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Streszczenie 
W artykule przedstawiono projekt konstrukcji innowacyjnego roweru 
z dodatkowym napędem pneumatycznym. Sprężone powietrze 
przeznaczone do napędu roweru jest magazynowane w specjalnych 
zbiornikach. 

 
Wstęp 

Rower jest jedną z najlepszych form transportu i co ważne 
jest też przyjemnym sposobem spędzania czasu wolnego, to 
również ekologiczna metoda  przemieszczania się. W 1900 roku 
do napędu roweru wprowadzono piastę z wolnym biegiem na 
tylne koło współcześnie zwane jako torpedo. Napęd taki 
z wykorzystaniem przekładni łańcuchowej jedno lub 
wielostopniowej stosowany jest we wszystkich rodzajach 
rowerów. Konstrukcja większości rowerów oparta jest na ramie 
w kształcie rombu i podlega systematycznym udoskonaleniom, 
stąd powstają różne konstrukcje rowerów. 

 
1. Rowery z dodatkowym napędem 

Popularyzacja rowerów doprowadziła szybko do 
poszukiwań rozwiązań, które miały wyręczyć lub wspomagać 
rowerzystę. Pierwszą konstrukcją roweru z dodatkowym 
napędem zaprezentował 1867 roku Sylwester Roper. Rower był 
wspomagany napędem pochodzącym z dwucylindrowego 
silnika parowego. Obecnie w produkcji masowej stosuje się 
wspomaganie pochodzące od silników spalinowych 
i elektrycznych. 

 
1.1. Rower z napędem spalinowym 

Rower taki wyposażony jest w benzynowy silnik spalinowy 
dwusuwowy (rys. 1). Napędza on koło roweru poprzez łańcuch 
lub rolkę cierną. Rozruch silnika następuje przez rozpędzenie 
roweru pedałami i puszczenie dźwigni sprzęgła. To umożliwia 
nam uruchomienie silnika. Prędkość reguluje się manetką gazu. 
Wyłączenie silnika następuje po naciśnięciu i przytrzymaniu 
przycisku na kierownicy. Silniki spalinowe mają za zadanie 
służyć rowerzyście jako pomoc i napędzać rower w warunkach 
zbliżonych do normalnej jazdy rowerowej. Pozwalają rozwijać 
szybkość wynoszącą około 25 km/h. Silniki spalinowe zostały 
prawie całkowicie wyparte z rynku ze względu na generowanie 
dużego hałasu oraz wydzielanie szkodliwych spalin, co sprawia, 
że są one nieekologiczne. 
 
1.2. Rower z napędem elektrycznym 
Rower z napędem elektrycznym (rys. 2) nie różni się 
konstrukcyjnie od klasycznego. Ze względu na większą masę, 
rama musi mieć większą wytrzymałość. W większości obecnie 
produkowanych modeli akumulatory umieszcza się w ramie. 

Rower z napędem elektrycznym posiada silnik bezszczotkowy, 
który umieszcza się w przedniej, a najczęściej w tylnej piaście. 

Rys. 1. Rower z napędem spalinowym [1] 
 

Czasami jest on wyposażony w przekładnię, która pozwala 
na dodatkowe sterowanie momentem obrotowym. Pracę silnika 
elektrycznego w nowoczesnych rowerach nadzoruje sterownik, 
który odpowiada za dostarczenie odpowiedniej mocy silnika. 

 

Rys. 2. Rower elektryczny z silnikiem wbudowanym w tylną 
piastę [2]

 
Moc silnika zależna jest od ustawienia manetki gazu i szybkości 
pedałowania. W przypadku hamowania sterownik odcina 
zasilanie silnika. Niezwykle przydatną funkcją sterownika jest 
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utrzymywanie stałej prędkości jazdy roweru. Włącza się 
automatycznie, gdy wykryte zostanie stałe położenie manetki 
gazu. Ponadto sterownik kontroluje ograniczenie dopuszczalnej 
mocy silnika oraz prędkości maksymalnej, z jaką może 
poruszać się rower z wykorzystaniem napędu. Rowery 
elektryczne wyposażone są w hamulce bębnowe lub tarczowe 
w przednim kole. W tylnym kole stosuje się najczęściej hamulce 
szczękowe. Klamki hamulców posiadają czujniki dostarczające 
informacje do sterownika silnika, aby odciąć zasilanie silnika 
podczas operacji hamowania. Zaletami rowerów z napędem 
elektrycznym są: niski koszt eksploatacji, brak emisji 
zanieczyszczeń spalinami oraz cicha praca. Wadami natomiast 
są: wysoka cena, duża masa i ograniczona żywotność. 

Oprócz wyżej przedstawionych rodzajów wspomagania 
napędu rowerów możliwa jest ich konstrukcja z dodatkowym 
napędem pneumatycznym. 

 
2. Założenia konstrukcyjne i koncepcja projektu 

Koncepcja budowy rower z napędem pneumatycznym 
obejmuje następujące założenia: 
• rama roweru powinna być wyposażona w zbiorniki 

przeznaczone do magazynowania sprężonego powietrza, 
• sprężone powietrze ma służyć do napędu silnika 

pneumatycznego, 
• pneumatyczny układ napędowy powinien być załączany 

przez rowerzystę, 
• umożliwienie regulacji ciśnienia powietrza doprowadzanego 

do silnika, 
• napęd pneumatyczny powinien być w stanie rozpędzić 

rower do prędkości około 25 km/h, 
• przełożenie przekładni łańcuchowej powinno zapewnić 

łatwe przyspieszanie, 
• zbiorniki ciśnieniowe powinny wytrzymać obciążenie 

ciśnieniem o wartości co najmniej 15 bar, 
• uzupełnianie powietrza w zbiornikach ciśnieniowych 

powinno odbywać się poprzez podłączenie przewodu 
sprężarki do jednego zaworu, 

• pneumatyczny układ napędowy powinien być dostosowany 
do montażu w różnych rowerach. 
 
Rama roweru (rys. 3) stanowi najistotniejszy element 

konstrukcyjny całego roweru. Jest ona także elementem 
najbardziej charakterystycznym dla danego rodzaju roweru. 

 

 

Rys. 3. Podstawowe wymiary geometrii rowerów [3]
 

Geometria ramy rowerowej oraz przedniego widelca wpływa na 
zachowanie się roweru podczas jazdy. Odpowiednia geometria 
zapewnia także komfort rowerzyście. W Tabeli 1 przedstawiono 

podstawowe wymiary zaprojektowanej ramy w oparciu 
o oznaczenia na rys. 3. 
 
 
Tabela 1. Podstawowe wymiary ramy zaprojektowanego roweru 
 

SIZE – rozmiar ramy, długość rury 
podsiodłowej

560 mm

A – kąt pochylenia rury sterowej 71°

B – kąt pochylenia rury podsiodłowej 73°

C – efektywna długość rury górnej 550 mm

D – długość dolnych ramion tylnego 
widelca

430 mm

E – odległość środka suportu od ziemi 286 mm

F – wyprzedzenie osi piasty do osi 
widelca

40 mm

G – rozstaw kół 1036 mm

 
W konstrukcji projektowanej ramy umieszczono zbiorniki 
przeznaczone na sprężone powietrze w rurze górnej i rurze 
łączącej rurę sterową z rurą podsiodłową (rys. 4).  
 

Rys. 4. Rama oraz przedni widelec 
 
Rama rower zaprojektowana jest ze stali konstrukcyjnej 
niskostopowej chromo-molibdenowej o oznaczeniu 25HM. Jest 
to najczęściej wykorzystywana stal stopowa do budowy ram 
rowerowych, posiadająca dobre właściwości spawalnicze oraz 
stosunkowo niski koszt. Rama roweru umożliwia dodatkowe 
zamontowanie półki wspornikowej z tyłu roweru, na której 
można umieszczać dodatkowe zbiorniki przeznaczone na 
sprężone powietrze. Połączenie między dodatkowymi 
zbiornikami ze zbiornikami ramy realizowane jest przewodami 
elastycznymi. Pojemność zbiorników ciśnieniowych wynosi 
4 litry dla dolnego i 3 litry dla górnego zbiornika. W rowerze 
zastosowano koła (rys. 5) z oponami o rozmiarze 28". Aby na 
przednim widelcu, w miejscu mocowania hamulców 
szczękowych, zamontować mechanizm załączający napęd 
konstrukcję roweru wyposażono w system hamulców 
tarczowych. Tarcza hamulcowa jest umocowana do piasty 
przedniego koła rowerowego. 
Silnik pneumatyczny zamontowano do rury sterowej w miejscu 
mocowania tradycyjnych hamulców szczękowych (rys. 6). 
Włączenie dodatkowego napędu odbywa sie poprzez 
naciśnięcie klamki hamulcowej podłączonej stalową linką do 
obudowy silnika (rys. 7). Rozłączenie napędu następuje po 
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puszczeniu klamki hamulcowej. Mechanizm powraca do pozycji 
wyjściowej dzięki zastosowaniu sprężyny naciągowej. Regulacja 
wartości wypływającego ciśnienia powietrza doprowadzanego 
do silnika odbywa się w sposób płynny poprzez nastawienie 
reduktora ciśnienia na żądana wartość. Reduktor ciśnienia 
umieszczono z przodu roweru na mostku kierownicy (rys. 8), 
aby ułatwić jego obserwację i regulację ciśnienia podczas jazdy. 
Aby zwiększyć zasięg roweru z napędem pneumatycznym 
zaprojektowano dodatkowe zbiorniki zamontowane z tyłu roweru 
(rys. 9).  
 

 
Rys. 5. Przednie koło rowerowe 
 
 

 
Rys. 6. Silnik pneumatyczny zamontowany na mechanizmie 
załączającym napęd 
 

 
Rys. 71. Elementy  składowe mechanizmu uruchamiania 
napędu pneumatycznego 
aaa 

Rys. 8. Reduktor ciśnienia zamontowany na mostku kierownicy
 

 

Rys. 9. Dodatkowe zbiorniki ciśnieniowe wraz ze wszystkimi 
elementami układu pneumatycznego 
 
Zbiorniki te wykonane są ze stali konstrukcyjnej niskostopowej 
P235GH. Pojemność każdego zbiornika wynosi 12 litrów i są ze 
sobą połączone przewodami. W lewym górnym zbiorniku 
zamontowano pneumatyczny zawór Schradera przeznaczony 
dla zbiorników ciśnieniowych. Za jego pomocą sprężone 
powietrze zostanie doprowadzone do całego układu 
pneumatycznego.  

Ogólny wygląd modelu roweru z dodatkowym napędem 
pneumatycznym przedstawiono na rys. 10. W skład 
zamodelowanej konstrukcji wchodzą wszystkie podzespoły 
służące do dodatkowego napędu roweru jak również te, które 
znane są ze standardowej wersji tego popularnego pojazdu. 

 

Rys. 10. Model roweru z napędem pneumatycznym 
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Podsumowanie i wnioski 
W przeciwieństwie do rowerów z napędem spalinowym 

i elektrycznym rower z napędem pneumatycznym jest 
proekologiczny gdyż silnik nie emituje zanieczyszczeń i hałasu, 
a produktem końcowym jest czyste powietrze. 

Powszechne stosowanie rowerów z napędem 
pneumatycznym wymaga jednak uzupełniania powietrza. 
Mogłoby to być realizowane w dużych zakładach pracy przy 
stworzeniu jednak stanowisk do uzupełniania powietrza 
w zbiornikach. Uzupełnianie powietrza w miastach mogłoby być 
realizowane na istniejących już stacjach benzynowych. 
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Structural analysis of bicycle with  
an additional pneumatic drive 

The article presents the structural design of innovative bicycle with an 
additional pneumatic drive. The compressed air used to drive the 
bicycle is stored in special containers.). 
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