัน้ ตอนที่ 1 ถึง 4 ซ้ำอีกเปนจำนวน 4 รอบ
ขัน้ ที่ 6 หลังจากรอบที่ 5 ใหเก็บเซลลหรือแบตเตอรีไ่ วเปนเวลา 7 วัน กอนนำมาตรวจสอบ
หมายเหตุ การทดสอบนีส้ ามารถทำในหองเดีย่ วซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมหิ รือในหองทีแ่ ยกจากกัน 3
หองทีอ่ ณ
ุ หภูมทิ ดสอบทีแ่ ตกตางกัน 3 อุณหภูมิ

ค) เกณฑตดั สินในการยอมรับ
ไมเกิดไฟ ไมระเบิด และไมรวั่ ซึม

อุณหภูมิ
oC

เวลา h
รูปที่ 1 รูปแบบของอุณหภูมสิ ำหรับการทดสอบการทำวัฏจักรอุณหภูมิ (1 รอบ)
(ขอ 4.2.4)
4.3 การใชงานผิดทีค่ าดหมายไวอยางมีเหตุผล
4.3.1 การติดตัง้ เซลลทไี่ มถกู ตอง (ระบบนิกเกิล)
ก) คุณลักษณะทีต่ อ งการ
การติดตั้งที่ไมถูกตองของแบตเตอรี่เซลลเดียวในการใชงานแบบหลายเซลลตองไมทำใหเกิดไฟ
หรือระเบิด
ข) การทดสอบ
ใหนำเซลลทปี่ ระจุเต็มมาประเมินในภาวะทีม่ หี นึง่ เซลลตดิ ตัง้ ไมถกู ตอง นำเซลลเดีย่ วทีป่ ระจุเต็มสีเ่ ซลล
ทีม่ เี ครือ่ งหมายการคา ชนิด ขนาด และอายุเดียวกันมาตอกันอยางอนุกรมโดยมีหนึง่ ในสีเ่ ซลลกลับทาง
นำชุดทีป่ ระกอบกันนีม้ าตอครอมตัวตานทานขนาด 1 โอหม จนกระทัง่ ตัวระบายเปดออกหรือจนกระทัง่
อุณหภูมิของเซลลที่กลับขั้วมีอุณหภูมิลดลงเทาอุณหภูมิโดยรอบ หรืออาจใชแหลงจายกำลังไฟฟา
กระแสตรงคงทีเ่ พือ่ จำลองภาวะการกลับทางของเซลลแทนก็ได
ค) เกณฑตดั สินในการยอมรับ
ไมเกิดไฟ ไมระเบิด
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4.3.2 การลัดวงจรไฟฟาภายนอก
ก) คุณลักษณะทีต่ อ งการ
การลัดวงจรไฟฟาของขัว้ ตอบวกและลบตองไมทำใหเกิดไฟหรือระเบิด
ข) การทดสอบ
ใหจดั เก็บเซลลหรือแบตเตอรีท่ ปี่ ระจุเต็ม 2 ชุดไวในทีท่ มี่ อี ณ
ุ หภูมโิ ดยรอบเปน 20 องศาเซลเซียส
± 5 องศาเซลเซียส และ 55 องศาเซลเซียส ± 5 องศาเซลเซียส ตามลำดับ ตอจากนัน
้ ใหลดั วงจรไฟฟา
แตละเซลลหรือแบตเตอรีโ่ ดยการตอขัว้ บวกและขัว้ ลบกับความตานทานภายนอกรวมทีม่ คี า นอยกวา
100 มิลลิโอหม ใหเซลลหรือแบตเตอรีค่ งอยใู นสภาพทดสอบเปนเวลา 24 ชัว่ โมง หรือจนกระทัง่
อุณหภูมขิ องเปลือกหมุ ลดลงรอยละ 20 ของอุณหภูมเิ พิม่ ขึน้ สูงสุดโดยใหเลือกคาทีถ่ งึ กอน
ค) เกณฑตดั สินในการยอมรับ
ไมเกิดไฟ ไมระเบิด
4.3.3 การตกอยางอิสระ
ก) คุณลักษณะทีต่ อ งการ
ปลอยเซลลหรือแบตเตอรีใ่ หตกลงมา (เชนจากโตะ) ตองไมเกิดไฟ หรือระเบิด
ข) การทดสอบ
ใหปลอยเซลลหรือแบตเตอรีท่ ปี่ ระจุเต็มจากทีส่ งู 1.0 เมตร ลงบนพืน้ คอนกรีตเปนจำนวน 3 ครัง้
โดยใหรบั การกระแทกในทิศทางแบบสมุ
ค) เกณฑตดั สินในการยอมรับ
ไมเกิดไฟ ไมระเบิด
4.3.4 การช็อกทางกล (ภยันตรายจากการชน)
ก) คุณลักษณะทีต่ อ งการ
การกระแทกทีเ่ กิดขึน้ ในระหวางการเคลือ่ นยายและการขนสงตองไมทำใหเกิดไฟ ไมระเบิด หรือ รัว่ ซึม
ข) การทดสอบ
ใหยึดเซลลหรือแบตเตอรี่ที่ประจุเต็มไวกับเครื่องทดสอบใหแนนโดยมีที่ติดตั้งที่แข็งแรงซึ่งรองรับ
พืน้ ผิวติดตัง้ ทัง้ หมดของเซลลหรือแบตเตอรี่ ใหกระแทกเซลลหรือแบตเตอรีท่ งั้ หมด 3 ครัง้ ดวยขนาด
เทาๆกัน ใหกระแทกในแตละทิศทางทีต่ งั้ ฉากซึง่ กันและกัน 3 ทิศทาง อยางนอย 1 ใน 3 ครัง้ ตอง
ตัง้ ฉากกับพืน้ ผิวแบน
ในการกระแทกแตละครัง้ ใหเรงการเคลือ่ นทีข่ องเซลลหรือแบตเตอรีใ่ นลักษณะทีใ่ นชวง 3 มิลลิวนิ าที
เริม่ ตนความเรงเฉลีย่ ต่ำสุดเปน 75 gn คาความเรงสูงสุดตองอยรู ะหวาง 125 gn ถึง 175 gn
ใหทดสอบเซลลหรือแบตเตอรีท่ อี่ ณ
ุ หภูมโิ ดยรอบ 20 องศาเซลเซียส ± 5 องศาเซลเซียส
ค) เกณฑตดั สินในการยอมรับ
ไมเกิดไฟ ไมระเบิด และไมรวั่ ซึม
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4.3.5 การไดรบั ความรอนทีผ่ ดิ ปกติ
ก) คุณลักษณะทีต่ อ งการ
ความรอนทีส่ งู มากตองไมทำใหเกิดไฟหรือการระเบิด
ข) การทดสอบ
นำเซลลที่ประจุเต็ม (ปลอยเซลลใหอุณหภูมิคงที่เทากับอุณหภูมิหองทดสอบ) ไปวางไวในตูอบที่
หมุนเวียนอากาศดวยความถวงหรือการพา ใหเพิม่ อุณหภูมขิ องตอู บในอัตรา 5 องศาเซลเซียสตอนาที
± 2 องศาเซลเซียสตอนาที จนถึงอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส คงเซลลไวที่
อุณหภูมนิ เี้ ปนเวลา 10 นาที
ค) เกณฑตดั สินในการยอมรับ
ไมเกิดไฟ ไมระเบิด
4.3.6 การบีบอัดเซลล
ก) คุณลักษณะทีต่ อ งการ
การบีบอัดเซลลอยางรุนแรง (ตัวอยางเชน การกำจัดขยะโดยใชเครือ่ งอัดขยะ) ตองไมทำใหเกิดไฟ
หรือการระเบิด
ข) การทดสอบ
นำเซลลทปี่ ระจุเต็มแตละเซลล ไปบีบอัดระหวางสองพืน้ ผิวแบน บีบอัดโดยใชลกู สูบไฮดรอลิกดวยแรง
13 กิโลนิวตัน ± 1 กิโลนิวตัน การบีบอัดตองทำในลักษณะทีท่ ำใหเกิดผลมากทีส่ ดุ หลังจากทีป่ อ นแรง
มากทีส่ ดุ แลวหรือหลังจากทีแ่ รงดันไฟฟาตกอยางรวดเร็วจนถึง 1 ใน 3 ของแรงดันไฟฟาเดิมใหคลาย
แรงบีบอัด ในกรณีของเซลลรปู ทรงกระบอก หรือรูปทรงแบบอืน่ (prismatic cell) ใหบบี อัดโดยมีแกน
ตามยาวขนานกับพืน้ ผิวแบนของอุปกรณบบี อัด (crushing apparatus) ในกรณีเซลลรปู ทรงแบบอืน่ ให
ทดสอบดานทีก่ วางและดานทีแ่ คบของเซลลชดุ ทีส่ อง โดยหมุนเปนมุม 90 องศา รอบแกนตามยาวของ
เซลลเทียบกับการทดสอบเซลลชดุ แรก
ค) เกณฑตดั สินในการยอมรับ
ไมเกิดไฟ ไมระเบิด
4.3.7 ความดันต่ำ
ก) คุณลักษณะทีต่ อ งการ
ความดันต่ำ (ตัวอยางเชน การขนสงในตสู นิ คาของเครือ่ งบินขนสงสินคา) ตองไมทำใหเกิดไฟ หรือ
ไมระเบิด
ข) การทดสอบ
ใหนำเซลลทปี่ ระจุเต็มไปไวในตสู ญ
ู ญากาศ ทีอ่ ณ
ุ หภูมโิ ดยรอบ 20 องศาเซลเซียส ± 5 องศาเซลเซียส
ปดผนึกตสู ญ
ู ญากาศไมใหมกี ารรัว่ ซึม คอยๆลดความดันภายในลงเหลือเทากับหรือนอยกวา 11.6
กิโลพาสคัล (ซึง่ เปนการจำลองความสูงเทากับ 15 240 เมตร) ปลอยทิง้ ไวทคี่ วามดันดังกลาว เปนเวลา
6 ชัว่ โมง
ค) เกณฑตดั สินในการยอมรับ
ไมเกิดไฟ ไมระเบิด และไมรวั่ ซึม
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4.3.8 การประจุเกินสำหรับระบบนิกเกิล
ก) คุณลักษณะทีต่ อ งการ
การประจุเปนเวลานานและดวยอัตราทีส่ งู กวาทีผ่ ทู ำกำหนดไวตอ งไมเกิดไฟ หรือไมระเบิด
ข) การทดสอบ
นำเซลลหรือแบตเตอรีท่ ปี่ ลอยประจุแลวไปประจุทอี่ ตั ราสูงเปน 2.5 เทาของกระแสไฟฟาของการประจุ
ทีแ่ นะนำไว ดวยเวลาทีท่ ำใหเกิดการประจุเขา (charge input) เปนรอยละ 250 (รอยละ 250 ของ
ความจุไฟฟาทีก่ ำหนด)
ค) เกณฑตดั สินในการยอมรับ
ไมเกิดไฟ ไมระเบิด
4.3.9 การประจุเกินสำหรับระบบลิเทียม
ก) คุณลักษณะทีต่ อ งการ
การประจุเปนเวลานานกวาทีผ่ ทู ำกำหนดไวตอ งไมเกิดไฟ หรือไมระเบิด
ข) การทดสอบ
นำเซลลทปี่ ลอยประจุตามทีอ่ ธิบายไวใน มอก.2218 แลวไปประจุดว ยแหลงจายกำลังไฟฟา(power
supply) ทีแ่ รงดันไฟฟา เทากับหรือมากกวา 10 โวลต ทีก่ ระแสไฟฟาของการประจุ Irec ทีผ่ ทู ำแนะนำไว
เปนเวลา 2.5 C5/Irec ชัว่ โมง
ค) เกณฑตดั สินในการยอมรับ
ไมเกิดไฟ ไมระเบิด
4.3.10การปลอยประจุบงั คับ
ก) คุณลักษณะทีต่ อ งการ
เซลลในการใชงานแบบหลายเซลลตอ งทนตอการประจุแบบกลับขัว้ โดยตองไมเกิดไฟ หรือไมระเบิด
ข) การทดสอบ
นำเซลลหนึง่ ทีป่ ลอยประจุไปประจุแบบกลับขัว้ ที่ 1 It แอมแปร เปนเวลา 90 นาที
ค) เกณฑตดั สินในการยอมรับ
ไมเกิดไฟ ไมระเบิด
4.3.11การปองกันเซลลตอ อัตราการประจุสงู (ระบบลิเทียม)
ก) คุณลักษณะทีต่ อ งการ
เซลลตอ งไมเกิดไฟ หรือเกิดระเบิดหากเครือ่ งประจุทำงานผิดปกติ หรือมีกระแสไฟฟาเกินไหลผาน
ในชุดแบตเตอรีต่ อ เซลลแบบขนาน
ข) การทดสอบ
นำเซลลไปปลอยประจุตามทีอ่ ธิบายไวใน มอก.2218 แลวไปประจุทคี่ า กระแสไฟฟา 3 เทาของกระแส
ไฟฟาประจุทผี่ ทู ำแนะนำไว จนกระทัง่ เซลลประจุเต็มหรืออุปกรณความปลอดภัยภายในตัดกระแสไฟฟา
ประจุ กอนทีเ่ ซลลจะประจุเต็ม
ค) เกณฑตดั สินในการยอมรับ
ไมเกิดไฟ ไมระเบิด
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5. ขอมูลเพือ่ ความปลอดภัย
การใชงานและโดยเฉพาะการใชงานในทางทีผ่ ดิ ของเซลลและแบตเตอรีท่ ตุ ยิ ภูมปิ ด ผนึกแบบพกพาทีม่ แี อลคาไลนหรือ
อิเล็กโทรไลตอนื่ ทีไ่ มใชกรดอาจมีผลใหเกิดภยันตรายและอาจกอใหเกิดอันตรายได ผทู ำเซลลหรือแบตเตอรีท่ ตุ ยิ ภูมิ
ตองมัน่ ใจวาผทู ำบริภณ
ั ฑและผใู ชปลายทางในกรณีของการขายตรงไดรบั ขอมูลเพือ่ ลดและบรรเทาภยันตรายเหลานี้
ใหเหลือนอยทีส่ ดุ เปนความรับผิดชอบของผทู ำบริภณ
ั ฑทตี่ อ งแจงผใู ชปลายทางใหทราบถึงภยันตรายทีม่ ศี กั ยภาพ
ทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการใชบริภณ
ั ฑทมี่ เี ซลลหรือแบตเตอรีท่ ตุ ยิ ภูมิ
คำแนะนำเกีย่ วกับภยันตรายทีค่ วรมีกำหนดไวใน IEC 61438 และรายการของคำแนะนำทีด่ อี ยางคราวๆ ทีใ่ หไวเปน
ขอมูลกำหนดไวในภาคผนวก ก. และภาคผนวก ข.
การตรวจสอบใหทำโดยการตรวจจากเอกสารของผทู ำ

6. การทำเครือ่ งหมาย
6.1 การทำเครือ่ งหมายเซลล
ใหทำเครือ่ งหมายเซลลตามทีร่ ะบุไวในมาตรฐานเซลลดงั ตอไปนีค้ อื IEC 61951-1, IEC 61951-2 หรือ
มอก. 2218
หมายเหตุ ถามีขอตกลงระหวางผูทำกับผูใช เซลลที่นำมาใชในการผลิตแบตเตอรี่ไมจำเปนตองทำเครื่องหมาย

การตรวจสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
6.2 การทำเครือ่ งหมายแบตเตอรี่
ใหทำเครือ่ งหมายแบตเตอรีต่ ามเซลลทนี่ ำมาประกอบตามทีร่ ะบุไวในขอ 6.1 โดยใหเพิม่ เติมขอความควรระวัง
ตามความเหมาะสม
การตรวจสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
6.3 ขอมูลอื่น
ขอมูลดังตอไปนีต้ อ งมีไวบนแบตเตอรีห่ รือใหมาพรอมกับแบตเตอรี่
• ขอปฏิบตั ใิ นการกำจัด
• ขอปฏิบตั ทิ แี่ นะนำในการประจุ
การตรวจสอบใหทำโดยการตรวจจากเครือ่ งหมาย ฉลาก และเอกสารของผทู ำ

7. การบรรจุหบี หอ
หีบหอที่ใชตองมีการปองกันความเสียหายทางกลในระหวางการขนสง การเคลื่อนยาย และการวางซอนกันอยาง
เพียงพอ ตองเลือกวัสดุและการออกแบบวิธีการบรรจุใหมีการปองกันการเกิดขึ้นโดยไมเจตนาของการนำไฟฟา
การสึกกรอนของขัว้ ตอ และการซึมเขาของความชืน้
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ภาคผนวก ก.
(ขอแนะนำ)
คำแนะนำสำหรับผทู ำบริภณ
ั ฑและผปู ระกอบแบตเตอรี่

รายการขางลางนีเ้ ปนรายการของคำแนะนำทัว่ ไปทีด่ อี ยางคราวๆทีผ่ ทู ำเซลลหรือแบตเตอรีท่ ตุ ยิ ภูมจิ ะตองจัดใหมแี กผทู ำ
บริภณ
ั ฑและผปู ระกอบแบตเตอรี่
ก) อยาถอด เปด หรือยอยเซลลออก การถอดชิน้ สวนของแบตเตอรีอ่ อกควรทำโดยบุคคลทีผ่ า นการฝกอบรมแลว
เทานัน้ ควรออกแบบเปลือกหมุ ของแบตเตอรีห่ ลายเซลลใหอยใู นลักษณะทีจ่ ะเปดออกไดโดยใชเครือ่ งมือเทานัน้
ข) อยาลัดวงจรเซลลหรือแบตเตอรี่ อยาจัดเก็บเซลลหรือแบตเตอรี่แบบละเลยโดยขาดความระมัดระวังในกลอง
หรือในลิน้ ชัก ทีอ่ าจทำใหเกิดการลัดวงจรซึง่ กันและกัน หรือลัดวงจรกับวัสดุนำไฟฟา
ค) อยานำเซลลหรือแบตเตอรีอ่ อกจากหีบหอจนกวาจะตองการใชงาน
ง) อยานำเซลลหรือแบตเตอรีเ่ ขาใกลความรอน หรือไฟ หลีกเลีย่ งการจัดเก็บทีไ่ ดรบั แสงแดดโดยตรง
จ) อยาใหเซลลหรือแบตเตอรีไ่ ดรบั การช็อกทางกล
ฉ) ในกรณีทเี่ ซลลมกี ารรัว่ ซึม อยาปลอยใหของเหลวสัมผัสกับผิวหนังหรือตา หากมีการสัมผัสใหลา งสวนทีส่ มั ผัสดวยน้ำ
จำนวนมากและปรึกษาแพทย
ช) ตองออกแบบบริภณ
ั ฑใหไมอาจสอดเซลลหรือแบตเตอรีท่ ไี่ มถกู ตองได และควรมีการทำเครือ่ งหมายขัว้ ไฟฟา
อยางชัดเจน ใหสงั เกตการทำเครือ่ งหมายขัว้ ไฟฟาบนเซลล แบตเตอรี่ และบริภณ
ั ฑอยเู สมอเพือ่ ใหมนั่ ใจวาใชงาน
ไดถูกตอง
ซ) อยานำเซลลจากผทู ำตางกัน มีความจุไฟฟา ขนาด หรือแบบทีแ่ ตกตางกันไปใสปะปนกันในแบตเตอรี่
ฌ) ใหพบแพทยทนั ทีทมี่ กี ารกลืนเซลลหรือแบตเตอรี่
ญ) ใหปรึกษาผทู ำเซลลหรือแบตเตอรีเ่ กีย่ วกับจำนวนสูงสุดของเซลลทจี่ ะประกอบเปนแบตเตอรี่ และวิธที ปี่ ลอดภัย
ทีส่ ดุ ในการตอเซลลเขาดวยกัน
ฎ) ควรจัดใหมเี ครือ่ งประจุไปพรอมกับบริภณ
ั ฑแตละเครือ่ ง ควรจัดใหมคี มู อื การประจุทสี่ มบูรณใหพรอมกับเซลล
และแบตเตอรีท่ ตุ ยิ ภูมทิ ขี่ าย
ฏ) เก็บเซลลและแบตเตอรีไ่ วในทีแ่ หงและสะอาด
ฐ) ทำความสะอาดขัว้ ตอของเซลลหรือแบตเตอรีด่ ว ยผาแหงและสะอาดเมือ่ ขัว้ ตอสกปรก
ฑ) จำเปนตองประจุเซลลหรือแบตเตอรีท่ ตุ ยิ ภูมกิ อ นการใชงาน ใหอา งอิงตามคมู อื การใชเซลลหรือแบตเตอรีข่ องผทู ำ
และใชวธิ ปี ระจุใหถกู ตอง
ฒ) อยาคงเซลลและแบตเตอรีท่ ตุ ยิ ภูมไิ วบนทีป่ ระจุเมือ่ ไมไดใชงาน
ณ) หลังจากทีจ่ ดั เก็บไวเปนเวลานาน อาจมีความจำเปนตองนำเซลลหรือแบตเตอรีม่ าประจุ และปลอยประจุหลายครัง้
เพือ่ ใหมสี มรรถนะสูงสุด
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ด) เซลลหรือแบตเตอรีท่ ตุ ยิ ภูมจิ ะใหสมรรถนะสูงสุดเมือ่ ทำงานทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ ง
ต) เก็บรักษาเอกสารเดิมของเซลลและแบตเตอรีไ่ วเพือ่ อางอิงในอนาคต
ถ) เมื่อมีการกำจัดเซลลหรือแบตเตอรี่ทุติยภูมิใหแยกเซลลหรือแบตเตอรี่ที่มีระบบไฟฟาเคมีที่แตกตางกันออก
จากกัน
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ภาคผนวก ข.
(ขอแนะนำ)
คำแนะนำสำหรับผใู ช

รายการขางลางนีเ้ ปนรายการของคำแนะนำทัว่ ไปทีด่ อี ยางคราวๆทีผ่ ทู ำบริภณ
ั ฑตอ งจัดเตรียมใหกบั ผใู ช
ก) อยาถอด เปด หรือยอยเซลลหรือแบตเตอรีท่ ตุ ยิ ภูมิ
ข) อยานำเซลลหรือแบตเตอรีเ่ ขาใกลความรอน หรือไฟ หลีกเลีย่ งการจัดเก็บทีไ่ ดรบั แสงแดดโดยตรง
ค) อยาลัดวงจรเซลลหรือแบตเตอรี่ อยาจัดเก็บเซลลหรือแบตเตอรี่แบบละเลยโดยขาดความระมัดระวังในที่ซึ่ง
อาจทำใหเกิดการลัดวงจรซึง่ กันและกัน หรือลัดวงจรกับโลหะอืน่
ง) อยานำเซลลหรือแบตเตอรีอ่ อกจากหีบหอจนกวาจะใชงาน
จ) อยาใหเซลลหรือแบตเตอรีไ่ ดรบั การช็อกทางกล
ฉ) ในกรณีทเี่ ซลลมกี ารรัว่ ซึม อยาปลอยใหของเหลวสัมผัสกับผิวหนังหรือตา หากมีการสัมผัสใหลา งสวนทีส่ มั ผัสดวย
น้ำจำนวนมากและปรึกษาแพทย
ช) อยาใชเครือ่ งประจุนอกเหนือจากทีจ่ ดั ใหมสี ำหรับใชกบั บริภณ
ั ฑทกี่ ำหนดไว
ซ) ใหสงั เกตเครือ่ งหมายบวก (+) และเครือ่ งหมายลบ (-) บนเซลล แบตเตอรี่ และบนบริภณ
ั ฑ และตองมัน่ ใจวา
ใชงานไดถูกตอง
ฌ) อยาใชเซลลหรือแบตเตอรีใ่ ดๆทีไ่ มไดรบั การออกแบบใหใชกบั บริภณ
ั ฑ
ญ) อยานำเซลลทมี่ ผี ทู ำ ความจุไฟฟา ขนาด หรือแบบแตกตางกันไปใสปะปนกันในอุปกรณ
ฎ) เก็บเซลลหรือแบตเตอรี่ใหพนจากการเอื้อมถึงของเด็ก
ฏ) ใหพบแพทยทนั ทีทมี่ กี ารกลืนเซลลหรือแบตเตอรีล่ งไป
ฐ) ใหซอื้ เซลลหรือแบตเตอรีท่ เี่ หมาะสมกับบริภณ
ั ฑเทานัน้
ฑ) เก็บเซลลและแบตเตอรีไ่ วในทีแ่ หงและสะอาด
ฒ) ทำความสะอาดขัว้ ตอของเซลลหรือแบตเตอรีด่ ว ยผาแหงและสะอาดเมือ่ ขัว้ ตอสกปรก
ณ) จำเปนตองประจุเซลลหรือแบตเตอรีท่ ตุ ยิ ภูมกิ อ นการใชงาน ใหใชเครือ่ งประจุทถี่ กู ตองและอางอิงตามคมู อื ของ
ผทู ำหรือคมู อื บริภณ
ั ฑสำหรับวิธกี ารประจุทเี่ หมาะสม
ด) อยาคงแบตเตอรีใ่ หมกี ารประจุไวเมือ่ ไมไดใชงาน
ต) หลังจากทีจ่ ดั เก็บไวเปนเวลานาน อาจมีความจำเปนตองนำเซลลหรือแบตเตอรีม่ าประจุ และปลอยประจุหลายครัง้
เพือ่ ใหไดสมรรถนะสูงสุด
ถ) เซลลหรือแบตเตอรีท่ ตุ ยิ ภูมจิ ะใหสมรรถนะสูงสุดเมือ่ ทำงานทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ งปกติ
ท) เก็บรักษาเอกสารเดิมของผลิตภัณฑไวเพือ่ อางอิงในอนาคต
ธ) ใชงานเซลลหรือแบตเตอรีเ่ ฉพาะทีไ่ ดถกู กำหนดใหใชเทานัน้
น) ใหนำแบตเตอรีอ่ อกจากบริภณ
ั ฑเทาทีท่ ำไดทกุ ครัง้ เมือ่ ไมไดใชงาน
บ) กำจัดทิง้ อยางเหมาะสม
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