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Poprawna praca silnika dwusuwowego zależy od składu 
mieszanki paliwowo-olejowej, odpowiedzialnej za 
smarowanie tłoków, dlatego tak wielkie znaczenie ma 
prawidłowe jej przygotowanie. Zalecany skład mieszanki 
jest podawany w instrukcji obsługi silnika. Wczesne modele 
silników dwusuwowych firmy British Seagull wymagały 
mieszanki o proporcji 25:1. Późniejsze modele pracowały 
na mieszance 50:1, a ostatnie – zanim producent 
w ogóle zrezygnował z silników dwusuwowych na rzecz 
czterosuwowych – wymagały mieszanki 100:1. OMC1 – 
producent silników marek Evinrude i johnson przed ich 
przejęciem przez firmę Bombardier – opracował system 
dozowania oleju VRO (Variable Ratio Oiling). Specjalny 
olej do silników dwusuwowych jest tam automatycznie 
pobierany z oddzielnego zbiornika i wtłaczany do zbiornika 
paliwa. Inni producenci stosowali podobne systemy zwane 
OMS (Oil Metering Systems). Silniki z takimi układami 
napędzane są zwykłą benzyną, czerpaną ze zbiornika 
i automatycznie mieszaną z olejem w proporcjach zależnych 
od aktualnych potrzeb smarowania silnika – mniej oleju na 
biegu jałowym, a więcej, kiedy silnik pracuje szybciej lub 
pod obciążeniem.

1 OMC – Outboard Marine Corporation – amerykański koncern 
produkujący silniki zaburtowe.
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W poniższej tabeli przedstawiono prosty kalkulator 
pokazujący skład mieszanki dla silnika dwusuwowego,  
do przygotowania w zbiorniku:

Silniki czterosuwowe 
napędzane są zwykłą 
benzyną.

Aby uzyskać dobrą 
mieszankę, zawsze 
najpierw wlewaj  
do zbiornika olej,  
a potem benzynę.

GALONy 
AMERyKAńSKIE

SKłAD 
MIESZANKI ILOśĆ OLEjU

1 25 :1 5,12 US oz

1 50 :1 2,56 US oz

1 100 :1 1,28 US oz

LITRy SKłAD 
MIESZANKI ILOśĆ OLEjU

1 25 :1 40 mililitrów

1 50 :1 20 mililitrów

1 100 :1 10 mililitrów
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US oz – amerykańska uncja objętości = 29,57 cm3
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Problemy z dopływem paliwa są najczęstszym powodem 
złej pracy lub nieoczekiwanego zatrzymania się silnika.

Sprawdzanie należy zacząć od upewnienia się, czy zbiornik 
paliwa nie jest pusty. Następnie spójrz, czy odpowietrznik 
– zazwyczaj znajduje się on na korku wlewu paliwa – 
nie został zablokowany na czas transportu, przez co 
w zbiorniku wytworzyło się podciśnienie.

Także na łodziach z wbudowanym zbiornikiem paliwa 
można spotkać problemy z odpowietrzaniem zbiornika. 
Dzieje się tak, gdy sól zatka filtr siatkowy we wlewie 
i uniemożliwi prawidłowe „oddychanie” zbiornika. 
Zazwyczaj kryształki soli można usunąć przy użyciu 
noża, gdy to jednak nie wystarczy, pozostaje wymiana 
odpowietrznika wlewu.
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Czy otwarty jest odpowietrznik zbiornika?

Czy w zbiorniku jest paliwo?

Czy przewód paliwowy  
jest podłączony  
prawidłowo?

AoAqzVShyAUA



AoAqzVShyAU
A

32

 P

 P
Czy w paliwie jest woda?

Czy rdza lub osad ze zbiornika paliwa zatkały filtry, czy też 
przedostały się dalej i zablokowały dysze w gaźniku lub 
układzie wtryskowym?

Kontrolę zacznij od sprawdzenia osadnika filtru paliwa 
znajdującego się blisko silnika. Oryginalny filtr typu CAV 
marki Lucas był zwykle wyposażony w szklany odstojnik 
na dole obudowy. Niestety rozwiązanie to nie spełniało 
wymogów Unii Europejskiej. Szkło zastąpiono zatem 
aluminiowym pojemnikiem, który trzeba ściągnąć w dół, 
żeby zbadać poziom zanieczyszczeń. jeśli zauważysz 
obecność wody lub zanieczyszczeń, będziesz potrzebować 
nowego filtru. Konieczne też będzie sprawdzenie 
i oczyszczenie filtru w gaźniku lub pompie wtryskowej.

Podczas kontroli lub wymiany filtru podstaw pod spód jakiś 
pojemnik – dzięki temu unikniesz wylania się zawartości. 
Filtr typu CAV marki Lucas jest wyposażony na spodzie 
w plastikowy korek spustowy. Otwiera się go, odkręcając 
centralnie położoną śrubkę na górze.

Korek 
spustowy

Szklany 
odstojnik

Filtr
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Trzecim typem pod względem popularności w Ameryce 
Północnej jest odśrodkowy filtr paliwa. Wyjmuje się 
go bardzo prosto: ściśnij go mocno i odkręć zgodnie 
z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (patrząc z góry). 

Odśrodkowy filtr 
paliwa
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Pamiętaj, aby wymienić uszczelkę pierścieniową (O-ring) 
po każdym odkręceniu filtru. Ponowne użycie starej 
uszczelki zawsze kończy się przeciekiem.

Wymieniaj filtr co najmniej raz w roku. Rób to dwa razy, 
jeśli łódź dużo pływa. W ten sposób unikniesz kłopotów.
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Sprawdź zbiornik paliwa. Wodę w paliwie można spotkać 
nawet w zbiornikach stacji benzynowych, szczególnie 
wiosną i jesienią, kiedy duże wahania temperatur 
wywołują kondensację pary wodnej. To samo dzieje się 
w zbiornikach łodzi, jeśli nie są one całkowicie napełnione. 
jeżeli okaże się, że w zbiorniku pojawiła się woda, nie 
ma innego wyjścia jak tylko opróżnienie całego układu 
paliwowego łodzi.

Gdy zbiorniki paliwa są wykonane ze stali, woda będzie 
powodować korozję ich wnętrza, a na dnie pojawi się 
rdzawy osad. Najprostszym rozwiązaniem jest w takiej 
sytuacji zastąpienie zbiornika stalowego plastikowym. 
Problem masz z głowy raz na zawsze.

Niektóre wbudowane na stałe zbiorniki bywają wyposażone 
w jednokierunkowe zawory zabezpieczające przed 
wystąpieniem zjawiska lewara hydraulicznego. Zawory te 
znane są z tego, że często się blokują, co może prowadzić 
do zanieczyszczenia paliwem otoczenia. Najprościej byłoby 
je usunąć, ale nie jest to dobre rozwiązanie w przypadku 
łodzi pływających po wodach Ameryki Północnej, 
gdyż zawory te są wymagane przez Straż 
Przybrzeżną i AByC (American Boat 
and yacht Council) w łodziach 
z silnikami spalinowymi. W tej 
sytuacji zawór trzeba po postu 
wymienić. 

Jeśli w układzie paliwowym jest 
zainstalowany jednokierunkowy 
zawór zabezpieczający przed 
zanieczyszczeniem środowiska, 
nie wolno go usuwać. 
Uszkodzony należy wymienić 
na nowy.
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Można poradzić sobie z tym problemem, prowadząc 
przewód paliwowy powyżej najwyższego punktu zbiornika 
paliwa. Zapobiegnie to również samoistnemu opróżnieniu 
zbiornika do zęzy. Także to rozwiązanie będzie musiało 
być zgodne z przepisami, dlatego nie próbuj zmieniać 
przebiegu instalacji paliwowej na własną rękę. jeśli 
przebudowa instalacji okaże się konieczna, zleć jej 
wykonanie uprawnionemu specjaliście.

Zbiornik paliwa pod podłogą. Jeśli 
podczas przechowywania zbiornik 
będzie pusty, może wystąpić 
zjawisko kondensacji pary wodnej.

Stałe przewody 
paliwowe mogą być 
przerabiane tylko 
przez uprawnionych 
specjalistów.
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Ostatnią linią obrony przed zanieczyszczeniem paliwa jest 
zwykle filtr nad głowicą silnika. Czasem bywa on integralną 
częścią pompy paliwowej. Niektórzy producenci, jak na 
przykład Honda, montują czujniki informujące o obecności 
wody w paliwie. Odkręć pokrywę, żeby sprawdzić, czy 
występują zanieczyszczenia na siatce lub membranie.

36

 
 B

R
 

 
 

AoAqzVShyAUA



AoAqzVShyAU
A

37

Ręczna pompka paliwa służąca do napełniania silnika 
paliwem podczas rozruchu pełni także funkcję zaworu 
zwrotnego. jeśli paliwo nie przepływa przez nią, sprawdź, 
czy przewody między zbiornikiem paliwa a silnikiem są 
prawidłowo połączone. Na każdej pompce jest zaznaczona 
strzałka wskazująca kierunek przepływu. Upewnij się, 
że jest ona skierowana w stronę silnika, a nie zbiornika 
paliwa.
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Aby oczyścić filtr siatkowy znajdujący się w silniku 
z wbudowanym zbiornikiem paliwa, zdejmij zawór 
paliwa, wtłocz czyste paliwo i ponownie zmontuj całość. 
Wyciekające paliwo zbierz do podstawionego pojemnika.
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Aby wymienić jednorazowy filtr paliwa, trzeba rozluźnić 
obejmę zaciskową (cybant) mocującą przewód paliwowy. 
W tym celu ściśnij szczypcami wystające końce i wyjmij 
filtr. Upewnij się, że zwrot strzałki na nowym filtrze jest 
zgodny z kierunkiem przepływu paliwa.
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