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Резюме
Днес една от най-големите проблеми на човечеството е ограничена
наличност на природни енергийни ресурси (нефт, газ, въглища) и във връзка
с активния растеж от населението на Земята, консумацията на ресурсите
само се увеличава, за това този проблем става все по-актуален. Тъй като
транспорта

потребява

най-големия

дял

от

енергийните

ресурси,

преминаването към екологичните транспортни средства, които използват
алтернативните източници на енергия, би могло да реши този проблем.
Електромобилът е предназначен да бъде такъв транспорт.
Ключови

думи:

енергийни

ресурси,

екологичен

транспорт,

електромобил

Abstract
Today, one of the biggest problems of humanity is limited availability of
natural energy resources (oil, gas, coal) and in conjunction with the active growth
of the world population, the consumption of resources only increases, this
problem becomes more urgent. Since transport consumes the largest amount of
energy resources, the shift to ecological vehicles that use alternative energy
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sources could solve this problem. The electric vehicle is intended to be such
transport.
Keywords: energy resources ecological transport electric car.

Въведение
Живота на човечеството е невъзможен без енергия. Ние сме свикнали
да ползваме като източници на енергия природните ресурси – въглищата,
газта, нефтът. Обаче техните ресурси в природата са ограничени. И рано или
късно ще настъпи ден, когато те ще свършат.
В епохата на индустриалната икономика минералните ресурси (нефт,
газ, въглища) бяха като фундамент на икономическата сила на държавата и
станаха предпоставка за развитието и растеж на промишлеността. Големите
енергетически корпорации оказаха пряко влияние на политиката, дори и на
външната политика, определяйки много често посоката за държавите. Сега,
когато света стои на прага на промените, възобновяемите източници на
електроенергия се превърнаха от нещо екзотично в пълен елемент на
ежедневния живот.
Транспортът е основен консуматор на нефтът. «Сега, за да стане
третата промишлена революция, не стига само едно – транспорт.» - пише
Джереми Рифкин. 1 През 1973 година в този сектор е било изгорено 45,4
процента от произведеното световното черното злато, а през 2012 година
неговия дял вече станал на 63,7 процента. Електроенергетиката

—

второстепенен пазар за нефтът, затова разпространяването на енергетиката
не става за съществена заплаха. Проблемите идват от другата страна.
Оптимистичните прогнози за бъдещето потребяване на нефтът,
издавани от асоциациите на страните износителки на петрол, от
1

Рифкин Д. Третья промышленная революция: Как горизонтальные взаимодействия меняют
энергетику, экономику и мир в целом. Альпина Паблишер, 2014.
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международната агенция за енергия, от аналитиците на петролните
компании,

основават

се

върху

само

една

ключова

хипотеза:

благосъстоянието на гражданите на Китай и Индия ще расте, от тука следва,
че те ще купуват коли, а световната петролна индустрия ще получи стотици
милиони нови клиенти.
Прогноза на ОПЕК обещава умерен световен растеж на ползването на
нефт както в средносрочна (до 2019 година), така и в дългосрочна (до 2040
година) перспектива главно за сметка на развиващите се пазари, защото
търсенето на нефт в държавите на «златния милиард» е висок няколко
десетилетия. Както полагат аналитиците на петролния гигант Exxon, от 2010
до 2040 година употребяването на петрола в транспортния сектор на
държавите OECD (32 държави) ще се намали на 10 процента. В същото
време в останалите държави употребяването трябва да се увеличи двойно.
Повече от половината на растежа на световния пазар в този период ще бъде
осигурено съвместно от Китай и Индия.
В същото време има и други гледни точки, и други тенденции. «Ние
[човечеството], без съмнения, ще сменим нефтът в обхвата на наземния
транспорт на електричество и горивни елементи. Въпроса е само в това, за
колко време ще стане - 20 или 40 години», — говори Джереми Грентам,
един от най-големите инвестиционни мениджъри в света. Вече и днес, на
нашите очи електромобилите и колите на горивни елементи (fuel cells)
почват сериозно да изместват двигателите на вътрешно изгаряне.
Какво е електромобил?
Това е автомобил, който се привежда в движение от електрически
двигател, акумулаторите на който се зареждат от електрическата мрежа».
Различават «чисти» електромобили, при които източник на движение стават
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само електродвигатели (plug-in), и «хибридни», съчетаващи в себе двигатели
на вътрешно изгаряне и електрически (plug-in hybrids).
Електромобил, звучи много модерно и иновационно, но той се появи
не вчера, а дори и по-рано от колите с ДВГ – първия електромобил е бил
събран още през 1849 година. През 1900 година в САЩ електромобилите
бяха 38% от общото количество на коли, бензиновите – само 22%,
останалите бяха с парни двигатели. През 1910 година в Ню-Йорк бяха около
70 хиляди такси с електродвигатели. И поне, че има популярна хипотеза за
заговор от петролните компании за «убиването» на електромобила, първо,
Великата депресия приложи за това ръка, а после и Втората Световната
война. (Предишния живот на електромобилите хубаво демонстрира
историята на компанията Detroit Electric, между другото, през 2008 година
тази легендарната марка я възроди съвместната китайско-американската
фирма).

По

време

на

войната

да

се

поддържаше

обслужващата

инфраструктура за колите с ДВГ е било много по-лесно, отколкото за
електромобилите, за това да се смени нещо е било късно.
Освен това в електромобилите съществуваше проблем – много малък
обем на акумулаторите. Този проблем, вероятно би бил много актуален, ако
не се е започнало интензивното развитие на мобилните уреди (лаптопите,
телефоните и другите приспособления), които са довели към революцията в
производството на акумулаторите. Но точно самата иновационната част от
електромобила – акумулатора, съставлява най-голяма част от неговата цена,
а, обратно, производството и експлоатацията на самия електромобил
предполага много по-ниски разходи, защото направата му е много по-лесна,
отколкото колите с ДВГ.
Експлоатация на електромобила – въпреки на външното сходство и
аналогичните регулиращи органи, експлоатацията на електромобилите
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съществено се различава от експлоатацията на колите с двигател на
вътрешно изгаряне. Точно тези експлоатационни проблеми сдържаха
масовата употреба на електромобилите, които са:
•

високата цена;

•

ограничената автономия;

•

значително време за зареждане на акумулаторите.

Високата цена на електромобила в много случаи се определя от
цената на акумулаторната батерия. Въпреки на добрите експлоатационни
характеристики, литиево-йонната акумулаторна батерия е много скъпа за
произвеждане и освен това има ограничен ресурс (5-7 години). Това всичко
налага разработката на нови източници на ток (горивни елементи), на
способите за икономия на енергия (суперкондензатори, маховици),
подобряването на конструкцията на акумулаторните батерии (литиевополимерни акумулатори).
Оперативните разходи на съдържането на електромобила значително
са по-ниски (в 3-4 пъти) от разходите за съдържане на лека кола с ДВГ и
зависими са, основно, от цената на електроенергията. Експлоатацията на
електромобилите

икономически

е

изгодно

в

държавите,

в

които

произвеждането на електроенергия в малка степен зависи от изкопаемите
горива.
Един

от

най-сериозните

проблеми

при

експлоатацията

на

електромобила е неговата невисока степен на автономност. Дължината на
прокарания път без зареждане на електромобила зависи от много фактори:
от капацитета на акумулаторната батерия, характера и условията на
движението,

стила

на

воденето

и

степента

на

използването

на

спомагателните системи. За сега средното разстояние при използването на
електромобила съставлява около 150 км при скоростта на движение 70 км/ч.
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При по-голяма скорост разстоянието рязко се намалява, например, при
скоростта 130 км/ч (нормална магистрална скорост) разстоянието е вече 70
км. Поради това електромобила се позиционира като транспортно средство
за градските пътувания.
Модерните

технологии

позволяват

да

се

качи

степента

на

автономност на електромобила до 300 км и повече, от тях можем да
отбележим системата за регенеративно спиране (възвръща до 30% от
изразходваната енергия), акумулаторите с висок капацитет, електронното
оптимизиране на процесите за движение.
Основният атрибут при експлоатацията на електромобили се явява
необходимостта от периодичното зареждане на акумулаторната батерия,
което отнема доста време. Решаването на този проблем се извършва по
няколко посоки:
•

нормалното

зареждане

на

акумулаторната

батерия

(осъществява се от домакинската електрическа мрежа с мощност 3-3,5 кВт,
предполага установяването на електромобила на специален зареждащ уред,
продължителността на пълното зареждане на батерията е около 8 часа);
•

бързо зареждане на акумулаторната батерия (произвежда се на

специални станции с мощност до 50 кВт, продължителността на
зареждането е 30 минути и до 80% на капацитета на батерията);
•

замяна на разредената акумулаторната батерия на пълно

заредена (изпълнява се автоматически на специални станции за замяна).
Реализирането на посочените

инструкции изисква развитие на

инфраструктурата (зареждащи и станции на замяна, места за паркиране),
стандартизацията на техничните решения и разработване на правила за
доставчици на услуги.
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Анализ на пазара на електромобили
Към септември на 2014 година в света е било продадено повече от
600 хиляди на електромобили, също и plug-in хибриди. Към края на
годината техния брой стигна вече до 740 хиляди. 2 В редица държави
електромобилите почнаха вече да заемат голям дял в продажбите на
транспортни средства. Например, в Норвегия през 2013 година този дял
състави 6,1 процента. А през 2014 годна дяла на електромобилите в
Норвегия стигна до впечатляващ показател - 20,3%. Засега всяко пето
транспортно средство, регистрирано в тази скандинавска държава, има
електрически двигател. Станало е това само с усилие на самото
правителство. При купуването на електромобил не се взема данък, на
собствениците на такива коли се предоставя безплатно ползване с платените
пътища, а също и паркиране в центъра на големите градове.
По прогнозите на Международната енергетична агенция към 2020
година електромобилите щели да заемат два процента от дяла на световния
парк на леките коли, което с цифри се представя като 20 милиона единици.
Центъра за изследване на автотранспорта в Института Хелзенкирхена
(Германия) смята, че към 2025 година в Европа ще се продават само
електромобили и коли с хибридни двигатели.
Швеция възнамерява към 2030 година да осигури стопроцентния
преход към транспорта на невъглеродни видове на горива — речта върви за
електромобили и коли на биодизел. Към 2040 година 75 процента от
километри, прокарани от лек транспорт, ще паднат на електромобилите.
Бързото разпространение на електротранспорта потвърждава и този факт, че
количеството на станции за зареждане на електромобили в Япония вече е
надминало числото на петролните станции.
2

Эра электромобилей наступит в 2018 году. Что будет с ценами на нефть? – http://smartlab.ru/blog/249949.php (14.11.2015).
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В отговор на недоволство на консуматорите за дългите срокове за
зареждане на електромобилите бяха създадени и развиват се станции за
бързо зареждане, които позволяват да се зареждат акумулатори в десет пъти
по-бързо, отколкото от електрическа мрежа в къщи. През декември месец на
2014 година в Европа тръгна проект ELECTRIC (European Long-Distance
Electric Clean Transport Road Infrastructure Corridor), който осигурява
построяването на 155 модерни станции за бързо зареждане на основните
магистрали,

свързващи

Швеция,

Дания,

Холандия

и

Германия.

Производителите на автомобили BMW и Volkswagen обединиха своите
усилия за строителство на мрежа от станции за бързо зареждане, свързващи
Западното и Източното крайбрежие на САЩ. Според В. Сидорович, към
2030 година електрически станции за зареждане на електрически превозни
средства и превозни средства с горивни клетки ще се появят почти
навсякъде.3
Нататъшния растеж на пазара на електромобили в много зависи от
развитието на акумулаторните технологии. Днес основен вид на батерии,
прилаганите в електромобилите, са литиево-йонни (Li-Ion) акумулатори и
неговите подвидове. Те отдавна са известни, постоянно се усъвършенстват,
стават

по-леки,

мощни,

по-евтини,

качва

се

достъпността

на

електромобилите за купувачите. Всяка година цената на литиево-йонни
батерии пада до 14-16%. 4 Цената на «горивното приспособление», иначе
акумулатор, с помощта на който се привежда в движение електродвигателя,
става много важен фактор за цената на самия електромобил, а също и за
неговата конкурентоспособност, и тука ние наблюдаваме многообещаващи
тенденции.
3

Сидорович В. Мировая энергетическая революция: Как возобновляемые источники энергии изменят
наш мир. Альпина Паблишер, 2015.
4
Как солнечная энергия может победить империю ископаемого топлива к 2030 году. –
http://dobroum.com/2014/12/11/fossil_fuel_disruption/ (14.11.2015).
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По-специално,

прогнозира

се,

че

големи

инвестиции

в

производството на литиево-йонни акумулатори, осъществявани от Илон
Маск (бранд Tesla) и от другите производители, ще подтикнат намалението
на цените на батериите двойно към 2020 година. Консултиращата компания
McKinsey през 2012 година прогнозираше намалението на цената от 500-600
до 200 долара за киловат-час към 2020 година (на американския пазар
електромобила става абсолютен конкурент на традиционния петролен
транспорт при цената примерно 250 долара за киловат-час). Между другото,
към това ниво на цени производителите се стремят и сега, а Илон Маск
говори, че възможно е да се стигне до нивото на цена в 100 долара по-рано
от 2020 година.
Испанската компания Graphenano разработила е акумулатори, които
на 77 процента са по-евтини и по-леки от ползваните днес, те осигуряват
ресурс на 1000 километри и при това се зареждат само десетина минути.
Бързото развитие на акумулаторните технологии в автомобилната
индустрия също подтиква растежа на пазара за системи на битово и
промишлено съхраняване на енергия, освен това, конвертира автомобила в
съставна част от бъдещата

енергетичната система. «Към 2030 година

станции за зареждане на електромобили и автомобили на горивни елементи
ще има навсякъде и те ще образуват разпределена инфраструктура за
получаване на енергия от електрическата мрежа и нейното завръщане».
Обаче, да се върнем към прогнозите на развитието на пазара за нефт
и хипотезата за бързото развитие на азиатския сегмент, ще отбележим, че
ръководството на Китай и китайски народ много са разтревожени от
екологичните проблеми на държавата. Китайското правителство прилага
значителни усилия за стимулиране на използването на чист транспорт. Това
са и данъчните намаления, и допълнителния данък на петрол и субсидии на
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гражданите за покупка на електромобили (до 10 хиляди долари на
автомобил).
Китай планира да доведе количеството на електромобили до 500
хиляди през 2015 година и до 5 милиона към 2020 година. Днес по пътищата
на Китай карат примерно 150 милиона двуколесни транспортни средства с
електродвигатели. Почвайки от 2016 година 30 процента на държавните
покупки на автотранспорт ще отиват на електромобили. В мрежата, която
към края на 2015 година трябва да състои от 400 хиляди станции за
зареждане на електромобили, вкарват се десетки милиарди с долари на
държавните инвестиции. Своята мрежа на електрозареждащи станции строи
в Китай и Tesla.
Другия

азиатския

гигант,

Индия,

също

планира

да

развие

енергетиката и алтернативния транспорт. В настоящето време действа
държавен план, който разглежда реализирането на 6-7 милиона на
електромобили до 2020 година.
Проблемът за масов преход към електромобилите
Ще допуснем, че предположенията на експертите ще се сбъднат към
2020 година, и цената на акумулаторите (и на електромобилите) ще падне.
Електромобила

ще

стане

икономически

изгоден

за

купувачите,

инфраструктурата на зарядните станции ще се разрасне, а самите държави
законодателно ще способстват на разпространяването на този вид
транспорт. Електромобилите напълно ще заместят петролните автомобили.
Ще реши ли това проблемата за недостига на горивните ресурси

и

замърсяването на околната среда?
Автомобилния експерт на международната организация Greenpeace
Волфганг Лобек (Wolfgang Lobeck) каза на 12 април на конгреса, че в
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реалността електромобила замърсява околната среда много повече,
отколкото колите с двигател на вътрешно изгаряне.
Алтернативните източници засега осигуряват незначителния дял от
общия обем на електроенергия, потребявана от електромобили. Основната
част от енергия (около 70%) в света изработват ТЕЦ, които работят на нефт,
газ и въглища. По такъв начин централите ще изразходват ресурсите с поголям темп за осигуряване на новия вид транспорт. И ако да пресметнем на
всеки километър от пътя на електромобила изхвърляните при работата на
ТЕЦ в атмосферата обемите на въглекиселия газ, баланса ще излезе
разочароващ, много по-лош, отколкото при най-икономичните двигатели с
вътрешно горене.
В процеса на преструктуриране на националните енергетики от
условия на ограничени конвенционални ресурси към производство на
енергии и горива от възобновяеми енергийни източници. Оптималното
използване на енергийните ресурси, предоставени от възобновяеми
енергийни източници, е средство за достигане на устойчиво енергийно
развитие и минимизиране на вредните въздействия върху околната среда от
дейностите в енергийния сектор. Произведената енергия от възобновяеми
енергийни източници е важен показател за конкурентноспособността и
енергийната независимост на националните икономики.5
Заключение
Електрическия автомобил, искаме ние това или не, става безусловно
и неизбежно бъдеще за автомобилната промишленост, при това найблизкото бъдеще. Мнозина производители по целия свят инвестират
значими средства в разработването на електромобили, за което подтиква
5

Банкова. И. Възможности за опазване на околната среда и постигане на устойчиво развитие на
общините чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност. Европейски практики и национални
рефлексии в планирането. 24-25 април 2015 г. Международна юбилейна научно-практическа
конференция на СА „Д. А. Ценов” – Свищов. 2015.

11

постоянният растеж на цената на петролните продукти, необходимостта от
намаляването на изхвърлянето на вредните емисии от автомобилите, а също
и развитието на уредите за съхранение на енергия, технологиите за
енергопотребяването.
Разпространяването на електромобилите ще може само да премести
дима и шумовото замърсяване извън градовете, където се намират ТЕЦ, но
няма да реши проблемът за липсата на енергийните ресурси.
За решаването на този проблем ще трябва да се приеме комплексно
решение за съкращаването на количеството от ТЕЦ, сменяйки ги на
алтернативни източници на енергия.
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