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Perspektywy wprowadzenia samochodów elektrycznych i związane z tym        
szanse i zagrożenia 

 
Od kilkunastu lat zauważa się w krajach wysokorozwiniętych znaczące zmiany          

zachodzące na rynku motoryzacyjnym. Poszczególne kraje, wspierane przez różne regulacje          

prawne, inwestują coraz więcej w produkcję samochodów elektrycznych oraz w zasilające je            

baterie. Elektromobilność ma jednakże zarówno zwolenników jak i przeciwników, w zakresie           

użytkowania takiego pojazdu oraz jego wpływu na środowisko. Zastanówmy się czy           

rzeczywiście auta elektryczne są pojazdami, które mają niewielki wpływ na nasze           

środowisko. 

Analizując powyższy problem należy podzielić cykl życia takiego pojazdu na trzy           

etapy:  

1. produkcja pojazdu oraz baterii zasilającej 

2. okres użytkowania 

3. utylizacja pojazdu i baterii zasilającej 

                            

Odnosząc się do pierwszego punktu, niekorzystny wpływ produkcji samego         

samochodu elektrycznego na środowisko jest porównywalny do produkcji pojazdów         

benzynowych czy też dieslów. Jednakże auta elektryczne napędzane są specjalną baterią,           

której wytworzenie jest szczególnie szkodliwe pod względem ekologicznym. Podczas         

produkcji 1 kWh pojemności akumulatora, emitowane jest prawie 200 kg dwutlenku węgla.             

Według niemieckiej agencji Berylls Strategy Advisors samochód elektryczny zrówna swój          

ślad węglowy do poziomu samochodów spalinowych, dopiero po przejechaniu 150 tysięcy           

kilometrów.1 Należy zwrócić uwagę, że ze względu na relatywnie niewielki zasięg i często             

nieprzekraczającą 150km/h prędkość, dużo samochodów elektrycznych nie osiągnie takiego         

wyniku bo wcześniej się zestarzeją i zostaną zutylizowane. Efektem tego będzie negatywny            

wpływ na środowisko w porównaniu do aut spalinowych.2  

Problematyczne jest również szybkie zużywanie baterii, które po kilku latach nadają           

się do wymiany. Kiedy dodamy do siebie emisję dwutlenku węgla z produkcji dwóch takich              

akumulatorów okazuje się, że otrzymamy 12,6 ton dwutlenku węgla, co w porównaniu do             

samochodu benzynowego jest to tylko 5,6 ton co daje nam aż 7 ton różnicy.3 

1 https://zmienimyswiat.pl/2020/01/13/czy-samochody-elektryczne-sa-ekologiczne/, 18.10.2020 
2 https://www.motofakty.pl/artykul/elektryczne-nie-jest-ekologiczne.html, 18.10.2020 
3 https://www.motofakty.pl/artykul/elektryczne-nie-jest-ekologiczne.html, 18.10.2020 
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Jeżeli konstruktorom udałoby się znacząco zwiększyć zasięg pojazdów elektrycznych         

na jednym ładowaniu, oraz zwiększyć żywotność baterii, miałoby to kolosalny wpływ na            

wzrost ich popularności i pozytywny wpływ na ekologię.  

 

Użytkowanie pojazdu elektrycznego ma niewątpliwie wiele zalet. Nie wytwarzają one          

hałasu, który zwłaszcza w dużych miastach jest bardzo szkodliwy dla mieszkańców. Średni            

koszt przejechania 1Km jest wielokrotnie niższy od aut spalinowych, a brak emisji spalin i              

gazów cieplarnianych podczas jazdy dla wielu użytkowników jest najważniejszym plusem.          

Należy jednak pamiętać, że produkcja prądu potrzebnego do ładowania akumulatorów          

przebiega nie zawsze z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Produkcja energii          

elektrycznej w Polsce jest niestety głównie oparta na źródłach kopalnych, bardzo           

szkodliwych dla środowiska. Stanowi to jedną z przeszkód dla wzrostu zainteresowania           

takim napędem. Inaczej jest w krajach, które masowo wykorzystują energię słoneczną czy            

też wiatrową. Jedynie przewaga produkcji energii w oparciu o odnawialne źródła jest w stanie              

wspierać rozwój produkcji aut elektrycznych. 

Nie bez znaczenia dla elektromobilności jest czas i łatwość ładowania baterii. Można            

to zrobić we własnym domu podłączając samochód do gniazdka sieciowego – idealnie            

zasilanego przy udziale instalacji fotowoltaicznej lub też skorzystać ze stacji szybkiego           

ładowania, gdzie 80% energii odzyskamy już po 45 minutach ładowania.4 Kraje, które            

poważnie myślą o wzroście sprzedaży aut elektrycznych inwestują w rozwój sieci punktów            

szybkiego ładowania dostępnych na parkingach, w zakładach pracy czy też na stacjach            

benzynowych. Powszechny dostęp do takich stacji jest moim zdaniem warunkiem          

niezbędnym dla masowego zainteresowania kupujących nowe samochody. 

 

Dużym obciążeniem dla środowiska jest w szczególności ostatnia faza cyklu życia           

pojazdu elektrycznego, czyli utylizacja. W porównaniu do aut benzynowych emisyjność jest           

dwukrotnie wyższa, co jest wynikiem pochłaniania energii podczas odzysku i recyklingu           

metali z akumulatora. W badaniu, przeprowadzonym przez Low Carbon Vehicle Partnership,           

uwzględniono również emisję elektrowni produkujących prąd do ładowania akumulatorów.5 

Jednakże należy podkreślić, że obecnie wprowadzane są coraz to nowsze rozwiązania           

umożliwiające korzystniejszą utylizację baterii. Do niedawna była możliwość utylizacji baterii          

do poziomu 50%, natomiast dzięki wykorzystaniu hydrometalurgicznego procesu jedna z          

fińskich firm zwiększyła odzysk aż do 80% baterii. Powyższy proces pozwala odzyskać z             

4 
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akumulatora kobalt, mangan, nikiel i lit, które można ponownie zastosować przy produkcji            

akumulatorów.6 

 

Analizując wszystkie za i przeciw uważam, że auta elektryczne to przyszłość.           

Koncerny samochodowe inwestują ogromne pieniądze w ich rozwój, sprawiając że są to            

pojazdy najbardziej zaawansowane technologicznie w ich ofertach. Wzrost sprzedaży aut          

elektrycznych hamuje ich ciągle wysoka cena zakupu oraz dużo mniejszy, od obecnie            

produkowanych samochodów spalinowych, zasięg. Wraz z postępem i ciągłym         

udoskonalaniem produkcji te różnice będą się jednak zacierały doprowadzając z czasem do            

powszechnej dostępności ‘elektryków’, co potwierdzają prognozy zapotrzebowania na        

akumulatory.7 

 

6 
https://www.kierunekenergetyka.pl/artykul,62626,skuteczny-recykling-baterii-samochodow-elektrycznych.htm
l, 18.10.2020 
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