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¿Las bateries de liti ja son més barates que
les bateries de plom?
Podria ser que adquirir un carretó elevador amb
bateries de liti li surti més barat que adquirir-lo
amb bateries de plom, tot y que el preu a pagar en
el moment de la compra sigui sempre inferior per
un carretó elevador amb bateria de plom.
Igualada a 27 de novembre de 2021.

Considerant un exemple pràctic, imaginem que em de
adquirir una carretó elevador amb capacitat per 1.500
Kg., que tindrà una activitat en dos torns de 6,5 hores
diàries.

Es proposaria un carretó elevador amb una bateria de
plom de 48 V 600 Ah, que ens garantirà capacitat de
bateria suficient per a treballar les 6,5 hores. En el PVP
de la màquina, el preu corresponent a la bateria serà de
entre 4.000,00 i 6.000,00 €.

La bateria de plom te uns 2.000 cicles de vida
útil. Cada cicle correspon a cada vegada que
s’endolla per a carregar-la.

Aquesta bateria tindrà uns 1.300 cicles de carrega descarrega en optimes condicions, però la bateria serà útil
fins aproximadament uns 2.000 cicles de carrega descarrega. Un cicle de carrega en una bateria de plom correspon a cada vegada que l’endollem per a carregar,
estigui la bateria al 60% de carrega, al 40% o al 25%. Per
el càlcul de la bateria i les hores de feina tenim la sort
de que cada dia consumirem entre un 70 i un 75% de la
carrega disponible, per el que un cicle de carrega descarrega serà equivalent a un dia de feina.

Considerant que cada any tindrem uns 250 dies hàbils,
la bateria ens durarà 8 anys sempre que li donem un
tracte adequat de manteniment, com rebliment d’aigua
continuat evitant vessaments, no desendollar-la a mix
cicle de carrega i no posar-la a carregar fins que estigui
entre un 70 i un 75% de descarrega. Per exemple, si es
queda sense aigua la bateria pot esta inoperativa en
menys de un any encara que ho detectem i ho corregim, el mal ja esta fet.
També es podria proposar un carretó elevador amb
una bateria de liti de 48V 404 Ah, que endollant-la
aprofitant les parades entre feines ens mantindrà el
carretó sempre operatiu; de les 16 hores dels dos torns
el carretó esta parat 9,5 hores, quan en tindrà prou
amb estar 3,5 hores endollat -i no cal que siguin seguides- per a recuperar tota la carrega. En el PVP de la
màquina, el preu corresponent a la bateria serà entre
8.000,00 i 12.000,00 €

La bateria de liti te uns 6.000 cicles de vida
útil. Cada cicle correspon a una carrega del
100% de la capacitat o diverses carregues que
representin la carrega del 100% de la bateria.

Aquesta bateria tindrà uns 3.000 cicles de vida en
optimes condicions, però serà operativa fins a uns
6.000 cicles de vida. Un cicle de carrega en una bateria de liti correspon a la carrega complerta del
100% de la seva capacitat.
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Axis, si fem tres carregues, una del 40%, un altre del
40% i un altre del 20%, comptarà com un únic cicle.
Considerant que cada any tindrem 250 dies hàbils, i que
-sense considerar el major aprofitament energètic de
les bateries de liti de fins un 15% sobre les de plomcada dia de feina correspondrà a 1 cicle més 1/3 de
cicle de carrega de la bateria de liti, farem 333 cicles
anuals, la bateria durarà 18 anys. Al tractar-se de una
bateria sense necessitat de manteniment i poder-se
endollar i desendollar de carrega a necessitat sense respectar el cicles carrega descarrega, no la podran malmetre i tindrà l’estalvi afegit del temps de manteniment
i de l’aigua destil·lada.

Considerant aquestes dades, per a mantenir operatiu el
carretó elevador amb bateria de plom durant 18 anys
haurem necessitat 2 bateries de plom més el consum
d’aigua destil·lada del període -sempre que ho haguem
fet tot be-. Quan comparem preus de un i l’altre, al carretó amb bateria de plom li haurem de afegir 6.000,00 €
de la segona bateria més un consum d’aigua destil·lada
de uns 290,00 € anuals (5.220,00 €), un total de
11.220,00 € afegits al preu de compra. Hi ha més costos
ocults, com el temps del manteniment de la bateria o el
preu de una bateria de plom usada -que anirà a reciclatge- comparat amb el de una bateria de liti usada que
encara serà útil per aplicar en instal·lacions fotovoltaiques domestiques com exemple.
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El PVP més elevat de un carretó elevador amb
bateria de liti es més barat que un PVP menor
de un carretó elevador amb bateria de plom.

Serà en aquest cas més barat comprar un carretó amb
bateria de liti que tingui un PVP de fins a 11.000,00 €
més elevat que el carretó amb bateria de plom.
Si tenim la seguretat de que la bateria de plom no serà
tractada correctament escurçant considerablement els
cicles de vida, seria més barat un carretó amb bateria
de liti que tingues fins un PVP molt més elevat, només
cal anar sumant els 6.000,00 € que ens costarà cada
bateria que tinguem de substituir.

Quan no estem pensant en la adquisició del carretó elevador, sinó en un renting o lloguer a llarg termini, caldrà assegurar-se que la financera o el llogador consideren també els costos ocults, i tot hi axis si el renting de
un carretó elevador amb bateria de liti es superior en
preu al de un carretó amb bateria de plom, que en la
majoria dels casos es axis -l’aigua destil·lada l’estalviareu igualment-, cal avaluar el risc de que malmetem la
bateria, que anirà al nostre càrrec perquè serà fruit de
un maltracta o de falta de manteniment que per contracte no esta contemplat en el renting o lloguer.

