
                                                       Dwa pokolenia Bulletów 

Nowy Bullet z silnikiem UCE pojawił się już w 2008 roku. Narobił na rynku sporego zamieszania i do 

dziś jest źródłem kontrowersyjnych dyskusji, które sprowadzają się do porównań starych Bulletów z 

nowymi. Warto przyjrzeć się bliżej detalom, bolączkom i rozwiązaniom obu konstrukcji. W niniejszym 

materiale skupię się na rozwiązaniach technicznych samych silników pomijając aspekt wizualny, który 

zależny jest od gustu właściciela oczu patrzących na motocykl. W historii Indyjskiej fabryki stosowano 

silniki skrótowo zwane CI, AVL i najnowszy UCE. Są to Cast Iron z żeliwnym blokiem, AVL z blokiem z 

lekkiego stopu zmodyfikowany przez Austriacką firmę AVL i Unit Construction Engine (UCE) ze 

skrzynią, silnikiem i sprzęgłem w jednym bloku. A więc prosto w serce – układ smarowania Bulleta CI 

/ AVL 

 

Rys.1. Układ smarowania Bulleta CI / AVL 

Rys.1 przedstawia schemat układu smarowania Bulleta. Są tu dwie „pompki” (później wyjaśnię 

dlaczego piszę to w cudzysłowie) jedna tłoczy olej ze zbiornika do komory filtra a z niej prosto do 

łożyska korbowego wału skąd olej ściekając gromadzi się w skrzyni korbowej, a druga „pompka” 

odsysa olej ze skrzyni korbowej i tłoczy go do osi dźwigienek zaworowych skąd olej ściekając zbiera 

się w przestrzeni, gdzie pracują koła zębate napędu rozrządu, wałki rozrządu i napęd aparatu 

zapłonowego. Tam osiągnąwszy określony pozom zwyczajnie przelewa się do zbiornika oleju. Nie jest 

to taki zupełnie typowy obieg oleju. W układach z suchą miską olejową (jak np. w Junaku) jedna 

pompa tłoczy olej smarujący wszystkie węzły tarcia jak łożyska wału, korbowodu i rozrząd, a druga 

odsysa olej gromadzący się w skrzyni korbowej i tłoczy go prosto do zbiornika. Jest to o wiele 

korzystniejsze rozwiązanie bo wszystkie węzły tarcia smarowane są świeżym olejem, ostudzonym w 

zbiorniku i oczyszczonym przez filtr. Olej, który już przepłynął przez węzeł tarcia, odebrał od niego 

ciepło i zanieczyszczenia nie trafia ponownie do obiegu.  



 

Rys.1.1. Klasyczny układ smarowania z suchą miską. 

W Bullecie tak nie jest. Olej po przesmarowaniu łożysk wału, rozgrzany i zanieczyszczony produktami 

tarcia i spalania trafia bezpośrednio z pominięciem filtra ponownie do obiegu zassany przez drugą 

pompę i używany jest do smarowania dźwigienek zaworowych w głowicy skąd ściekając smaruje 

napęd rozrządu, krzywki i popychacze ślizgowe. Tam wypełnia komorę kół zębatych i dopiero po 

przekroczeniu poziomu przelewa się do zbiornika. W takiej sytuacji wszystkie cięższe zanieczyszczenia 

tkwią w komorze kół zębatych w pobliżu jej dna i nie mają szansy się stamtąd wydostać. Częściowo 

zanieczyszczenia mogą zostać „wychlapane” przez obracające się koła zębate, ale część z nich tam 

pozostaje i przyspiesza zużycie mechanizmu rozrządu. Takie rozwiązanie nie można nazwać 

poprawnym. Komora kół zębatych służy tu jako odstojnik zanieczyszczeń.  

Słów kilka o samej „pompce” starego Bulleta czyli silnika znanego jako CI (Cast Iron). 

Otóż „pompka” silnika CI należy do najbardziej archaicznych w swym rodzaju. Dziś najczęściej 

stosowane są pompy trochoidalne (UCE), ale już w czasach kiedy powstawał silnik CI znane i 

stosowane były pompy zębate (Junak, Sokół 600). W silniku CI zastosowano rodzaj pompki tłoczkowej 

(często mylnie zwanej nurnikowej - nurnik w odróżnieniu od tłoczka nie musi być uszczelniony w 

cylinderku – nie musi nawet dotykać jego ścianek). 

 

Rys.2. Pompki olejowe Bulleta CI 

Napędzany od wału korbowego przekładnią kątową wałek pompy z korbami na obu końcach wprawia 

w ruch tłoczki sekcji smarującej i niezbyt trafnie nazwanej sekcji powrotnej osadzone w wahliwych 



cylinderkach. Ów wahliwy ruch wykorzystuje się to przełączania pojemności roboczej tłoczka na 

przemian z otworkiem ssącym i tłoczącym jak na rys.3. 

            

Rys.3. Zasada pracy pompki olejowej Bulleta CI oraz jej główne elementy 

Identyczną zasadę sterowania rozrządem stosuje się w zabawkowych maszynach parowych 

                 

Rys.4. Zasada sterowania rozrządem wykorzystująca wahliwy ruch sztywnego korbowodu. 

Taka pompka oleju tłoczy jeden litr oleju na minutę (1l/min) przy 5500 obr/min.  przy maksymalnum 

ciśnieniu 0.6 Bara (mniej niż 10PSI)(Junak M7/10 - 4l/min przy 5500obr/min i ciśnieniu 0.9Bara). Jest 

to o wiele mniej niż absolutne minimum, dlatego starsze silniki RE niezbyt dobrze znoszą dłuższą 

pracę pod większym obciążeniem. Dopiero w silniku poprawionym pod koniec lat 90-tych przez 

austriacką firmę AVL zwiększono wydatek pompy do 2.42 l/min. Udało się to przez rezygnację z 

pompek tłoczkowych na rzecz klasycznych pomp zębatych. 

Nowszy rodzaj pompy wpłynął na inny kształt korpusu po prawej stronie silnika jak na zdjęciach 

poniżej: 

                  

Fot.1. kształt korpusu pompy   CI                                           Fot.2. kształt korpusu pompy AVL 



Prócz nowej pompy silnik zyskał nowy materiał korpusu ze stopów lekkich miast dotychczas 

stosowanego żeliwa. Nowy, lekki materiał lepiej odprowadzał ciepło za to gorzej tłumił dźwięki 

pracujących mechanizmów silnika. 

Model UCE (Unit Construction Engine) był  prawdziwą rewolucją.  

   

Fot.3. Przekrój poglądowy silnika UCE 

Trochoidalna pompa oleju modelu UCE tłoczy 9.5 litra oleju na minutę przy obrotach silnika 5250 na 

minutę. Jest to więc o 950% (lub jak kto woli 9,5 raza) więcej niż starsze modele z silnikami CI (Cast 

Iron) przy mechanizmach silnika o niemal identycznych gabarytach i przy porównywalnej 

mocy/obciążeniach.  Dodatkowo nowa pompa modelu UCE tłoczy olej pod ciśnieniem 4.5Bara 

podczas gdy pompa modelu CI pod ciśnieniem 0.6 Bara. Układ smarowania zyskał wreszcie sensowny 

i zgodny z logiką obieg oleju. W UCE zrezygnowano z systemu suchej miski olejowej. 

  

Rys.5. Układ smarowania silnika UCE 



Pompa zasysa olej z miski olejowej (mokrej w tym rozwiązaniu) poprzez wstępny filterek siatkowy i 

tłoczy go wprost do komory filtra oleju, która to komora pełni również funkcję kolektora oleju skąd  

rozchodzą się magistrale prowadzące do węzłów tarcia: wału korbowego, hydraulicznych popychaczy 

i na górę do dźwigienek zaworowych.  

 

Rys.6. Trochoidalna pompa oleju modelu UCE 

 

W silniku UCE ten sam olej smaruje również sprzęgło jak i skrzynię biegów. Warto zaznaczyć, że w 

silnikach CI starszych Bulletów do smarowania skrzyni biegów przewidziany był …. smar (!!). Takie 

rozwiązanie było popularne przed 1939 rokiem, choć nasze przedwojenne Sokoły (600 i 1100) miały 

już w skrzynkach olej. 

  

Rys.7. sposób smarowania kół zębatych skrzyni biegów w zespole napędowym UCE. 

Przy 9.5 litrach oleju jakie pompa tłoczy w ciągu minuty silnik ma zapewnione poprawne smarowanie 

i chłodzenie. Podsumowując bardziej obrazowo oba układy smarowania silników UCE i CI. Wiadomym 

i zbadanym jest, że największe zużycie silnika na jednostkę czasu zachodzi podczas zimnego rozruchu 

i w pierwszych chwilach po nim. Dlatego tak ważne jest by olej jak najszybciej wypełnił układ 

smarowania i dotarł do węzłów tarcia. Poniżej zestawienie parametrów układów smarowania dla 

silnika CI i UCE.  W UCE już po 3.6 sekundach od rozruchu układ jest napełniony olejem i smaruje 

wszystkie węzły tarcia podczas gdy w silniku CI pompa potrzebuje aż 30 sekund by doprowadzić olej 

jedynie do łożysk wału. Zakładając, że z racji położenia filtra w silniku CI nie jest on całkowicie pusty 

przy rozruchu daje to czas pomiędzy 15 a 30 sekund zanim olej dotrze do łożysk wału. Dla dźwigni 

zaworowych silnika CI ten czas jest jeszcze dłuższy gdyż najpierw olej musi dotrzeć do łożysk wału, 



wyciec z nich, zebrać się w skrzyni korbowej i dopiero stamtąd jest tłoczony do dźwigni zaworowych 

co szacunkowo daje czas pomiędzy 45 a 60 sekund (!). 

                    Bullet CI                           UCE 

Wydatek pompy oleju [l/min] 1litr/min przy 5500opr/min 9.5litra/min przy 5250obr/min 

Całkowita poj. Układu 
smarowania [cm3] (przybliżona) 

                     100cm3                         120cm3 

Wydatek pompy przy obrotach 
1100/min [cm3/min] 

                200cm3/min                         1990cm3/min 

Czas napełnienia układu 
smarowania  [s] przy obrotach 
1100/min 

                       30s                          3.6s 

 

Przy łożyskowaniu tocznym zwłoka smarowania nie jest krytycznym parametrem jak w przypadku 

łożyskowania ślizgowego. Stąd szczególnie niekorzystna sytuacja panuje w silniku CI bo na samym 

końcu (szacunkowo po 45-60 sekundach od rozruchu) olej dociera do dźwigienek zaworowych, które 

są łożyskowane ślizgowo i do czasu dotarcia do nich oleju pracują na sucho. 

W silnikach chłodzonych powietrzem opływającym cylinder w czasie jazdy motocykla olej pełni 

również funkcję chłodzenia silnika w stopniu znacznie wyższym niż to ma miejsce w silnikach 

chłodzonych cieczą. Taki rodzaj chłodzenia sprawia, że silnik pracuje w sposób ciągły w warunkach 

nieustalonych. Innymi słowy silnik  jest to schładzany to rozgrzewany nie mogąc uzyskać balansu 

pomiędzy generowanym a odbieranym ciepłem. Przy takim chłodzeniu fabryczne luzy montażowe 

muszą być większe niż w silnikach chłodzonych cieczą – stąd wynika naturalna większa hałaśliwość 

mechanizmów takich silników. Dlatego przy tego rodzaju chłodzeniu tak ważny jest wydatek pompy 

w układzie smarowania, który przekłada się bezpośrednio na ilość odebranego przez olej ciepła w 

jednostce czasu. 

Warto podkreślić, że  UCE jest pierwszym zaprojektowanym poza Wielką Brytanią silnikiem dla 

Bulleta. Poprzedni silnik to projekt jeszcze z lat 40-tych ubiegłego wieku. Już pod koniec lat 50-tych w 

czasach, kiedy powstawał nasz Junak silnik CI Bulleta należał do archaicznych. Wówczas bowiem 

powszechnie już stosowano „dojrzałe” układy smarowania, skrzynię zespoloną z silnikiem, regulację 

zaworów śrubami umieszczonymi na dźwigniach zaworowych zamiast na laskach popychaczy wzorem 

silników dolnozaworowych i olej do smarowania skrzyń biegów zamiast stosowanego w Bulletach 

smaru.  

Producent w UCE zastosował identyczne ze stosowanymi w Harleyach hydrauliczne popychacze 

rolkowe, które uwalniają użytkownika od dbania i kontrolowania luzu zaworowego oraz dodatkowo 

znacznie zmniejszają tarcie w mechanizmie rozrządu z racji zastosowania rolki toczącej się po krzywce 

zamiast talerzyka.  



   

Rys.8. Hydrauliczny popychacz zaworów systemu Harley Davidson 

 

 

Silnik UCE kryje jeszcze kilka ciekawostek uwalniających użytkownika od dodatkowych czynności. 

Wyposażono go w automatyczny odprężnik (dekompresor) unoszący zawór wydechowy podczas 

suwu sprężania i upuszczający część ładunku do wydechu. Ciężarek wewnątrz koła zębatego pod 

działaniem siły odśrodkowej przekręca „garbik” płaską stroną na zewnątrz pozwalając silnikowi 

osiągnąć pełny spręż. Wydrążenie w krzywce nie biegnie przez jej całą szerokość by rolka popychacza 

mogła toczyć się po kole podstawowym krzywki nie uderzając o schowany w czasie normalnej pracy 

„garbik”. Dzięki temu rozwiązaniu rozrusznik może mieć mniejszą moc, nie musimy ręcznie sterować 

odprężnikiem i lżej się silnik „kopie” gdy chcemy użyć kickstartera. Minusem dla niektórych może być 

nieprzyjemny stuk/klekot jaki pojawia się na moment przy pracującym silniku tuż po zimnym 

rozruchu. 

  

Fot.4. Automatyczny odprężnik modelu UCE 



 

Fot.5. Wałek z krzywką wydechową i mechanizmem odprężnika 

Kolejną innowacją (w porównaniu do starszych modeli marki) jest możliwość regulacji luzu 

międzyzębnego kół napędu rozrządu  dzięki osadzeniu ich  na mimośrodowych osiach. (Rys.8.) 

Warto tu zaznaczyć, że do prawidłowej pracy kół zębatych luz międzyzębny jest konieczny. W 

przypadku skasowania luzu do zera pracujące koła zębate wydają charakterystyczny jednostajny 

jęk/świst zwiastujący ich rychły koniec technicznego żywota. 

 

Rys.9. Mimośrodowe osadzenie kół rozrządu w silniku UCE zapewnia możliwość regulacji luzu międzyzębnego. 

W silniku UCE znajdziemy też automatyczny napinacz łańcucha sprzęgłowego co eliminuje 

nieprzyjemne hałasy i przedłuża jego żywotność likwidując szarpnięcia. 

   

Fot.6. Automatyczny napinacz łańcucha sprzęgłowego modelu UCE 

Wyruszając w drogę Bulletem Cast Iron dobrze mieć ze sobą zapasowy przerywacz zapłonu i 

śruborkęt do dysz w gaźniku. Silnik UCE i od tego uwalnia swego właściciela bo nad zapłonem i 

składem wtryskiwanej mieszanki czuwa moduł ECU firmy Keihin. 

Przy całej sympatii dla poczciwych Bulletów CI i AVL trzeba przyznać, że nowy silnik (UCE) je 

deklasuje. Daje możliwość korzystania z motocykla w sposób swobodny uwalniając od obowiązku 

częstych regulacji, wożenia części, pamiętania o awaryjnej pompie oleju o nieprzeciążaniu silnika i 

sprawdzaniu oleju w trzech miejscach.  



Starsze Bullety celują w zupełnie inny rynek, często byłych lub obecnych posiadaczy Junaków czy 

innych prawdziwych klasyków, którzy dysponują już niezbędnym warsztatem i doświadczeniem. To 

często leży u podstaw wielu nieporozumień pomiędzy właścicielami klasyków i neoklasyków. 

W Polsce jest to nowy kierunek w którym zmierza rynek motocykli w stylu retro, takich jak Triumph 

Bonnevill T100, Kawasaki W800 czy właśnie Royal Enfield ze swymi obecnymi modelami. Motocykle 

dla ludzi, którzy lubią klasyczny styl, ale nie mają czasu ani ochoty otwierać u siebie warsztatu 

remontowo-naprawczego rozkładać silnika dla rozrywki i brudzić sobie ręce przy każdym wyjeździe. 

Chcą móc używać swój motocykl podobnie jak auto - bez niezbędnej wiedzy inżynierskiej na temat 

jego funkcjonowania, a w garażu z narzędzi mieć jedynie pompkę do kół i pastę do woskowania 

lakieru. 
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