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Creșterea rapidă a numărului de automobile din lume, iar în consecință degajarea unor
cantități mari de gaze de eșapament, a adus pe
masa de discuții problema poluării mediului.
Tehnologia automobilelor electrice este mai
costisitoare decât tehnologia auto convențională, dar este mai ieftină la operare și mentenanță.

Automobilele electrice sunt de mult timp în faza
de dezvoltare, de mai bine de 100 de ani, parcurgând mai multe etape și perioade de stagnare, iar în ultimul deceniu a apărut un nou val
de entuziasm. Acesta vine odată cu majorarea
prețurilor la petrol, cu o nouă abordare de politică climaterică, dezvoltarea tehnologiilor de
stocare și a infrastructurii de încărcare. Astfel,
doar printr-o alegere conștientă comună putem să avem un mod de viață mai sănătos și un
mediu mai curat.

Automobilele electrice contribuie la un aer mai curat în orașe și localități, deoarece nu degajă substanțe nocive, precum:
particule (funingine), compuși
organici volatili, hidrocarburi,
monoxid de carbon, plumb și
diverși oxizi de azot.

Automobilele electrice, fiind o formă de transport cu
un grad scăzut de zgomot,
contribuie în mod semnificativ la reducerea poluării
fonice a mediului și, prin
urmare, îmbunătățește calitatea vieții cetățenilor.
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Automobilele electrice au o
mai mare eficiența energetică (aproximativ 80%) în
comparație cu automobilele convenționale cu motoare cu ardere internă.

↘ În 1828, ungurul Ányos Jedlik a inventat un model primitiv de motor electric;
↘ În 1834, în Vermont, Thomas Davenport a inventat primul motor
electric american cu curent continuu;
↘ Acumulatoare pentru stocarea energiei electrice pentru automobile nu au existat până în 1840;
↘ În 1881, în Franța, Gaston Plante și Camille Faure au inventat o
tehnologie de îmbunătățire a capabilității acumulatoarelor;
↘ În 1899, Camille Jenatzy a doborât recordul mondial de viteză pe
uscat cu prima mașină electrică. A fost prima mașină care a trecut
de bariera de 100 km/h;

↘ La începutul anilor 1900, în ciuda vitezei lor relativ scăzute, auto-

mobilele electrice au avut o serie de avantaje față de concurenții
lor. Nu aveau mirosuri neplăcute, vibrații și zgomot, caracteristice
mașinilor cu benzină;

↘ Modelele de automobile electrice costau aproximativ 1 000 USD
(aproximativ 28 000 USD astăzi). În 1914, pe continentul European, existau aproximativ 3 200 de vehicule electrice;

↘ La începutul secolului XX, 40% dintre automobilele din SUA erau
alimentate cu abur, 38% cu energie electrică și 22% cu benzină;
↘ În anii 20 ai secolului trecut, General Electric a introdus primele stații
de încărcare a automobilelor numite „Electrant”. Semănau cu cabinele telefonice amenajate în locuri publice în marile orașe americane;

↘ Pe 31 iulie 1971, NASA aducea pe Lună o maşină, roverul lunar,
propulsată de un motor alimentat de la baterii electrice;
↘ În 1996, producătorul auto General Motors a lansat pe piață primul său automobil electric „EV1”.
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DEFINIȚII

Conector pentru
automobil

Un dispozitiv care asigură o conexiune fizică între automobil și echipamentul de alimentare cu energie. În prezent nu există un tip unic de conexiune, iar producătorii de
automobile electrice folosesc mai multe tipuri de conexiuni. Cum nu există tip standard, nu există un loc standard
pentru amplasarea intrării în automobil. Cel mai des se
folosește locația capacului rezervorului, ca și în cazul vehiculelor cu ardere internă pentru benzină.

Încărcător de baterie

Dispozitiv încorporat care convertește curentul intermitent (AC) în curent continuu (DC) – necesar pentru încărcarea bateriei unui automobil electric. Atunci când curentul continuu este transmis direct la baterie, nu este nevoie
de un încărcător de baterie, dar funcția sa rămâne de a
monitoriza procesul de încărcare.

Baterii pentru
automobile electrice

Furnizează energia necesară pentru alimentarea automobilelor electrice. La fel ca și în cazul conectoarelor, în
prezent există mai multe tipuri diferite de baterii, care se
deosebesc atât după capacitate, cât și după greutate. O
capacitate energetică mai mare înseamnă o autonomie
mai mare de mișcare.
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De ce trebuie să dați prioritate
automobilelor electrice?
• Contribuiți la îmbunătățirea calității aerului și a sunetului;
• Contribuiți la atingerea obiectivelor climatice globale;
• Reduceți dependența statului de combustibilii fosili;
• Dezvoltați economia, stimulați inovația și creați noi locuri
de muncă;
• Contribuiți la construcția unui nou sistem energetic
național;
• Promovați eficiența energetică;
• Încurajați conceptul de mobilitate.

Utilizați automobilul electric
pentru că este:
Confortabil: automobilul electric este mai
silențios.
Diferit și inovator: automobilele electrice sunt
noi și creează o imagine pozitivă.
Econom: operarea și mentenanța este mai
ieftină.
Prietenos mediului: automobilul electric
înseamnă zero emisii de CO2.
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Sistemul de propulsie electric oferă:

↘ Accelerație mai rapidă: automobilul elec- ↘ Centrul de greutate scăzut: greutatea batric accelerează mai rapid, comparabil cu
o mașină cu telecomandă.

↘ Accelerație continuă: o mașină electrică
nu are cutie de viteze. Motorul electric
poate accelera direct de la 0 la 120 km/h.
Acest lucru asigură că mașina accelerează fără trepte și că șoferul nu trebuie să
schimbe treptele.

teriei, montată adesea de producători în
podeaua vehiculului, între osii, asigură un
centru de greutate scăzut. Acest lucru asigură o manevrabilitate mai sigură în viraje.

↘ Acțiune cu o singură pedală: motorul
electric conduce mașina, dar poate și frâna. Acest principiu se numește frânare
regenerativă: energia de frânare este recuperată și stocată în baterie. În practică, aceasta înseamnă că șoferii trebuie să
conducă doar cu un picior. Când piciorul
eliberează pedala de accelerație, automat
se produce frânarea.

Tipuri de automobile electrice
1. AUTOMOBIL ELECTRIC HIBRID (HEV)
Automobilele hibride sunt mașini care utilizează atât un
motor cu ardere internă standard, cât și un motor electric.
Energia pentru funcționarea motorului electric este generată în timpul conducerii și apoi stocată în baterii, deci nu
este necesară încărcarea printr-o sursă externă cu energie
electrică pentru a menține motorul electric în funcțiune.

2. AUTOMOBIL ELECTRIC HIBRID CU PLUG-IN
(PHEV)
Automobilele hibride plug-in funcționează ca și automobilele hibride simple. De asemenea, folosesc un motor pentru
propulsie cu ardere internă și unul sau mai multe motoare electrice. Spre deosebire de hibridele simple, la hibride
plug-in puterea este preluată de la motorul electric, care
are un rol principal. După cum sugerează și numele lor, hibrizi plug-in, pentru a încărca bateria trebuie să folosiți o
sursă de alimentare externă, de la o priză.
Pe lângă un motor electric, o mașină hibridă are și un motor cu combustibil. Există hibrid plug-in la care bateria
poate fi încărcată și prin priza de alimentare. O baterie a
unui hibrid plug-in este adesea mai mare, ceea ce înseamnă că autonomia este mai mare.
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PLUG-IN HIBRID:
argumente PRO și CONTRA
+ Autonomie mai mare;
+ Nu este necesară
încărcarea intermediară;
+ Mai puține emisii de
substanțe nocive;
– Mai puține beneficii
fiscale;
– Preț mare;
– Emisii parțiale de CO2.
Automobil
electric hibrid
(HEV)

Automobil electric
hibrid cu plug-in
(PHEV)

MOTOR
ELECTRIC

MOTOR
ELECTRIC

COMBUSTIBIL

COMBUSTIBIL

BATERIE

3. AUTOMOBIL ELECTRIC
CU AUTONOMIE EXTINSĂ
(E-REV)
La automobilele hibride, roțile sunt
propulsate de un motor pe benzină, un motor electric sau ambele. În
practică, automobilul electric cu autonomie extinsă (E-REV) diferă de
hibrizi și hibrizi plug-in prin faptul că
roțile sunt întotdeauna antrenate de
un motor electric.

AVANTAJELE ȘI
DEZAVANTAJELE UNEI
MAȘINI CU PROPULSIE
COMPLET ELECTRICĂ
+ Fără emisii de substanțe nocive;
+ Beneficii fiscale;
+ Alimentare mai ieftină;
+ Mentenanță simplă;

– Gamă mică;
– Timp de așteptare la încărcare;
– Preț mare.

4. AUTOMOBIL 100% ELECTRIC
(EV – VEHICUL ELECTRIC)
Automobilele electrice se deosebesc de mașinile
convenționale printr-un sistem de propulsie diferit.
În loc de motoare cu ardere internă și rezervor clasic
de combustibil, automobilele electrice sunt echipate
cu motor electric și baterii.
Motorul electric oferă o accelerație mai bună, comparativ cu un motor pe benzină (are accelerație liniară).
Aceasta înseamnă că majoritatea automobilelor
electrice vor accelera mai repede de la 0 la 100
km/h decât cele pe benzină.
O mașină complet electrică are doar un motor electric. Drept urmare, mașina electrică nu degajă substanțe nocive. Autonomia este în prezent între 200
și 400 de kilometri, în funcție de tipul automobilului.
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CONTROLER

ACUMULATOR

MOTOR ELECTRIC

MOTOR ELECTRIC
Caracteristicile principale care
definesc motoarele electrice sunt:

↘ forța de rotație;
↘ viteza – RPM (la ce tensiune);
↘ eficiență energetică (puncte
operaționale diferite);
↘ putere;
↘ tensiunea de operare;
↘ compatibilitate cu unitatea de
control.
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ACUMULATOR
Bateria este partea principală și cel mai scump
element al unui automobil electric. Tensiunea
și capacitatea lor sunt cele mai importante caracteristici care definesc celelalte componente ale mașinii electrice. Producătorii mondiali
de baterii planifică o creștere semnificativă a
capacității în viitorul apropiat și se așteaptă
o autonomie de până la 600 km cu o singură
încărcare. Durata de viață a bateriei este, în
general, garantată pe o perioadă de la 8 până
la 10 ani.

Costul ridicat al producerii bateriilor litiu-ion
este cauza principală a ritmului mai lent de intrare pe piață și rămâne un domeniu imens de
cercetare și dezvoltare. Cu toate acestea, se
presupune că tehnologia litiu-ion are potențialul de a reduce costurile de producţie din
contul optimizării proceselor de producţie. Cel
mai mare factor care împiedică producerea în
masă de baterii ar putea fi rezervele globale
limitate de litiu.

TIPURI DE BATERII
UTILIZATE ÎN
VEHICULELE ELECTRICE

↘ baterii cu plumb;
↘ baterii litiu-fier-fosfat;
↘ baterii cu litiu polimer.
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Proprietățile diferitor tipuri de baterie în comparație
Acumulator
cu Plumb

LiFePo4

LiPo

25

10

10

Greutatea (kg)

480

100

60

Distanța (km)

40-60

50-120

60-140

Durata de viață (km)

20 000

360 000

350 000

Tipul Baterii
Capacitatea (kWh)

În prezent, piața este dominată de bateriile cu
fosfat de fier litiu (LiFePO4) și cu polimer de litiu (LiPo), care vin în diferite forme și dimensiuni. Bateriile LiPo au o energie specifică mai
mare (170-240 Wh/kg) și sunt mai compacte
(cădere de tensiune mai mică sub sarcină) decât LiFePO4 (100-120 Wh/kg).
Reciclarea bateriilor la sfârșitul duratei de viață este, în prezent, cea mai mare provocare
pentru producătorii de mașini electrice.
Durata de viață a bateriei depinde de temperatura mediului ambiant. De exemplu, performanța este mai mică la temperatura de peste
30 de grade Celsius. Accelerarea, frânarea și
încărcarea rapidă de mai multe ori, de ase-

menea, influențează negativ durata de viață.
Practica arată că încărcarea zilnică în regim
rapid reduce capacitatea cu 20% după 10 ani.
În general, o baterie rămâne utilizabilă până
când își pierde 80% din capacitatea inițială.
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CONTROLER
Controlerul este un circuit electronic de control
foarte complex și poate fi considerat principalul element de funcționare a unui motor electric. Acest dispozitiv este utilizat pentru a regla
viteza și puterea motoarelor electrice, și astfel

reglează viteza vehiculului. Controlerul ține sub
control funcționarea motorului și îl putem compara, din punct de vedere funcțional, cu carburatorul de la motoarele cu benzină sau cu pompa de înaltă presiune de la motoarele diesel.
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Comisia Electrotehnică Internaţională a aprobat standardul
IEC 62196-2, care definește modalitățile de încărcare a
vehiculelor electrice în funcție de putere și viteză
METODA 1

METODA 3

Încărcare lentă cu priză standard. Conexiune
directă, pasivă, maxim 16A-3,7 kW monofazat/16A–11 kW trifazat, fără împământare,
interzis în unele țări. Folosește o priză standard din casă, este foarte lent, dar nu consumă multă energie electrică.

Încărcare rapidă cu o priză specifică cu
mai multe ace, care are funcție de control
și protecție. Conexiune activă, maxim 63A–
14,5 kW monofazat    /    63A–43,5 kW trifazat.
Comunicarea dintre vehiculul electric și rețeaua electrică permite integrarea sistemului într-o rețea inteligentă. Cel mai des este
utilizată atunci când se cere încărcarea vehiculului într-un timp scurt.

METODA 2
Încărcare lentă/rapidă cu priză standard,
dar echipată cu protecție specială (în cablu),
maxim 32A–7,4 kW monofazat   /   32A–22 kW
trifazat, cu împământare, protecție împotriva
curenților mai mari și a temperaturilor mai
ridicate. De obicei, este folosită de cumpărătorii echipamentelor pentru alimentarea
vehiculelor electrice (EVSE) pentru a utiliza
încărcare mai rapidă sau în spații comerciale
pentru a crește autonomia de mișcare a vehiculului electric.

METODA 4
Încărcare rapidă folosind conexiune de
curent continuu cu încărcătoare specifice
funcției de control și protecție încorporată.
Maxim 400    A–240   kW. Se folosește această
metodă numai în scop comercial, deoarece
instalarea acestei tehnologiei este foarte
costisitoare.
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Încărcarea acasă
Marea majoritate a automobilelor electrice se
încarcă acasă. Aceasta înseamnă că proprietarii automobilelor electrice pot încărca vehiculele folosind încărcătoare lente direct de la
o priză standard.

sind 3,3 kW (230V/16A) poate încărca maximum 26,4 kW folosind o singură fază, ceea ce
nu este suficient pentru o încărcare completă.
Din acest motiv, proprietarii de automobile electrice pot folosi încărcătoare de acasă,
ceea ce va permite utilizarea unei puteri mai
mari cu o încărcare mai rapidă. Majoritatea
modelelor acestor tipuri de stații de încărcare
pot fi instalate cu ușurință pe pereții garajelor
sau caselor. Folosind un conector de 22 kW,
acest tip de încărcător casnic asigură încărcarea completă a bateriei în câteva ore.

Utilizarea unei prize obișnuite este cel mai lent
tip de încărcare și este folosită cel mai des
pentru încărcarea pe timp de noapte. Însă,
chiar și încărcarea de noapte cu baterii de
mare capacitate nu poate asigura încărcarea
de 100% a bateriei pentru unele modele de
mașini. De exemplu, 8 ore de încărcare folo-
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Încărcarea în locuri publice
Încărcarea automobilului poate deveni o
mare problemă dacă bateria este descărcată
și nu vă aflați în imediată apropiere de casă.
Parcările, benzinăriile, centrele comerciale,
devin din ce în ce mai populare astăzi și din
ce în ce mai multe își proiectează stații publice de încărcare pentru automobilele electrice.

Timpul petrecut în aceste locuri este în mare
parte scurt, așa că la stațiile publice de încărcare sunt în mare parte utilizate încărcări rapide cu o priză standard sau încărcări rapide
cu o priză specifică cu multiple ace. În unele
locații, încărcătoarele rapide sunt instalate folosind Conexiune DC, dar nefiind o opțiune ieftină, aceste tipuri de stații publice sunt rare.
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Tipuri de conectori de încărcare
Nu există un tip standard de conector pentru toți producătorii de automobile și care ar putea fi
instalat într-un automobil electric. Cel mai comun tip de conexiune pe care aproape toți producătorii de automobile electrice îl utilizează este o priză standard utilizată pentru încărcare lentă AC.

Conector sae j1772

SAE J1772 (sau Tip 1) este standardul de curent alternativ din America de Nord pentru încărcătoarele automobilelor electrice. Companiile care folosesc acest standard sunt în cea
mai mare parte nord-americane sau japoneze
(Chrysler, GM, Ford, Toyota, Honda).

Pentru încărcarea AC, majoritatea producătorilor europeni de automobile electrice folosesc conector de tip 2 (sau Mennekes). Propus inițial ca standard al companiei germane
Mennekes, este acum recomandat de Asociația Europeană a Producătorilor de Automobile (ACEA – Association des Constructeurs
Européens d’Automobiles) ca standard pentru
încărcare alternativă și înlocuiește SAE J1772.
Majoritatea stațiilor publice sunt echipate cu
acest tip de priză.

Tipul de conectare 2 sau Mennekes
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Stațiile de încărcare din Franța și Italia folosesc portul de tip 3C pentru încărcare.

Tip de conexiune 3C

Tipul de conexiune CHAdeMO este cel mai
frecvent utilizat pentru încărcarea rapidă DC.
Această conexiune a fost dezvoltată de Asociația CHAdeMO (Nissan, Mitsubishi, Subaru,
Toyota), și în mare măsură promovată de Nissan – Renault.

Conector CHAdeMO

Mufa COMBO este mufa standard de încărcare
rapidă în Europa, funcționează pe curent continuu şi este utilizată la încărcarea controlată
de o stație de încărcare rapidă.
Viteza de încărcare nu este la fel pe tot parcursul procesului de încărcare. La început, încărcarea este mai rapidă, iar pe măsură ce bateria devine din ce în ce mai încărcată, curentul
scade și este nevoie de mai mult timp pentru a
încărca complet bateria.

Mufă COMBO
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Timp de încărcare pentru fiecare 5%
Datele sunt aplicabile pentru 60, 70, 85 și 90 kWh.
Toate încărcă la același procent în aceeași perioadă de timp.

0% – 5%

02 min 48 sec

5% – 10%

02 min 00 sec

10% – 15%

02 min 06 sec

15% – 20%

02 min 18 sec

20% – 25%

02 min 24 sec

25% – 30%

02 min 36 sec

30% – 35%

02 min 42 sec

35% – 40%

03 min 00 sec

40% – 45%

03 min 06 sec

45% – 50%

03 min 18 sec

50% – 55%

03 min 36 sec

55% – 60%

03 min 54 sec

60% – 65%

04 min 06 sec

65% – 70%

04 min 30 sec

70% – 75%

04 min 54 sec

75% – 80%

05 min 24 sec

80% – 85%

06 min 12 sec

85% – 90%

07 min 18 sec

90% – 95%

09 min 54 sec

95% – 100%

32 min 54 sec
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Timpul de încărcare depinde de:

1. Capacitatea bateriei

2. Metoda de încărcare

Cu cât capacitatea bateriei este mai
mare, cu atât este nevoie de mai mult
timp pentru încărcare. Există automobile
electrice cu baterii de diferite capacități,
de la 10 kWh, la 90 kWh.

Există 4 moduri de încărcare, fiecare dintre ele
având o durată de încărcare diferită. Cel mai
lent mod folosește maxim 16A-3,7 kW, iar cel
mai rapid este încărcarea DC folosind maxim
400A-400 kW.

3. State of Charge (SOC)
SOC oferă informații despre nivelul de încărcare
al bateriei la începutul ciclului de încărcare. Cu
cât nivelul de încărcare este mai mic, cu atât va
dura mai mult încărcarea bateriei până la 100%.

4. Încărcătorul de baterie
Încărcătorul încorporat care transformă curentul alternativ în curent continuu, reglează capacitatea de putere care este folosită pentru a
alimenta procesul de încărcare. Frecvența de încărcare este direct legată de timpul de încărcare.
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Calculul costului de încărcare

În locuri publice se utilizează diferite metode de contorizare a energiei: astfel, prețul de
încărcare poate fi stabilit în kWh consumați,
timpul petrecut la încărcare sau o sumă achitată în avans. De asemenea, încărcarea poate
fi gratuită în unele cazuri.

Costul de încărcare este calculat după numărul de kWh consumați la 100 de kilometri
parcurși și se înmulțește cu valoarea prețului
la 1 kWh. Aceasta înseamnă că dacă vehiculul
electric are o baterie de 30 kWh cu o autonomie de 150 km, este necesar 20 kWh pentru o călătorie de 100 km. Costul pe 100 km
de călătorie este costul utilizării a 20 kWh de
energie electrică în gospodărie.

Costul unei stații de încărcare depinde de mulți factori:

↘
↘
↘
↘
↘
↘

Tipul stației de încărcare (post cu unul/două puncte de încărcare);
Funcționalitatea, calitatea și construcția stației de încărcare;
Conectarea stației de încărcare direct de la rețeaua de distribuție sau în baza unei conexiuni
existente;
Costuri de conectare sau costuri pentru o extindere/modificare a rețelei;
Costuri pentru instalarea stației de încărcare;
Costurile anuale de operare și energie.
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Mașinile electrice oferă numeroase avantaje:

↘
↘
↘
↘
↘
↘
↘

Sunt prietenoase cu mediul;
Sunt mai eficiente decât vehiculele convenționale;
Au o autonomie necesară pentru deplasări zilnice;
Aduc beneficii sistemului electric național;
Gama de modele crește constant;
Ele devin din ce în ce mai accesibile pe măsură ce prețul lor scade;
Sunt distractive și interesante.
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IMPORTANT

▶ Bateria se păstrează mai bine dacă este încărcată între 20% și 80%;
▶ Pentru a preveni pierderile de tensiune, cablul
de încărcare nu trebuie să fie mai lung de 20 de
metri;

▶ Dacă utilizați energia electrică din rețea, reduceți emisiile de CO2 cu 25%, iar dacă utilizați
energia verde – până la 80%;

▶ Puteți parcurge 5 km cu 1 kWh, adică 30 bani/
km dacă vă alimentați acasă;
▶ Benzina vă costă cca 2 lei/km;
▶ Nu folosiți bateriile până la descărcarea completă;
▶ Folosiți încărcarea rapidă numai pentru călătorii
lungi;
▶ Nu încărcați bateria mai mult de 80-90%;
▶ Nu lăsați mașina să stea prea mult timp cu bateria complet încărcată. Dacă mașina nu va fi folosită pentru o perioadă lungă de timp, cel mai
bine este ca să fie încărcată 40-60%;

▶ Nu reîncărcați bateria după fiecare călătorie
scurtă;
▶ Nu lăsați mașina să se încarce tot timpul în condiții de îngheț puternic sau de căldură extremă.
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AGENȚIA PENTRU
EFICIENȚĂ ENERGETICĂ
Agenția are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul
eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și al valorificării surselor de
energie regenerabilă, inclusiv prin
atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării
proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punctul
de vedere al mediului şi al schimbărilor climatice.

INFORMAȚII DE CONTACT
Chișinău, str. Alecu Russo 1,
bloc A1, Etajul 10, MD-2068
(+373) 22 311 001
(+373) 22 499 444
office@aee.md
http://aee.gov.md/
AgentiapentruEficientaEnergetica

