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Royal Enfield Bullet EFI
Głęboko zmodernizowany motocykl Royal Enfield Bullet EFI zwany dalej EFI wprowadzono do
produkcji w 2008 roku. Producent rozróżnia trzy podstawowe wersje motocykla: Bullet Electra EFI
oznaczenie E5, Bullet EFI oznaczenie G5 oraz Bullet Classic EFI – C5. Motocykle E5 i G5 są
dwuosobowe i mają identyczne silniki, których istotną cechą jest rozrusznik nożny, oprócz
elektrycznego. Motocykl G5 przedstawiono na rys.1.

Rys.1. Motocykl G5 wersja luksusowa [1]
C5 jest motocyklem solowym, posiada inne pokrywy boczne silnika i nie posiada rozrusznika
nożnego. Dodatkowe różnice to inny układ dolotowy powietrza, mniejszy rozmiar kół, niższe
położenie siodła. Dokładna analiza porównawcza modeli jest dobrym tematem na odrębną publikację.
Brak rozrusznika nożnego jest, moim zdaniem, w pewnej sprzeczności z nazwą motocykla.

Rys.2. Motocykl C5 [1]
Najistotniejszą zmianą wszystkich modeli jest wprowadzenie nowej konstrukcji silnika tworzącego
jeden zespół ze skrzynką biegów. Producent nazwał ten zespół UCE od angielskich słów Unit
Construction Engine. Źródłem wiedzy o nowych motocyklach była dla mnie obserwacja maszyn już
zakupionych przez nasze koleżanki i kolegów oraz lektura materiałów reklamowych i instrukcji
obsługi i napraw udostępniona mi do wglądu przez firmę Vispol. Serdecznie dziękuję Ewie Michałek
(pseudo „Szprycha”) za wykonanie i udostępnienie mi zdjęć silnika i jej motocykla.
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Główne proporcje silnika pozostały niezmienione. Dotyczy to skoku tłoka i średnicy cylindra.
Zwiększono natomiast stopień sprężania z 6,5 do 8,5. Wskutek wszystkich wprowadzanych
modyfikacji moc wzrosła z 16 do 20.3 kW przy zbliżonych obrotach maksymalnych. Moment
obrotowy wzrósł z 35 Nm przy 3000 obr./min. do 41.3 przy 4500 obr./min. Cylinder jest aluminiowy,
pomalowany na czarno w celu „udawania” żeliwa charakterystycznego dla starszych rozwiązań.
Głowica silnika ma nowy kształt, lecz nie zmieniła się znacząco w porównaniu z poprzednikiem. Na
pierwszy rzut oka widoczne są wkładki gumowe, które mają za zadanie zmniejszyć drgania żeber, a
tym samym poziom hałasu. Główny Konstruktor R. Anbuselvan wyznał, że opierając się na analizach
strukturalnych i cieplnych można było zredukować masę głowicy o ponad 1 kg. Nie zrobiono tego ze
względów stylistycznych! Istotną różnicą w budowie głowicy, jest brak tradycyjnego odprężnika,
którego funkcję przeniesiono do układu rozrządu, o czym będzie jeszcze mowa. Wszystkie odlewy
silnika są w nowym motocyklu wykonywane metodą odlewania ciśnieniowego, a nie grawitacyjnego.
Ta zmiana technologii spowodowała z jednej strony wzrost ich wytrzymałości, a z drugiej znaczącą
poprawę estetyki. Ogólny widok silnika przedstawiono na rys.3.

Rys.3. Widok ogólny prawej strony silnika [2]
Silnik w tej wersji był początkowo stosowany w motocyklach E5 i G5. Obecnie w wersji G5 standard,
w wersji eksportowej, jest stosowany silnik taki jak dla wersji C5, lecz wyposażony w rozrusznik
nożny. Widok prawej strony tego silnika pokazano na rys.4. Główną różnicą jest inna pokrywa silnika,
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a w niej pokrywa filtra oleju. W nowszej wersji jest ona mocowana za pomocą trzech wkrętów.
Stosowane w poprzedniej wersji jedynie dwa wkręty mogły być przyczyną nieszczelności. Opis
nowości rozpoczyna się od układu rozrządu, w którym jest dużo interesujących zmian
konstrukcyjnych.

Rys.4. Silnik wersji C5 obecnie stosowany we wszystkich eksportowych wersjach [1]
Układ rozrządu nie zmienił się co do zasadniczej koncepcji, ale wprowadzono w nim kilka bardzo
istotnych modyfikacji. Nadal jest to układ OHV (Over Head Valves) z napędem popychaczowym. Z
punktu widzenia użytkowania najistotniejszą zmianą jest zastosowanie popychaczy hydraulicznych.
Popychacze te są importowane z USA, a ich rozwiązanie konstrukcyjne jest wzorowane na
stosowanym przez firmę Harley Davidson. Rys.5 przedstawia zasadę działania popychacza
hydraulicznego.
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Rys.5. Popychacz hydrauliczny, rysunek poglądowy [3]
Popychacz jest osadzony suwliwie w korpusie silnika. Jego rolka poz.5 toczy się po krzywce rozrządu.
W czasie, gdy rolka toczy się po tzw. kole podstawowym krzywki, dany zawór w głowicy jest
zamknięty. Do otworu, w którym umieszczony jest popychacz doprowadzony jest, wywierconym
kanałem, olej z pompy oleju. Olej ten przepływa przez kanały 8 do przestrzeni 9 pomiędzy korpusem
popychacza 1 a tłoczkiem 2. Tłoczek jest osadzony suwliwie w korpusie. Luz pomiędzy tłoczkiem a
korpusem pozwala na przepływ niewielkich ilości oleju. Te przecieki umożliwiają odpowietrzenie
popychacza i wypełnienie go olejem. Z przestrzeni 9, olej przepływa kanałami 10 do wnętrza tłoczka,
do obszaru 11 zwanego komorą niskiego ciśnienia. Z tej przestrzeni olej napływa kanałem 12, poprzez
zawór kulkowy 7 do komory wysokiego ciśnienia 13. Drążek popychacza wspiera się swym dolnym
końcem we wgłębieniu w zamknięciu tłoczka 3. Tłoczek napiera na drążek popychacza pod wpływem
ciśnienia oleju i kasuje luzy w układzie. W chwili, gdy rolka zaczyna się wznosić na krzywce, tłoczek
naciskany przez stawiający opór drążek popychacza napiera na olej komorze 13. Wzrost ciśnienia
powoduje natychmiastowe zamknięcie zaworu 7. Ponieważ ciecze są nieściśliwe, popychacz przenosi
siłę z krzywki na drążek popychacza jak lity stalowy element. Wszelkie zmiany wymiarów silnika
związane ze zmianami jego temperatury powodują jedynie zmianę luzu L pomiędzy tłoczkiem 3 i
pierścieniem zamykającym 4. W popychaczach rzeczywistych jest jeszcze jeden zawór i otwór w
części poz.3. Jego zadaniem jest sterowanie dopływem oleju do drążka popychacza. Przez drążek
popychacza olej przepływa do głowicy i smaruje miejsce styku popychacza z dźwigienką zaworową.
Wprowadzenie popychaczy hydraulicznych eliminuje czynności obsługowe związane z regulacją luzu
zaworowego i zmniejsza hałas podczas pracy silnika. Popychacze zastosowane w Bullecie są
popychaczami rolkowymi co jest ich dodatkową zaletą. Współpraca popychacza z krzywką nie
odbywa się w drodze poślizgu, lecz poprzez toczenie się rolki po krzywce. Popychacze hydrauliczne
rolkowe są jednak cięższe niż zwykłe. Wymaga to wprowadzenia twardszych i cięższych sprężyn
zaworowym w związku z występowaniem większych sił masowych przy dużych obrotach silnika.
Drugą bardzo istotną zmianą jest wprowadzenie regulacji luzu międzyzębnego (obwodowego) w
kołach zębatych napędu rozrządu. Jest ona przedstawiona na rys.6. Luz można regulować na obu
kołach rozrządu tj. na kole napędzającym krzywkę zaworu ssącego i wydechowego. Sama regulacja
jest zrealizowana za pomocą mimośrodowych tulejek poz.3, na których osadzone są koła zębate z
krzywkami poz.2 i 5. Mimośrodowe tuleje są osadzone na sworzniach poz.3.
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Rys.6. Regulacja luzu międzyzębnego kół zębatych mechanizmu rozrządu - zasada działania [3]
Pokręcając tuleją można zmienić odległość osi pomiędzy kołami. Po zakończonej regulacji tuleje są
unieruchamiane śrubami mocującymi, wkręconymi we sworznie poz.3. Książka serwisowa zaleca w
pierwszej kolejności ustawienie luzu pomiędzy zębnikiem poz.1 osadzonym na wale korbowym a
kołem zębatym zaworu wydechowego. W drugiej kolejności należy ustawić luz pomiędzy kołami
poz.2 i poz.5. Chciałbym przestrzec przed pochopnym zmniejszaniem luzu w celu wyciszenia silnika.
Grozi to zatarciem kół zębatych.
Rozwiązanie automatycznego odprężnika jest bardzo ciekawe i odbiega postacią konstrukcyjną od
innych znanych mi rozwiązań tego typu, pokazano je na rys.7.

Rys.7. Automatyczny odprężnik – zasada działania [3]
Wewnątrz koła zębatego poz. 1, napędzającego krzywkę zaworu wydechowego jest umieszczona
masa zwana dalej bezwładnikiem w postaci półksiężyca poz.3 przykręconego do koła wkrętem poz.6.
Krzywka i część sworznia znajdują się po drugiej stronie koła zębatego i dlatego są narysowane linią

Strona |6
przerywaną. Dopóki obroty wału korbowego nie przekraczają 700 obr./min. bezwładnik jest w
położeniu spoczynkowym wymuszanym przez sprężynę poz.5 (niewidoczną na rys.7). Powoduje to,
że obracany przez niego obrotowy sworzeń poz.4 (pokazany dodatkowo w powiększeniu),
umieszczony w krzywce, wystaje ponad jej powierzchnię i powoduje chwilowe otwarcie się zaworu
wydechowego w czasie suwu sprężania. Taką sytuację pokazano po lewej stronie na rys.7.
Zmniejszenie ilości sprężanego ładunku umożliwia rozrusznikowi pokonanie oporu sprężania i
nadanie silnikowi odpowiednio dużej prędkości obrotowej. W tej fazie rozruchu silnik i rozrusznik
współpracują. Po przekroczeniu przez silnik 700 obr./min. bezwładnik pod wpływem siły odśrodkowej
przemieszcza się na zewnątrz i powoduje obrócenie sworznia. Obrócony sworzeń swą płaską, a
właściwie łukową, powierzchnią licuje z powierzchnią krzywki, umożliwiając całkowite zamknięcie
zaworu wydechowego. Obrócony sworzeń w pozycji normalnej pracy silnika pokazano po prawej
stronie na rys.7.
Układ smarowania silnika zmienił się bardzo. Po pierwsze jest to obecnie układ z mokrą miską
olejową. W związku z przyjętym rozwiązaniem wystarcza tylko jedna pompa, a nie dwie jak w starym
Bullecie. Jest to tzw. pompa trochoidalna. Zasadę pracy pompy pokazano na rys.5. Wałek napędowy
poz.2 napędza wirnik wewnętrzny poz.3 i zazębiony z nim wirnik zewnętrzny poz.4. Wirnik
zewnętrzny obraca się wewnątrz nieruchomego korpusu pompy poz.1. Wirnik wewnętrzny ma 5
zębów, a zewnętrzny 6 wrębów. Obrót obu wirników powoduje, że od punktu A objętość pomiędzy
wirnikami zwiększa się aż do punktu Z. W tej fazie ruchu pompa zasysa olej z króćca wlotowego
poprzez łukowy kanał poz.5. Od punktu Z objętość pomiędzy wirnikami zmniejsza się wypierając olej
do łukowego kanału poz.6, a z niego do króćca wylotowego.

Rys.8 Pompa trochoidalna – zasada działania [3]
Pompa jest napędzana od koła zębatego krzywki zaworu ssącego i ma wg. danych producenta wydatek
4,5 litr/min. przy obrotach 2750 obr./min. zasysa ona olej poprzez filtr siatkowy i tłoczy go do filtra
dokładnego oczyszczania. Schemat układu smarowania silnika przedstawiono na rys.9. Z filtra, czysty
olej przepływa do trzech głównych zespołów: wału korbowego, popychaczy hydraulicznych i
łożyskowania dźwigienek zaworowych. Olej napływa do czopa korbowego wału podobnie jak w
starym rozwiązaniu.
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Rys.9. Układ smarowania Royal Enfield EFI [3]
Zbiornik oleju w skrzynce korbowej posiada okienko wskazujące poziom oleju poz.4. Jest to
rozwiązanie znacznie wygodniejsze niż tzw. bagnet. Nowy silnik wymaga smarowania olejem
półsyntetycznym 15W50 API SL, JASO MA.
Napęd pierwotny (tj. pomiędzy wałem korbowym a koszem sprzęgła) zmodernizowano zasadniczo
wprowadzając samoczynny napinacz łańcucha. Zasadę działania napinacza pokazano na rys.10.
Trzpień poz.1 posiadający mechanizm zapadkowy wysuwa się ze swej obudowy poz.2 i napiera na
ślizg poz.3 pod wpływem nacisku sprężyny poz.4. W miarę zwiększania się zwisu łańcucha trzpień
wysuwa się i samoczynnie zapewnia prawidłowe napięcie łańcucha.
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Rys.10. Samoczynny napinacz łańcucha napędu pierwotnego – zasada działania [3]
Układ zasilania paliwem jest rozwiązaniem typowym, wykonanym ze standardowych elementów
firmy Keihin. Jego głównymi elementami są: elektryczna pompa paliwa umieszczona w baku, zespół
przepustnicy z wtryskiwaczem paliwa i sterownik. Sterownik dobiera dawkę paliwa na podstawie
sygnałów z nadajnika prędkości obrotowej wału korbowego, czujnika położenia przepustnicy,
czujnika temperatury głowicy, czujnika ciśnienia w rurze ssącej oraz sondy lambda. Jest on
zintegrowany ze sterownikiem układu zapłonowego. Dokładniejszy opis układu zasilania i
zapłonowego wymaga odrębnej publikacji. Ciekawostką układu zasilania jest ręczne „ssanie”
umożliwiające chwilowe wzbogacenie mieszanki przy zimnym silniku.
Układ wydechowy posiada gigantyczny tłumik-katalizator, który moim zdaniem nieco psuje sylwetkę
motocykla. Jednak dzięki niemu motocykl jest mocno wyciszony. Wróżę dobry interes producentom
tłumików akcesoryjnych, mniejszych i głośniejszych.
Zmodernizowany motocykl jest przyjemny w prowadzeniu. Przy wielu podobieństwach do starego
Bulleta, wyraźnie poprawiły się przyspieszenia na wszystkich biegach i płynność pracy silnika.
Najistotniejszym, moim zdaniem, czynnikiem wpływającym na przyjemność jazdy jest zwiększona
sztywność ramy. Jazda po zakrętach daje więcej przyjemności, ponieważ motocykl jest stabilniejszy w
skręcie i bardziej przewidywalny. Moim drugim motocyklem oprócz klasycznego Bulleta z 2005 r. jest
Honda FMX. Otóż Bullet EFI jest bardziej zbliżony zachowaniem w skręcie do Hondy niż do starego
Bulleta. Osobne pochwały należą się mechanizmowi zmiany biegów, który wobec starego rozwiązania
stosowanego w czterobiegowej skrzynce biegów jest ogromnym krokiem naprzód. Biegi włącza się
lekko i precyzyjnie, przy niezbyt dużych skokach dźwigni. Nie jest to jeszcze poziom Hondy, ale
poprawa jest znacząca. Znacznie skuteczniejszy jest też przedni tarczowy hamulec. Dla osoby
przyzwyczajonej do hamulca bębnowego, może być on nawet początkowo niebezpieczny.
Uruchamianie silnika w szczególności zimnego, ale i ciepłego jest znacznie łatwiejsze.
Zmodernizowany silnik pozwala na stałą jazdę z prędkością powyżej 100 km/h.
Motocykl rzeczywisty bez upiększeń charakterystycznych dla materiałów reklamowych jest pokazany
na rys.11 i 12.
Jak przystało na tak prestiżową markę, motocykle Royal Enfield posiadają w Polsce grono
sympatyków. Należą oni do Royal Enfield Club Poland, który powstał w 2001 roku i z małymi
przerwami działa do chwili obecnej. Motocykliści i motocyklistki ( bo takie są również) spod znaku
RE spotykają się w sezonie na kilku ogólnopolskich zlotach. Tradycyjnie już odbywają się:
„Royalisko” na rozpoczęcie sezonu w centrum Polski (po raz drugi), Royal Enfield Meeting na
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południu kraju w pow. cieszyńskim (po raz siódmy) oraz Pożegnanie Lata w Krainie nad Tanwią (po
raz czwarty). Od przyszłego sezonu powrócą wakacyjne Spotkania w Puszczy Kampinoskiej. Klub
posiada swoją stronę internetową ( www.royal-enfield.pl ), w ramach której działa mocno
rozbudowane Forum dyskusyjne. Głównym animatorem ruchu klubowego, twórcą strony internetowej
i stałym komandorem RE Meetingu jest Jacek Łazarewicz

Jerzy Mydlarz
Konsultacja – Janusz Wojdyła
Styczeń 2012

Rys.11. Motocykl Royal Enfield Bullet EFI rok produkcji 2009 [2]
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Rys.12. Motocykl Royal Enfield Bullet EFI rok produkcji 2009 [2]
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