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PROPOZYCJA LOKALIZACJI STACJI SZYBKIEGO ŁADOWANIA
POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH NA TRASACH TEN-T NA TERENIE KRAJU
Z UWZGLĘDNIENIEM ZAPISÓW USTAWY O ELEKTROMOBILNOŚCI
Samochody elektryczne stanowić będą jeden z głównych sektorów motoryzacji. Ich udział
w światowym transporcie ma z każdym rokiem zwiększać się. Aby ich szybki rozwój był
możliwy konieczne jest przygotowanie odpowiedniej infrastruktury ładowania ich
akumulatorów oraz zapewnienie wystarczających dostaw energii elektrycznej z założeniem
znacznego zwiększenia liczby tego typu pojazdów.
W artykule przedstawiono propozycję rozmieszczenia stacji szybkiego ładowania pojazdów
elektrycznych na głównych sieciach dróg (TEN-T) w kraju oraz przedstawiono strategiczne
miejsca ich rozlokowania w miastach. Dla wykonania wstępnej oceny rozlokowania stacji
ładowania, określono średni zasięg obecnie dostępnych oraz wprowadzanych na rynek krajowy
w najbliższym czasie samochodów w pełni elektrycznych.
W artykule omówiono główne szlaki transportowe TEN-T na terenie kraju. Pozwoliło to na
przedstawienie propozycji rozmieszczenia stacji szybkiego ładowania. Odniesiono się również
do zapisów w ustawie o elektromobilności, która zakłada znaczące zwiększenie liczby stacji
ładowania pojazdów elektrycznych na terenie kraju.
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A PROPOSAL FOR THE LOCATION OF A FAST CHARGING STATION
FOR ELECTRIC VEHICLES WITHIN THE COUNTRY, TAKING INTO ACCOUNT
THE PROVISIONS OF THE ACT ON ELECTROMOBILITY
Electric cars will be one of the main automotive sectors. Their share in global transport is to
increase every year. In order for their rapid development to be possible, it is necessary to
prepare an appropriate infrastructure for charging their batteries and to ensure sufficient
supplies of electricity with the assumption of a significant increase in the number of such
vehicles.
The article presents the proposal for the deployment of fast electric vehicle charging stations
on major road networks (TEN-T) in the country and presents the strategic locations for their
deployment in cities. For the initial assessment of the load station deployment, the average
range of currently available and introduced to the domestic market in the near future, the fully
electric cars were determined.
The article discusses the main TEN-T transport routes throughout the country. This allowed the
presentation of the proposal for the deployment of fast charging stations. Reference was also
made to the provisions in the Act on electromobility, which presupposes a significant increase
in the number of charging stations for electric vehicles throughout the country.
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1. Wprowadzenie
Pierwsze próby pracy nad pojazdami elektrycznymi rozpoczęły się około roku 1800.
Ich popularność była znacząca do roku 1900. W późniejszych latach zostały one wyparte
przez pojazdy zasilane paliwami ropopochodnymi [6].
Mimo iż technologia zasilania pojazdów energią elektryczną nie jest żadną nowością, to
dopiero od mniej więcej dekady, są one brane pod uwagę jako pojazdy użytkowe.
Wznowienie prac nad tą technologią wymusiło parę czynników. Przede wszystkim
zwiększająca się liczba pojazdów na świecie, a co za tym idzie zwiększająca się emisja
składników toksycznych spalin, jak też konieczność wprowadzania alternatywnego
zasilania pojazdów przez coraz mniejsze złoża ropy naftowej na świecie [1-2].
Rynek samochodów elektrycznych cały czas rośnie. Według francuskiego
stowarzyszenia ds. Rozwoju elektromobilności w 2017 roku zarejestrowanych zostało 149
086 pojazdów elektrycznych w Europie. Stanowi to 43,9 proc. wzrost w odniesieniu do
roku 2016 [8].
W Europie największymi rynkami pojazdów EV są Norwegia, Francja oraz Niemcy. Ci
ostatni zanotowali wzrost o 110,6 proc. w stosunku do 2016 roku. Nie był to jednak
największy wzrost w stosunku rok/rok. Portugalia zanotowała 120,5 procentowy wzrost.
Również Holandia nie wypadła najgorzej osiągając wzrost na poziomie 97,5 proc. [8].
Mimo wprowadzania są coraz nowocześniejszych modeli EV, ich udział w rynku jest
niewielki. W 2016 roku wynosił on jedynie 0,6%, natomiast w 2017 roku było to 0,9% [8].
Szacuje się, że do 2030 roku udział pojazdów EV zwiększy się do poziomu około 3035% [4].
Zauważa się, że wraz z unowocześnianiem aut elektrycznych wprowadzane są
akumulatory o zwiększonych pojemnościach. Produkowane dziś pojazdy EV wyposażane
są nawet w baterie 40 kWh umożliwiające podróżowanie na dystansie do 300 km bez
konieczności ładowania.
2. Zasięg pojazdów elektrycznych
Przez dekadę na rynek europejski wprowadzono kilkanaście modeli w pełni
elektrycznych. W Polsce najlepszym pod względem sprzedaży samochodów EV był rok
2015. W 2016 roku zanotowano spadek, z poziomu 123 sztuk w 2015 roku do 53 sztuk.
Tabela 1 przedstawia liczbę rejestracji pojazdów elektrycznych w Polsce w latach 20152016.
Tabela 1
Liczba rejestracji pojazdów elektrycznych w Polsce w roku 2015 i 2016 [15]
Table 1
Number of electric vehicle registrations in Poland in 2015 and 2016 [15]
Model
BMW i3
Nissan e-NV200
Nissan LEAF
Tesla Model S
Volkswagen e-Golf
Volkswagen e-UP!
Nissan e-NV200
Łącznie

2015
67
2
24
21
1
1
7
123
38

2016
32
1
8
4
3
3
2
53

Łącznie
99
3
32
25
4
1
9
173

Propozycja lokalizacji stacji…

W Europie obserwuje się sytuację sprzedażową pojazdów EV na znacznie lepszym
poziomie. W 2017 roku zanotowano zwiększenie sprzedaży. Ogólnie w 2017 r. klienci
z Unii Europejskiej nabyli 216 566 EV – o 39% więcej niż rok wcześniej (155 757 szt.).
W ciągu dwunastu miesięcy 2017 roku najwięcej pojazdów elektrycznych sprzedano
kolejno w: Niemczech (54 617 szt.), Wielkiej Brytanii (47 298 szt.) i Francji (36 835 szt.).
Polska zakończyła 2017 rok wynikiem 1 068 EV. To wzrost o 87,7% w porównaniu do
2016 roku. W Polsce sprzedano ponadto 585 hybryd plug-in (+44,8% r/r) oraz 439
samochodów całkowicie elektrycznych (+306,5 r/r) [14]. W tabeli 2 przedstawiono
zestawienie (z podziałem na modele) liczby rejestracji samochodów elektrycznych
w latach 2016-2017.
Tabela 2
Liczba rejestracji pojazdów elektrycznych w Europie w roku 2016 i 2017 [15]
Table 2
Number of electric vehicle registrations in Europe in 2016 and 2017 [15]
Model
Renault Zoe
Nissan LEAF
BMW i3 (bez REx)
Tesla Model S
Volkswagen e-Golf
Tesla Model X
Hyundai IONIQ Electric
Kia Soul EV
Nissan e-NV200

2016
21735
18456
9674
10567
6543
3628
–
4498
4320

2017
Model
31302
Smart ForTwo Electric Drive
17293
Renault Kangoo Z.E.
14785
Volkswagen e-UP!
14319 Mercedes-Benz B-Class Electric Drive
12663
Opel Ampera-e
10396
Smart ForFour Electric Drive
5872
Mitsubishi i-MiEV
5482
Pozostałe
4419

2016
–
3901
2476
3572
–
–
–
13255

2017
4239
4232
2981
2639
1942
1423
439
14660

Pojazdy elektryczne oferowane na polskim rynku mają dość zróżnicowany zasięg. Jest
on zależny m.in. od pojemności zastosowanych akumulatorów, jak też zużycia energii
podczas eksploatacji. W tabeli 3 zestawione zostały dane dotyczące pojazdów
elektrycznych, tj.: pojemność akumulatorów oraz realny zasięg przy w pełni naładowanych
akumulatorach w cyklu zamiejskim [3], [9], [13], [16], [17].
Tabela 3
Zestawienie danych dostępnych na rynku pojazdów elektrycznych
Table 3
Summary of data available on the electric vehicles market
Model
BMW i3
BMW i3s
Nissan e-NV200
Nissan LEAF
Volkswagen
e-Golf

Pojemność
akumulatorów
18,8 kWh
21,6 kWh
33,84 kWh
33,84 kWh
24 kWh
24 kWh
30 kWh
40 kWh

do 120 km
do 155 km
do 183 km
do 172 km
do 120 km
160 km
200 km
268 km

24,2 kWh

130 km

Zasięg

Model

39

Pojemność
akumulatorów

Kia Soul Electric

Zasięg

179 km

Mitsubishi i-MiEV

14,5 kWh

100 km

Hyundai Kona

64 kWh

415 km

Renault ZOE Q210
Renault ZOE R240
Renault ZOE R290

22 kWh
22 kWh
41 kWh

141 km
161 km
268 km
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Volkswagen
e-UP!

18,7 kWh

120 km

Tesla Model S

Smart ForTwo
Electric Drive

17,6 kWh

93 km

Tesla Model X
AWD 60D

Hyundai IONIQ
Electric

28 kWh

200 km

Tesla Model 3

60 kWh
75 kWh
85 kWh
90 kWh
60 kWh
90 kWh
100 kWh

338 km
401 km
390 km
435 km
322 km
435 km
465 km

100 kWh

507 km

Na podstawie dostępnych informacji odnośnie zasięgów zestawionych pojazdów
elektrycznych przy w pełni naładowanych akumulatorach, można wyznaczyć orientacyjny
średni przebieg dla cyklu zamiejskiego (tabela 4). W przeprowadzonych obliczeniach nie
uwzględniono pojazdów z możliwością przejechania powyżej 330 km. Wynika to z faktu,
że znacząco podniósłby średni zasięg dostępnych pojazdów elektrycznych, co mogłoby
spowodować określenie nieprawidłowej odległości pomiędzy stacjami ładowania wpłynęłoby to na możliwość korzystania z aut elektrycznych o mniejszych zasięgach.
Wyznaczenie średniego przebiegu wyszczególnionych pojazdów elektrycznych
dostępnych na polskim rynku odbyło się na podstawie matematycznego wyliczenia
średniej, przy uwzględnieniu minimalnego, jak i maksymalnego zasięgu danego modelu
z dostępnymi akumulatorami. Podane maksymalne przebiegi zostały zadeklarowane przez
producentów pojazdów. Jednakże w obliczeniach własnych wzięto pod uwagę, iż podane
zasięgi są maksymalnymi. Dlatego w tabeli 5 przedstawiono dalsze wyliczenia, które
uwzględniają zarówno wyliczony średni, maksymalny zasięg pojazdów elektrycznych
(z wykluczeniem tych, których obecny maksymalny zasięg znacząco wpłynąłby na
podwyższanie średniego zasięgu), jak tez zasięg przy naładowaniu akumulatorów w 80
procentach oraz założonej minimalnego, akceptowalnego stanu naładowania
akumulatorów.
Tabela 4
Średni zasięg dla dostępnych w kraju pojazdów elektrycznych [3]
Table 4
Average range for country-accessible eclectic vehicles [3]
Model
BMW i3
Nissan e-NV200
Nissan LEAF
Volkswagen e-Golf
Volkswagen e-UP!
Hyundai IONIQ Electric
Smart ForTwo Electric Drive
Kia Soul Eelectric
Mitsubishi i-MiEV
Renault ZOE Q210
Hyundai Kona
Tesla Model S
Tesla Model X
Tesla Model 3

Pojemność
akumulatorów
18,8 kWh
24 kWh
24 kWh
24,2 kWh
18,7 kWh
28 kWh
17,6 kWh
b.d.
14,5 kWh
22 kWh
64 kWh
60 kWh
60 kWh
100 kWh

Średni zasięg
Ogólny średni zasięg

Zasięg
120 km
120 km
160 km
130 km
120 km
200 km
93 km
179 km
100 km
141 km
415 km
338 km
322 km
507 km

Pojemność
akumulatorów
33,84 kWh
–
40 kWh
–
–
–
–
–
–
41 kWh
–
90 kWh
100 kWh
–

136,3 km

183 km
–
268 km
–
–
–
–
–
–
268 km
–
435 km
465 km
–

239,7 km
~188 km

40
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Obliczony średni zasięg dla dostępnych obecnie pojazdów elektrycznych pozwala na
rozlokowanie stacji szybkiego ładowania na sieci dróg TEN-T, jak też pozwala na
określnie miejsc strategicznych do zainstalowania stacji ładowania na terenach miejskich.
3. Szlaki transportowe TEN-T
Znaczącym wyzwaniem dla zbudowania infrastruktury ładowania pojazdów
elektrycznych jest określenie miejsc na drogach szybkiego ruchu oraz autostradach.
Transeuropejska Sieć Transportowa (TEN-T) jest instrumentem służącym koordynacji
oraz zapewnieniu spójności i komplementarności inwestycji infrastrukturalnych [6]. Sieć
dróg TEN-T jest jedną z ważniejszych, jeżeli chodzi o zapewnienie płynności ruchu
pojazdów. Dlatego kluczowym działaniem jest rozpoczęcie budowy sieci punktów
ładowania pojazdów elektrycznych na tym szlakach.
W wyniku zakończonej w 2013 r. rewizji wytycznych dla sieci TEN-T, ustalono jej
nowy układ na terytorium państw członkowskich UE. Układ ten obejmuje sieć bazową,
stanowiącą podstawę rozwoju sieci transportowej, na której mają koncentrować się
działania unijne, w szczególności na odcinkach transgranicznych, brakujących ogniwach,
połączeniach multimodalnych i najważniejszych newralgicznych miejscach i sieć
kompleksową, zapewniającą dostępność i łączność wszystkich regionów Unii [3], [12].
Celem rozwoju sieci TEN-T jest zapewnienie spójności terytorialnej UE i usprawnienie
swobodnego przepływu osób oraz towarów. Efektywnie funkcjonujący w ramach Unii
system transportowy ma przyczyniać się do poprawy działania jednolitego rynku
wewnętrznego, stymulować wzrost gospodarczy regionu, a także podnosić
konkurencyjność poszczególnych państw członkowskich i całej UE w skali globalnej.
Celem polityki Unii Europejskiej w kontekście rozwoju sieci TEN-T jest stworzenie
spójnej i interoperacyjnej, multimodalnej sieci transportowej o ujednoliconych, wysokich
parametrach technicznych w ramach całej UE [12].

Rys. 1. Prognoza natężenia ruchu na drogach krajowych w 2020 r. [10]
Fig. 1. Traffic forecast on national roads in 2020 [10]
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Prognoza ruchu do roku 2020 została opracowana dla stanu sieci dróg krajowych
w roku 2015. Przyjęte zostało założenie, że nie zajdą na niej żadne zmiany oraz nie
wystąpią istotne czynniki mogące mieć wpływ na zmiany zachowań komunikacyjnych.
Największe obciążenie dróg według przyjętej prognozy będzie się odbywało wokół
największych aglomeracji miejskich w Polsce (m.in. Warszawa, Katowice i Kraków,
Poznań, Wrocław, Trójmiasto), gdzie średnie dobowe natężenie ruchu drogowego
przekroczy 20 tys. pojazdów [5], [10].
4. Propozycja rozlokowania stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy szlakach
transportowych TEN-T
Na podstawie sieci TEN-T oraz prognozy natężenia ruchu na drogach krajowych
w 2020 roku, możliwe było określenie odcinków dróg o największym i najistotniejszym
znaczeniu. Wśród nich można wymienić choćby drogę krajową nr 7 (Trójmiasto –
Warszawa – Kraków), autostradę A1 (Trójmiasto – Łódź), autostradę A2 (Warszawa –
Frankfurt nad Odrą), autostradę A4 (Świecko – Kraków), drogę ekspresową S8 –
Autostrada A1 – drogę krajową 1 (Warszawa – Katowice) czy drogę krajową 17
(Warszawa – Hrebenne).
Na podstawie wytypowanych dróg oraz obliczonego średniego zasięgu pojazdów
elektrycznych, było możliwe teoretyczne określenie rozlokowania stacji szybkiego
ładowania na terenie Polski. Podczas obliczeń uwzględniono nie tylko zasięg przy pełnym
naładowaniu akumulatorów, ale również dla stanu 80 proc. naładowania. Wynika to
z faktu, że przy wykorzystaniu szybkich ładowarek czas ładowania baterii wynosi
najczęściej 30 min [11], przy ładowaniu właśnie do 80 proc. Założono, że taki poziom
naładowania będzie osiągany przez większość pojazdów. W obliczeniach wzięto również
pod uwagę minimalny akceptowalny stan naładowania pojazdów elektrycznych oraz
współczynnik bezpieczeństwa (tab. 5). Dzięki temu możliwe było określenie średniej
odległości pomiędzy punktami ładowania.
Tabela 5
Wyliczenie przyjętej odległości pomiędzy stacjami ładowania pojazdów elektrycznych [3]
Table 5
Calculating the distance between electric vehicle charging stations [3]
Zasięg
Średni zasięg pojazdów elektrycznych przy naładowaniu akumulatorów w 100%

188 km

Średni zasięg pojazdów elektrycznych przy naładowaniu akumulatorów w 80%

~150 km

Zakładany minimalny stan naładowania akumulatorów w akumulatorach 15%
Współczynnik bezpieczeństwa 5%
Zakładana odległość pomiędzy punktami ładowania

~28 km
9,4 km
90-100 km

Znając odległość pomiędzy punktami ładowania możliwe było naniesienie punktów na
mapę drogową Polski (rys. 2). Ich lokalizacja umożliwiła również określenie czy w danym
obszarze konieczne jest budowanie dwóch stacji ładowania pojazdów elektrycznych (po
obu stronach drogi – zależne od ukształtowania terenu oraz rodzaju drogi i jej położenia),
czy wystarczy jedna (po jednej stronie drogi) z możliwością wjazdu na nią z obu
kierunków [3].
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Warto też zaznaczyć, że w artykule autorzy skupili się przede wszystkim na
rozlokowaniu stacji szybkiego ładowania na trasach TEN-T. Rozważania uwzględniające
możliwości dostarczenia wystarczającej energii do zasilania minimum pięciu stanowisk do
ładowania pojazdów elektrycznych wymaga uwzględnienia czynników związanych
z infrastrukturą energetyczną.

Rys. 2. Drogowa mapa Polski z propozycją rozlokowania punktów szybkiego ładowania pojazdów
elektrycznych
Fig. 2. A road map of Poland with the proposal of the deployment of quick-charging points for
electric vehicles

Poniższe rysunki 3-8, przedstawiają wybrane odcinki dróg z propozycją lokalizacji
punktów ładowania dla stanu naładowania akumulatorów 80 proc.

Rys. 3. Rozlokowanie stacji szybkiego
ładowania na odcinku Świecko–Suwałki
Fig. 3. The deployment of fast charging stations
on the section Świecko–Suwałki

Rys. 4. Rozlokowanie stacji szybkiego
ładowania na odcinku Trójmiasto–Kraków
Fig. 4. The deployment of fast charging stations
on the section Tricity–Krakow
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Rys. 5. Rozlokowanie stacji szybkiego
ładowania na odcinku Trójmiasto–Łódź
Fig. 5. The deployment of fast charging stations
on the section Tricity–Łódź

Rys. 6. Rozlokowanie stacji szybkiego
ładowania na odcinku Warszawa–Katowice
Fig. 6. The deployment of fast charging stations
on the section Warsaw–Katowice

Rys. 7. Rozlokowanie stacji szybkiego
ładowania na odcinku Łódź–Wrocław
Fig. 7. The deployment of fast charging stations
on the section Łódź–Wrocław

Rys. 8. Rozlokowanie stacji szybkiego
ładowania na odcinku Zgorzelec–Kraków
Fig. 8. The deployment of fast charging stations
on the section Zgorzelec–Kraków

Przy uwzględnieniu odległości pomiędzy punktami ładowania można określić ich
potencjalną liczbę. Trzeba jednak zaznaczyć, że niektóre z punktów ładowania mogą być
umieszczone po jednej stronie, ze względu na dogodną ich lokalizację. W takim układzie
na szlakach transportowych TEN-T wystarczyłoby wybudowanie minimum 67 punktów
ładowania. Przy takiej infrastrukturze możliwe będzie eksploatowanie pojazdów
elektrycznych na drogach zaliczających się do szlaków transportowych TEN-T oraz
stanowiących odcinki dróg.
Przedstawiona propozycja zakłada zbudowanie określonej liczby stacji ładowania
pojazdów elektrycznych, w celu swobodnego korzystania z tego typu samochodów na sieci
dróg TEN-T. Logicznym jednak jest, aby na każdej stacji możliwe było ładowanie
minimum 5 pojazdów jednocześnie. Dzięki temu uniknie się na ta chwile problemów
z zajętością miejsca na trasie. Dodatkowo należy zaznaczyć ze wraz ze znaczącym
zwiększeniem się liczby pojazdów elektrycznym konieczne będzie zwiększenie liczby
miejsc ładowania w danym punkcie.
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5. Rozlokowanie stacji ładowania na terenie miast
W przypadku samochodów elektrycznych istotne jest odpowiednie rozlokowanie stacji
szybkiego ładowania nie tylko na trasach szybkiego ruchu oraz autostradach (drogach
komunikacyjnych TEN-T) ale również w miastach. Na chwilę obecną to właśnie
w miastach eksploatowane są samochody elektryczne.
Istotnym w tym przypadku jest wykorzystanie w jak największym stopniu miejsc
publicznych oraz istniejącej już infrastruktury tankowania pojazdów z silnikami
spalinowymi. Strategicznymi miejscami są m.in.: hipermarkety, kina, centra miast,
parkingi ogólnodostępne czy biura. Dzięki temu większość większych miast w Polsce
będzie posiadała wystarczającą liczbę punktów ładowania, aby sprostać wymaganiom
obecnej liczby pojazdów elektrycznych, jak też za parę lat.
Istotnym jest również zapewnienie użytkownikom pojazdów elektrycznych, jak
najlepszego zaplecza możliwości ładowania pojazdów elektrycznych w domach.
Przystosowanie nowopowstałej infrastruktury jest kluczowe do sprawnego korzystania
z samochodów zasilanych energią elektryczną. Ważne jest również wyposażenie
istniejących już miejsc mieszkalnych w stacje ładowania.
Dzięki tym rozwiązaniom ładowanie pojazdów elektrycznych mogłoby odbywać się na
parę sposobów. W nocy, gdy większość osób spędza czas w domach, pojazd elektryczny
mógłby być ładowany przy wykorzystaniu wolniejszych ładowarek. Pozwoliłoby to na
nieco mniejsze zapotrzebowanie na wykorzystanie szybkich ładowarek umieszczonych na
terenie miasta.
6. Ustawa o elektromoblinosci, a propozycja rozlokowania stacji ładowania
Przedstawiona propozycja rozlokowania stacji ładowania pojazdów elektrycznych na
drogach sieci TEN-T oraz propozycja lokacji słupków ładowania na terenie miast, stanowi
w pewnym sensie odpowiedź na niedawno wprowadzoną Ustawę o Elektromobilności.
W Art. 60. 1. Ustawy o Elektromobilności i paliwach alternatywnych, zapisana została
minimalna liczba punktów ładowania zainstalowanych do dnia 31 grudnia 2020 r.
w ogólnodostępnych stacjach ładowania, zlokalizowanych w gminach wynosi [7]:
1) 1000 – w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 1 000 000, w których zostało
zarejestrowanych co najmniej 600 000 pojazdów samochodowych i na 1000
mieszkańców przypada co najmniej 700 pojazdów samochodowych;
2) 210 – w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 300 000, w których zostało
zarejestrowanych co najmniej 200 000 pojazdów samochodowych i na 1000
mieszkańców przypada co najmniej 500 pojazdów samochodowych;
3) 100 – w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 150 000, w których zostało
zarejestrowanych co najmniej 95 000 pojazdów samochodowych i na 1000
mieszkańców przypada co najmniej 400 pojazdów samochodowych;
4) 60 – w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 100 000, w których zostało
zarejestrowanych co najmniej 60 000 pojazdów samochodowych i na 1000
mieszkańców przypada co najmniej 400 pojazdów samochodowych.
Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury dla pojazdów elektrycznych jest kluczowe do
zapewnienia pełnej mobilności dla pojazdów typu EV. Zaproponowana teoretyczna sieć
stacji szybkiego ładowania na sieci dróg TEN-T, powinna stanowić nadrzędny cel dla
budowy infrastruktury. Równolegle z budową punktów ładowania na sieci dróg TENT-T,
konieczne jest również budowanie takiej infrastruktury na terenie miast. Dzięki temu
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będzie możliwe zarówno podróżowanie samochodem elektrycznym w mieście, jak
i między miastami.
7. Wnioski
Przedstawiona propozycja budowy punktów szybkiego ładowania pojazdów
elektrycznych na drogach zaliczających się do szlaków transportowych TEN-T pozwoliła
na określenie, że do przemieszczania się ww. rodzajem pojazdu konieczne jest zbudowanie
67 punktów ładowania. Innymi wnioskami są:
– propozycja budowy punktów szybkiego ładowania pojazdów pozwoliłaby już
w tym momencie na eksploatowanie dostępnych pojazdów elektrycznych na
głównych szlakach transportowych,
– biorąc pod uwagę propozycję budowy punktów ładowania na głównych szlakach
transportowych oraz zakładany rozwój pojazdów elektrycznych (zwiększenie ich
zasięgu) umożliwi dalszą rozbudowę sieci punktów ładowania poza głównymi
szlakami transportowymi,
– rozwój sieci punktów ładowania może mieć znaczący wpływ na popularyzację
pojazdów elektrycznych, a co za tym idzie zmniejszenie emisji substancji
szkodliwych z transportu.
W artykule przedstawiona została również propozycja strategicznych miejsc budowy
stacji szybkiego ładowania na terenie miast. Dzięki tak rozbudowanej infrastrukturze
możliwe będzie korzystanie z pojazdów elektrycznych nie tylko w miastach, ale również
i na trasach.
Bez odpowiedniej liczby punktów ładowania w miastach, jak i na strategicznych
drogach nie będzie możliwe swobodne korzystanie się z aut tego typu. Na chwilę obecną
w większości przypadków, zasięgi tych pojazdów nie są wystarczające, aby można było
eksploatować samochody EV poza granicami miast.
LITERATURA:
[1]

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]

Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia
konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. KOM (2011)144 wersja
ostateczna.
Merkisz J., Pielecha I.: „Alternatywne paliwa i układy napędowe pojazdów”. WPP. 2004,
Poznań.
Kruczyński S.W., Orliński P., Bednarski M., Gis M., Wiśniowski P.: Proposals for
developing charging infrastructure for electric vehicles in relation to the major road networks
(ten-t) in Poland. Proceedings of the Institute of Vehicles 1/2017. Warszawa, 2017.
Qian K., Zhou Ch., Allan M., Yuan Y.: „Modeling of Load Demand Due to EV Battery
Charging in Distribution Systems”. IEEE Power & Energy Society. August 2010.
Praca zbiorowa: „Przesłanki narodowego planu wodoryzacji transportu samochodowego w
Polsce”. Projekt HIT-2-Corridors. Sprawozdanie z realizacji pracy nr 5502/ITS. 25.09.2015r.
Rajashekara K.: Present Status and Future Trends in Electric Vehicle Propulsion
Technologies. IEEE Power & Energy Society. March 2013.
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
www.avere.org (dostęp: 12.02.2018 r.)
www.bmw.pl (dostęp: 01.04.2018 r.)
www.gddkia.gov.pl (dostęp: 04.04.2017 r.)
www.greenwaypolska.pl (dostęp: 06.04.2018 r.)
www.mib.gov.pl (dostęp: 04.03.2018 r.)
46

Propozycja lokalizacji stacji…
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]

www.nissan.pl (dostęp: 11.03.2018 r.)
www.rynekinfrastruktury.pl (dostęp: 04.01.2018r.)
www.samar.pl (dostęp: 01.04.2018 r.)
www.tesla.com (dostęp: 10.03.2018 r.)
www.volkswagen.pl (dostęp: 04.03.2018 r.)

47

