HISTORIA POWSTANIA
ROWERU

POCZĄTKI

Pierwszymi udokumentowanymi przodkami
roweru były swojego rodzaju "maszyny do
biegania".Pojazdy tego typu, w których
jeździec poruszał się odpychając się nogami od
ziemi, wykonane były z drewna i składały
się z dwóch kół połączonych żerdzią, na której
umocowane było siedzenie. Prawdopodobnie
pierwszą taką konstrukcją przypominającą
rower był drewnianypojazd zbudowany przez
paryskiego arystokratę, monsieur Made de
Sivrac’a, ok.1765 roku. Ów pojazd nazwany
celeryfem (fr. „célérifére”),składał się z
belki z prawdziwym końskim siodłem i dwóch
drewnianych kół bezpośredniozapożyczonych
z wozu konnego. Istnymnovum było to, iż koła
zamontowane zostały w osi podłużnej pojazdu.
Cyklista siedział okrakiem na ramie i wprawiał
jednoślad w ruch odpychając sięod ziemi
nogami.

• Pojazdy te nie były jednak ani wygodne, ani funkcjonalne.
Przednie koło było sztywno połączone z ramą, więc
w przypadkuchęci zmiany kierunku jazdy cyklista musiał
zatrzymać pojazd i po prostu ustawićgo pod odpowiednim kątem.
Wehikuł ten nie nadawał się zbytnio do podjazdów,
a w szczególności do zjazdów, gdyż „kierowca" uzbrojony był
jedynie we własne butyjako hamulce.
• Maszyna ta nie zyskała sobie zbyt wielu zwolenników,
jednakodegrała istotną rolę
w historii rozwoju roweru, gdyż kolejni inżynierowie bazowalina
jej formie i wprowadzali ulepszenia.

„Maszyna do biegania”

Hrabia na
celeryfie

Pierwsza
kierownica
- początek
XIX w.

Istotnych zmian w konstrukcji "maszyny do biegania" dokonał w 1816 r. Niemiec –
baron Karl Friedrich Christian von Drais de Sauerbrun. Jego ulepszenie polegało
na zastosowaniu obrotowego widelca przedniego, połączonego z kierownicą,
umożliwiającego skręcanie bez konieczności zsiadania z pojazdu, co znacznie
poprawiło komfort jazdy. Oryginalny egzemplarz, nazwany przez autora - od jego
nazwiska - "draisinne", czyli po polsku drezyna, zachował się do dziś i można go
oglądać w muzeum miejskim w Karlsruhe.

Pojazd posiadał obrotową kierownicę, drewnianą ramę i dwa okute stalową blachą
koła
z drewnianymi szprychami. Pojazd ważył początkowo ok. 45 kg i mógł osiągnąć
prędkość ok. 10 km/h. Masępóźniejszych modeli udało się zredukować do 20 kg,
dzięki czemu na suchej,płaskiej drodze osiągano szybkość 15 km/h.

Von Drais opatentował drezynę w Niemczech, zajął się produkcją i udoskonalaniem
konstrukcji, wprowadzając m. in. uruchamiany linką hamulec, wyściełane siodło o
regulowanej wysokości, czy wreszcie - około 1825r. - licznik odległości (!).

Pojazd skonstruowany przez Karola Draisa, foto:
wikipedia/Joachim Köhler/creativecommons

Drezyna 1817r.

Pierwszy napęd i pedały-połowa XIX w.
Przełomową datą okazał się rok1839r., kiedy to szkocki kowalKirkpatrick MacMillan opracował pojazd z mechanizmem
napędowym, dzięki czemu nie było potrzeby odpychania się od ziemi podczas jazdy. Był to pierwszy jednoślad umożliwiający
jazdę bez dotykania stopami ziemi. Jego drewniana maszyna, ze skrętnym przednim kołem o średnicy około 75 cm i
napędowym tylnym, o średnicy około 100 cm, rozwijała przeciętną prędkość ok. 13 km/h. Obydwa koła posiadały stalowe
okucia, a pojazd, choć z wyglądu sprawiał wrażenie lżejszego od drezyny, ważył jednak sporo, bo około 26 kg.
Jednoślad Macmillan’a nie posiadał jeszcze pedałów znanych z dzisiejszych rowerów. Napęd był tu przenoszony za pomocą
specjalnych ramion, podobnie jakto ma miejsce
w parowozie. Pojazd miał dwa pionowe, wahliwie przymocowane dokierownicy pręty, od których biegły dźwignie połączone z
korbami osadzonymi po obu stronach tylnego koła. Posuwisto-zwrotne ruchy nóg opartych na owychdźwigniach, wprawiały w
bieg tylne koło, podczas gdy koło przednie, osadzone nażelaznych widełkach, służyło do kierowania wehikułem.

Mechanizm zastosowany przez Macmillan’a by jednak skutecznyi pozwolił mu na pokonanie w 1842 roku sensacyjnej, jak na
owe czasy, liczącej 229 km trasy z Thornhill do Glasgow i z powrotem.

Pojazd Macmillan’a

• Dalszy rozwój jednośladów miał miejsce we Francji. W 1861 r.w małej wytwórni wózków
dziecięcych w Paryżu,Pierre Michaux i jego syn Ernest, zainspirowani kołem szlifierskim
i mechanizmemkorbowym, dodali do drezyny obrotowe pedały, przytwierdzone
bezpośrednio do osiprzedniego koła. Ulepszenie to było bardzo znaczące w ewolucji roweru, gdyż
zasada działaniawprowadzonego przez nich do dotychczasowego jednośladu
mechanizmu,przetrwała próbę czasu, a konstrukcja nowo powstałego w ten sposób pojazdu,była
zbliżona do dzisiejszego roweru.
• Rower był drewniany, ważył około 50 kg (w późniejszych konstrukcjach zredukowano masę
o połowę) i posiadał przednie koło nieco większe od tylnego.Pojazd rozwijał prędkość około 10
km/h. Pojazd Michaux, zwany welocypedem, różnił się od swoich poprzedników również
materiałami, z których został wykonany: drewniana żerdź została zastąpiona stalowymi prętami,
siodło było mocowane do sprężystego pręta, co miało łagodzić wstrząsy podczas jazdy. Koła
pozostały drewniane, lecz zostały opasane obręczą wykonaną ze stali co przez brak amortyzacji
przyczyniło się do nazywania pojazdu "boneschaker", czyli wstrząsaczem kości lub
„Kościotłukiem”.
• Wynalazca wraz z synem Ernestem otworzył wytwórnię welocypedów, która wytwarzała nawet do 5
sztuk dziennie i rozpoczął tym samym erę roweru wysokiego.

Rower Michaux

„Kościotłuk”

• W welocypedzie pomiędzy mechanizmem
korbowym, a napędzanym kołem nie było
żadnego przełożenia, a szybkość jednośladu
wyposażonego w pedały zależałaod tempa
pedałowania i od średnicy przedniego koła, do
którego osi pedały byłyprzytwierdzone.
Dlatego, aby uzyskać większą prędkość,
zaczętozwiększać średnicę przedniego koła oraz
jednocześnie, aby poprawić stabilnośćpojazdu,
zmniejszano tylne koło. Doprowadziło to do
charakterystycznych dysproporcji:przednie koło
osiągało wymiar do 60 cali (około 150 cm),
czyli prawie czterokrotniewięcej niż 16 calowe
(40 cm), koło tylne. Ten typ roweru w 1869
roku oficjalnienazwano bicyklem.

Bicykl

Przy takiej konstrukcji stało się konieczne wyeliminowanie części
drewnianych
i wprowadzenie stalowej ramy i obręczy kół. Te rewolucyjne, jak na
owe czasy zmiany, wydatnie jednak zwiększyły ciężar jednośladu.
Jazda takim bicyklem nie była ani łatwa, ani bezpieczna. Trudny był
start i zatrzymanie, rower nie był stabilny, a cyklista siedział na
znacznej wysokości. Wywrotki, szczególnie podczas startu, były
nader częste, dlatego już wkrótce na terenie Anglii, dokonano kilku
kolejnych, ważnych ulepszeń.

Usprawnianiem tych pojazdów zajął się młody brygadzista z fabryki
James Starley. Starley - nazwany później „ojcem przemysłu
rowerowego" – postawił sobie za cel zmniejszenie masy potężnych
jednośladów. W 1870 roku zbudował on bicykl przezwany
pogardliwie (przez ogromną różnicę w wielkościach przedniego
itylnego koła) „Penny-farthing", od nazw największej i najmniejszej
z angielskichmonet. Starley skonstruował przekładnię, dzięki której
jeden obrót korby powodował dwa obroty koła.

• Masę kół obniżył dzięki wykonaniu ich z żelaza
i zastosowaniu naciągniętych szprych drucianych.
Z początku szprychy były wykonywane z jednego
kawałka drutu przeplatanego przez otwory w
obręczy
i piaście, dopiero w 1874 roku wprowadzono
pojedyncze szprychy mocowane do obręczy za
pomocą nakrętek (tzw. nypli). We wrześniu 1871
roku James Starley rozpoczyna seryjną produkcję
bicykli Ariel Cycle, z wielkim przednim kołem.
Średnica koła napędowego tego bicykla wynosiła
od 100 do 150 cm, stosownie do długości nóg
właściciela. Dzięki dużemu kołu uzyskiwano na
dłuższych trasach prędkości rzędu 20 km/h, a w
sprincie nawet 40 km/h. Rower był w całości
wykonany z metalu i ważył około 25 kg.

Bicykl

• Pomimo jednak wszystkich ulepszeń bicykle ciągle były
ciężkie
i nieporęczne. Trudno było nad nimi zapanować przy
niskiej prędkości, za to przy szybkiej jeździe pojawiały się problemy
z hamowaniem, gdyż większość maszyn nie miała nawethamulca.
Stosowane
w niektórych modelach opony z pełnej gumy, miały z kolei tendencję
do zsuwania się
z obręczy. Zdarzające się dosyć często, „popularne”„OTB” („Over
The Bar”, czyli „[lot] przez kierownicę"), stało się przyczyną
wieluzgonów, a połamane nogi niejednego skazały na kalectwo do
końca życia. Jeśliwięc rower miał się stać naprawdę
użyteczny
i popularny, trzeba było koniecznietemu zaradzić.
• Jednym z pomysłów na zabezpieczenie cyklisty przed lotem „OTB”,
było„obrócenie" pojazdu, przez przeniesienie na przód małego koła.
Przykłademtakiego rozwiązania jest amerykański model Star.
Sukces był jednak tylko połowiczny, gdyż przy ostrzejszym ruszaniu
cyklista leciał na odmianę na plecy.
• Mimo wszystkich niedogodności związanych z jazdą na bicyklu, był
on wielkim sukcesem komercyjnym. Bicykl i cyklizm podbiły
Europę i Amerykę Północną.

Obrócony bicykl

Łańcuch,
ogumienie
i przekładnia koniec XIX w.

• Rozwiązaniem problemów związanych z jazdą na
bicyklu okazały się: łańcuch i przekładnia, dzięki
której koła mogły zachowywać rozsądną wielkość.
W 1879r. Anglik Harry John Lawson
zaprojektował dla jednej z fabryk w Coventry model
"Bicyclette", z napędem łańcuchowym
umieszczonym na tylnim kole. Ponieważ jednak
Lawson chciał utrzymać kształt zbliżony do bicykla,
to wbrew zasadom mechaniki, skonstruowany przez
niego pojazd z półtorametrowym rozstawem osi,
nadal posiadał olbrzymie, 40-calowe koło
przednie i małe, 24-calowe tylne. Ważył ok. 25kg.
Z powodu niezbyt wyjściowego wyglądu szybko
przezwano go mianem „Krokodyla".

Choć "bicykletka" nie zdobyła popularności, była jednak kolejnym,
ważnym krokiem w ewolucji jednośladu Pomysł Anglika pozwalał na
zrównanie wielkościobu kół
i przeniesienie siodełka na środek pojazdu, czego w 1884 roku
dokonałJohn KempStarley (bratanek James’aStarley’a).
Skonstruowany przez niego jednoślad miał koła o zbliżonej średnicy,
kierownicę połączoną bezpośrednio zwidelcem, tylne koło napędzane
przekładnią łańcuchową, czworoboczną ramę i wygodne siodełko.
Pojazd był znacznie bezpieczniejszy
i łatwiejszyw eksploatacji od swego poprzednika. Poruszał się lekko,
przy nieznacznymwysiłku, a jego mniejsze koła były bardziej stabilne.
W 1885r. rozpoczął on produkcję pojazdu pod nazwą "Rover" (ang.
„rove” - wędrować, „rover” - wędrowiec), a dokładniej„Rover
SafetyCycle"(„bezpieczny rower”), będącego pierwowzorem
dzisiejszych rowerów. Nazwa „rower" przyjęła się w Polsce na
określenie tego typu pojazdu (pojawiła się pod koniec XIX w., gdy
maszyny Starley’a cieszyły się dużą popularnością napolskim
rynku) i funkcjonuje jedynie w języku polskim – Francuzi nazwali
bowiem ten pojazd „vélocipede”, a Anglicy „bicykle”.

Bicykletka
Lawson’a z
1879r.

Rower z 1885r.

• Następnym, bardzo istotnym osiągnięciem na drodze rozwoju roweru, stało
sięwprowadzenie ogumienia pneumatycznego zamiast dotychczas stosowanych
gum pełnych. Dokonał tego w 1888 r., pochodzący z Belfastu, weterynarz
JohnDunlop, a jegoinnowacja zrewolucjonizowała rower, umożliwiając osiąganie
większych prędkościprzy poprawie komfortu jazdy. Wynalazek Dunlop’a, w
połączeniu z wprowadzeniem „rowerów bezpiecznych” J. K. Starley’a, był
największym przełomem w karierze bicykli
i rozpoczynając szaloną modę na te pojazdy w latach 90-tych XIX wieku,
wywołał prawdziwy boom w przemyśle rowerowym.
• Następnym krokiem w ewolucji bicykla było wynalezienie dętki. Dokonało tego
w 1891 roku dwóch Francuzów: Edouard i André Michalin. Innowacja ta
zwiększyła przyczepność kół do podłoża i tym samym zdecydowanie podniósł się
komfort jazdy.

Damski „bezpieczny rower” z początku lat 90-tych

Pierwsza
przerzutka początek XX w.

• Od tego czasu kształt roweru zmieniał się jedynie
nieznacznie. W 1900 roku niemiecki producent
rowerów Fichtel&Sachs, konstruujepierwszą,
wolnobiegową piastę wyposażoną w system
hamulcowy, uruchamianypoprzez cofnięcie pedałów. W
1903 roku firma wprowadza piastę na rynek,
podistniejącą do dziś nazwą „torpedo”.
• Kolejnym usprawnieniem była możliwość zmiany
biegów. Przekładnię planetarną opatentowali Henry
Sturmey i James Archerw 1902r. Ich konstrukcje,
początkowo dwu-, później trzybiegowe, montowane
w tylnej piaście, ważyły poniżej kilograma. Zmiana
biegów przy użyciu przerzutki, przesuwającej łańcuch
z jednego trybu na inny początkowo nie zdawała
egzaminu z powodu błota na drogach; dopiero jakiś
czas później przekonano się do tego mechanizmu.

• Konstrukcja Starley’a, wynalazki Dunlop’a,
Archer’a
i Sturmey’a i wielu innych,doprowadziły do
powstania roweru uważanego za prototyp
współczesnegojednośladu. Tak więc, od początku XX
wieku zasadnicza idea tego pojazdu nieulegała większej
zmianie, a jego forma ustabilizowała się. Dalszy rozwój
niedokonywał się już gwałtownie, ale stopniowo poprzez
systematyczne usprawnianie konstrukcji i jakości
używanych materiałów, m.in.: zmiany umiejscowienia
siodełka, zmiany wykorzystywanych w produkcji
materiałów
w celu zmniejszenia wagi pojazdu oraz
usprawnianiu mechanizmów oraz wprowadzaniu nowych
m.in.: amortyzatorów czy też hamulców tarczowych.
Rower stał się jednym z najpopularniejszych środków
komunikacji.

Rowery z początku
XX wieku

• Interesującym wynalazkiem jest też rower
poziomy, zwany potocznie "poziomką".
Rowerzysta podróżuje w pozycji półleżącej na
wygodnym siedzeniu z oparciem. W pojeździe
tym kolarz siedzi nisko przy ziemi, w pozycji
zbliżonej do pozycji kierowcy w
samochodzie, a pedały znajdują się na
wysokości jego ud lub nawet wyżej. Pozycja
cyklisty w rowerze poziomym sprzyja znacznemu
obniżeniu oporów powietrza, a jednocześnie
zapewnia ergonomiczne położenie nóg względem
pleców i szerokie pole widzenia do przodu.
Średnie, możliwe do utrzymania przez dłuższy
czas, szybkości takich pojazdów wynoszą 60-70
km/h.

Produkowany
komercyjnie
rower poziomy
Peugeot z 1914r.

XX Wiek

• Od lat 90. XIX wieku zasadnicza idea roweru nie uległa zmianie,
wprowadzono wiele poprawek konstrukcyjnych: mocniejsze
i lżejsze ramy, lepsze przekładnie i hamulce czy inne
umiejscowienie siodełka. Jak większość urządzeń służących
człowiekowi rower podlega nieustannym modernizacjom
i poszukiwaniem jak najlepszych rozwiązań, aby jeździło nam się
coraz wygodniej. W roku 1920 zaczęto produkować ramy rowerowe
z lekkich stopów. Pojawiły się nowe hamulce, siodełka, bagażniki,
pompki, dzwonki, dynama i lampki rowerowe. Wprowadzono też
podział jednośladów w zależności od przeznaczenia, czyli rowery
miejskie, wyczynowe, damskie lub dziecięce.
W 1933roku powstał prototyp roweru górskiego. Prawdziwy
rozkwit modeli rowerów górskich przypadł jednak na lata 70-te
XX wieku. W tej dziedzinie szczególnie zasłużył się Gary Fischer
– kolarz przełajowy, uznawany za ojca kolarstwa górskiego.
Fabrykę rowerów górskich z prawdziwego zdarzenia założyli w
1979 roku Tom Ritchey, Gary Fisher i Charlie Kelly. Produkowali
oni wyłącznie rowery górskie - "MountainBikes", które następnie
nazwano "Fisher MountainBikes", a potem "Gary Fisher
Bicycles".

Specialized
Stumpjumper,
1982r.

Maxim Highlander 301, MountainBike
• Obecnie MountainBike jest nadal
jedną z najpopularniejszych odmian
roweru na świecie. Umożliwia jazdę w
trudnym terenie dzięki przełożeniom o
bardzo dużym zakresie, szerokim oponom,
zapewniającym niski nacisk jednostkowy
oraz mocnej acz lekkiej konstrukcji.
Właśnie jego szczególna budowa
umożliwiłazdobycie szczytów górskich
niedostępnych dla innych pojazdów
(m.in.1996r. – PikLenina, 7134 m n.p.m.,
Polak, Tomasz Swinarski).

• W pierwszej połowie XX wieku wraz z rosnącą popularnością samochodu
znaczenie roweru spadło. Ponowne zainteresowanie rowerem miało
miejsce w latach 70-tych XX wieku, gdy nastąpił znaczny wzrost cen
benzyny. Pojazd ten, będący dotychczas przedmiotem luksusu i traktowany
snobistycznie, zmienił swoją funkcję społeczną. Na czoło wysunęły się jego
walory użytkowe, stał się tanim, powszechnie stosowanym środkiem transportu.
Przemysł nastawił się na produkcję takiego właśnie, łatwo dostępnego pojazdu.
• W drugiej połowie XX w. powstały nowe rodzaje rowerów. Skonstruowano
składak, czyli praktyczny rower, który po złożeniu ramy zajmuje mało
miejsca i można go przewieźć np. samochodem, BMX, czyli mały, zwinny
rower do wykonywania ewolucji, rower trekingowy dedykowany długim
turystycznym wyjazdom oraz wiele innych konstrukcji.

Rower składany firmy Bickerton.
Źródło późniejszych inspiracji.

XXI Wiek

• Obecnie znów obserwujemy coraz większą
popularność rowerów głównie ze względu na
rosnącą świadomość społeczeństwa w
dziedzinie ochrony środowiska i ekologii.
Krajami najbardziej sprzyjającymi
rowerzystom są: Dania, Holandia oraz
Niemcy.
• Od końca XIX do początku XXI wieku nie
wprowadzono rewolucyjnych zmian
w konstrukcji rowerów. Udoskonala się
mechanizmy, stosuje coraz lepsze materiały,
ale podstawowe elementy wyglądają i działają
podobnie.

• Ramy rowerów popularnych wykonuje się z rur ze stali węglowej, droższych -ze stali
stopowych (głównie manganowych i chromo-molibdenowych) i aluminium. Stosuje się również
tytan lub kompozyty (zazwyczaj laminaty na bazie włókien węglowych
i aramidowych spajane żywicami syntetycznymi).Rury ram łączy się spawaniem w osłonie gazu
obojętnego lub lutowaniem,automatycznie, półautomatycznie lub ręcznie. Spawanie jest
obecniepopularniejsze niż lutowanie ze względu na szybkość operacji i nie wymagausuwania
związków pozostających po lutowaniu. Ramy z kompozytów wykonywane są najczęściej jako
samonośna konstrukcjaskorupowa.Części roweru wykonuje się ze stali lub
z aluminium. Mogą być one odlewane,formowane plastycznie lub odkuwane na zimno.Koła
roweru mają zazwyczaj 36 szprych (w tandemach i rowerach bagażowychbywa ich do 48,
w rowerach wyścigowych - min. 12). Szprychy i obręcze kółwykonuje się ze stali, niekiedy
także z tytanu i kompozytu.”
• Współczesny człowiek ma do dyspozycji nie małe bogactwo mechanicznych środków,
takich jak kolej, samochód, autobus, samolot czy motocykl, umożliwiających docieranie
do odległych zakątków ziemi. Być może są one nawet wygodniejsze, szybsze,
podróżowanie nimi jest niby przyjemniejsze - a jednak ciągle powracamy do roweru...

Budowa
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Venom Eony,
miejski rower
z 2008r.
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Rower elektryczny
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