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1. Patent Sternika Motorowodnego

Każda osoba, która nie posiada patentu motorowodnego może ko-
rzystać z jachtu motorowego którego moc silnika nie przekracza 10 kW 
czyli ok. 13 Km. Nie wymaga również posiadania dokumentu kwalifi -
kacyjnego uprawianie turystyki wodnej na jachtach motorowych o mocy 
silnika do 75 kW i o długości kadłuba do 13 m, których prędkość maksy-
malna ograniczona jest konstrukcyjnie do 15 km/h. Dla przypomnienia:

1kW = 1,36 KM Czyli 10 * 1,36 = 13.6 KM

Jeżeli chcielibyśmy skorzystać z jachtu wyposażonego w silnik 
o większej mocy, musimy posiadać patent co najmniej Sternika Moto-
rowodnego. Aby go zdobyć należy:

• Mieć ukończone 14 rok życia w dniu zdawania egzaminu
• Zdać egzamin 

Patent sternika motorowodnego upoważnia do:
• Prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych.

Sternik Motorowodny

Autorzy rozdziału: Michał Chojnacki, Paweł Plichta
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• Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 me-
trów po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach 
morskich w strefi e 2Mm od brzegu, w porze dziennej.

Egzamin składa się z 2 części, teoretycznej oraz praktycznej. Część 
teoretyczna trwa 90 minut i zawiera 75 Pytań.

2. Łodzie motorowe

Jacht motorowy to jednostka pływająca napędzana dowolnym silnikiem. 
Możemy podzielić je ze względu na Sposób poruszania się po wodzie:

wypór hydrostatyczny

wypór hydrodynamiczny, 
będący składową piono-
wą siły nośnej N

opór hydrodynamiczny, 
składowa pozioma siły 
nośnej N

N

Siły działające na łódź podczas ruchu

Patent sternika motorowodnego. (Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać 
z patentu sternika motorowodnego na jachtach do mocy 60kW.)
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• Łodzie wypornościowe 
których kadłub podczas ru-
chu zawsze zanurzony jest 
w wodzie, siła wyporu jest 
większa od unoszącej siły 
hydrodynamicznej powsta-
jącej w czasie ruchu łodzi.

• Łodzie ślizgowe któ-
rych kadłub podczas ruchu 
wynurza się lub prawie 
wynurza z wody, unosząca 
siła hydrodynamiczna jest 
większa lub prawie większa od siły wyporu.

Jachty kadłubowe: Jachty których kadłub składa się z jednej, 
sztywnej skorupy. Najpopularniejszym materiałem są tworzywa 
sztuczne, jednak jachty motorowe mogą być również wykonane 
z drewna lub stali. Mogą występować z kabiną bądź jako otwarto 
pokładowe. 

Łodzie typu RIB (Rigid Infl atable Boat) – hybryda jachtu kadłu-
bowego oraz pontonu. Składa się ze sztywnego dna oraz nadmuchiwa-
nych burt. Najczęściej elementy pompowane są złożone z kilku sekcji 

Jacht motorowy otwarto kabunowy

Łódź typu RIB
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podzielonych grodziami, dzięki czemu w przypadku uszkodzenia jed-
nej z nich jacht nie traci pływalności. Na popularność tego typu łodzi 
wpływa ich stabilność, szybkość oraz zwrotność.

Skutery wodne: Małe łodzie, najczęściej z silnikami o dużej mocy. 
Służą do zabawy i rekreacji. Swoje uznanie zdobywają również w ra-
townictwie. 

3. Ważniejsze elementy budowy jachtów motorowych

W tym rozdziale wymienimy najważniejsze elementy które powin-
ny znajdować się na jachcie motorowym.

Manetka: występuje dla silników stacjonarnych jak i zaburto-wych. Posiada rączkę która w zależności od kierunku ma bieg na-przód bądź wsteczny. Im dalej od położenia zerowego (bieg jałowy) tym obroty silnika są wyższe. 
Zrywka: Awaryjny wyłącznik silnika. Sternik musi cały czas wypa-trywać niebezpieczeństwa. Zrywkę (której wyłącznik najczęściej jest na manetce) mocujemy do sternika tak by w przypadku wypadnięcia za burtę jacht nie odpłynął nam zbyt daleko. Warto też zauważyć że 

Skuter wodny
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zrywka jest powodem najczęstszej awarii silnika który niewiadomo czemu nie chcę odpalić. Do czasu jej poprawnego włożenia… ☺ 
Kierownica + sterociągi: jest najczęstszym układem kierow-niczym, na mniejszych łodziach sterujemy za pomocą rumpla przy silniku. Dawniej sterociągami były stalowe linki które mocowano do kierownicy steru skrzyżowane, w ten sposób skręcając silni-kiem. Dziś jest to układ najczęściej hydrauliczny.
Pawęż: to do niej mocujemy silnik bezpośrednio, bądź za pomocą pantografu. Pawęż jest konstrukcyjnie połączona z resztą kadłuba tak by siła którą wytworzy silnik nie oderwała jej od jachtu. Producenci po-dają maksymalną moc silnika jaki może być do pawęży zamocowany.
Trym klapy: wraz z trymem silnika odpowiadają za prawidłowe uło-żenie jachtu względem wody. Ich opuszczanie bądź podnoszenia zmie-nia wzdłużne położenie jachtu co ma wpływ na hydrodynamikę jachtu.
Wskaźniki:
• obrotomierz – obroty silnika
• log – prędkość jachtu
• wskaźnik paliwa
• temperatura oleju

Budowa jachtu motorowodnego

kadłub

światła
burtowe

dziób prawa burta

rufalewa burta
knaga

białe światło 
widoczne 
dookoła 

widnokręgu
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Redany: wzdłużne wypustki wystające w części podwodnej kadłu-
ba. Mają za zadanie utrzymywać kurs prosty.

Wyłącznik akumulatora: popularnie zwany heblem. Odcina prąd 
z akumulatora w całej instalacji. Kolejna przyczyna niewyjaśnionych 
awarii. 

Pompa zęzowa: Usuwa wodę z zęzy czyli przestrzeni międzypo-
dłogą a dnem jachtu.

Pływając jachtem motorowym należy pamiętać o kilku ważnych 
rzeczach:

1. Gdy silnik jest zimny, odpalamy go i po sprawdzeniu czy 
z otworu rewizyjnego wylatuje woda – mamy chłodzenie. Czekamy 
kilka minut aż silnik się rozgrzeje i zacznie równo pracować. Zimny 
obciążony silnik szybciej się zużyje albo zgaśnie przy wychodzeniu 
z portu.

2. Nie zwalniamy nagle. Jeżeli płyniemy ślizgiem. Kilwater który 
wytwarzamy przy nagłym przejściu na bieg jałowy może wedrzeć się 
do jachtu przez pawęż. 

3. Jeżeli silnik „nie działa” sprawdzamy kolejno: zrywka, położenie 
zaworu paliwa, hebel. bieg jałowy, stan paliwa, ssanie. Dopiero wtedy 
decydujemy się na telefon do serwisu.

4. Nigdy nie płyniemy na silniku który nie ma chłodzenia! to będzie 
ostatni rejs dla silnika. 

5. Nie jesteśmy sami na wodzie. Jeżeli widzicie jacht na którym ktoś 
stawia maszt, przebywają małe dzieci na jachcie bądź przepływamy w 
okolicy zacumowanych jachtów to zmniejszamy prędkość i nie robimy 
fali. Na kanale obowiązuje ZAKAZ wytwarzania fali. Za takie zachowa-
nie można nie tylko dostać mandat ale także łomot. 

4. Silniki

Silniki dzielimy na: stacjonarne bądź zaburtowe, czterosuwowe 
bądź dwusuwowe (na mieszankę), oraz na silniki elektryczne.
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Silnik stacjonarny: Na stale zamontowany w kadłubie. Najczęściej 
jest to silnik wysokoprężny na olej napędowy. 

Silnik przyczepny: dwu lub czterosuwowy. Mocowany do pawęży 
bezpośrednio bądź za pomocą pantografu.

Silnik dwusuwowy: w tym silniku występują dwa cykle (suwy) – 
sprężania oraz pracy. 

Silniki charakteryzują się prostą konstrukcją w której smarowanie 
odbywa się bezpośrednio przez mieszankę paliwową. Jest to pierwszy 
element po którym można rozróżnić silnik dwusuwowy od czterosu-
wowego – nie posiada osobnego układu smarowania. Dwusuw potrafi  
wyprodukować do 70% więcej mocy przy tym samym litrażu co silnik 
czterosuwowy co przekłada się na zwiększoną emisję spalin, a przy 
tym ma wiekszy moment obrotowy. To właśnie niska ekologiczność 
doprowadziła do zakazu sprzedaży tego typu silników od 01.01.2009r. 
w UE. Wyjątkiem są nowoczesne dwusuwy z automatycznym wtry-
skiem. Mimo, że od dawna silniki te nie są sprzedawane, wciąż cieszą 
się dużą popularnością wśród żeglarzy oraz motorowodniaków.

Silnik Czterosuwowy: w tym silni-
ku występują cztery suwy: suw ssania, suw 

Silnik stacjonarny Silnik przyczepny
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sprężania, suw rozprężania (pracy) suw wydechu spalin. W trakcie 
pełnego cyklu wał korbowy obraca się dwa razy a spalanie mieszan-
ki paliwowo – powietrznej co czwarty suw. Stąd silniki czterosuwo-
we uzyskują mniejszą moc względem silników dwusuwowych. Jednak 
ekonomiczne zużycie paliwa oraz ekologiczność takich silników to ich 
główne zalety. Należy pamiętać, olej w układzie smarowania należy 
wymieniać co sezon. Dodatkowo składając silnik na zimę, zwróć uwa-
gę w jakiej pozycji bezpiecznie umieścić silnik. Najczęściej to miejsce 
wskazuje instrukcja na silniku. 

Układ paliwowy ma swój początek w zbiorniku. Są dwa typy zbior-
ników: 

1. Integralne – na stałe zamontowane na silniku, małej pojemności;
2. Przenośne – nie ograniczone gabarytowo.

Na każdym korku wlewowym zbiornika jest mały zamykany otwór, 
służy on do tego by w zbiorniku nie powstawało podciśnienie. Inte-
gralny ma bezpośrednie połączenie z gaźnikiem lub pompą paliwa 
(przepływ paliwa najcześciej jest grawitacyjny). Przenośny natomiast 

Silnik dwusuwowy
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połączony jest z silnikiem przewodem paliwowym na którym zamon-
towane są takie element jak fi lr paliwa z zaworem zwrotnym i ręczna 
pompka zasilająca (gruszka) dzięki której możemy ręcznie przepompo-
wać paliwo dalej. Do silnika przewód jest podpięty specjalną złączką 
przez którą paliwo trafi a do pompy paliwa podciśnieniowej (dwusuw) 
lub mechanicznej (czterosuw), a stąd do:

1. komory pływakowej (gdy silnik jest z gaźnikiem) w której benzy-
na zaczyna parować i miesza się z powietrzem i w takiej postaci trafi a 
do cylindra silnika;

2. wtrysku który rozpyla paliwo w cylindrze.

Silnik czterosuwowy

Schemat układu paliwowego
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Uwaga!!

Przed uruchomieniem silnika pamiętaj sprawdzić czy:
1. odpowietrzenie na korku zbiornika jest odkręcone;
2. przewód paliwowy jest szczelny (nie pęknięty, nie przecięty) i nie 

zagięty (w przypadku zbiornika przenośnego);
3. w zbiorniku jest odpowiednia ilość paliwa;
4. kranik przepływu paliwa jest otwarty (zbiornik integralny);

Układ zapłonowy – bez niego silnik benzynowy nie będzie pra-
cował. To ten układ jest odpowiedzialny za wyzwolenie eksplozji w cy-
lindrze poprzez iskrę zapłonową. Ten układ różni się bardzo z układem 
zapłonowym w silniku samochodów. Różnica ta wynika z braku miejsca 
bo w końcu silnik przyczepny jest znacznie mniejszy. Zamiast cewki za-
płonowej i rozdzielacza ten układ jest wyposarzony w urządzenie zwane 
magneto albo iskrownik. Iskrownik działa na zasadzie odwrotnej do 
szkolnego eksperymentu który polegał na owinięciu gwoździa drutem 
i przepuszczeniu przez niego prądu -powstawał magnes. Mianowicie gdy 
będziemy przesuwać drut w polu magnetycznym to popłynie w nim prąd. 

Schemat układu zapłonowego
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Jak silny on bedzię zależy od siły pola magnetycznego, liczby zwojów 
drutu i prędkości z którą się przemieszcza. Magnesy przykręcone są do 
wewnętrznej strony koła zamachowego, a podstawa iskrownika przykrę-
cona do bloku silnika. Zbudowana ona jest z blaszek do których zamo-
cowane są po dwa zwoje drutu jeden gruby w którym jest niskie napięcie 
i drugi cienki o wysokim napięciu(cewka). Podczas obracania się koła 
zamachowego zmienia się pole magnetyczne wokół cewki co indukuje 
prąd w uzwojeniu niskiego napięcia i stały jego przepływ tym uzwojeniu 
w który wmontowany jest prosty wyłącznik (przerywacz – w normalnej 
pozycji włączony). Gdy ma nastąpić zapłon przerywacz rozłącza prze-
pływ (zostaje wyłączony) i cały prąd o niskim napięciu trafi a do uzwo-
jenia wysokiego napięcia gdzie staje się prądem o wysokim napięciu, 
a dalej grubym przewodem do świecy zapłonowej i powstaje iskara.

Ważnymi elementami układu zapłonowego są również:
1. Wyłącznik zrywkowy (zrywka);
2. Wyłącznik zapłonu – stop.

Zrywkę wykorzystujemy wtedy gdy jest nagła sytuacja ( człowiek za 
burtą lub lina wkręcona w śrubę). Jest to wyłącznik na sprężynce, cza-
sem sznureczku który po wyciągnięciu otwiera obwód zapłonu dzięki 
czemu prąd nie dociera do świecy i nie ma iskry – silnik natychmiast 
gaśnie. Żeby go na nowo uruchomić musimy wsadzić zrywkę w swoje 
miejsce by zamknąć układ elektryczny.

Stop to nic innego jak normalne odcięcie zapłonu po przekręceniu 
kluczyka w stacyjce samochodu. Jest to czerwony guziczek na manetce 
silnika. Należy pamiętać o przytrzymaniu przycisku do momentu usta-
nia pracy silnika.

Uwaga!!

Przed uruchomieniem silnika nie zapomnij sprawdzić czy zryw-
ka jest dobrze włożona. W przypadku osobno zamontowanej manetki 
sprawdź również przycisk zabezpieczający (wciśnij go).
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Układ chłodzenia to element nie odłączny silników spalinowych 
dzięki któremu ciepło wytwarzane podczas pracy jest odprowadzane 
na zewnątrz (jest to około połowa energii wytworzonej przez spalanie 
paliwa). W przypadku silników montowanych na jachtach chłodzenie 
odbywa sie poprzez wymianę ciepła z wodą gdyż jej mamy pod dostat-
kiem. Warunkiem działania tego sposobu jest tylko to by pamiętać żeby 
silnik przed rozruchem był zanurzony w wodzie. Układ ten składa 
się z wąskich korytarzy w bloku silnika i jego kolumnie w których swo-
bodnie przepływa woda. Dodatkowymi elementami bez których ten 
układ nie funkcjonowałby poprawnie jest pompa wody i termostat.

Termostat to element zamykający mały obwód wody w silniku, czyli 
prościej mówiąc jest to zawór który otwiera się pod wpływem temperatu-
ry wpływającej na siłę docisku sprężyny zrobionej ze specjalnej stali któ-
ra w pewnej temperaturze się rozszerza (im wyższa temperatura tym sprę-
żyna słabiej dociska i zawór się otwiera). Elementy ruchome silnika są 
zaprojektowane do pracy w optymalnej temperaturze. Gdyby woda cały 
czas od początku pracy silnika zabierała zbyt wiele ciepła jego tempera-
tura byłaby zbyt niska i silnik ulegałby szybszemu zużyciu. Optymalna 

temperatura pracy silnika 
benzynowego jest między 
80-90 stopni Celsjusza. 
Do momentu osiągnięcia 
tej temperatury termostat 
jest zamknięty, a gdy sil-
nik osiągnie optymalną 
temperaturę zostaje otwar-
ty i woda zaczyna krążyć 
przez duży obieg wody.

Pompa paliwa jest dru-
gim ważnym elementem 
tego układu gdyż to ona 
zachowuje stały obieg 
wody. Jest to gumowy 
krążek z łopatkami, zało-Schemat układu chłodzenia
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żony na wałek i obracany poprzez przeniesiony napęd z głównego wału 
napędowego śruby. Umieszczony jest w okrągłej obudowie ale nie 
współosiowo (obudowa i krążek nie mają wspólnej osi obrotu) z nią tak 
by przepływ wody był możliwy tylko w jedną stronę. Po rozruchu sil-
nika można zaobserwować jej pracę dzięki otworowi kontrolnemu 
przez który powinna zacząć wylewać się woda. Gdy to nie nastąpi 
należy natychmiast wyłączyć silnik!!

Uwaga!! W wypadku gdy któryś z tych elementów zawiedzie i chło-
dzenie w silniku nie będzie działać należy na sam początek sprawdzić 
czy wlot wody nie jest zatkany i w miarę możliwości przepchać lub 
przedmuchać kanały wlotowe. Jeśli to nie pomoże nie należy użytko-
wać takiego silnika, a zająć się jego naprawą lub oddaniem do serwisu-
(w dalszej części kilka słów o naprawie i eksploatacji). W innym wy-
padku taki silnik zostanie przegrzany, a jego elementy ruchome zużyją 
się i stracą swoje przeznaczenie i przydatność lub zaspawają się (chodzi 
tu głównie o pierścienie tłokowe i cylinder). Przekładnie również mogą 
ulec rozsypaniu poprzez zmielenie zębatek które pod czas pracy mają 
znacznie wyższą temperaturę niż pracujący silnik.

Układ smarowania to kolejny ważny jak nie najważniejszy układ 
dzięki któremu silnik jest sprawny. Każdy ruchomy i stały element 
silnika jest idealnie spasowany (współpraca dwóch elementów wałka 
i otworu które są do siebie dobrane wymiarami w granicach tolerancji 
– często to 0,001 mm). Mimo tak dokładnej i precyzyjnej obróbce ma-
teriałów na ich powierzchni są mikroskopijne rysy i zadziory. Przy tak 
ciasnej współpracy części nierówności te cały czas o siebie wadzą więc 
żeby temu zapobiec musi być smar inaczej wytworzona poprzez tarcie 
temperatura rozpręży materiał i zablokuje wałek w otworze lub tuleje 
na wałku. Tarcie to obniża smarowanie, a przy tym pozwala na lżej-
szą pracę elementów dzięki jego niskim właściwością ciernym, a dużej 
lepkości ( to znaczy że smar wnika i dokładnie pokrywa wierzchnią 
warstwę elementów tak że stają się one idealnie gładkie co zmniejsza 
ich współczynnik tarcia, a za razem zużycie). 
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W zależności od typu silnika dwu– lub czterosuwowy mamy do czy-
nienia z dwoma różnymi rozwiązaniami układów smarowania.

Silnik dwusuwowy smarowany jest poprzez mieszankę paliwa z olejem 
(proporcje wahają się w granicach od 1:10 do 1:100) która trafi a do skrzyn-
ki korbowej gdzie wał korbowy rozbryzguje ją i powstaje mgiełka olejowa 
która osadza się wszędzie i smaruje każdy element. Dalej mieszanka trafi a 
do cylindra i smaruje pierścienie i cylinder po czym zostaje spalona. Waż-
ne żeby zawsze przy silniku dwusuwowym pamiętać o dolaniu oleju 
do paliwa inaczej nie będzie on smarowany co skróci jego życie.

Silnik czterosuwowy ma oddzielny układ smarowania tak jak w przy-
padku układu chłodzenia złożony z kanalików i pompy ale dodatkowym 
elementem jest fi ltr oleju i zbiornik oleju który jest łatwo dostępny (po 
zdjęciu pokrywy silnika widać korek wlewowy). Z tego zbiornika pompa 
zasysa olej i tłoczy go przez kanaliki do każdego z elementów po czym olej 
swobodnie ocieka i spływa do zlewki która to prowadzi go do fi ltra oleju. 

Zadaniem fi ltra jest oczyszczenie oleju ze wszystkich drobnych 
i luźnych materiałów tak by mógł on potem spłynąć znów do zbiornika 
i być tłoczony przez pompę kolejny raz. Olej i fi ltr wymieniamy raz do 
roku – po sezonie.

Uwaga!! Pamiętaj o kontrolowaniu ilości oleju w zbiorniku (dotyczy 
czterosuwów) jego nadmierna ilość też może przyczynić się do uszkodze-
nia silnika. Jeśli zdarzy Ci się coś takiego skontaktuj się ze specjalistą.

Układ wydechowy odprowadza spaliny z silnika. Wylot znajduje się 
na piaście śruby (patrz schemat układu chłodzenia) czyli przechodzi przez 
całą kolumnę gdyż to pomaga w ograniczeniu hałasu który powoduje pra-
ca silnika. Niestety przez to że tak jest cierpi środowisko i cała fauna żyją-
ca w wodzie. Kto wie może w przyszłości ktoś rozwiąże ten problem:)

Mechanizm przeniesienia napędu (przekładnia) to układ mecha-
niczny złożony z kół zębatych o różnej ilości zębów służący do zmiany 
szybkich obrotów wału korbowego silnika na użyteczny ciąg śruby. Dzięki 
temu mechanizmowi zmniejsza się prędkość obrotową śruby, zwiększa mo-
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ment obrotowy i można zmie-
niać kierunek obrotów śruby. 
Jako iż wał korbowy w silni-
ku jest ustawiony w pozycji 
pionowej, a do tego może 
osiągać wysokie obroty ma 
na swym końcu małą zębatkę 
stożkową do której przylegają 
dwie nieco większe zębatki 
(też stożkowe) obracające się 
luźno w dwie różne strony, za-
montowane na wałku zdawczym (śrubowym). Pomiędzy nimi na wałku 
zamontowane na wielowypuście znajduje się przesuwne sprzęgiełko które 
w momencie przesuwania dźwigni zmiany biegów zazębia odpowiednią 
zębatkę z wałkiem zdawczym i śruba zaczyna się obracać w odpowiednią 
stronę tak by dać napęd w żądanym przez nas kierunku. 

Rozróżniamy przekładnie:
• Proste;
• Kątowe;
• S – drive:
• Z – drive:
• O obniżonej osi;
• U – drive. 

Uwaga!! Przekładnia smarowana jest innym olejem o wyższej lepkości.

Śruba napędowa – to najprostszy element silnika który najczęściej 
jest fi zycznie uszkadzany (zgięte lub wyszczerbione łopaty to praktycz-
nie standard na mazurach). Jak wiemy już wprawiona w ruch powoduje 
przepływ wody i ruch łódki bądź jachtu. Parametry które możemy roz-
różnić przy doborze śruby to:

1. Liczba łopat -na ogół są to trzy do czterech ale są i większe;
2. Średnica – jej rozmiar, promień okręgu który zataczają krańcowe 

krawędzie łopat;

Schemat przekładni napędowej
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3. Skok – to teoretyczna odległość jaką przebędzie śruba wyko-
nując jeden pełny obrót;

4. Kierunek obrotu – prawe lub lewe, a zależy to od kierunku wy-
gięcia łopat (kierunek określamy zawsze patrząc na śrubę od przodu – 
prawą śrubę rozpoznajemy po tym że przy obrotach zgodnych ze wska-
zówkami zegara łódka płynie do przodu, a lewa odwrotnie).

Na sprawność śruby i jej wydajność bardzo duży wpływ ma zjawi-
sko wentylacji i kawitacji.

Wentylacja to nic innego jak zasysanie powietrza do wody poprzez 
zbyt małe zanurzenie śruby względem powierzchni.

Kawitacja powodowana jest przez samą śrubę i jej pracę. Powstaje ona 
przez różnice ciśnień po obu stronach płatów śruby (płynąc do przodu na tyl-
niej powierzchni płata jest wysokie ciśnienie, a przedniej niskie). Podczas gdy 
ciśnienie jest niższe obniża się temperatura wrzenia wody do tego stopnia że 
ta na stronie przedniej płata od razu wrze mimo niskiej temperatur i powstają 
bąbelki pary, które gwałtownie pękają i w wyniku powstającej próżni naru-
szają strukturę materiału (wyrywają go), z którego wykonany jest płat śruby. 
Jest to skutek złego doboru śruby, zbyt dużego skoku lub za małych łopat.

Jednym ze sposobów zmniejszania kawitacji jest stosowanie śrub 
duoprop. To dwie śruby na jednej osi jedna prawa druga lewa które 
wspułpracują ze sobą obracając się w przeciwnych kierunkach dzieki 
czemu zwiększają efektywność swojej pracy i nie dopuszczając do tak 
dużych różnic ciśnień na łopatach.

5. Serwisowanie silnika

Wymiana szarpanki – to prosta czynność polegająca na:
1. Demontażu pokrywy silnika (w tylnej części obudowy jest za-

trzask lub wajcha);
2. Odkręceniu całego mechanizmu szarpanki (są to trzy-cztery śru-

by, na ogół któraś jest słabo dostępna);
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3. Odkręceniu śruby w osi mechanizmu i rozłorzeniu go (po rozło-
żeniu uwaga na sprężynę i pamiętajmy zwrócić uwagę jak była włożo-
na, to oszczędzi nam drugi demontarz);

4. Po rozłożeniu na nowo trzeba przepleść linkę szarpanki, oczywi-
ście w odpowiednią stronę tak by po wyciągnięciu jej koło zamachowe 
zakręciło się we właściwą stronę;

5. Następnym krokiem jest zamontowanie sprężyny w odpowiednią 
stronę tak by sznurek się spowrotem nawijał, warto ją trochę naciągnąć 
( jeden, dwa obroty więcej) by sznurek zwijał się do końca;

6. Dalej pozostaje nam skręcić mechanizm i zamontować nad kołem 
zamachowym;

7. Założyć pokrywę silnika.

Wymiana oleju – przed rozpoczęciem wymiany należy odpalić sil-
nik i poczekać aż rozgrzeje się do temperatury pracy. Dalej należy pod-
jąć następujące czynności:

1. Pod fi ltr podłożyć szmatę tak by nie ubrudzić olejem całego silnika;
2. Odkręcić fi ltr oleju najlepiej odpowiednim kluczem ( jak nie 

mamy klucza to znam kilka sposobów np: starym paskiem klinowym, 
łańcuchem od roweru);

3. Posmaruj uszczelkę nowego fi ltra olejem i wkręć na miejsce (nie 
dokręcaj fi ltra na siłę!! – najlepiej do momentu jak czujesz opór – jesz-
cze z pół obrotu i wystarczy);

4. Spuść olej (korek spustowy znajduje się pod silnikiem przy kolumnie);
5. Wkręć korek spustowy i zalej olejem (wlej olej o parametrach 

określonych przez producenta silnika);
6. Odpal silnik i pozostaw na wolnych obrotach po czym sprawdź czy 

nie ma wycieku z pod fi ltra i korka spustowego. Zgaś silnik i sprawdź 
stan oleju, pewnie będzie trzeba dolać gdyż część zostanie w fi ltrze.

Wymiana oleju w kolumnie (spodzinie)
1. Umieść silnik w normalnej pozycji;
2. Na kolumnie z boku i powyżej piasty śruby znajduje się korek 

kontroli oleju – odkręć go;
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3. Popuść dolny korek spustowy i zbadaj stan oleju ( gdy będzie wymie-
szany z wodą będzie białym mleczkiem oznacza to nieszczelność, jak będą 
w nim grudki metalu znaczy że przekładnia będzie potrzebowała renowacji);

4. Spuść olej;
5. Wprowadź nowy olej pzez otwór spustowy (olej sprzedawany jest 

w specjalnych tubach, specjaliści mają do tego pompki) do momentu aż 
nie zacznie wyciekać z otworu odpowietrzającego – kontrolnego;

6. Wkręć korek w otwór kontrolny;
7. Wkręć korek w otwór spustowy.

Wymiana wirnika układu chłodzenia
1. Odłącz przewód wysokiego napięcia od świecy zapłonowej by 

wyeliminować przypadkowy rozruch;
2. Odkręć śruby mocujące spodzinę, wałek wysunie się z kolumny 

wraz z pompą wody;
3. Odkręć śruby mocujące pokrywę pompy wody i zsuń ją z wałka;
4. Zapamiętaj w którą strone są zagięte łopatki wirnika i zsuń go z wałka;
5. Nasuń nowy wirnik na wałek;
6. Załóż nową uszczelkę pod pokrywę pompy wody, a następnie na-

suń pokrywę;
7. Zakładając spodzinę pamiętaj by wałek napędowy wszedł 

w gniazdo wału korbowego, czy cięgno biegów jest połączone i połą-
czenie pompy z króćcem poboru wody;

8. Sprawdź czy cięgno zmiany biegów działa;
9. Podłącz przewód wysokiego napięcia do świecy, po czym odpal za-

montowany silnik w wodzie i sprawdź czy z otworu kontrolnego leci woda.

Płukanie układu chłodzenia polega na wypłukaniu z układu chło-
dzenia osadów z soli morskiej, kamienia, drobnego piasku i innych 
malych osadów. Najlepszym skutecznym sposobem jest zamocowanie 
silnika w zbiorniku do prób, odpalenie go i po rozgrzaniu do temperatu-
ry pracy przytrzymaniu na wyższych obrotach niż jałowe. Inna metoda 
polega na podpięciu poprzez różne złączki węża ogrodowego z wodą 
pod ciśnieniem do otworów poboru wody. 


