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BADANIA EKSPLOATACYJNE
ELEKTRYCZNEGO UKŁADU NAPĘDOWEGO GOKARTA
UTILIZATION TESTING OF AN ELECTRIC POWERTRAIN FOR A GO-CART
Streszczenie: W artykule zaprezentowano założenia, na podstawie których w Akademii Morskiej w Gdyni
opracowano i zrealizowano konstrukcję elektrycznego układu napędowego dla gokartów komercyjnych.
W pracy zaprezentowano wyniki badań eksploatacyjnych elektrycznego układu napędowego zaimplementowanego w gokartach na torze wyścigowym PGE ARENA w Gdańsku. Przedstawiono poszczególne elementy
wchodzące w skład elektrycznego układu napędowego gokarta. Omówiono zagadnienia dotyczące warunków
eksploatacji elektrycznych układów napędowych w gokartach oraz kwestie związane z bezpieczeństwem
i eksploatacją pojazdów tego typu. W końcowej części pracy zamieszczono wyniki badań weryfikacyjnych
związanych z osiąganymi parametrami eksploatacyjnymi przez elektryczny układ napędowy, takimi jak moc
układu napędowego, prędkość maksymalna, zużycie energii.
Abstract: The article describes the design assumptions, basing on which the team from Gdynia Maritime University has developed and successfully prototyped a design for an electric powertrain for commercial go-carts.
The paper presents the operational testing results of and electric powertrain implemented in go-carts run in the
PGE ARENA, Gdańsk, go-cart racing circuit. Described are the elements comprising the electric go-cart’s
powertrain. The factors concerning the operating conditions of electric go-carts powertrains as well as safety
and operation concerns are discussed. The summary contains the results of verification tests of electric powertrain, regarding the maximum power, top speed and energy consumption.
Słowa kluczowe: elektryczny gokart, napęd elektryczny, silnik synchroniczny
Keywords: electric go-cart, electric powertrain, synchronous motor

1. Wstęp
Innowacyjne rozwiązania związane z napędem
elektrycznym coraz częściej stosowane są
w różnego rodzaju sprzęcie rekreacyjnym
i sportowym. Podobnie sytuacja wygląda
w sprawie kartingu w Polsce. Pierwszy komercyjny gokart z napędem elektrycznym, czyli
pojazd pozbawiony mechanizmu różnicowego,
skonstruowany został w Akademii Morskiej
w Gdyni przy współpracy z firmą PITSTOPGDAŃSK. Pojazd wdrożony został do eksploatacji we wrześniu 2012 roku na torze wyścigowym w Gdyni. Następnie powstały kolejne
konstrukcje, które eksploatowane są na torze
PGE ARENA w Gdańsku. Eksploatacja gokarta
z napędem elektrycznym, podobnie jak użytkowanie samochodów elektrycznych, jest tańsza niż gokarta z silnikiem spalinowym. Elektryczny układ napędowy nie wymaga też realizacji tylu czynności serwisowych co napęd
spalinowy. W gokarcie z silnikiem spalinowym
istnieje konieczność dokonywania przeglądów
dla podzespołów mechanicznych silnika, jak też
wymiany oleju i filtrów. W gokarcie z napędem
elektrycznym czynności obsługowe sprowa-

dzają się do ładowania gokarta po zakończonym wyścigu na torze.

Rys. 1. Testy gokarta z napędem elektrycznym
na torze wyścigowym PITSTOP GDYNIA
Dodatkowo przy eksploatacji elektrycznego
układu napędowego, można zmniejszyć koszty
eksploatacyjne ustawiając hamowanie odzyskowe [6] na takim poziomie, przy którym
w znaczny sposób uzyskujemy efekt przyhamowania rozpędzonego pojazdu i wspomaganie
mechanicznego układu hamulcowego. Dzięki
temu można wydłużyć okres eksploatacji klocków i tarcz hamulcowych.
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2. Elektryczny układ napędowy
Koncepcja budowy elektrycznego układu napędowego dla gokarta zrodziła się podczas współpracy firmy PITSTOP GDAŃSK z Akademią
Morską w Gdyni. Dzięki doświadczeniu firmy
PITSTOP GDAŃSK, związanym z wieloletnim
prowadzeniem torów kartingowych oraz doświadczeniom Akademii Morskiej w Gdyni
związanych z budową elektrycznych układów
napędowych, powstała konstrukcja, która
w optymalny sposób odpowiada potrzebom komercyjnym. Pierwszy gokart z napędem elektrycznym wyposażony był w silnik BLDC produkcji Motoenegry Me-1012 o mocy ciągłej
10kW (chwilowej 24kW). Prędkość obrotowa
silnika kontrolowana była przez regulator firmy
Kelly KHB72101. Regulator prędkości obrotowej o wysokiej sprawności sięgającej 99%
dysponował prądem ciągłym na poziomie 500A
(chwilowy 1000A) przy częstotliwości kluczowania 16,6kHz. Zaproponowane rozwiązanie
sprawdzało się na torze, ale mankamentem
okazała się konstrukcja i wytrzymałość silnika
trakcyjnego. Element ten okazał się być czułym
na zabrudzenia i pyły pojawiające się podczas
eksploatacji gokarta na torze, co skutkowało
wzrostem temperatury silnika. Następnie
testowane były inne jednostki napędowe, które
zgodnie z kartami katalogowymi producenta
rozwijały spore moce chwilowe (ok. 20-30kW)
przy zachowaniu niewielkich wymiarów i masy
(do 20kg). Ostatecznie z uwagi na dużą
wytrzymałość temperaturową, brak konieczności stosowania cieczowych układów chłodzenia,
oraz proste sterowanie, wybrano silnik asynchroniczny firmy HPEVS AC-12 [1], falownik
SEVCON Gen4 Size6 oraz pakiet składający
się z 18 akumulatorów litowo-fosforowo-żelazowych (LiFePO4).
Podstawowe dane silnika asynchronicznego
AC-12:
• moc znamionowa 10 kW,
• moc maksymalna 21 kW,
• prąd znamionowy 200 A,
• prąd maksymalny 300 A,
• moment znamionowy 50 Nm,
• moment maksymalny 61,6 Nm,
• prędkość obrotowa znamionowa 4000 RPM,
• masa 22,7kg,
• typ chłodzenia: strumień powietrza.

Rys. 2. Silnik asynchroniczny HPEVS AC-12
Do sterowania prędkością obrotową silnika zastosowano falownik SEVCON Gen4 Size 6 [2].

Rys. 3. Falownik SEVCON Gen4 Size 6
Podstawowe dane falownika SEVCON Gen4
Size 6:
• moc znamionowa 25,5 kW,
• moc maksymalna 40 kW,
• prąd znamionowy 220 A,
• prąd maksymalny 550 A (2 min),
• prąd maksymalny 660 A (10 sekund),
• masa 4,6kg,
• zakres napięcia wejściowego: 40-120 VDC,
• typ chłodzenia: strumień powietrza.
Falownik zasilany jest z pakietu akumulatorów
LiFePO4, w skład którego wchodzi 18 ogniw
o pojemności 90Ah. Pojemność pakietu akumulatorów wynosi ok. 5,35kWh.

Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 2/2016 (110)

23

Rys. 4. Akumulatory LiFePO4
Poziom naładowania poszczególnych cel pakietu akumulatorów kontrolowany jest przy pomocy systemu zarządzania akumulatorami
BMS (ang. Battery Management System).
Podczas gdy napięcie na jakiejkolwiek celi pakietu spadnie poniżej wartości 2,5V, system
BMS wysyła sygnał do sterownika, który
powoduje aktywacje funkcji mającej na celu
zmniejszenie prędkości obrotowej silnika, do
takiego poziomu, aby gokart swobodnie mógł
dojechać do miejsca postoju, w którym możliwe będzie naładowanie pakietu akumulatorów.

Rys. 6. Gokart z napędem elektrycznym

Rys. 7. Widok układu napędowego z mechanizmem różnicowym

Rys. 5. Ładowarka pakietu akumulatorów
LiFePO4 - TCCH-H82.6-60
Do ładowania pakietu akumulatorów zastosowano stacjonarną ładowarkę TCCH-H82.6-60
współpracującą przez protokół komunikacyjny
CAN z opracowanym systemem BMS. Ustawienia systemu BMS realizują ładowanie pakietu akumulatorów LiFePO4 do poziomu napięcia 3,8V na pojedynczej celi. Widok gokarta
z napędem elektrycznym bez osłon aerodynamicznych przedstawiony został na rysunku 6.
W gokarcie moment napędowy z silnika trakcyjnego przekazywany jest przez zębatkę zdawczą, umieszczoną bezpośrednio na wałku wirnika, poprzez łańcuch na zębatkę odbiorczą zamontowaną mechanicznie na tylnej osi napędowej.

Spotykane są rozwiązania z mechanizmem różnicowym na tylnej osi, jednak takie konstrukcje
powodują zmniejszenie atrakcyjności jazdy gokartem szczególnie podczas pokonywania zakrętów w poślizgu.

3. Wyniki badań eksploatacyjnych
Zadaniem prowadzonych badań elektrycznego
układu napędowego było optymalne dobranie
nastaw falownika SEVCON Gen4 Size6 do sterowania silnikiem asynchronicznym. Istnieje
wiele doskonałych metod optymalizacyjnych
umożliwiających wyznaczenie najlepszych parametrów falownika, jeżeli pod uwagę brane
byłoby tylko jedno kryterium. W tym wypadku
jest to niemożliwe i ustawienie kilkudziesięciu
parametrów falownika w sposób optymalny
wymaga zastosowania wybranej metody optymalizacji. Parametry pojazdu były rejestrowane
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podczas testów za pomocą opracowanego urządzenia do monitoringu pojazdu [3]. Rejestracji
podlegały parametry elektrycznego układu napędowego związane z napięciem i prądem pakietu akumulatorów, prędkość przemieszczania
się pojazdu oraz temperatury falownika i silnika. Na podstawie rejestrowanych parametrów
dokonywano oceny momentu osiąganego przez
silnik, a także przyspieszeń i hamowań realizowanych przez cały pojazd. Dodatkowo pojazd
był monitorowany przy użyciu kamery termowizyjnej. Specyfika pojazdu jakim jest gokart,
szczególnie w zastosowaniu komercyjnym,
wymaga od układu napędowego generowania
jak największych przyspieszeń oraz bezpiecznych hamowań (z udziałem hamowania odzyskowego), zapewniających szereg doznań dla
kierowców. Jednocześnie konstrukcja i parametry układu napędowego powinny być tak dobrane, aby zapewnić właścicielowi jak najdłuższy bezusterkowy okres eksploatacji pojazdu.
Zatem rozwiązaniem problemu z ograniczeniami wielokryterialnymi jest dobór optymalnych parametrów falownika, który zapewnia
stabilną termiczną pracę elementów elektrycznego układu napędowego przy zachowaniu
mocnych wrażeń dla użytkowników pojazdu.
Podczas doboru parametrów falownika zastosowano metodę sum ważonych, jako metodę
dzięki której problem wielokryterialny można
sprowadzić do jednokryterialnego za pomocą
doboru wag poszczególnych kryteriów. W badanym układzie napędowym zagadnienie doboru parametrów sprowadzono do wyboru
wartości prądu płynącego przez silnik, przy której układ napędowy zachowuje możliwie dużą
dynamikę, zapewniająca bezawaryjną pracę
mechanicznego układu przeniesienia napędu,
przy zachowaniu bezpiecznego poziomu temperatur silnika asynchronicznego oraz falownika.
Na rysunku 9 przedstawiono wyniki zarejestrowanych parametrów, takich jak napięcie
i prąd pakietu akumulatorów, temperatury silnika i falownika podczas badań eksploatacyjnych.
Na rysunku 10 zaprezentowano termogramy
elektrycznego układu napędowego gokarta podczas badań eksploatacyjnych.

Rys. 8. Przykładowe przebiegi prądu na fazie
silnika podczas: startu silnika, pracy, hamowania odzyskowego
Z przedstawionych termogramów można odczytać, iż maksymalna temperatura silnika trakcyjnego wynosi ok.30°C (temperatura otoczenia
ok. 0°C). Falownik praktycznie nie nagrzewał
się, z uwagi na duży zapas mocy jaką dysponuje w stosunku do mocy silnika.
Temperatura elementów przeniesienia napędu
(zębatki, łańcuch) oscylowała w granicach
10÷20°C. Pakiet akumulatorów również utrzymywał stabilną temperaturę na poziomie 10°C.
Najcieplejszym elementem były tarcze hamulcowe, których temperatura oscylowała w okolicy 65°C.
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Rys. 9. Przykładowe przebiegi wielkości zarejestrowanych podczas badań eksploatacyjnych

Rys. 10. Termogramy gokarta z napędem elektrycznym skonstruowanym w Akademii Morskiej
w Gdyni

4. Dyskusja wyników
Analiza otrzymanych wyników pomiarowych
dla gokarta z napędem elektrycznym skonstruowanego w Akademii Morskiej w Gdyni, potwierdziła praktyczną przydatność układu napędowego w zastosowaniu komercyjnym, podobnie jak inne elektryczne układy napędowe
[4,5,7,8]. Zużycie paliwa przez układ napędowy

gokarta z silnikiem spalinowym HONDA
GX270 o mocy 9KM (6,62kW) podczas eksploatacji na torze, wynosi ok. 5l/godz. W przeliczeniu na przebyty odcinek drogi o długości
100km zużycie paliwa wynosi ok. 8,5 litra (ok.
770Wh/km).
W przypadku gokarta z napędem elektrycznym,
maksymalna moc generowana przez układ napędowy nie przekraczała 10kW. Średnie zużycie energii wyniosło ok. 36Wh/km (maksymalne ok. 73Wh/km)). Czas eksploatacji pojazdu na jednym ładowaniu pakietu akumulatorów wyniósł ok. 120 minut. Udział hamowania
odzyskowego w całkowitym zużyciu energii
podczas testu wyniósł ok 10% (hamowanie odzyskowe aktywne tylko podczas wciskania pedału hamulca). Prędkość maksymalna uzyskana
podczas testu wyniosła 90km/h, a średnia
prędkość podczas wyścigów na torze wyniosła
ok. 60km/h. Komercyjna eksploatacja gokarta
na torze zakłada średnio podczas jednej godziny
zegarowej udział pojazdu w 3-4 wyścigach,
przy łącznej ilości 7 wyścigów po 8 minut.
Pozostały czas gokart spędza na ładowaniu
pakietu akumulatorów (3-4 wyścigi). Łącznie
podczas maksymalnego wykorzystania gokarta
w ciągu dwunastogodzinnego dnia eksploatacji
na torze, pojazd może wziąć udział w 42 wyścigach ośmiominutowych, a przez czas pozostałych 42 wyścigów jest doładowywany pakiet
jego akumulatorów. Zatem łączny czas eksploatacji gokarta z napędem elektrycznym wynosi
ok. 336 min. W tym czasie pojazd zużywa ok.
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17kWh (zakładając sportowy styl jazdy). Dla
porównania gokart spalinowy w takim samym
trybie eksploatacji zużywa ok. 28 litrów paliwa,
co odpowiada zużyciu energii ok. 254kWh. Ponadto koszty eksploatacji gokartów spalinowych (filtry, łożyska, olej, świece, linki) są
znacznie wyższe i wynoszą średnio na sezon
ok. 700zł/szt., podczas gdy gokart elektryczny
w tej kwestii jest praktycznie bezobsługowy.
Zastosowanie napędu elektrycznego w gokartach niewątpliwie przynosi pozytywne skutki
zarówno dla użytkowników tych pojazdów, jak
i otoczenia w którym są eksploatowane. Pojazdy te nie emitują szkodliwych gazów, jak również nie zużywają tlenu w czasie eksploatacji.
Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych umożliwia wykorzystanie tego typu pojazdów przez cały rok w pomieszczeniach
zamkniętych, podczas gdy eksploatacja gokartów spalinowych z uwagi na emisje spalin nie
byłaby możliwa.

5. Podsumowanie
Stosując gokarty z napędem elektrycznym:
• uzyskujemy możliwość eksploatacji pojazdów
przez cały rok (w tym w pomieszczeniach zamkniętych),
• nie narażamy się na utratę zdrowia, gdyż gokarty elektryczne nie emitują spalin i nie zużywają tlenu,
• uzyskujemy znaczne ograniczenie zużycia
energii (ok. 36Wh/km) w stosunku do gokartów
spalinowych (ok. 720Wh/km),
• uzyskujemy znaczne ograniczenie kosztów
eksploatacji gokarta elektrycznego (ok. 25zł/100km) w stosunku do gokarta spalinowego
(ok. 30zł/km),
• emitujemy niższy poziom hałasu i wibracji.
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