Zgodovina električnih avtomobilov
Zgodovina električnih avtomobilov sega v sredino 19. stoletja, izum avtomobila
pa se pripisuje različnim izumiteljem. Leta 1828 je Madžar Ányos Jedlik, ki je
izumil zgodnji tip električnega motorja, oblikoval avto, ki ga je poganjal takrat
novi tip motorja. Leta 1834 je Thomas Davenport v Vermontu izumil prvi
ameriški DC elektromotor.
Izum izboljšane baterijske tehnologije leta 1881 v Franciji, s prizadevanji Gaston
Plante in njegovega rojaka Camilla Raure, je končno odprla pot električnim
avtomobilom in njihovi širitvi v Evropi. Francija in Velika Britanija sta bili prvi, ki
sta podpirali njihov razvoj.
Pred izboljšavo motorja z notranjim izgorevanjem so električni avtomobili
dosegali mnoge rekorde v hitrosti in dosegu. Med najpomembnejšimi je rekord
100 km/h iz leta 1899. Kljub temu da je bil Thomas Davenport med prvimi, ki je
inštaliral električni motor v vozilo, se električni avto v klasičnem smislu ni razvil
vse do okoli leta 1891.

Slika: Lohner-Porsche Electric Coupe, leto 1899
Vir: Electric and Hybrid Cars, Curtis D. Anderson and Judy Anderson

Slika: Woods’ Victoria Hansom Cab, leto 1899
Vir: Electric and Hybrid Cars, Curtis D. Anderson and Judy Anderson

Slika: nemško električno vozilo, leto 1904
Vir: The German Federal Archive, www.wikipedia.org

Zaradi tehničnih omejitev je bila največja hitrost zgodnjih električnih
avtomobilov okoli 32 km/h. V začetku leta 1900 so kljub relativno majhni
hitrosti imeli električni avtomobili veliko prednosti pred svojimi konkurenti.
Niso povzročali vibracij, smradu in hrupa, povezanega z bencinskimi motorji. V
bencinskih motorjih je najtežji del vožnje predstavljalo menjavanje prestav;
tega električni avtomobili niso zahtevali. Električni avtomobili so bili popularni
med premožnejšimi strankami, ki so te avtomobile v glavnem uporabljale v
mestnem prometu, zato njihov doseg ni bil tako pomemben. Prednost
električnih vozil je bila tudi v tem, da za svoj zagon niso zahtevala ročnega
napora. Pri bencinskih motorjih so se na sprednjem delu nahajale ročice za
zagon motorja, kar je zahtevalo začetno silo. Električna vozila so se zaradi
enostavnega delovanja pogosto prodajala kot vozila, primerna za ženske.
Zgodnje električne avtomobile so celo imenovali »ženski avtomobili«.

Slika: Columbus Electric Coupe, leto 1912
Vir: Electric and Hybrid Cars, Curtis D. Anderson and Judy Anderson

Slika: Thomas Edison z električnim avtomobilom, leto 1913
Vir:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/EdisonElectricCar1913.j
pg
Na prelomu stoletja je 40 % ameriških avtomobilov poganjala para, 38 %
električna energija in 22 % bencin. Večina zgodnjih električnih avtomobilov je
bilo masivnih z ekstravagantno oblikovanimi šasijami in razkošno notranjostjo,
polno dragih materialov. Te avtomobile so proizvajali za visoke sloje zelo
bogatih kupcev, ki so se postavljali z lastništvom takšnih avtomobilov. Osnovni
modeli električnih avtomobilov so stali okoli $ 1,000 (danes približno $ 28,000),
povprečni so stali okoli $ 3,000 (danes okoli $ 84,000). Prodaja električnih
avtomobilov je dosegla vrhunec leta

Slika: Electric Victoria, leto 1902; Detroit Electric Roadster Model 46, leto 1915
Vir: Electric and Hybrid Cars, Curtis D. Anderson and Judy Anderson

Slika: Milburn Coupe, leto 1915; Detroit Electric Coupe, leto 1917
Vir: Electric and Hybrid Cars, Curtis D. Anderson and Judy Anderson

Slika: Polnjenje električnega avtomobila v Detroitu, leto 1919
Vir: Library of Congress, http://www.loc.gov/pictures/resource/cph.3b16781/

Prva svetovna vojna je v Veliki Britaniji in Evropi povzročila veliko
povpraševanje po električnih avtomobilih. Leta 1914 naj bi imela Evropa
približno 3200 električnih vozil (avtomobilov, avtobusov …). Komercialna
električna vozila so v glavnem proizvajali v Evropi. Varnost električnih vozil,
njihova preprosta oblika in enostavna vožnja so omogočale vožnjo tudi
neizkušenim, novim in mladim voznikom. Norveška in Švedska sta imeli na trgu
velik vozni park komercialnih električnih vozil in velik energetski potencial. Po
vojni sta predstavljali zelo obetavno tržišče, prav tako tudi Italija, ki je ustvarjala
električno energijo iz vodne energije.
Avstralija, Japonska, Mehika in Francija so izvažale električna vozila v velikem
številu. Predstavljala so svetlo prihodnost, saj je bilo po njih veliko
povpraševanje.
Po uspehu v začetku stoletja so električna vozila na avtomobilskem tržišču
začela izgubljati svoj položaj, kar je posledica vrste dogodkov. V 20-ih letih 19.
stoletja je bila zaradi izboljšanja cestne infrastrukture odprta pot med
ameriškimi mesti. Za uporabo teh cest so vozila potrebovala večji doseg, kot so
ga nudila električna vozila. Odkritje velikih zalog nafte v Texasu, Oklahomi in
Kaliforniji je privedlo do široke razpoložljivosti in dostopnosti do goriva. Zaradi
majhne hitrosti električnih vozil (ne več kot 24-32 km/h) in omejenega dosega
(50-65 km), je bila uporaba električnih vozil omejena na urbana okolja.
Avtomobili z bencinskim motorjem so lahko potovali hitreje in dlje kot
istovrstna električna vozila. Leta 1912 so postali avtomobili z bencinskim
pogonom lažje vozni, saj je Charle Kettering izumil vozilo, s katerim je odpravil
ročico za zagon bencinskega motorja. Zaradi dušilca zvoka, ki ga je leta 1897
izumil Hiram Percy Maxim, je tudi hrup postal znosen. Množična proizvodnja
vozil z bencinskim motorjem se je začela s Henrijem Fordom. Leta 1915 je
njegov avto stal 440 $ (danes okoli 10.000 $), leto kasneje celo manj, le 360 $
(danes le okoli 7.700 $). V nasprotju s tem se je cena podobnih električnih
avtomobilov še vedno povečevala. Leta 1912 je bila cena električnega
avtomobila približno 1.750 $ (danes okoli 42.000 $). Kako je Henry Ford uspel
ustvariti vodilni položaj na trgu? Ne z uporabo tehnologije, ampak boljšega
načina poslovanja. Razumel je naravo trga in sklepal, da v kolikor bodo ljudje na
cestah videvali več vozil znamke Ford, bolj si bodo te znamke želeli sami. Nizki
stroški proizvodnje avtomobilov in njihova dostopnost sta sprožili plaz
povpraševanja.
31. julija 1971 je električni avtomobil postal prvo vozilo, ki ga je človek vozil na
Luni, in s tem pridobil prepoznavo razliko od ostalih vozil. To je bilo »Lunar
Roving Vehicle« (lunarno vozilo),

ki je bilo prvič razporejeno v misijo Apollo 15. “Moon Buggy” sta razvili podjetji
Boeing in Delco Electronics.

Slika: Lunarno vozilo
Vir: http://en.wikipedia.org/wiki/Lunar_Roving_Vehicle
Čeprav je preteklo več let brez pozornosti javnosti, je energetska kriza v
sedemdesetih in osemdesetih letih privedla do ponovnega zanimanja za
električne avtomobile.
Zeleno gibanje v 90-ih in na začetku 21. stoletja je povzročilo, da so postala
okolju prijazna vozila politično pomembna in modna. Zaščita in ohranjanje
svetovnih naravnih virov imajo veliko vrednost, onesnaževanje pa škoduje vsem
nam. Okoljsko odgovorni potrošniki so preplavili tržišče. Izgradnja
infrastrukture za polnjenje avtomobilov, povečanje spodbud za nakup in
spodbujanje zelenega koncepta v javnem življenju so ponovno vzpostavili
priljubljenost električnih avtomobilov, kakršna je bila v 19. stoletju.
Ko je Zeleno gibanje postavilo na tržišče svoj model EV1, tega niso ustrezno
promovirali. Zato so bili obtoženi, da so ustregli željam CARB-a (Californian Air
Resources Board), da bi jim bilo še vedno dovoljeno prodajati okolju neprijazne
avtomobile, kar pomeni, da so izdelali okolju prijazen avtomobil le zaradi
uvedenih zakonskih določb.
Stranke niso smele kupovati EV1 avtomobilov, za določen rok so si jih lahko le
sposodili. To je pomenilo, da so morali vse avtomobile vrniti Zelenemu gibanju,
možnosti nakupa ni bilo. Po javnih protestih razburjenih voznikov EV1, ki vozil
niso mogli kupiti, je Zeleno gibanje

transportiralo celoten vozni park električnih avtomobilov na oddaljeno lokacijo
in jih uničilo. Skupina aktivistov je celotno akcijo posnela in dokumentirala v
filmu “Who Killed the Electric Car?”.

Slika: 15.03. 2005, Zadnje EV1 je bilo uničeno
Vir: Slike iz dokumentarnega filma: "Who killed the electric car?"
Namesto spodbujanja potrošnikov k nakupu EV1 se je Zeleno gibanje odločilo,
da promovira Hummer in prepriča ljudi, da je to tisto, kar si resnično želijo in
potrebujejo. Prav tako so lobirali za davčne ugodnosti v razponu od 25.000 do
neverjetnih 100.000 $ na avto (ali bolje - na mini tank), ki je največji potrošnik
nafte in prav tako najtežji avto na cesti, saj tehta 3 tone. (Najvišja davčna
ugodnost je za električni avto v letu 2002 znašala 4.000 $, leta 2003 pa za avto,
težak 3 tone, 100.000 $).
Skoraj vsi proizvajalci so svoja električna vozila umaknili s tržišča. Toyota je svoj
zadnji RAV4-EVS za prodajo ponudila 22. novembra 2002. Kljub temu je še
naprej podpirala več sto svojih strank in uporabnikov Toyote RAV4-EV. EV1 si
danes lahko ogledamo v dveh muzejih, kjer so so razstavljeni brez motorjev.
Energetska kriza iz leta 2000 je prinesla prenovljeno zanimanje za hibridna in
električna vozila. Kot odgovor na pomanjkanje velikih proizvajalcev električnih
avtomobilov je začelo načrtovati in oglaševati električne avtomobile več malih
podjetij. Leta 1994 je bilo v Indiji v kraju Bangalore ustanovljeno podjetje
»REVA Electric Car Company, kot skupno podjetje » Maini Group India« in AEV v
Californiji. V mnogih deželah REVA ne izpolnjuje pogojev za motorna vozila,
primerna za vožnjo po avtocestah, in je razvrščena v druge razrede kot na
primer v

ZDA. Do marca 2011 je podjetje prodalo več kot 4000 vozil po celem svetu, na
voljo so v 26 deželah.
»Pike Research« ocenjuje, da je bilo v letu 2011 na svetu skoraj 479.000 NEV
vozil. Vrh prodaje predstavljajo »Global Electric motorcars« (GEM) z več kot
45.000 vozili, prodanimi v decembru 2010. Popolni električni avto Th!nk City, z
največjo hitrostjo 110 km/h in dosegom 160 km, je na tržišče postavil leta 2008
norveški proizvajalec Think Global. Zaradi finančnih težav je bila proizvodnja
prekinjena. V Evropi in ZDA so prodali več kot 1000 Th!nk vozil. Junija 2011 je
podjetje bankrotiralo in proizvodnja je bila ustavljena. Novi lastnik je z malce
spremenjenim konceptom pričel s proizvodnjo vozila Th!nk City v začetku leta
2012.

Slika: Th!nk City
Vir: http://en.wikipedia.org/wiki/Think_City
Kalifornijski proizvajalec električnih avtomobilov, Tesla Motors, je leta 2004
začel z razvojem modela Tesla Roadster, ki je bil na voljo kupcem leta 2008.
Tesla Roadster je prvi električni avto, prilagojen ameriškim avtocestam in na
voljo v serijski proizvodnji v ZDA. Od leta 2008 do decembra 2011 so v 31
državah prodali več kot 2100 vozil. Tesla je bil tudi prvi, ki je v svojo proizvodnjo
vozil uvedel litij-ionske baterije. Roadster je prvi avto, ki je imel doseg večji kot
320 km na eno polnjenje in je lahko dosegel hitrost več kot 200 km/h.

Slika: Tesla Roadster
Vir: www.teslamotors.com
V juniju 2012 je podjetje Tesla Motors začelo s prodajo Tesla S modela (sedan).
Ta model je rešil podjetje, ki je bilo na robu propada. Za razliko od Roadsterja,
ki je športni dvosed, je Model S razkošen avto za vso družino. Osnovna cena
Modela S je na ameriškem tržišču okoli 60 tisoč dolarjev. To leto načrtujejo
prodajo 5.000 avtomobilov.
Osnovni model vključuje baterije, ki omogočajo doseg 258 kilometrov, toda
model Tesla Motors nudi baterije večje kapacitete, ki omogočajo doseg več kot
370 in celo do 483 kilometrov.
Superpolnilnice Tesla so hitro polnilne postaje, ki so nameščene na prometnih
poteh v Severni Ameriki. Trenutno je aktivnih le šest postaj, do leta 2015 je bilo
načrtovanih okoli sto. Postaje so zasnovane tako, da napolnijo približno
polovično kapaciteto baterije v pol ure. To je dodatnih 240 kilometrov. Hitro
polnilne postaje so postavljene blizu restavracij, kavarn in nakupovalnih
centrov. Na mnogih mestih so na strehah polnilnih postaj nameščene sončne
celice, torej je električna energija pridobljena iz obnovljivih virov energije.

Slika: Infrastruktura hitrega Teslinega super polnilnika, zemljevid današnjega
stanja v Evropi, 2016

Slika: Polnilniki Tesla

Slika: Model Tesla S
Vir: www.teslamotors.com

Slika: Model Tesla X
Vir: www.teslamotors.com
Mitsubishi i-MiEV je na Japonskem prišel na tržišče v juliju leta 2009. Sledili sta
leasing prodaji v Hong Kongu in Avstraliji. I-MiEV je v Evropi prišel na tržišče
decembra 2010 , vključno z enakima različicama pod imenom drugih blagovnih
znamk - Peugeot Ion in Citroën C-Zero.

Slika: i-MiEV
Vir: Mitsubishi Hrvatska

Slika: Citroën C-Zero
Vir: Citroën Hrvatska

Nissan Leaf, ki je bil na japonskem in ameriškem trgu predstavljen v decembru
2010, je postal prvi moderni električni avto kot del masovne proizvodnje, z nič
emisijami iz izpušne cevi. Glede na Nissan ima Leaf doseg 160 kilometrov. Do
decembra 2011 so Leaf izvozili v Francijo, na Irsko, Nizozemsko, Norveško,
Portugalsko, v Španijo, Švico in Veliko Britanijo. Od vstopa na trg v decembru
2010 do konca leta 2012 je bilo po svetu prodanih več kot 30.000 vozil. Nissan
Leaf je tako postal najbolje prodajani električni avto na svetu.

Slika: Nissan Leaf
Vir: www.nissanusa.com

Renault je svojo pozornost preusmeril na nove generacije električnih
avtomobilov, ob tem pa je preskočil vmesni korak možnih hibridnih modelov.
Ob upoštevanju, de je prihodnost električnih avtomobilov še vedno negotova in
da število prodanih hibridnih avtomobilov vsak dan še vedno narašča, je to
lahko tvegana poteza. Toda način, ki ga je izbral Renault, je dober, saj ne vpliva
na ustvarjeni sloves.
V letu 2011 se je začela komercializacija serijskih električnih vozil Kangoo Z.E.,
Fluence Z.E., Twizy Z.E. in v 2012 Zoe Z.E.

Slika: Vozni park električnih vozil Renault (Kangoo, Fluence, Twizy i Zoe)
Vir: www.renault-ze.com

