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STRESZCZENIE

Praca przedstawia opracowanie ogólnego zarysu konstrukcji innowacyjnego roweru
elektrycznego. Nowatorskie podejście zostało oparte na wiarygodnej analizie rynku oraz
własnych pomysłach autorów. Wykonano przegląd dostępnych rozwiązań w celu zmniejszenia kosztów produkcji i zwiększenia możliwości konfiguracyjnych pojazdu. Jasno określona została grupa odbiorców docelowych wraz z ich wymaganiami względem tego typu
rozwiązania. Na każdym etapie doboru podzespołów zadbano o jak największy stopień spełnienia oczekiwań określonego typu klienta.
Konstrukcja napędu głównego oraz ramy pojazdu jest wynikiem połączenia wymagań stawianych przez założenia projektowe oraz ograniczeń spowodowanych dobranymi
podzespołami. W projekcie omówione zostały również kwestie sterowania elektroniką pojazdu. Obliczenia wytrzymałościowe nie są tematem pracy. Tematyka projektu jest zgodna
z zainteresowaniami autorów. Planowane jest dalsze rozwijanie konstrukcji i wprowadzenie
jej na rynek.

SUMMARY

The paper presents an overview of the development of innovative electric bike design. An innovative approach has been based on a credible analysis of the market and own
ideas of the authors. Overview of available solutions has been carried to reduce production
costs and increase the possibility of different configurations, which can be mounted in the
vehicle. Target has been clearly defined as a group with requirements according to this type
of solution. At every stage of selection components were well fitted to selected kind of customer.
The design of the main drive and the vehicle frame is a result of combining the requirements of design objectives and constraints caused by previously matched components.
Issues of electronics control has been also well discussed. Durability calculations are not the
subject of presented paper. Subject is relevant to the interests of authors. It is planned to
develop the design and put it on market.
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1. WPROWADZENIE
Rynek rowerowy rozwija się od roku 1885, w którym John Kemp Starley opracował
pierwowzór pojazdu przypominającego pod względem kształtu i rozwiązań konstrukcyjnych
dzisiejsze rowery.
Rozwiązania hybrydowe na rynku rowerowym pojawiły się w roku 2004. Tempo
wdrażania nowych rozwiązań w branży rowerowej wzrasta, należy więc sądzić, że optymalne rozwiązania nie zostały jeszcze znalezione. Lokalny rynek rowerowy rozwija się eksportując produkty na cały świat.
Rynek rowerowy rozwija się bardzo dynamicznie. Popyt na produkt zależy także od
jego atrakcyjności oraz dodatkowych walorów takich jak: oferowane wyposażenie dodatkowe, fabrycznie montowany osprzęt, wsparcie techniczne, ciągły rozwój i aktualizacja
oprogramowania.
Analiza popytu rynku jest podstawą dla oceny rentowności i sensu projektowania
konstrukcji roweru elektrycznego nowego typu. Warto na wstępie zauważyć, że brak lub
niewielka ilość rozwiązań proponowanych w zakresie omawianej tematyki nie świadczy o
braku zapotrzebowania.
Praca jest następstwem wieloletniego doświadczenia autorów w zakresie serwisowania i budowania rowerów na indywidualne zamówienie. Praktyka w samodzielnej sprzedaży
budowanych rowerów pozwoliła na zauważenie chłonności rynku na niektóre rozwiązania i
dostrzeżenie wąskich gardeł rozwiązań proponowanych przez firmy obecne na rynku.
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2. UZASADNIENIE PODJĘCIA TEMATU, CEL
I ZAKRES PRACY
Wybrany temat pracy poza pełną zgodnością z zainteresowaniami autorów służy
opracowaniu innowacyjnego rozwiązania konstrukcji pojazdu hybrydowego. Rower nowego typu dzięki elektronicznemu sterowaniu może służyć wielu celom, w tym także rehabilitacyjnym. Rozwijająca się świadomość ekologiczna wśród ogółu ludności sprzyja produkcji rozwiązań proekologicznych. Rower elektryczny dzięki napędowi hybrydowemu
pozwala na jazdę z większymi prędkościami oraz mniejszym wysiłkiem. Skutkuje to dużym zmniejszeniem zmęczenia rowerzysty oraz skróceniem czasu przejazdu podczas przemieszczania się z punktu A do punktu B. Praca dyplomowa jest pierwszym oficjalnym dokumentam przedstawiającym tok rozumowania autorów oraz różnice względem rozwiązań
już dostępnych na rynku. Celem pracy jest utworzenie zarysu konstrukcji roweru elektrycznego nowego typu.
Zakres pracy obejmuje rozeznanie rynku światowego hybrydowych pojazdów jednośladowych, jego wielopłaszczyznową analizę, dobór najważniejszych współpracujących
z projektowanymi elementami podzespołów i części dostępnych na rynku z uwzględnieniem ich wariantowania (zapewnienie możliwości wymiany elementów na inne, pasujące).
Część konstrukcyjna obejmuje napęd oraz ramę pojazdu. Zawiera opracowanie szeregu
wytycznych oraz ograniczeń właściwych dla typu projektowanego rozwiązania, na podstawie których określone zostały parametry geometryczne. Analiza wytrzymałościowa nie
jest przedmiotem pracy, dlatego elementy takie jak profile czy łożyska dobrane są następnie wyłącznie ze względu na typ działającego obciążenia, a nie ze względu na jego wielkość. Ostatnim etapem pracy jest przygotowanie modelu 3D pomocnego do stworzenia dokumentacji rysunkowej, podsumowanie i wnioski.
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4. ANALIZA RYNKU POD WZGLĘDEM ZAPOTRZEBOWANIA NA HYBRYDOWY POJAZD JEDNOŚLADOWY
4.1. Porównanie rynku samochodowego i rowerowego
Na podstawie wykresu (rysunek 4.1) można zauważyć ponad dwukrotnie większą
liczbę rowerów sprzedanych w ciągu ostatniego roku w stosunku do ilości sprzedanych samochodów. Ze względu na to, że samochód zazwyczaj posiada przynajmniej 4 miejsca przeznaczone do przewozu osób nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie, którym środkiem
transportu podróżuje się częściej. Ilość sprzedanych rowerów od roku 1968 zaczęła gwałtownie rosnąć [10]. Duży wpływ na nią miały światowe kryzysy w roku 1973 (Oil Embargo),
1987 (Czarny Poniedziałek) oraz 1997 (Kryzys Dalekowschodni) co jest widoczne w postaci
uskoku na wykresie. Rynek samochodowy wykazał się większą stabilnością i odpornością
na trudne sytuacje finansowe.

Roczna sprzedaż samochodów i rowerów na świecie w latach 1950 - 2007
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Rysunek 4.1. Roczna sprzedaż samochodów i rowerów na świecie w latach 1950-2007 [10]
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4.2. Porównanie rynków rowerowych na świecie
Rowery elektryczne na rynku pojawiły się już w 2004r. Według wykresu (rysunek
4.2) za rok przełomowy uważa się 2010, kiedy ich udział w rynku przekroczył próg jednego
procenta [25]. Niewielka ilość sprzedanych rowerów elektrycznych w stosunku do reszty (12% całości) w rzeczywistości jest bardzo dobrym wynikiem ze względu na zaporowe ceny
pierwszych jednośladów hybrydowych. Rynek rowerów szosowych, MTB oraz trekkingowych stanowi większość. Proponowana konstrukcja łączy ich cechy, jest więc w stanie spełnić oczekiwania większości użytkowników.

Roczna sprzedaż rowerów na rynku USA w latach 2005 - 2012
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Rysunek 4.2. Roczna sprzedaż rowerów na rynku USA w latach 2005-2012 [25]

Na podstawie wykresu (rysunek 4.3) można stwierdzić, że każdy z analizowanych
rynków światowych w ciągu ostatnich 7 lat uległ powiększeniu. Największy obrót odbywa
się obecnie na rynku Europy Zachodniej, gdzie rośnie prawie liniowo z każdym rokiem.
Obiecująco kształtuje się rynek afrykański o hiperbolicznym charakterze wzrostu.
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Roczna sprzedaż rowerów elektrycznych na rynkach światowych z wyłączeniem Azji
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Rysunek 4.3. Roczna sprzedaż rowerów elektrycznych na rynkach światowych (bez Azji) [25]

Analiza sumaryczna sprzedaży rowerów elektrycznych na rynkach światowych (rysunek 4.4) daje optymistyczny obraz coraz szybszego wzrostu sprzedaży tego typu produktów.
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Rysunek 4.4. Sumaryczna wielkość sprzedaży rowerów elektrycznych w latach 2009-2016 [25]

4.3. Analiza rynku rowerów elektrycznych w Europie
Największy z rynków – europejski jest zajmowany głownie przez Niemcy, będące
klientem przy prawie połowie sprzedanych rowerów. Na uwagę zasługuje dobrze rozwinięty
rynek holenderski, ze względu na głęboko zakorzenioną kulturę rowerową i pomimo mniejszej powierzchni państwa w porównaniu do pozostałych. Wykres słupkowy (rysunek 4.5)
potwierdza dane o większej sprzedaży w Europie zachodniej niż jej pozostałych regionach.
Może być to kwestia zamożności mieszkańców lub wprowadzanej polityki proekologicznej.
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Udział procentowy sprzedaży rowerów elektrycznych w UE w roku 2014
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Rysunek 4.5. Udział procentowy sprzedaży rowerów elektrycznych w UE w roku 2014 [9]

Obiektywnym miejscem do przeprowadzenia analizy aktualnego rynku rowerowego
są targi, na których prezentowane są przyszłoroczne modele i nowe rozwiązania techniczne.
Drugimi co do wielkości targami w Europie, zaraz po niemieckich EUROBIKE są targi
Bike-Expo odbywające się co roku jesienią w Kielcach. Odwiedzenie wystawy w dniach 2426 września 2015 dało pełny wgląd w najbliższą przyszłość rynku rowerów elektrycznych.
Analizie poddane zostały wyłącznie rowery elektryczne zaprezentowane w katalogach na rok 2016. Jednoślady zostały zakwalifikowane do 7 kategorii.
Tabela 4.1. Kategorie rowerów elektrycznych [27]

Kategoria
DH/FR
Dirt
Enduro
Fatbike

Przeznaczenie
Downhill/Freeride – odmiana grawitacyjna jazdy z dużymi prędkościami,
skokami z dużych wysokości w najcięższym terenie.
Jazda z dużą ilością skoków i powietrznych ewolucji, najczęściej po płaskim terenie ze sztucznymi przeszkodami jak np. skatepark.
Ciężka odmiana MTB, jazda po zróżnicowanym, wymagającym technicznie terenie, najczęściej o naturalnym ukształtowaniu.
Przemieszczanie się po bardzo nieprzyjaznym środowisku jak pustynia,
głęboki śnieg, błoto, tereny podmokłe.
Przemieszczanie się po terenach miejskich, utwardzonych, obfitych w ty-

Miejskie

powo miejskie przeszkody jak krawężniki i studzienki, przewożenie niewielkich bagaży.

MTB

Szybka jazda po zróżnicowanym terenie, zazwyczaj długodystansowa, zarówno sportowa jak i rekreacyjna, rowery popularnie nazywane górskimi.
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Trekking
Szosowe

Jazda zazwyczaj rekreacyjna po lekkim terenie, często nieutwardzonym,
używany również jako rower miejski.
Szybka jazda wyłącznie po utwardzonym terenie, jazda torowa, starty w
maratonach rowerowych.

Dla uzyskania pełnego obrazu dla każdego producenta obliczony został procentowy
udział rowerów hybrydowych poszczególnych kategorii wśród wszystkich oferowanych pojazdów hybrydowych z wyłączeniem rowerów dziecięcych.
Tabela 4.2. Rowery elektryczne w ofercie firmy Haibike [13]

Haibike

(Niemcy)

Kategoria

Oznaczenie grupy

DH/FR

Enduro

Fatbike

MTB

Trekking

Szosowe

Modeli w grupie

Dwnhll

1

NDuro

2

FullSeven

3

FullSeven S

1

AllMtn

3

AllMtn S

3

NDuro

2

Fullife

1

FullNine

3

Fat Six

2

Full Fat

6

HardSeven

4

HardSeven S

4

HardNine

2

HardNine S

3

HardLife

2

HardSeven

3

HardNine

3

Cross

2

Cross S

2

Trekking

4

Trekking S

2

Urban

1

Urban S

2

Race S

2

Modeli w kategorii
3

16

8

15

16

5
Modeli łącznie: 63
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Tabela 4.3. Rowery elektryczne w ofercie firmy Kreidler

Kreidler

(Niemcy)

Kategoria

Oznaczenie grupy

Modeli w grupie

Modeli w kategorii

Enduro

Las Vegas

3

3

Miejskie

Vitality

12

12

MTB

Vitality

3

3

Trekking

Vitality

4

4
Modeli łącznie: 22

Tabela 4.4. Rowery elektryczne w ofercie firmy Scott

Scott

(Szwajcaria)

Kategoria

Oznaczenie grupy

Enduro

Modeli w grupie

E-Genius

1

E-Spark

1

E-Ascpect

1

Modeli w kategorii
3
Modeli łącznie: 3

Tabela 4.5. Rowery elektryczne w ofercie firmy TrybECO

TrybECO

(Polska)

Kategoria

Oznaczenie grupy

Miejskie
MTB
Trekking
Szosowe

Modeli w grupie

Modeli w kategorii

Compacta

3

3

Terra

2

2

Nord

1

Luna

1

Cro-Mo

1

2
1
Modeli łącznie: 8

Haibike
DH/FR
Enduro
Fatbike
MTB
Trekking
Szosowe

Scott
Enduro

Kreidler
Enduro
Miejskie
MTB
Trekking

TrybECO
Miejskie
MTB
Trekking
Szosowe

Rysunek 4.6. Wykresy pierścieniowe przedstawiające dane z powyższych tabel
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Przedstawiciele firmy Haibike mówią o sobie, że są pionierami w dziedzinie rowerów elektrycznych. Jest to prawda, wykres pokazuje rynek wyraźnie zdominowany przez
tego niemieckiego producenta. Warto dodać, że ofertę Haibike stanowią rowery z napędami
różnych marek (Bosch, Yamaha), ograniczone do 25km/h jak i rowery ograniczone do
45km/h [13].

DH/FR
Enduro
Fatbike
Miejskie
MTB
Trekking
Szosowe

Haibike
Kreidler
Scott
TrybECO

Rysunek 4.7 (po lewej) Zestawienie udziału kategorii rowerów w aktualnym rynku europejskim;
Rysunek 4.8 (po prawej) Zestawienie ilości modeli poszczególnych producentów

Zbiorcze zestawienie ofert wszystkich producentów oraz ich udział na lokalnym
rynku (rysunek 4.7 i 4.8) pokazują dwie najliczniejsze kategorie rowerów elektrycznych –
enduro oraz trekking, których cechy projektowana konstrukcja powinna łączyć. Przodujący
Haibike posiada w swojej ofercie więcej modeli terenowych niż pozostali producenci
wszystkich modeli łącznie, co może świadczyć o poszukiwaniu cech terenowych przez
większość osób kupujących rowery hybrydowe.
Wizualne zestawienie flagowych modeli rowerów (tabela 4.6) przyczyniło się do zauważenia faktu stosowania bardzo podobnego modelu napędu w każdym rowerze przez Haibike, zarówno szosowym jak i przeznaczonym do jazdy grawitacyjnej. Świadczy to o uniwersalności stosowania gotowych napędów oraz ich modułowym charakterze.
Analiza rynku europejskiego pozwoliła na zauważenie pustego miejsca w kategorii
rowerów elektrycznych. To miejsce wygodnych miejskich jednośladów elektrycznych z pełnym zawieszeniem. Obecność zawieszenia w rowerze miejskim jest bardzo ważna. Umożliwia m.in. tłumienie drgań spowodowanych nierównościami nawierzchni, wystającymi studzienkami kanalizacyjnymi oraz krawężnikami. W miastach obecne są również odcinki terenowe, takie jak poznańska Cytadela.
Estetyka dostępnych w sprzedaży rowerów również pozostawia wiele do życzenia.
Dzieje się tak głównie ze względu na konieczność ulokowania dodatkowego napędu w postaci silnika elektrycznego oraz zespołu akumulatorów elektrycznych.
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Tabela 4.6. Obecność poszczególnych producentów w danych kategoriach na rynku europejskim
Haibike

Kreidler

Scott

Las Vegas

E-Genius

TrybECO

DH/FR

DWNHLL

Enduro

FULLIFE

Fatbike

FAT SIX

Miejskie

Vitality

Compacta

HARDNINE S

Vitality

Terra

TREKKING S

Vitality

Nord

MTB

Trekking

Szosowe

RACE S

Cro-Mo
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5. ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE UKŁADU
NAPĘDOWEGO
5.1. Ograniczenia prawne
Konstrukcja napędu hybrydowego opisana w pracy dyplomowej jest wynikiem pomysłu, który zrodził się na skutek osobistego zapotrzebowania autora na tego typu urządzenie.
Rower - pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej
tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej
mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i
spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h. [8]
Powyższy artykuł jasno określa ograniczenia jakie należy uwzględnić podczas konstruowania napędu roweru elektrycznego:
- napęd główny – korbowy (napędzany siłą mięśni) i napęd pomocniczy – elektryczny
- czujnik uruchamiany naciskiem na pedały
- maksymalne napięcie zasilania 48V
- maksymalna moc ciągła 250W
- wyłączenie wspomagania elektrycznego powyżej prędkości 25km/h
Projektowana konstrukcja, ze względu na zastosowanie dwóch rodzajów napędu do
poruszania elementów jednego pojazdu nosi nazwę napęd hybrydowy. Typy napędów hybrydowych zostały przedstawione w tabeli 5.1 [4].
Tabela 5.1. Typy napędów hybrydowych

Silnik elektryczny jest zasilany generatorem zespolonym z mechaniSzeregowe

zmem korbowym, istnieje możliwość zasilania silnika z akumulatorów lub pracy łączonej. Wadą rozwiązania jest duża ilość elementów
oraz straty energii przy zasilaniu z generatora.
Silnik elektryczny i mechanizm korbowy są na stałe połączone z me-

Równoległe

chanizmem napędowym, mogą napędzać urządzenie razem lub pojedynczo.
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5.2. Dobór rozmiaru kół
Koła są w rowerze jedynymi elementami stykającymi się z nawierzchnią. Służą do
zamiany ruchu obrotowego mechanizmu napędowego na ruch liniowy pojazdu podczas
przyspieszania i utrzymywania stałej prędkości oraz zamiany ruchu liniowego na ruch obrotowy podczas hamowania. Dokładna budowa koła wraz z funkcjami poszczególnych elementów składowych przedstawiona jest w tabeli 5.2 [27].
Tabela 5.2. Elementy składowe koła rowerowego [27]
Element

Pełniona funkcja
Centralny element każdego koła, umożliwiający jego łożyskowanie poprzez wbudowaną oś z łożyskami oraz połączenie z obręczą za pomocą

Piasta

szprych dzięki odpowiedniej ilości gniazd pod główki szprych. Piasta
może mieć możliwość montażu tarczy hamulcowej oraz być wyposażona w elementy przenoszące napęd łańcucha/pasa napędowego.
Występujące zazwyczaj w ilości większej niż 20 (na jedno koło) po-

Szprychy

dłużne elementy łączące piastę z obręczą. Szprychy posiadają gwint zewnętrzny na końcu pozbawionym główki. W prawidłowo zmontowanym kole wszystkie szprychy są wstępnie napięte.
Obrotowe tulejki z gwintem wewnętrznym, nakręcanym na szprychę.
Posiadają kołnierz opierający się na obręczy, gniazdo na klucz płaski

Nyple

wpuszczany oraz kształt zewnętrzny pasujący do klucza kwadratowego
nasadzanego. Klucze służą do obracania tuleją i regulowania napięcia
szprych.
Profil wygięty ze stałym promieniem krzywizny, tak, że jego tworząca

Obręcz

jest okręgiem. Posiada ilość otworów pod nyple szprych odpowiadającą
ilości gniazd szprych w piaście.
Gumowy wąż ukształtowany w torus, umieszczony wewnątrz opony i

Dętka

wypełniony powietrzem o odpowiednio wysokim ciśnieniu. W wersji
bezdętkowej koła nie występuje.
Gumowy profil otwarty ukształtowany wzdłuż linii okręgu, posiadający

Opona

wzmocnienia ścianek zabezpieczające oponę przed zsunięciem się z obręczy.
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Rysunek 5.1. Budowa koła rowerowego [27]
Koła rowerowe można podzielić głównie ze względu na rozmiar opon. Jest on ściśle
związany z wielkością i szerokością obręczy (rysunek 5.1). Jeśli warunek równości ilości
otworów dla pary obręcz-piasta jest spełniony to dla danej obręczy zazwyczaj można pasującą zastosować. Wyjątkiem są obręcze tak szerokie, że łańcuch/pas napędowy ocierałby o
oponę co jest niedopuszczalne. Wtedy stosuje się piasty z poszerzonymi korpusami. Rozmiar
koła oznacza średnicę mierzona na zewnątrz opony. Wielkość ta może nieznacznie się różnić
dla opon terenowych, z wystającymi kostkami.
Przez wiele lat rowery górskie były wyposażane w koła w rozmiarze 26” (1” =
25,4mm), a rowery trekkingowe i miejskie niemal wyłącznie w koła 28”. Tendencja uległa
zmianie wraz z wprowadzeniem na rynek kół w rozmiarze 29”. W roku 2015 na rynek wprowadzono rozmiar będący kompromisem pomiędzy wyżej opisanymi – 27,5”. Obecnie w katalogach na rok 2016 jedynie rowery typu fatbike są wyposażane w opony 26”.
Rozmiar 27,5” w połowie roku 2015 doczekał się oficjalnej wersji plus (dla opon 29”
było to kilkanaście miesięcy wcześniej, jednak opony nie przyjęły się na rynku). Wersja plus
to rynkowe określenie ogumienia o szerokości przynajmniej 2,8”. Standardowe opony wychodzą w rozmiarach od 1,5” do 2,5”.
Projektowana konstrukcja przewiduje użycie jednego z trzech rozmiarów kół. Targi
Bike-Expo dały możliwość przetestowania większości nowych rowerów elektrycznych i subiektywnie oceniając jazda na kołach 27,5”+ okazała się najprzyjemniejsza. Ten rozmiar w
branży rowerowej nazywany jest również B+. Rower zachowywał się bardzo stabilnie, zachowywał pełną przyczepność na gładkim podłożu i oponach lekko terenowych.
Analiza literaturowa artykułu na temat opon w rozmiarze plus (Bike 6/2015) pozwoliła na obiektywne porównanie dostępnych rozmiarów kół [1]. Koła były testowane w jednakowych warunkach. Testy przeprowadzono z użyciem dwóch opon różnych producentów
– Specialized, model Ground Control (27,5x2,3; 27,5x3,0; 29x2,3) oraz Schwalbe Nobby
Nic PaceStar (27,5x2,8; 27,5x2,35; 29x2,35). Obręcze testowanych kół to ten model w różnych rozmiarach i szerokościach wewnętrznych 28mm dla kół standardowych i 40mm dla
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B+. Reszta roweru była taka sama w każdym przypadku – hardtail Specialized Fuse z możliwością montażu wszystkich testowanych kół.
Tabela porównawcza (tabela 5.3) ocenianych właściwości zmierzonych laboratoryjnie oraz praktycznie dla każdego z rozmiarów kół [1]. Podany rozmiar o wartości najlepszej
i najgorszej. Literatura dostarcza dane względne, bez podania konkretnych wartości.
Tabela 5.3. Tabela porównawcza właściwości eksploatacyjnych opon w rozmiarach 27,5; 27,5+; 29

Właściwość (oczekiwana)

Wartość najlep- Wartość najgor- Różnica

wzgl.

sza

sza

wart. najlepszej

Masa (min)

27,5

27,5+

44%

Średnice (max)

29

27,5

2,5”

Powierzchnia przyleg. (max) 27,5+

27,5

33%

Objętość (min)

27,5

27,5+

3l

Opory toczenia (min)

29

27,5+

43%

Zużycie mocy (min)

29

27,5+

7W

Toczenie się (max)

27,5+

27,5

-

Trakcja zakręt (max)

27,5+

27,5

-

Trakcja pod górę (max)

27,5+/29

27,5

-

Trakcja z góry (max)

27,5+

27,5/29

-

Stabilność tor (max)

27,5+

27,5/29

-

Stabilność asfalt (max)

27,5+

27,5/29

-

Przyspieszenie (max)

27,5

27,5+

-

Komfort (max)

27,5+

27,5

-

Ochrona dobicia (max)

27,5/27,5+

29

-

Porównanie właściwości daje mieszany obraz, jednak po uwzględnieniu faktu przeznaczenia kół do roweru elektrycznego, gdzie napęd jest wspomagany elektrycznie i opory
ruchu są mocno niwelowane można wykluczyć kryteria masy, objętości, oporów toczenia,
zużycia mocy oraz przyspieszenia.
Wszystkie różnice pomiędzy rozmiarem 27,5 a 27,5+ wynikają z różnicy szerokości
zarówno opon jak i obręczy. Infografika producenta kół rowerowych – firmy Syncros wizualnie przedstawia jak duża jest różnica w szerokości styku opony z podłożem pomiędzy rozmiarem standardowym i plus (rysunek 5.2).
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Rysunek 5.2. Wizualizacja różnić w szerokości przylegania opony 27,5 oraz 27,5+ [9]
Po filtracji wyników otrzymana ilość wartości najlepszych dla koła o rozmiarze B+
wynosi 9/9, czyli 100%. Jest to wystarczające wytłumaczenie dla zasadności stosowania
rozmiaru B+ w hybrydowym jednośladzie.

Rysunek 5.3. Zdjęcie roweru firmy Haibike z kołąmi w rozmiarze B+, cieszącego się bardzo dużym
zainteresowaniem na targach Expo [13]

Pokazany wyżej model Haibike – HardSeven (rysunek 5.3) jest wyposażony w koła
27,5+, rowery tego typu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony odwiedzających targi Bike-Expo osób.

5.3. Określenie grupy odbiorców
Poprzez analogię do rynku samochodów osobowych, ze względu na wyposażenie
można łatwo stwierdzić, że projektowany rower będzie zaliczać się do kategorii rowerów
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luksusowych, czyli jednocześnie najdroższych. Wybór zawieszenia o małym skoku, szerokich obręczy 27,5” i opon w rozmiarze plus pozbawionych ciężkoterenowego charakteru
pozwala zdefiniować grupę docelową jako osoby, dla których najważniejszą cechą, której
poszukują jest radość z użytkowania, wygoda i szybkość.
Dla uzyskania maksymalnej radości z użytkowania jednoślad powinien charakteryzować się jak największa bezobsługowością, możliwością personalizacji ustawień, także
pod kątem parametrów zawieszenia, jak największym zasięgiem oraz wysokimi wartościami
przyspieszenia i siły hamowania.

5.4. System sterowania
Przepisy wymuszają ciągły pomiar sił układu korbowego oraz prędkości. Monitorowanie nacisku na pedały wymusza stosowanie dedykowanego osprzętu co przy gigantycznym rynku zamienników byłoby działaniem nieprzyjaznym klientowi. Podobnie sprawa wygląda z korbami, dodatkowo warto zauważyć nierównomierny nacisk w kolejnych położeniach kątowych mechanizmu. Pozornie skutecznym rozwiązaniem może wydawać się zastosowanie enkodera inkrementalnego, mierzącego obrót osi korb. Takie rozwiązanie charakteryzuje się pewną wartością uchybu, którego osiągnięcie może okazać się niemożliwe
przy dużym oporze ruszania, np. pod górkę.
Wykorzystanie czujnika mierzącego moment obrotowy na wspólnym dla obu korb
elemencie, przekazującym moc kolejnemu członowi napędowemu daje możliwość pełnego
wspomagania ruszania z miejsca oraz płynnego ustawienia poziomu jego wzmocnienia.
Równoważenie zmiennej wartości momentu spowodowanej różnym ustawieniem kątowym
korb, na które działa w przybliżeniu pionowa siła także jest możliwe i realizowane całkowicie po stronie software’owej.
Czujnik sterujący poziomem mocy generowanej przez silnik przyczynia się do zakwalifikowania konstrukcji jako innowacyjnej. Dostosowanie napędu do potrzeb użytkownika ogranicza się do zmiany ustawień w oprogramowaniu sterującym. Rower może być
użytkowany równolegle jako sprzęt rehabilitacyjny dla osób bez pełnej sprawności kończyn
dolnych.
Pomiar prędkości nie powinien wymuszać stosowania wyłącznie elementów dedykowanych lub montażu elementów pomiarowych na podzespołach do tego nieprzystosowanych. Przykładem może być najbliższe otoczenie przedniej piasty (amortyzator, szprychy,
hamulec), w którym teoretycznie pomiar prędkości bazujący na obrotach przedniego koła
jest możliwy ale żaden producent osprzętu nie przewidział możliwości montażu dodatkowych części.
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W przypadku pojazdów napędzanych silnikiem należy rozróżnić chwilową prędkość
liniową pojazdu oraz chwilową prędkość obrotową napędu. Wyjątkiem są konstrukcje z silnikiem w formie piasty. Dla takich rozwiązań obie wartości są równe. Pomiar prędkości
liniowej pojazdu na napędzie (na ostatnim elemencie mechanizmu napędowego, bezpośrednio stykającym się z podłożem, czyli na kole) bez uwzględnienia poślizgu koła napędzającego jest obarczony błędem na niekorzyść użytkownika.

5.5. Wybór modelu napędu hybrydowego
Porównanie napędów hybrydowych (tabela 5.4), ze względu na powyższe kryteria
pomaga ustalić właściwy typ całości napędu dla przewidywanego zastosowania. Pod uwagę
należy także wziąć maksymalny możliwy do uzyskania udział dostępnych gotowych podzespołów takich jak piasty, koła pasowe lub silniki oraz możliwość ich wymiany na inne odpowiadające wymiarowo i wytrzymałościowo zamienniki. Wymiana elementów jest konieczna, jeżeli rower ma być wariantowany.
Wariantowanie pozwala na dużą elastyczność cenową – zastosowanie komponentów
tańszych zazwyczaj pociąga za sobą zmniejszenie ogólnej niezawodności roweru. Aby
skompensować to zjawisko trzeba zmniejszyć obciążenie napędu, co z kolei może negatywnie wpłynąć na uzyskiwane osiągi. Przykładem może być tylna piasta, zastosowanie tańszego produktu skutkuje mniejszą dokładnością wykonania i mniejszymi przenoszonymi siłami. Z drugiej strony zastosowanie tańszego silnika będzie skutkować mniejszą mocą, a
więc pozytywnie wpłynie na trwałość elementów przenoszących siłę i moment obrotowy
oraz zwiększy zasięg.
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27

NIE

NIE

Stopniowanie
obrotów silnika

TAK
(średnica obręczy)

Ograniczenie
średnicy silnika

Możliwość wymiany
silnika bez dużych
ingerencji

TAK
(szerokość piasty)

Ograniczenie
długości silnika

NIE

Wymuszony
obrót korby

TAK
(zależy od silnika)

Pojedyncze

Przełożenia

Możliwość
zastosowania
hamulca tarczowego

Zintegrowany
z piastą koła

GTech

Umiejscowienie
silnika

Zdjęcie

Marka

NIE

NIE

TAK
(średnica obręczy)

TAK
(szerokość piasty)

TAK
(zależy od silnika)

NIE

Przerzutka

Zintegrowany
z piastą koła

Stromer

NIE

NIE

TAK
(średnica
obręczy)

TAK
(szerokość piasty)

TAK
(zależy od silnika)

NIE

Pinion Gear

Zintegrowany
z piastą koła

Stealth

TAK

NIE

TAK
(szerokość suportu)

TAK
(szerokość suportu)
TAK
(odległości osi
silnik-suport)

TAK

NIE

TAK
(odległości osi
silnik-suport)

TAK
(zależy od piasty)

NIE

Przerzutka

Zintegrowany
z suportem

Focus

TAK
(zależy od piasty)

NIE

Przerzutka

Zintegrowany
z suportem

Element

Tabela 5.4. Zestawienie modeli teoretycznych napędów hybrydowych z przykładami użycia

TAK

NIE

TAK
(odległości osi
silnik-suport)

TAK
(szerokość suportu)

TAK
(zależy od piasty)

NIE

Piasta wielobieg.

Zintegrowany
z suportem

Corratec

Konstrukcja ogółu napędu (bez uwzględniania szczegółów wewnętrznych poszczególnych sekcji) powinna następnie uwzględniać przeniesienie napędu na koło, ponieważ to,
jak dużą moc najsłabszy element może przenieść na koła definiuje jak dużą moc musi przenieść projektowana przekładnia oraz jakie parametry musi posiadać silnik napędzający. Dobrą praktyką będzie zastosowanie taniego elementu o wytrzymałości mniejszej niż najsłabszy element, który zabezpieczy napęd przed przeciążeniem lub wykorzystanie zabezpieczenia elektronicznego opartego na ciągłym monitorowaniu parametrów pracy. Ze względu na
brak danych wytrzymałościowych udostępnianych przez producentów piast maksymalne
wartości obciążeń należy sprawdzić doświadczalnie.
Napęd z silnikiem umieszczonym przy ramie zamiast w kole zmniejsza masę nieresorowaną, pozytywnie wpływa na rozkład masy pomiędzy przednią i tylną osią oraz umożliwia zastosowanie dodatkowej przekładni w postaci przerzutki wraz z kołami łańcuchowymi lub piasty wielobiegowej. Takie rozwiązanie wymusza jedynie konieczność stosowania pasującej do napędu ramy.

5.6. Dobór piasty tylnego koła
Piasta wielobiegowa w porównaniu z jednobiegową (tabela 5.5) pozwala na stopniowanie przełożenia pomiędzy napędem hybrydowym a kołem tylnym. Pozwala na zwiększenie zakresu prędkości obrotowej na wyjściu kosztem zmniejszenia wartości momentu obrotowego przy zachowaniu tej samej mocy (bez uwzględniania oporów smarowania i zmian
tarcia) zgodnie ze wzorem (1):
𝑃𝑃

𝑀𝑀 = 9550 𝑛𝑛 [𝑛𝑛 ∗ 𝑀𝑀]

(1)

Wzór 5.1 określa zależność między momentem obrotowym M [N*m] a obrotami n
[obr/min], przy mocy P [kW] dostarczanej przez napęd hybrydowy.

Moment obrotowy M [Nm]

Wykres momentu M od prędkości obrotowej n
100
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Prędkość obrotowa n [obr/min]

Rysunek 5.4. Wykres przedstawiający zależność M od n dla P=0,25kW

28

29

Skomplikowany serwis

warunki atmosferyczne

Wrażliwość na trudne

temperaturę

Wrażliwość na zmienną

Cena

Zastosowanie grawitacyjne

tarczy hamulcowej

Możliwość montażu

Bezobsługowość

Waga

NIE

TAK

TAK

NIE

TAK

TAK

Do 250zł

Do 50zł

NIE

NIE

NIE

Do 200zł

TAK

TAK

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

Do 1500zł

Do 50zł

NIE

TAK/NIE

TAK

TAK

NIE

NIE

TAK

Duża (do 3000g)

Średnia (do 1000g)

Niska (do 500g)

-

3-11

TAK

-

TAK

Wielobiegowa

1

Torpedo

1

TAK

Zwykła Single

TAK

NIE

Niska (do 500g)

Przerzutka, kaseta

1-11

NIE

Zwykła pod kasetę

TAK

TAK (rzadko)

NIE

Niska (do 300g)

Przerzutka, wolnobieg

1-8

Ilość przełożeń

Stosowane dodatkowe elementy

NIE

Zwykła pod wolnobieg

Jednorzędowa

Zdjęcie

Typ piasty

Tabela 5.5. Podział piast rowerowych [14]

Ze względu na kilkuletni bagaż doświadczeń związanych z eksploatacją napędów
rowerowych na wybór właściwej piasty duży wpływ powinny mieć właściwości mechanizmów bezpośrednio z nią współpracujących.
Tabela 5.6 przedstawia typowe usterki zestawione z przyczynami (warunkami) ich
wystąpienia. Większość warunków powodujących awarie występuje podczas jazdy typowo
miejskiej. Jedną z wymienionych wyżej pożądanych cech jest jak największa bezobsługowość jednośladu. Piasty wielobiegowe ustępują miejsca pozostałym jedynie pod względem
wagi i ilości ruchomych elementów (większa ilość zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia awarii) [21]. Usterki piast wielobiegowych są najczęściej następstwem źle przeprowadzonych czynności serwisowych, dlatego zaleca się powierzenie obsługi osobom wykwalifikowanym.
Tabela 5.6. Uszkodzenia, jakim podlegają piasty wyposażone w dodatkowy mechanizm przerzutki

Typ uszkodzenia
Nieprecyzyjnie lub źle
działający mechanizm
przerzutki

Przyczyna

Skutek

Uderzenie podczas jazdy lub

Wygięty hak przerzutki

parkowania

Zabrudzone kółka prze-

Blokowanie łańcucha

Brak częstego czyszczenia

Nieprecyzyjna praca me-

Jazda po terenach leśnych i

Zabrudzenie kół łańcucho-

chanizmu przerzutki

błotnistych

wych

Szybsze zużycie łańcucha i Brak regularnego smarowakół łańcuchowych

nia

Rozpadający się w czasie

Mechanizm zmontowany z

jazdy mechanizm prze-

niewłaściwymi wartościami

rzutki

momentów dokręcania śrub

Bicie osiowe koła i luz na

Dynamiczny charakter ob-

osi piasty

ciążeń przy uderzaniu o
twarde przeszkody

rzutki

Nienasmarowany łańcuch

Luźne elementy

Uszkodzone bieżnie i elementy toczne łożysk

Ze względu na doskonałe spełnienie wymagań eksploatacyjnych przez piastę wielobiegową, w znacznie większym stopniu niż inne typy piast, jej wybór do projektowanej konstrukcji jest oczywisty.
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Stosowanie hamulców typu V-brake lub szczękowych nie jest możliwe przy zastosowaniu kół 27,5+. Jedynym akceptowalnym typem hamulców są hamulce tarczowe, dlatego poszukiwana piasta wielobiegowa musi posiadać mocowanie tarczy hamulcowej na
korpusie (siły hamujące są przenoszone na drodze opona-obręcz-nyple-szprychy-korpus-tarcza hamulcowa).
Wybór właściwej piasty (tabela 5.7) bez poznania wytrzymałości jest trudny. Na
ogólny wynik pozytywnie wpływa jak największa liczba przełożeń i ich właściwe zestopniowanie, standardowa szerokość montażowa 135mm, jak najniższa waga i cena. Piasta
Rohloff ze względu na nietypowy standard mocowania tarczy i bardzo wysoką cenę oraz
piasta Nexus firmy Shimano o niewielkiej rozpiętości i ilości biegów są wykluczone z porównania. Stosowanie piasty Sram I-Motion 9, która została wycofana z produkcji i nie ma
zapewnionego wsparcia technicznego jest zbyt ryzykowne.
Piasty pozostałe do porównania to Shimano Alfine w wersji 8 i 11 biegowej oraz
innowacyjny NuVinci N360. Piasty Shimano opierają się na wielostopniowych przekładniach planetarnych. NuVinci swoją konstrukcję oparło o zmieniający się promień kuli wraz
z obrotem jej osi.

Rysunek 5.5. Mechanizm ciągłej zmiany przełożenia opatentowany przez NuVinci [14]
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Tabela 5.7. Dostępne na rynku piasty wielobiegowe [21]
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4090zł
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zębata planetarna
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135mm

360%

Bezstopniowa

N360

NuVinci

W celu porównania piast zostały wprowadzone współczynniki (rysunek 5.6) – stosunek masa/100% przełożenia oraz cena/100g (parametr wykorzystywany m.in. przez magazyn BikeBoard).

Rysunek 5.6. Porównanie wskaźników
Wskaźnik masa / 100% przełożenia
Shimano Alfine 8 – 547,23g
Shimano Alfine 11 – 413,15g
NuVinci N360 – 780,56g
Wskaźnik cena / 100g masy piasty
Shimano Alfine 8 – 38,63zł
Shimano Alfine 11 – 95,49zł
NuVinci N360 – 62,46zł
Piasta Shimano Alfine (rysunek 5.7) o ośmiu przełożeniach została wybrana jako
właściwa dla projektowanej konstrukcji głównie ze względu na niską cenę. Rozpiętość przełożeń 307% co odpowiada standardowemu napędowi z kasetą 11-34T (309%). Dodatkowym
atutem jest fakt posiadania tego modelu piasty przez autora pracy.
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Rysunek 5.7. Schemat serwisowy piasty Shimano Alfine 8 SG-S7000 [21]
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Tabela 5.8. Przełożenia składowe piasty Shimano Alfine 8 SG-S7000 [21]

Przełożenie

I
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IV

V
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VIII
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0,851
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Rysunek 5.8. Rozkład przełożeń przekładni Shimano Alfine 8
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Rysunek 5.9. Krok między kolejnymi przełożeniami Shimano Alfine 8
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5.7. Elektroniczna zmiana biegów napędu
Sposób zmiany biegów jest w całości autorski. Ze względu na fakt istnienia kilku
modeli zastępczych dla wybranej piasty oraz systemu sterującego pracą silnika zdecydowano się na opracowanie uniwersalnej manetki elektronicznej.
Każda piasta lub mechanizm przerzutkowy, niezależnie od ilości posiadanych biegów charakteryzuje się pewnym skokiem linki koniecznym do zmiany biegu na następny i
pewną siłą, z którą linka musi zostać pociągnięta. Im dłuższa linka tym większemu wydłużeniu ulega ona pod wpływem temperatury zgodnie z prawami rozszerzalności cieplnej. Aby
w jak największym stopniu zminimalizować ten efekt należy skrócić długość linki, a więc
umieścić manetkę najlepiej zaraz obok przerzutki lub piasty.
Dotychczas zakup i zmiana modelu piasty wielobiegowej lub przerzutki zazwyczaj
wiązały się z koniecznością zakupu manetki pasującej do systemu (przykładowo Sram ESP,
Shimano Dyna-Sys). Aby uprościć tą czynność i zmniejszyć jej koszt parametry jakimi są
ilość biegów oraz ich zestopniowanie powinny zostać przeniesione do postaci cyfrowej i
wykorzystane do sterowania zespołem zwijającym linkę.
Pod uwagę wzięto także zastosowanie opisanego urządzenia w rowerach wyposażonych w przednią przerzutkę. Rower taki wystarczy wyposażyć w dwa komplety mechanizmów zwijających.
Z uwagi na fakt projektowania roweru elektrycznego stworzenie połączenia w celu
przesłania danych pomiędzy manetką a głównym sterownikiem wydaje się być oczywiste.
Informacje o zmianie biegów mogą wpływać na sterowanie obrotami silnika podczas tej
zmiany. Kwestią programistyczną pozostaje w takim przypadku tryb automatycznej zmiany
przełożeń. Również ciągła aktualizacja bazy danych obsługiwanych mechanizmów wpłynie
pozytywnie na zainteresowanie produktem. Użytkownik powinien mieć możliwość łatwego
wyboru zainstalowanych komponentów, którymi chce sterować.
Mechanizm zwijający linkę musi spełniać wymagania takie jak:
- możliwość podpięcia linki kontrującej
- możliwość regulacji napięcia wstępnego linki
- odczyt aktualnego położenia po przerwie w zasilaniu
- możliwość awaryjnej zmiany przełożenia manualnie
- działanie jednokierunkowe
Aby spełnić wymagania koncepcja mechanizmu zakłada wykorzystanie niewielkiej
przekładni planetarnej (możliwość stosowania słabszego silnika), połączonej z przekładnią
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ślimakową uniemożliwiającą zmianę ustawienia przez oddziaływanie siłą ze strony linki nawijanej na bęben koła zębatego przekładni ślimakowej. Ślimacznica może być zakończona
gniazdem, którym można obracać z wykorzystaniem klucza w sytuacjach awaryjnych. Odczyt położenia bębna odbywający się za pomocą enkodera absolutnego daje informację o
położeniu kątowym w każdym momencie. Bęben powinien posiadać możliwość zaczepienia
dwóch linek w przeciwnych lub tych samych kierunkach i regulowania napięcia każdej z
nich śrubą z osadzeniem pancerza linki wkręcaną lub wykręcaną z obudowy mechanizmy
(zasada działania identyczna jak regulacja napięcia linki przy klamkach hamulcowych).
Zasilanie systemu w przypadku rowerów elektrycznych z głównego akumulatora lub
w przypadku systemów samodzielnych z ładowalnych akumulatorów litowo-polimerowych
o napięciu 7,4V lub 11,1V.
Prototyp manetki sterującej został wydrukowany na drukarce 3D i przetestowany pod
kątem ergonomii. Ze względu na możliwość zastosowania systemu w rowerach z manetką
obrotową regulującą obroty silnika, umieszczoną z prawej strony kierownicy, przyciski zostały przeniesione na lewą stronę. Ułożenie poziome przycisków okazało się być bardzo
niewygodne, więc zostały ułożone jeden pod drugim. Zastosowanie trzech przycisków, których funkcja zmienia się w zależności od wybranego menu powinno być wystarczające. W
celu zmiany biegu na przedniej przerzutce należałoby przytrzymać przycisk zmiany biegu
(+ lub -) dłużej a w przypadku przerzutki tylnej krótko. Niewielki pionowy wyświetlacz
powinien odpowiadać za pokazywanie aktualnego biegu.
Pierwszy model 3D prototypu manetki elektronicznej, na którym stwierdzono błędy
natury ergonomicznej.

Rysunek 5.10. Prototyp modelu manetki

Połączenia elektryczne wykorzystane w rowerze powinny być uniwersalne i wykorzystywać gniazda przyłączeniowe. Każdy element dzięki nadaniu indywidualnego identyfikatora będzie rozpoznany poprawnie. Takie rozwiązanie umożliwia minimalizację ilości
prowadzonych w rowerze przewodów elektrycznych.
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Rysunek 5.11. Schemat połączeń systemu elektronicznej zmiany biegów

Rysunek 5.12. Schemat kinematyczny mechanizmu zwijania linki

oo Silnik elektryczny
oo Przekładnia planetarna
oo Przekładnia ślimakowa
wraz z bębnami oraz linkami
oo Enkoder
oo Nakrętki regulacyjne
Rysunek 5.13. Uproszczony model ruchomych elementów mechanizmu zwijającego linkę
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5.8. Pomiar prędkości pojazdu
Na podstawie rozeznania sposobów pomiaru prędkości w konstrukcjach pojazdów
wybrane zostało rozwiązanie w postaci standardowego czujnika magnetycznego zliczającego impulsy generowane przez element na obracającym się kole. Pomiar prędkości obrotowej napędu głównego powinien być łatwym zadaniem dla enkodera inkrementalnego
umieszczonego na osi wyjściowej przekładni pasowej/zębatej. Sygnał z obu czujników jest
następnie przesyłany do komputera sterującego.
Zastosowanie mechanizmu wielobiegowego wymusza wprowadzenie do systemu informacji o wybranym biegu aby właściwie odnieść prędkość obrotową głównego napędu do
prędkości obrotowej koła. Usługi geolokalizacyjne bywają zawodne, jednak bazowanie na
nich przy pomiarze prędkości jest najobiektywniejsze. W sytuacji utraty sygnału można jedynie ograniczyć wspomaganie elektryczne do zera.
Komputer na podstawie danych o wybranym biegu (dzięki zastosowaniu manetki
elektronicznej), przełożeniach występujących w napędzie i średnicy zewnętrznej założonej
opony jest w stanie obliczyć prędkość z jaką przy danych obrotach napędu głównego poruszać będzie się koło. Przy dostępnym sygnale GPS (długość i szerokość geograficzna oraz
wysokość n.p.m) można dokonać korekty poślizgu koła.

5.9. Przeniesienie napędu
Przeniesienie mocy z napędu głównego na piastę polega na translacji ruchu obrotowego na ruch liniowy i z ruchu liniowego na ruch obrotowy. Rozwiązanie z wałem Kardana
ze względu na dużą masę i brak sieci serwisowej jest wykluczone. Najczęściej spotykanym
sposobem przeniesienia napędu w rowerach jest łańcuch napędowy zbudowany z ogniw.
Metodą alternatywną przeniesienia napędu jest zastosowanie paska napędowego.
Wyeliminowanie poślizgu paska napędowego jest możliwe przy zastosowaniu paska zębatego. Zęby umożliwiają synchronizację paska z kołem pasowym.
Tabela 5.9. Tabela porównawcza dla róznych typów przekazywania napędu [17]
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Porównanie obu typów jest możliwe na podstawie obiektywnych danych liczbowych
oraz wyników prób użytkowania w różnych warunkach. Dane przedstawione w tabeli udostępnionej przez uniwersytet MiT (USA) powinny zostać zestawione z rzeczywistymi warunkami użytkowania [17].
Zarówno dla łańcucha jak i pasa napędowego wszystkie parametry przy zastosowaniu w rowerze elektrycznym mieszczą się w podanych zakresach.
Tabela 5.10. Tabela właściwości eksploatacyjnych [17]

Ocena użyteczności rozwiązań (tabela 5.10) w różnych warunkach eksploatacyjnych
(skala stopniowana 1-doskonale, 2-dobrze, 3-zadowalająco, 4-niewystarczająco) przy założeniu jak największej bezobsługowości działa na korzyść pasa napędowego. Biorąc pod
uwagę uniewrażliwienie pojazdu na zmienne warunki pogodowe pas napędowy powinien
zostać wykluczony jednak ten problem został już rozwiązany przez patent firmy Gates w
modelu przeznaczonym do rowerów – Carbon Drive [12]. Wyeliminowanie niektórych wad
łańcucha przyczyniło się do wybrania pasa napędowego jako lepszego rozwiązania.
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Tabela 5.11. Tabela porównawcza napędu łańcuchowego oraz napędu typu Carbon Drive [21]

Kategoria

Łańcuch

Carbon Drive

Konieczność smarowania

TAK

NIE

Płynność jazdy

NIE

TAK

Częstość prac serwisowych DUŻA

MAŁA

Podatność na korozję

TAK

NIE

Czystość użytkowa

NIE

TAK

Waga

>200g

82g

Napęd Carbon Drive w pierwotnej wersji (z prowadnicami po obu stronach koła pasowego) był wrażliwy na zabrudzenia takie jak śnieg czy błoto gromadzące się pomiędzy
kołem pasowym a pasem. Powodowało to spadanie paska z kół lub przeskakiwanie pomiędzy zębami. Późniejsza generacja CDC posiadała już otwory, przez które błoto i śnieg mogły
wydostawać się spod paska. Prowadnice ograniczono do zastosowania wyłącznie z jednej
strony. Najnowsza wersja CDX nie posiada prowadnic. Funkcję utrzymującą pasek we właściwym położeniu pełni centralny rowek.

Rysunek 5.14. Infografika napędu Gates Carbon Drive [12]
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Rysunek 5.15. Generacje napędu Carbon Drive (od lewej kolejno: pierwsza generacja, druga generacja – CDC, najnowsza generacja – CDX) [12]

Opisywane rozwiązanie posiada dwie główne wady – zmieniające się napięcie wraz
ze zmieniającą się temperaturą otoczenia oraz spadający pasek przy jego bardzo słabym napięciu w warunkach śniegowych. Zastosowanie napinacza paska utrzymującego podobną
siłę naciągu w dużym zakresie przemieszczeń wyposażonego w regulację siły likwiduje całkowicie problem. Ponadto zastosowanie napinacza jest niezbędne przy ramie z pełnym zawieszeniem ze względu na zmieniającą się odległość pomiędzy osią suportu a osią napędzanego koła. Zmiana powoduje wydłużenie lub skrócenie paska, które musi być kompensowane przez napinacz. Napięcie paska Carbon Drive CDX według danych producenta powinno dla piasty wielobiegowej wynosić 125N – 128N.
Carbon Drive jest przystosowany do montażu na różnego typu elementach jak piasty,
piasty wielobiegowe, korby wyposażone w mocowania śrubowe oraz mocowania typu spiderless. Piasta Shimano Alfine 8 posiada identyczne mocowanie jak pozostałe uwzględniane
piasty wielobiegowe.

Rysunek 5.16. Piasta Shimano Alfine 8 współpracująca z napędem Carbon Drive
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5.10. Podsumowanie doboru elementów współpracujących
Wybrane elementy takie jak koło w rozmiarze 27,5+ (z oponą o szerokości 2,8-30"),
piasta wielobiegowa Shimano Alfine 8, napęd pasowy Gates Carbon Drive oraz system elektronicznego sterowania są podstawą do dalszego konstruowania współpracującego napędu
głównego i określenia jego ograniczeń.
Na podstawie dobranych elementów można zbudować schemat kinematyczny (rysunek 5.17) napędu pojazdu, gdzie P1 oznacza piastę tylnego koła, P2 przekładnię główną, S
silnik napędowy, a M momentomierz.

Rysunek 5.17. Schemat kinematyczny układu napędowego

Całością pomaga sterować elastyczny system elektroniczny (rysunek 5.18) wykorzystujący
uniwersalną magistralę do przesyłu danych pomiędzy modułami.

Rysunek 5.18. Schemat elektryczny systemu sterowania pojazdem
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5.11. Koncepcja konstrukcji napędu głównego
Ze względu na wybrany rodzaj napędu głównego z silnikiem umieszczonym przy
suporcie istnieje możliwość porównania z podobnymi rozwiązaniami wymienionymi we
wcześniejszym fragmencie pracy. Są to mechanizmy Shimano Steps, napęd hybrydowy Bosch oraz napęd Yamaha. Wszystkie wymienione posiadają możliwość wspomagania pracy
mięśni na podstawie obrotu korby.
Projektowana konstrukcja dzięki użyciu momentomierza pozwala na rozruch urządzenia przy minimalnym nakładzie siły. Ulokowanie silnika pod kątem prostym do osi suportu mechanizmu korbowego umożliwia stosowanie dowolnego silnika, którego średnica
zewnętrzna nie przeszkadza w używaniu mechanizmu korbowego. Przekładnia stożkowa
daje możliwość stosowania różnych zębników przy różnych silnikach.
Zastosowanie mechanizmu planetarnego wymusza użycie dwóch mechanizmów zapadkowych - pierwszy umożliwiający cofanie korb oraz drugi umożliwiający napędzanie
pojazdu przy użyciu siły mięśni bez obracania wirnika silnika. Dzięki unieruchomieniu uzębienia wewnętrznego i połączeniu jarzma z wałem wyjściowym oraz osią mechanizmu korbowego przez mechanizm zapadkowy nie występuje efekt cofania jednego z napędów przy
pracy drugiego (sytuacja ma miejsce kiedy napęd jest przekazany na koło centralne oraz
koło z uzębieniem wewnętrznym, a jarzmo stanowi człon wyjściowy przekładni).
Dla utrzymania właściwej sztywności i uproszczenia konstrukcji oś mechanizmu
korbowego musi przechodzić centralnie przez przekładnię obiegową. Przekazanie napędu z
korb na koło zębate powinno zachodzić przy wykorzystaniu jednego z popularnych standardów mocowań kół łańcuchowych lub specjalnie wykonanej osi. Standardem o małej średnicy mocowania (ze względu na ograniczoną ilość miejsca) jest Spiderless. Korby ze standardem Spiderless pozwalają na zastosowanie osi dostosowanej do specjalnych wymagań,
m.in. przenoszenia momentu obrotowego bezpośrednio na zębnik bez pośrednictwa adaptera
zakładanego na domyślne mocowanie koła łańcuchowego co nie jest możliwe w przypadku
kiedy jedno z ramion korby jest zintegrowane z osią. Całość została przedstawiona na schemacie (rysunek 5.20).
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Rysunek 5.19. Mechanizm korbowy wykorzystujący system mocowanie Spiderless

Rysunek 5.20 Schemat kinematyczny przekładni głównej

Powyższy schemat zawiera elementy E1 i E2 będące enkoderami, odpowiednio silnika oraz wału wyjściowego.
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5.12. Dobór silnika
Silnik dobierany jest na podstawie ograniczeń prawnych, czyli mocy maksymalnej
250W oraz maksymalnego napięcia 48V. Prąd zasilający system elektroniczny roweru ma
charakter stały, więc uzasadnione jest wykorzystanie silnika prądu stałego. Wśród silników
DC wyróżnia się silniki szczotkowe oraz bezszczotkowe, nazywane również BLDC. Silniki
pozbawione szczotek cechuje wysoka trwałość, brak zużywających się szczotek, większa
sprawność energetyczna oraz lepsze odprowadzanie ciepła. Dodatkową zaletą jest szczelność tego typu rozwiązania. Uzasadnione jest stosowanie tego typu napędu w projektowanej
konstrukcji.
Poszukiwany silnik powinien cechować się jak najwyższym momentem obrotowym
oraz jak najniższą prędkością obrotową bez wykorzystania wewnętrznej przekładni. Na tej
podstawie dobrany został silnik 80BL110-330 firmy Keya Electric zasilany napięciem 36V
o nominalnej prędkości 3000 obr/min i nominalnym momencie obrotowym 0,8 N*m. Prędkość obrotowa silnika służy jako dana wyjściowa do obliczenia właściwych przełożeń przekładni (rysunek 5.21).
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Rysunek 5.21 Karta produktu
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5.13. Dobór przełożeń zewnętrznych
Pomiędzy przekładnią główną a kołem występują elementy pośredniczące w przekazywaniu napędu, które charakteryzują się wielkością przełożenia, będącego iloczynem prędkości obrotowej na wejściu i prędkości obrotowej na wyjściu [7].
Standardowy rower wyposażony w koła wielkości 26” posiada koła zębate napędzające wielkości 22-42z oraz koła napędzane wielkości 11-34z. Przełożenie całkowite waha
się więc pomiędzy wartością 0,262 (11/42, multiplikacja) oraz 1,545 (34/22, redukcja). Przełożenie całkowite dla napędu konwencjonalnego powinno być zbliżone w projektowanym
pojeździe. Należy uwzględnić stosunek wielkości kół wynoszący 1,058 (27,5/26). Przełożenie redukujące używane jest do zwiększenia wartości momentu obrotowego podczas ruszania, przyspieszania i na podjazdach. Przełożenie multiplikujące odpowiada za osiąganą maksymalną prędkość i w przypadku kombinacji piast wielobiegowych z napędem pasowym jest
najbardziej znaczące.
Przełożenie całkowite multiplikujące dla roweru o rozmiarze kół 27,5” obliczane jest
poprzez mnożenie przełożenia multiplikującego dla jednośladu z kołami 26” i stosunku wielkości kół, jego wartość wynosi 0,277.
Dobraną piastę charakteryzuje zakres przełożeń 0,527 – 1,615. Ponieważ podczas
pracy oś mechanizmu korbowego obraca się z prędkością równą prędkości wału obrotowego
brakujące przełożenie musi być stosunkiem wielkości kół pasowych. Stosunek ilości zębów
kół pasowych powinien wynosić 0,277/0,527 = 0,526.
Przełożenie 0,526 można uzyskać dzięki dobraniu koła zębatego pasowego Gates
Carbon Drive pasującego do piasty Shimano Alfine o ilości zębów synchronizacji 22 lub 24
oraz koła współpracującego. Przy wyborze koła o ilości zębów 22 (rysunek 5.22) koło
współpracujące powinno być wielkości w przybliżeniu 22/0,526, a więc 41,85. Gates posiada w ofercie koło pasowe mocowane na 4 śruby z 42 zębami (rysunek 5.23).
Przełożenie całkowite zewnętrzne wynosi 0,527*(22/42) = 0,276 co jest wartością
praktycznie identyczną z pożądaną.
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Rysunek 5.22 Koło pasowe o 22 zębach synchronizacji [12]

Rysunek 5.23 Koło pasowe o 42 zębach synchronizacji [12]

5.14. Dobór przełożeń wewnętrznych
Iloczyn przełożeń przekładni wewnętrznych w przekładni głównej powinien być
równy lub mniejszy stosunkowi oczekiwanej prędkości obrotowej na wale wyjściowym przy
określonych warunkach oraz prędkości obrotowej silnika. Ograniczenie prędkości maksymalnej pojazdu do 25km/h pozwala stwierdzić, że jest to prędkość, przy której silnik elektryczny powinien pracować z optymalnymi (nominalnymi) wartościami generując największą moc. Wraz ze zmniejszeniem przełożenia piasty na kolejnych biegach prędkość obrotowa wału wyjściowego rośnie, a maleje moment obrotowy odpowiedzialny za przyspieszanie [2].
Prędkość nominalna silnika elektrycznego wynosi 3000obr/min. W celu obliczenia
prędkości obrotowej wału wyjściowego przekładni głównej obliczona zostaje prędkość obrotowa koła przy 25km/h wynosząca 189,88 obr/min (2).
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25∗106
60

27,5∗25,4∗𝜋𝜋

𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

= 189,88 [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚]

(2)

Przełożenie pomiędzy wałem wyjściowym a kołem przy największej dostępnej
wśród przełożeń piasty redukcji równej 1,615 jest równe iloczynowi przełożenia piasty oraz
stosunku wielkości koła pasowego napędzanego do napędzającego (3).
22

1,615 ∗ 42 = 0,846

(3)

Prędkość obrotowa wału wyjściowego wynosi zatem 160,63 obr/min (4).
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

189,88 ∗ 0,846 = 160,63 [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚]

(.4)

Ponieważ prędkość maksymalna jest regulowana elektronicznie sumaryczne przełożenie wewnętrzne może być nieco mniejsze od obliczonego. Przełożenie wewnętrzne wynosi 18,68 (5).
3000

160,63

= 18,68

(5)

Umieszczenie silnika elektrycznego pod kątem prostym do osi wału wyjściowego
przekładni wymusza zastosowanie stopnia stożkowego na wejściu. Przekładnia stożkowa
może posiadać zęby proste lub łukowe. Przekładnia o zębach prostych cechuje się sprawnością 92-95%. Przekładnia o zębach kolistych posiada większą sprawność jednak koszt jej
wykonania jest w bieżącym przypadku zbyt wysoki. Przełożenie optymalne dla tego typu
przekładni wynosi 1-5. Zastosowanie kół o liczbach zębów należących do zbioru liczb
pierwszych skutkuje zwiększeniem trwałości przekładni i jej bardziej równomiernym zużyciem [6]. Do dalszego przeniesienia napędu i zmiany przełożenia powinna zostać wykorzystana przekładnia planetarna ze względu na korzystny stosunek zajmowanej przestrzeni do
uzyskiwanego przełożenia i możliwość centralnego osadzenia przekładni na wale mechanizmu korbowego. Doświadczenie autora sugeruje słuszność wyboru w pierwszej kolejności
przekładni planetarnej ze względu na jej duże ograniczenia a następnie przekładni stożkowej.
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Przekładnię planetarną cechują trzy stopnie swobody i zależne od nich warianty przepływu mocy. W projektowanej konstrukcji stopień swobody jest odebrany na kole o uzębieniu wewnętrznym, za wejście przekładni służy koło słoneczne a za wyjście jarzmo kół planetarnych. Przełożenie przekładni planetarnej jest obliczone przy teoretycznym unieruchomieniu jarzma przekładni zgodnie z rysunkiem 5.24 i 5.25 oraz wzorami (6), (7), (8) i (9)
[6].

Rysunek 5.24 Przekładnia planetarna z zatrzymanym jarzmem
𝑧𝑧1

𝑛𝑛2 = 𝑧𝑧2 ∗ 𝑛𝑛1
𝑧𝑧2

(6)
𝑧𝑧1

𝑛𝑛3 = 𝑧𝑧3 ∗ 𝑛𝑛2 = 𝑧𝑧3 ∗ 𝑛𝑛1

(7)

Rysunek 5.24 Przekładnia planetarna z zatrzymanym kołem o uzębieniu wewnętrznym
𝑧𝑧1

𝑛𝑛1′ = 𝑛𝑛1 + 𝑛𝑛3 = 𝑛𝑛1 + 𝑧𝑧3 ∗ 𝑛𝑛1

(8)
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𝑖𝑖 =

𝑛𝑛1′
𝑛𝑛3

=

𝑧𝑧1
𝑧𝑧3
𝑧𝑧1
𝑛𝑛1∗
𝑧𝑧3

𝑛𝑛1∗(1+ )

𝑧𝑧3

= 𝑧𝑧1 + 1

(9)

Liczba graniczna zębów dla kół o zębach prostych wynosi 17 [6]. Przy uwzględnieniu konfiguracji z liczbą zębów kół planetarnych w zakresie 17-50, liczbą zębów koła centralnego 17-100, modułami 1; 1,25; 1,375; 1,5; 1,75, ograniczeniu średnicy zewnętrznej do
86mm oraz średnicy wewnętrznej do 40mm (30mm jest średnicą wału korbowego) najwyższe uzyskane przełożenie wynosi 3,07 (tabela 5.12). W takiej sytuacji przełożenie na stopniu
stożkowym musiałoby być większe od 4. Połączenie szeregowe dwóch przekładni planetarnych powinno dać oczekiwany rezultat oraz mniejszą średnicę napędu.
Sprawdzenie warunków charakterystycznych dla przekładni obiegowych (sąsiedztwa, wpółosiowości i skojarzenia kół o odpowiednich liczbach zębów) pozwoliło na wyodrębnienie realnych konfiguracji przekładni planetarnych (z1 - ilość zębów koła słonecznego,
z2 - ilość zębów dla każdego z trzech kół planetarnych, z3 - ilość zębów koła o uzębieniu
wewnętrznym, i - przełożenie, dw - średnica wewnętrzna uzębienia koła z3 , dz - średnica
zewnętrzna uzębienia kół z2). Możliwości przeniesienia większych obciążeń (zwiększenia
wartości współczynnika bezpieczeństwa) sprzyja umieszczenie większej ilości kół planetarnych w przekładni.
Tabela 5.12. Tabela porównawcza przełożeń przekładni planetarnych

z1

z2

z3
i
mn=1mm

dz

dw

41

19

79

2,926829

81

77

41

22

85

3,073171

87

83

42

18

78

2,857143

80

76

42

21

84

3

86

82

87,5

82,5

mn=1,25mm
34

17

68

3

Im niższa wartość przełożenia przekładni planetarnych tym większy stosunek wielkości kół zębatych przekładni stożkowej a co za tym idzie mniejsza ilość zajmowanego przez
nie miejsca. Najmniejsze zużycie przekładni będzie występować wtedy, kiedy te same pary
zębów będą stykały w największych możliwych odstępach czasu. Dobranie wszystkich ilości zębów równych liczbom pierwszym sprzyja optymalnej konstrukcji. Konfiguracja
z1=41, z2=19, z3=79 spełnia to wymaganie. Umieszczenie szeregowo dwóch identycznych
przekładni daje możliwość wykonania wspólnego uzębienia wewnętrznego.
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Parametry dobranej przekładni planetarnej
-moduł = 1mm
-liczba zębów koła słonecznego z1 = 41
-liczba zębów kół planetarnych z2 = 19
-liczba zębów wewnętrznych z3 = 79
-liczba kół planetarnych = 6
-przełożenie i = 2,92

Rysunek 5.25 Parametry geometryczne dobranej przekładni planetarnej [17]

Przełożenie oczekiwane na stopniu stożkowym jest ilorazem przełożenia całkowitego wewnętrznego i iloczynu przełożeń cząstkowych przekładni planetarnych (10).
18,68

2,92∗2,92

= 2,19

(10)

Wykorzystanie autorskiego arkusza kalkulacyjnego pomocnego w ustalaniu liczby
zębów przekładni stożkowej pozwoliło na dobranie zębnika o 17 zębach (graniczna liczba
zębów dla przekładni tego typu wynosi 11) oraz koła zębatego o 37 zębach. Przełożenie
uzyskane na stopniu stożkowym jest równe 37/17=2,18. Przełożenie całkowite wewnętrzne
ma wartość 18,64 (11).
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79

37

(41 + 1)2 ∗ 17 = 18,64

(11)

Wartość błędu uzyskanego przełożenia całkowitego pomiędzy silnikiem a kołem wynosi 0,045km/h, co stanowi mniej niż 1% wartości zakładanej.

5.15. Dobór smarowania
Smarowanie przekładni głównej nie powinno negatywnie wpływać na eksploatację
roweru. Zastosowanie oleju przekładniowego eliminuje konieczność rozbierania przekładni
przy okresowym przeglądzie. Dzięki obserwacji produktów zużycia w oleju możliwa jest
diagnostyka stanu technicznego przekładni. Użycie oleju eliminuje konieczność montażu
łożysk wewnętrznych typu 2RS – uszczelnianych, ale wymusza wbudowanie odpowiednich
uszczelnień. Zastosowanie łożysk uszczelnianych na wyjściu przekładni, ze względu na
większą odporność ich uszczelniaczy od standardowych pierścieni uszczelniających ma
sens. Wewnętrzne uszczelnienie olejowe przekładni zmniejszy potrzebną ilość oleju [2].

5.16 Obliczenia sprawdzające kół zębatych
Obliczenia wytrzymałościowe kół zębatych zostały przeprowadzone z wykorzystaniem kalkulatora inżynierskiego MITcalc umożliwiającego sprawdzenie projektowanych
przekładni i znajdują się w załącznikach nr 2, 3 i 4. Danymi wejściowymi były dobrane
parametry uzębienia, a danymi wyjściowymi uzyskane wartości współczynników bezpieczeństwa.

5.17 Dobór łożysk
Łożyska dobrane są wyłącznie ze względu na typ obciążenia przedstawiony na schemacie (rysunek 5.27). Rozmiar i nośność powinny być obliczone na podstawie numerycznej
analizy obciążeń ze względu na skomplikowany kształt projektowanych elementów [2].
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Rysunek 5.27 Kierunki działania sił w przekładni

5.18. Moment obrotowy
Moment obrotowy na kole przy maksymalnej prędkości na pierwszym biegu zostaje obliczony według wzoru i wynosi 12,5N*m (12).
0,25

𝑀𝑀 = 9550 ∗ 190,2075 = 12,5 [𝑁𝑁 ∗ 𝑚𝑚]

(12)

5.19. Metodyka konstrukcji
Konstruowanie należy zawsze rozpoczynać od podziału całości na podzespoły (jeśli
to możliwe) oraz określenia zależności między nimi. Uwzględnienie parametrów konstrukcyjnych takich jak wymiary kół zębatych czy średnica wału korbowego pozwala na wyznaczenie podzespołu, który bezpośrednio wpływa na inne, a sam nie jest od żadnego zależny.
Do podzespołu zostają dobrane wstępnie elementy ze względu na kształt, sposób przenoszenia sił i ich kierunek. Ilość wolnego miejsca definiuje maksymalny rozmiar części.
Każdy element produkowany od zera po raz pierwszy musi być tak skonstruowany aby
dało się go wykonać, czyli musi być technologiczny.

5.20. Złożenie przekładni głównej
Ze względu na bardzo skomplikowany proces konstrukcji napędu głównego zdecydowano o przedstawieniu procesu myślowego wraz z ilustracjami kolejnych etapów konstrukcyjnych. Wszystkie pojawiające się elementy zostały wcześniej złożone dlatego występują od razu w ostatecznej postaci.
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Widoczne na rysunku 5.28 elementy to jarzmo pierwszej przekładni planetarnej (bliżej silnika) oraz koło zębate słoneczne drugiej przekładni planetarnej. Obie przekładnie mają
takie same przełożenia realizowane na kołach o takich samych ilościach zębów oraz takie
same parametry geometryczne (moduł, podcięcie, kąt pochylenia linii zębów). Jarzmo
przedstawione powyżej ma możliwość łączenia szeregowego w teoretycznie nieskończone
łańcuchy. Jarzmo drugiej przekładni planetarnej zostało zaprojektowane w oparciu o jarzmo
przekładni pierwszej. Element można wykonać na tokarce z napędzanym narzędziem. Koło
zębate może być frezowane lub strugane z wytrzymalszego materiału dostępnego w postaci
rury co znacznie zmniejszy łączny koszt wykonania. Montaż koła zębatego odbywa się po
uprzednim podgrzaniu. Szerokość koła zębatego słonecznego jest większa o 1,5mm od szerokości kół planetarnych ze względu na konieczność kompensacji zużycia łożysk oraz imperfekcje powstałe przy montażu i produkcji.
Koło planetarne (rysunek 5.29) znajduje się pomiędzy kołem słonecznym a kołem z
uzębieniem wewnętrznym. Właściwa pozycja koła jest zapewniona przez dobór właściwej
liczby zębów dla zespołu współpracujących kół. Siła ruchu jest przekazywana na jarzmo
przez wał koła planetarnego. Konieczne jest łożyskowanie kół planetarnych w celu uniknięcia zużycia ciernego jarzma. Przenoszone obciążenie ma charakter promieniowy. Możliwe
jest użycie łożyska igiełkowego, które wymaga mniejszej przestrzeni montażowej niż pozostałe typy łożysk. Ząbkowany charakter linii bocznej koła zębatego nie byłby korzystny przy
kontakcie ze ścianką jarzma. Zastosowanie standardowych podkładek dystansowych umożliwia bezpieczne odsunięcie kół obracających się w jarzmie.
Wały kół planetarnych nie powinny przesuwać się wewnątrz jarzma ale jednocześnie
zapewniać łatwy demontaż np. w celu wymiany łożyska (rysunek 5.30). Zbyt duży luz między jarzmem a wałkami spowoduje udarowe obciążenie przy szybkim rozruchu przekładni.
Otwory pod wałki są częściowo przelotowe, jest zapewniony dostęp dla potrzeb demontażu.
Łożyskowanie przekładni w osi wału wyjściowego (rysunek 5.31) opiera się na wielostopniowym układzie X. Siły występujące pomiędzy kolejnymi stopniami mają charakter
osiowy i poprzeczny. Siły osiowe powstają na skutek działania sił powstających w zazębieniu skośnym oraz przy skośnym przyłożeniu siły do mechanizmu korbowego. Ze względu
na niewielką ilość dostępnego miejsca zastosowane łożyska należą do seri 718 określanej
jako precyzyjna.
Druga przekładnia planetarna (rysunek 5.32) jest zbudowana podobnie do pierwszej.
Jest to element łożyskowany bezpośrednio w korpusie.
Do przeniesienia momentu obrotowego z jarzma na wał wyjściowy służy mechanizm
zapadkowy składający się z 6 zapadek o promieniowo ukształtowanych zębach (rysunek
5.34). Z każdą zapadką współpracuje sprężyna dociskająca zapadkę do obudowy na tyle
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mocno aby zapadka cały czas była przygotowana do zazębienia ale na tyle słabo aby nie
występowało zużycie ścierne.
Mechanizm zapadkowy jest zabezpieczony przed wypadnięciem za pomocą pierścienia osadczego opatentowanego przez firmę Smalley (rysunek 5.34). Pierścienie charakteryzują się brakiem wystających części chwytowych. Krawędzie bieżni łożysk serii 718 leżą w
jednej płaszczyźnie, konieczne jest zastosowanie podkładki mającej na celu odsunięcie górnej bieżni od korpusu jarzma.
Koło zębate stożkowe jest składane i połączone z kołem centralnym pierwszej przekładni obiegowej (rysunek 5.35). Uzębienie koła centralnego jest identyczne z uzębieniem
koła centralnego drugiej przekładni planetarnej. Przy konstrukcji korpusu koła stożkowego
oparto się o korpus jarzma.
Uzębienie stożkowe jest wykonane osobno i przykręcone do korpusu a następnie
zgrzane punktowo (rysunek 5.36). Korpus posiada kołnierz centrujący dla uzębienia.
Łożysko użyte do połączenia koła stożkowego z pierwszym jarzmem jest identyczne
z łożyskiem łączącym kolejne jarzma (rysunek 5.37). Łożysko zamontowane na drugim jarzmie jest większe od pozostałych żeby zmaksymalizować sztywność ale na tyle małe aby
zmieścić się wewnątrz uzębienia wewnętrznego koła zębatego.
Dodatkową podporą podzespołu jest pokrywa koła stożkowego (rysunek 5.38). Pokrywa służy również przenoszeniu sił z wezła łożyskowego związanego z wałem korbowym
na węzeł związany z kołem stożkowym. O-ring uszczelnia zewnętrzną krawędź i pozwala
na osiowy ruch pokrywy względem korpusu występującym na skutek zużywania łożysk i
kasowania powstałego luzu.
Oś mechanizmu korbowego ma średnicę zewnętrzną 30mm (BB30). Pomiar momentu obrotowego jest realizowany przez układ bazujący na tensometrach i umieszczony
wewnątrz osi. Zastosowany mechanizm zapadkowy jest identyczny jak w przypadku przekładni planetarnej (rysunek 5.39).
Wał korbowy jest umieszczony centralnie. Nie posiada żadnych łączeń mogących go
osłabić. Luz zachowany pomiędzy mechanizmami zapadkowymi umożliwia kompensowanie zużycia przekładni (rysunek 5.40).
Kompensacja luzów przekładni wykonywana jest przy dostępie ze strony prawej.
Element oporowy z lewej strony stanowi pierścień osadczy do ciężkich zastosowań (rysunek
5.41). Lewostronne wyjście wału korbowego jest uszczelnione pierścieniem uszczelniającym HMSA10 RG z dodatkową wargą zabezpieczającą przez wniknięciem zanieczyszczeń
do środka.
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Zębnik stożkowy (rysunek 5.42) jest wykonany analogicznie do uzębień kół centralnych przekładni planetarnych. Osobno wykonane uzębienie jest mocowane na walcowym
korpusie na gorąco.
Zębnik umieszczony został w cylindrycznej obudowie z dwoma flanszami (rysunek
5.43). Flansze posiadają otwory fasolowe, dzięki którym możliwy jest ruch w osi koła stożkowego i dokładne ustawienie zębnika względem koła zębatego. Łożyskowanie zębnika zostało wykonane również w układzie X przy użyciu łożysk serii 718. Zewnętrzny o-ring zapewnia szczelność pomiędzy korpusem zębnika a korpusem głównym.
Łożyskowanie zębnika od strony silnika wykorzystuje identyczne łożysko jak zastosowane po stronie przekładni (rysunek 5.44). Zastosowana nakrętka łożyskowa posiada
boczne mocowanie ze względu na niską wysokość. Niezbędny jest otwór promieniowy w
obudowie służący do wprowadzenia klucza sześciokątnego w celu zablokowania nakrętki.
Otwór znajduje się poniżej uszczelki, jest więc możliwe wykorzystanie go jako kanału do
uzupełniania oleju. Korpus zębnika posiada wewnątrz połówkę sprzęgła. Zastosowanie kołnierza współpracującego z pierścieniem uszczelniającym uniemożliwiło olejowi dostanie się
do przestrzeni sprzęgła i silnika.
Silnik krokowy jest wyposażony w elastyczne sprzęgło Mayr tłumiące drgania i kompensujące nieosiowość silnika i zębnika stożkowego (rysunek 5.45). Wewnątrz sprzęgła
znajduje się tuleja zaciskowa blokująca sprzęgło na wale silnika.
Dzięki zastosowaniu sprzęgła i prawidłowo wykonanym otworom możliwe jest przykręcenie silnika do reszty zespołu zębnika będąc pewnym, że ruch zostanie właściwie przeniesiony (rysunek 5.46).
Koło z uzębieniem wewnętrznym jest umieszczone na stałe w korpusie i zablokowane w procesie zgrzewania (rysunek 5.47). Korpus jest wytwarzany jako odlew ciśnieniowy i poddany procesom obróbki ubytkowej.
Z prawej strony przekładni łożyskowanie wału korbowego musi być wykonane z pośrednictwem koła pasowego. Łożyskowanie i uszczelnienie koła pasowego zostały przedstawione na rysunku 5.48. Koło pasowe przenosi siły osiowe pomiędzy łożyskami i jest stale
dociskane do łożyska osadzonego w korpusie.
Podzespół zawierający przekładnie planetarne jest umieszczony w korpusie głównym i zabezpieczony pierścieniem osadczym przed wypadnięciem (rysunek 5.49).
Koło pasowe jest jednocześnie zabierakiem mechanizmu zapadkowego. Stanowi
osadzenie dla łożyska wału korbowego (rysunek 5.50). Z prawej strony wału znajduje się
gwint, na który nakręcona zostaje nakrętka regulująca napięcie łożysk. Nakrętkę przed odkręceniem zabezpiecza nakrętka kontrująca. Całość uszczelnia pierścień uszczelniający.
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Podzespół silnika napędowego z zębnikiem stożkowym jest przykręcony do korpusu
głównego czterema śrubami z łbem sześciokątnym (rysunek 5.51). Połączenie zapewnia
szczelność całości przekładni, może zostać ona napełniona na tym etapie olejem.
Ramię napinacza jest łożyskowane w korpusie głównym przy użyciu łożysk typu
2RS, uszczelnianych pierścieniami tworzywowymi (rysunek 5.52). Stopień o mniejszej
średnicy w otworze korpusu i tuleja dystansowa ułatwiają montaż i zapobiegają wygnieceniu
odcisków kulek w bieżniach na skutek działania sił osiowych.
Sprężyna skręcana firmy Vanel o ilości zwojów 3,25 (rysunek 5.53) jeden z końców
musi mieć zablokowany do korpusu. W tym celu w korpusie wykonane zostało ucho mocujące pozwalające na ruch wzdłużny drutu sprężyny podczas pracy napinacza.
Oś ramienia napinacza posiada mocowanie dla drugiego końca sprężyny i jest jednocześnie jej osią obrotu (rysunek 5.54). Oś zabezpiecza pierścień osadczy.
Rolka napinacza dzięki zastosowaniu podłużnych rowków i poprzecznych kanałów
może odprowadzać śnieg i błoto zbierające się na pasku napędowym. Łożyskowanie dwoma
łożyskami kulkowymi 2RS osadzonymi na tulei mimośrodowej umożliwia dokładne ustawienie pozycji rolki.
Kute ramię napinacza (rysunek 5.56) pozwala na umieszczenie rolki w odległości od
korpusu. Zmiana długości ramienia pozwala na zastosowanie różnych wielkości kół pasowych i zmianę charakterystyki napinania pasa.
Ząbkowany interfejs ramienia napinacza pozwala na szybką zmianę kąta położenia
ramienia napinacza względem reszty napędu. Powiększony otwór w ramieniu pozwala na
wpuszczenie łba śruby tak by nie przeszkadzał w funkcjonowaniu koła pasowego (rysunek
5.57).
Gotowy zespół napędowy (rysunek 5.58) został umieszczony w obudowie o kształcie
dopasowanym do kształtu podzespołów (rysunek 5.59). Nadanie barw pozwoliło na utworzenie realistycznej wizualizacji napędu głównego (rysunek 5.60). Propozycja umieszczenia
napędu w przednim trójkącie ramy roweru została przedstawiona na rysunku 5.61.
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Rysunek 5.28 Złożenie – etap 1

Rysunek 5.29 Złożenie – etap 2
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Rysunek 5.30 Złożenie – etap 3

Rysunek 5.31 Złożenie – etap 4
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Rysunek 5.32 Złożenie – etap 5

Rysunek 5.33 Złożenie – etap 6
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Rysunek 5.34 Złożenie – etap 7

Rysunek 5.35 Złożenie – etap 8
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Rysunek 5.36 Złożenie – etap 9

Rysunek 5.37 Złożenie – etap 10
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Rysunek 5.38 Złożenie – etap 11

Rysunek 5.39 Złożenie – etap 12
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Rysunek 5.40 Złożenie – etap 13

Rysunek 5.41 Złożenie – etap 14

66

Rysunek 5.42 Złożenie – etap 15

Rysunek 5.43 Złożenie – etap 16
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Rysunek 5.44 Złożenie – etap 17

Rysunek 5.45 Złożenie – etap 18
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Rysunek 5.46 Złożenie – etap 19

Rysunek 5.47 Złożenie – etap 20
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Rysunek 5.48 Złożenie – etap 21

Rysunek 5.49 Złożenie – etap 22
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Rysunek 5.50 Złożenie – etap 23

Rysunek 5.51 Złożenie – etap 24
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Rysunek 5.52 Złożenie – etap 25

Rysunek 5.53 Złożenie – etap 26
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Rysunek 5.54 Złożenie – etap 27

Rysunek 5.55 Złożenie – etap 28
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Rysunek 5.56 Złożenie – etap 29

Rysunek 5.57 Złożenie – etap 30
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Rysunek 5.58 Złożenie – etap 31

Rysunek 5.59 Złożenie – etap 32
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Rysunek 5.60 Wizualizacja napędu głównego

Rysunek 5.61 Wizualizacja napędu głównego umieszczonego w ramie
Załączone rysunki złożeniowe są zgodnie z kolejnymi etapami montażu.

76

LITERATURA
[1]

Bike 06/2015

[2]

Dietrich M. „Podstawy konstrukcji maszyn tom 3” Wydawnictwa
Naukowo-Techniczne 2015

[3]

electricbikereport.com

[4]

pl.wikipedia.org

[5]

Magazyn Rowerowy 8/2014

[6]

Muller L. „Przekładnie obiegowe” PWN 1983

[7]

Ochęduszko K. „Koła zębate tom 2 Wykonanie i Montaż” Wydawnictwa
Naukowo-Techniczne 2009

[8]

„Prawo o ruchu drogowym” Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.

[9]

www.bike-advisor.com

[10]

www.chartsbin.com

[11]

www.chrisking.com

[12]

www.gatescarbondrive.com

[13]

www.haibike.de

[14]

www.hubstripping.wordpress.com

[15]

www.int.smart.com

[16]

www.magazynbike.pl

[17]

www.mitcalc.com

[18]

www.peterverdone.com

[19]

www.ridefox.com

[20]

www.scigacz.pl

[21]

www.sheldonbrown.com

[22]

www.shimano-steps.com

[23]

www.skf.com

[24]

www.sram.com

[25]

www. statista.com

[26]

www.xcnews.ru

[27]

Zinn L. „Zinn i sztuka serwisowania roweru górskiego” Wydawnictwo Buk 2014

77

Spis załączników
Załącznik 1. Tabele wielkości produkcji i sprzedaży samochodów osobowych i rowerów.
Załącznik 2. Obliczenia wytrzymałościowe pierwszej przekładni planetarnej
Załącznik 3. Obliczenia wytrzymałościowe drugiej przekładni planetarnej
Załącznik 4. Obliczenia wytrzymałościowe przekładni stożkowej
Załącznik 5. Złożenie 1-14 - rysunek złożeniowy
Załącznik 6. Złożenie 15-19 - rysunek złożeniowy
Załącznik 7. Złożenie 20-27 - rysunek złożeniowy
Załącznik 9. Napęd hybrydowy - rysunek złożeniowy

78

