
ŻEGLARZ JACHTOWY 
 

 

BUDOWA JACHTU 
 
Jacht to jednostka pływająca służąca wyłącznie do celów turystycznych, sportowych bądź 
szkoleniowych, nie zaś do zarobkowych. 
 
Główne części i podział jachtów 
 
Jacht balastowo-mieczowy 

 
Opis: 
(1) top masztu 
(2) maszt 
(3) achtersztag 
(4) grot (główny żagiel) 
(5) fok (drugi żagiel) 
(6) wanta 
(7) sztag 
(8) saling 
(9) pięta bomu 
(10) bom 
(11) pięta masztu 
(12) listwa odbojowa 
(13) kokpit 
(14) ster 
(15) kadłub 
(16) płetwa sterowa 
(17) płetwa mieczowa 
(18) dno 
 
 

Jacht mieczowy typu Omega: 
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Podział jachtów ze względu na: 
1. Przeznaczenie 

a. Szkoleniowe 
b. Turystyczne 
c. Regatowe 
d. Kombinacje 

2. Główny rodzaj napędu 
a. Motorowe 
b. Żaglowe 
c. Wiosłowe 
d. Kombinacje 

3. Materiał użyty do budowy 
a. Drewno 
b. Guma 
c. Metal 
d. Siatkobeton 
e. Tworzywa sztuczne 

4. Ilość kadłubów 
Monokadłubowce Katamarany Trimarany Wielokadłubowe 

   (tratwy) 

 
5. Rodzaj stateczności 

Kształtu (mieczowe) Ciężaru (balastowe) Kształtu i ciężaru  
(balastowo-mieczowe) 

   

 
6. Rodzaje balastów 

Falszkil (integralny) Bulbkil (podwieszany) Finkin (podwieszany) 

   
 

7. Przekrój poprzeczny kadłuba 
Płaskodenne Okrągłodenne Skośnodenne (sharpie) Skośnodenne (skipiak) 

    
 

8. Kształt dziobu 
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Prosty Skośny Łyżkowy Kliprowy 

    
 
 

9. Kształt rufy 
Platgat (pawężowa) Szpicgat Kanugat Konchowa z nawisem 

    
 
Szkielet jachtu 
Kadłub jachtu składa się ze szkieletu, poszycia i pokładu 
 
Szkielet jachtu to zespół wszystkich części konstrukcyjnych nadających kadłubowi kształt i 
wraz z poszyciem i pokładem zapewniający wytrzymałość. W skład szkieletu wchodzą: 

 
1) Stewa dziobowa – belka pionowa bądź ukośna, z którą w części dziobowej jachtu 

połączona jest stępka, belka wzmacniająca dziób jachtu 
2) Dejwud dziobowy – wzmocnienie dziobu, łączenie stępki ze stewą dziobową 
3) Pokładniki – elementy konstrukcyjne, na których leży płaszczyzna pokładu, biegną 

od burty do burty 
4) Dennik – belka prostopadła do stępki łącząca wręgi ze stępką, wzmocnienie dna 

kadłuba 
5) Jarzmo masztu – miejsce mocowania masztu 
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6) Gniazdo masztu – miejsce, do którego montowana jest pięta masztu 
7) Skrzynka mieczowa – obudowa miecza wraz z mechanizmem jego podnoszenia 
8) Wręga (żebro) – podstawowe poprzeczne elementy konstrukcyjne nadające 

kadłubowi kształt i zapewniające poprzeczną sztywność 
9) Półpokładniki – elementy konstrukcyjne, na których leży płaszczyzna półpokładu, 

biegną od burty do obrzeża kokpitu 
10) Stępka (kil) – główna belka konstrukcyjna zestawu trzonowego, umieszczana na dnie 

kadłuba 
11) Kątnica – wzmacnia konstrukcję w płaszczyźnie prostopadłej do osi symetrii jachtu, 

najczęściej na wszelkiego rodzaju zgięciach i prostopadłych łączeniach 
12) Wzdłużnik – wzmocnienie boczne jachtu, łączy ze sobą wręgi, utrzymując je w tej 

samej odległości od siebie, biegnie od dziobu do rufy 
13) Listwa odbojowa – zapobiega obijaniu się burt jachtu, maskuje łączenie 

laminowanych skorup jachtów 
14) Pawęż – płaski element konstrukcyjny, mocowany pionowo lub prawie pionowo, 

stanowi zakończenie kadłuba od strony rufy 
Poszycie to zewnętrzne i szczelne 
pokrycie szkieletu 
 
a) Na styk (karawelowe) 
 
b) Na zakładkę (klinkierowe) 

 
c) Słomkowe 

 
d) Sklejkowe 

 
e) Diagonalne (wielowarstwowe) 

 
 
 
 
 
Pokład jest to część kadłuba zamykająca jego wnętrze od góry. Wykonuje się go z tworzywa 
sztucznego, sklejki lub metalu i czasem pokrywa się warstwą klepek z twardego drewna. 
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Omasztowanie 
Drzewca na jachcie dzieli się na: 

1. Stałe 
a. Maszt – podstawowe drzewce pionowe, do niego mocuje się drzewca ruchome 

oraz żagle 
b. Bukszpryt – poziome drzewce zamocowane na dziobie jachtu wystające poza 

obręb kadłuba jachtu, mocuje się do niego sztagi 
c. Wystrzał – poziome drzewce zamocowane na rufie jachtu wystające poza 

obręb kadłuba jachtu, mocuje się do niego achtersztag i liny służące do 
manewrowania tylnymi żaglami 

d. Flagsztok – drzewce służące di zawieszania na nim bandery 
2. Ruchome 

a. Bom – poziome drzewce służące do mocowanie liku dolnego żagli 
b. Gafel – poziome drzewce służące do mocowania liku górnego żagli 

czworokątnych 
 
Budowa masztu 
 
1. Top – górny 

wierzchołek masztu 
2. Stenga – część 

masztu ponad 
salingiem 

3. Jumpsaling – 
rozpórka 
przymocowana do 
stengi 

4. Saling – rozpórka 
zwiększająca kąt 
pomiędzy wantami a 
masztem, polepsza 
pracę want 

5. Kolumna – drzewce 
masztu na całej 
wysokości 

6. Jarzmo masztu – 
wzmocnienie na 
wysokości pokładu 
służące do 
mocowania masztu do szkieletu 

7. Pięta – dolny koniec masztu 
8. Jabłko – jeden z dwóch typów zakończenia topu masztu 
9. Szyber fałowy – bloczek umożliwiający pracę fału w pionie 
10. Fał – lina służąca do stawiania żagli 
 
Rodzaje zakończeń masztu: 

1. Jabłko 
2. Kogucik 
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Mocowanie masztu 
Cęgi: 

1. Maszt 
2. Cęgi 
3. Przetyczka 
4. Pokład 
5. Jarzmo masztu 
6. Nadstępka 
7. Stępka 
8. Kierunek kładzenia masztu 
 

 
 
 
Poniżej widać przykład mocowania masztu w cęgach na jachcie typu Omega. Masz jest 
wkładany w cęgi oraz zabezpieczany przetyczką, która jednocześnie stanowi jego oś obrotu, 
gdy maszt jest kładziony.  
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Opętnik: 
1. Opaska 
 
2. Kołnierz 

 
3. Jarzmo 
 
4. Pokład 
 
5. Kliny 
 
6. Opętnik 
 
7. Maszt 

 
Często na jachtach typowy opętnik zastępowany jest przez metalową obejmę, która utrzymuje 
masz w pozycji pionowej. Pięta takiego masztu wkładana jest w gniazdo w stępce, 
przechylaniu się masztu zapobiega olinowanie stałe. 
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Bom to prawie poziome do pokładu drzewce, zamocowane przegubowo do masztu i 
skierowane w stronę rufy, służące do mocowania dolnego liku żagla i manewrowania nim. 
Gafel to drzewce służące do rozpinania na nim liku górnego żagla czworokątnego, 
przymocowany do masztu tak, aby miał możliwość poruszania się zarówno w płaszczyźnie 
poziomej jak i pionowej 
 

1 Refpatent 6. Pik 

2. Pięta 7. Mocowanie 
prowadnicy 

3. Likszpara 8. Prowadnica fału 

4. Nok 9. Garda 

5. Młynek 10. Raksloty 
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Nazewnictwo masztów (patrząc od dziobu do rufy): 
1) 1 maszt – grotmaszt 
2) 2 maszty (pierwszy niższy od drugiego) – fokmaszt, grotmaszt 
3) 2 maszty (pierwszy wyższy od drugiego) – grotmaszt, bezanmaszt 
4) 3 maszty – fokmaszt, grotmaszt, bezanmaszt 
5) 4 maszty – fokmaszt, grotmaszt I, grotmaszt II, bezanmaszt 
 
 
Olinowanie 
Olinowanie stałe: 

1) Jumpsztag – lina usztywniająca stęgę masztu przed zginaniem w kierunku rufy, 
mocowana przez salingi 

2) Baksztag – lina usztywniająca maszt w stronę rufy, mocowana jest do masztu na 
wysokości jumpsalingu, biegnie skośnie do rufy i zamocowana jest do burt. 

3) Achtersztag – lina usztywniająca maszt w stronę rufy, mocowana jest do topu masztu, 
występuje tylko w przypadku ostatniego żagla trójkątnego 

4) Stenwanty – liny usztywniające 
maszt w kierunku burt, mocowane 
są do topu masztu, biegną przez 
salingi, mocowane są do obu burt 

5) Wanty – liny usztywniające maszt 
w kierunku burt, w płaszczyźnie 
prostopadłej do osi symetrii jachtu, 
mocowane są do masztu na 
wysokości salingów i do obu burt. 

6) Forsztag – lina usztywniająca 
maszt w stronę dziobu, mocowana 
jest do topu masztu 

7) Stensztag – lina usztywniająca 
maszt w stronę dziobu, mocowana 
jest do masztu na wysokości 
jumpsalingów 

8) Sztag – lina usztywniająca maszt 
w stron dziobu, mocowany jest do 
masztu na wysokości salingu 

9) Wodzik achtersztagu – 
rozgałęzienie achtersztagu w jego 
dolnej części umożliwiające 
swobodną pracę steru 

10) Wanty krzyżowe – liny 
usztywniające stengę masztu przed zginaniem na boki, mocowane do masztu powyżej 
salingów, biegną przez salingi do kolumny masztu 

11) Topwanty – liny usztywniające maszt w kierunku burt, biegną od topu masztu przez 
salingi do obu burt 

12) Watersztag – lina usztywniająca bukszpryt w kierunku wody do dołu 
13) Waterbaksztag – lina usztywniająca bukszpryt na boki w kierunku burt 
14) Achterwatersztag – lina usztywniająca wystrzał w kierunku wody do dołu 
15) Achterwaterbaksztag – lina usztywniająca wystrzał na boki w kierunku burt 
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Olinowanie ruchome: 
1) Fały – liny służące do stawiania żagli, podnoszenia płetwy mieczowej i sterowej. 
2) Kontrafały – liny przeciwne do fałów ułatwiające zrzucanie żagli, opuszczanie płetwy 

sterowej i mieczowej. 
3) Szoty – liny służące do manewrowania żaglami 
4) Hals – lina naciągająca róg halsowy żagla 
5) Szkentla – lina naciągająca róg szotowy żagla 
6) Obciągacz bomu – lina zapobiegająca podnoszeniu się noku bomu pod wpływem 

działania wiatru na żagiel 
7) Topenanta – lina podtrzymująca bom żagla trójkątnego lub spinakerbom 
8) Dirki – liny podtrzymujące bom żagla czworokątnego 
 
Cumy służą do przymocowania jachtu do nabrzeża: 
1) Cuma – lina biegnąca od dziobu jachtu do przodu (dziobowa) lub od rufy jachtu w tył 

(rufowa) 
2) Szpring – lina biegnąca od dziobu jachtu w tył (dziobowy) lub z rufy jachtu do przodu 

(rufowy) 
3) Brest – lina biegnąca prostopadle do nabrzeża (dziobowy i rufowy) 
 

 
Na większych jachtach, szczególnie morskich, 
olinowanie służące do stawiania i zrzucania żagli 
wbudowane jest wewnątrz masztu. Dzięki temu 
poprzez system bloczków zainstalowanych 
wewnątrz masztu łatwiejsza jest praca na linach, 
mniejsze jest też ryzyko poplątania lin. Wadą tego 
rozwiązania jest fakt, że awaria systemu bloczków 
wymaga złożenia masztu. 
 

Budowa jachtu (20040913) Piotr ‘_PepeR_’ Wojciechowski Strona 10 / 25 
  



ŻEGLARZ JACHTOWY 
 

 

Ożaglowanie 
 
Żagiel jest płatem tkaniny o kształcie trójkąta lub czworokąta, na którym powstaje siła 
aerodynamiczna. Dawniej żagle szyte były z bawełny, lecz obecnie została ona wyparta przez 
tworzywa sztuczne. Najczęściej stosuje się tkaniny z włókien poliestrowych (dakron, tergal), 
poliamidowych (kevlar) oraz tkaniny kompleksowe (mylar) stosowane w żaglach regatowych 
wykonane z folii poliestrowej oklejającej tkaninę w formie siatki podwyższającej 
wytrzymałość żagla.  
Ożaglowanie to suma różnych żagli tworzących typ danego ożaglowania. Żagle biorą swoją 
nazwę głównie od masztu i lin, na których są podnoszone. 
 
 
Budowa żagla: 
1) Róg pikowy 
2) Lik wolny 
3) Lik górny 
4) Sposób łączenia 

brytów 
5) Róg fałowy 
6) Bryt 
7) Kieszeń na 

listwę 
8) Lik przedni 
9) Remizka 
10) Refbanta 
11) Ucho refowe 
12) Refsejzing 
13) Róg halsowy 
14) Lik dolny 
15) Róg szotowy 
16) Róg fałowy 
 
 
 
Banta – miejsce złączenia brytów 
Bryt – pas tkaniny, z której uszyty jest żagiel 
Remizka – okrągłe okucie metalowe lub z tworzywa sztucznego służące do wzmocnienia 
otworów w żaglach 
Refbanta – wzmocniony pas żagla umożliwiający refowanie z obszytymi remizkami 
Refhals – linka najbliżej masztu po zarefowaniu zastępująca hals 
Refszkentla – linka najdalej od masztu po zarefowaniu zastępująca szkentlę. 
Refsejzingi (reflinki) – linki umożliwiające refowanie, służą do obwiązania zrefowanego 
żagla 
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Sposoby mocowania żagli 
Liklina w likszparze Marlinka Ślizgacze lub pełzacze 

   
   

Segarsy Żmijka Raksy (żagle sztakslowe) 

  

 

 
 
 
Nazewnictwo żagli: 
1) Bezan – ostatni żagiel na 

jachcie stawiany za grotem 
2) Grot – główny żagiel na 

jachcie, najczęściej największy 
3) Fok – żagiel przedni 

usytuowany bliżej dziobu niż 
grot, najczęściej jest to żagiel 
trójkątny sztakslowy 

4) Kliwer – drugi sztaksel 
dziobowy licząc od masztu 

5) Latacz – trzeci sztaksel 
dziobowy 
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Żagle dodatkowe 
1) Balonfok – żagiel niewiele większy od foka charakteryzujący się większym 

wybrzuszeniem, stawiany zamiast foka na słabych wiatrach 
2) Genua – żagiel większy od foka stawiany przy bardzo słabych wiatrach zamiast foka 
3) Spinaker – żagiel trójkątny stawiany przed sztagiem na kursach pełnych 
4) Trajsel – żagiel sztormowy o mniejszej powierzchni i bardziej wytrzymałym materiale, 

trójkątny stawiany w miejsce grota na silnych wiatrach 
5) Fok sztormowy – żagiel o mniejszej powierzchni i bardziej wytrzymałym materiałem 

trójkątny sztakslowy stawiany zamiast foka na silnych wiatrach 
6) Apsel – żagiel trójkątny rozpinany między masztami w kierunku dziobu na burcie 

nawietrznej 
7) Topsel – żagiel trójkątny wykorzystywany na słabych wiatrach, wypełnia lukę między 

gaflem a masztem 
 

 
 
Rodzaje ożaglowania 

Bermudzkie (bom) Gaflowe (bom i gafel) Rozprzowe (rozprze) 

   
   

Rejowe (reja) Łacińskie (rejka) Lugrowe (lugier i bom) 
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Typy ożaglowania 
Ket Slup Sluter 

1 maszt – grotmaszt 
1 żagiel – grot (dowolny) 

1 maszt – grotmaszt 
2 żagle – grot, fok 

1 maszt – grotmaszt 
2 żagle – grot, fok (mały i 

duży; gdy postawiony duży 
fok na topsztagu, sztag jest 
demontowany i wisi koło 
masztu, nie można na raz 

postawić obu foków)  

  
 

   
Kuter bermudzki Kuter gaflowy Jol 

1 maszt – grotmaszt 
3 żagle – 2 sztaksle (fok, 
kliwer), grot (bermudzki) 

1 maszt – grotmaszt 
2-5 żagli – 3 sztaksle, grot, 

grottopsel 

2 maszty – grotmaszt, 
bezanmaszt 

3-5 żagli – 1-3 sztaksli, grot, 
bezan 

  
 

   
Kecz Kecz sztakslowy Szkuner gaflowy 

2 maszty – grotmaszt, 
bezanmaszt 

3-5 żagli – 1-3 sztaksle, grot, 
bezan, możliwy apsel 

2 maszty – grotmaszt, 
bezanmaszt 

3-6 żagli – 3 sztaksle, grot 
żebrowy, bezan bermudzki, 

apsel 

2 maszty – fokmaszt, 
grotmaszt 

5-6 żagli – 3-4 sztaksle (fok 
gaflowy), grot (gaflowy), 

foktopsel, grottopsel, czasem 
grotstensztaksel 

   
 

Budowa jachtu (20040913) Piotr ‘_PepeR_’ Wojciechowski Strona 14 / 25 
  



ŻEGLARZ JACHTOWY 
 

 

Wyposażenie i drobny osprzęt pokładowy 
 
Miecz 
1) Obrotowy – znajduje się w osi jachtu, 

zawieszony na wąsach lub sworzniu, 
poruszany za pomocą fału, po 
wpłynięciu na przeszkodę samoczynnie 
wyskakuje do skrzynki. 

2) Szybrowy – znajduje się w osi jachtu, 
teoretycznie konstruowany tak, aby w 
przypadku uderzenia w przeszkodę sam wyskakiwał, w 
rzeczywistości nie wyskakuje łamiąc się lub niszcząc skrzynkę mieczową lub kadłub 

3) Holenderskie – dwa miecze przymocowane do burt, dają lepszą stateczność podczas 
przechyłów, ponieważ podczas płynięcia pracuje tylko jeden z nich 
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Budowa steru 
1) Rogatnica 
 
2) Knaga 
 
3) Przedłużacz 
 
4) Rumpel 
 
5) Fał płetwy sterowej 
 
6) Jarzmo 
 
7) Płetwa sterowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budowa kotwicy admiralicji 
1) Szekla 
2) Zatyczka z łańcuszkiem 
3) Pazur 
4) Poprzeczka 
5) Ramię 
6) Trzon 
7) Trent 
8) Pięta 
9) Łapa 
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Rodzaje kotwic: 
Danfortha Pługowa Czterołapowa 

 

 

 
Bruce’a Kabłąkowa Halla 

 

 
Prawidłowo postawiony na kotwicy jacht sygnalizuje taki postój poprzez umieszczenie w 
przedniej części jachtu (na sztagu) czarnej kuli (W nocy białego światła). Dodatkowo 
położenie samej kotwicy oznaczone jest żółtą boją stożkową. Kabel kotwiczny złożony jest z 
odcinka łańcucha i liny, może być też sam łańcuch lub sama lina. Prosiak o ciężarze kotwicy 
lub większy ma za zadanie spowodować lepsze trzymanie kotwicy dzięki poziomemu 
ułożeniu kabla na dnie i amortyzację przy pracy jachtu na fali i wietrze. Długość kabla 
kotwicznego powinna wynosić min  3-5 krotną głębokość, na której kotwiczymy. 
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Uciążliwości kotwiczenia: 
 
1) Łukowanie – Jest to zataczanie 
łuków o promieniu będącym długością 
kabla spowodowane chwilowymi 
zmianami kierunku wiatru. Zaradzić 
temu można stając na dwóch 
kotwicach z dziobu lub bardziej 
skuteczne na kotwicy z dziobu i z 
rufy.  
 
 
 
 
2) Myszkowanie – jest to zmiana 
położenia jachtu spowodowana 
zmianami chwilowymi (podmuchy) 
siły wiatru i "rozciągliwością"  kabla 
kotwicznego. Aby przeciwdziałać 
temu zjawisku stawiamy tzw. "żagiel 
kotwiczny" lub kotwiczymy w 
"bajdewindzie" z udziałem szpringu 
rufowego.  "Żagiel kotwiczny" jest to 
najmniejszy trajsel (fok) postawiony 
na achtersztagu i wybrany na blachę. 
Na jachtach dwumasztowych "żagiel 
kotwiczny" stawiamy na bezanmaszcie. Wbrew ogólnie opisywanej metodzie,  jako "żagla 
kotwicznego" nie należy wykorzystywać bezana gdyż daje siłę napędową zwiększającą 
zjawisko myszkowania. 
 
 
 
W skład drobnego osprzętu pokładowego wchodzą także: 
1) Wiosła, pagaje, pychy 
2) Bosak 
3) Czerpak 
4) Odbijacze 
5) Bospal 
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Drobny osprzęt żaglowy 
Bloczek Karabińczyk Raksa 

 

 
 

   
Kausza Krętlik Szekla 

 

 

 

 
Osprzęt pokładowy 

Kabestan z korbą Kipa Kluza 

 
  

   
Półkluza Knaga Sztagownik 

   
   

Ściągacz Podwieź wantowa 
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Inne określenia związane z jachtem: 
− Wimpel – chorągiewka na topie masztu wskazująca kierunek wiatru 
− Icek – nitka przyczepiona do want wskazująca kierunek wiatru 
− Juzing – specjalna mocna nić używana do szycia i cerowania żagli 
− Reling – barierka, uchwyt lub poręcz zabezpieczająca prze wypadnięciem za burtę 
− Keja – nabrzeże, do którego cumują łódki 
− Gretingi – podłoga na jachcie umożliwiająca swobodne spływanie wody do zęzy 
− Zęza – najniżej położone miejsce na jachcie gdzie gromadzi się woda i brudy z łódki 
− Kilwater – ślad pozostawiony na wodzie przez płynący jacht 
− Kubryk – wieloosobowe pomieszczenie mieszkalne 
− Kabina nawigacyjna – pomieszczenie przeznaczone do pracy nawigacyjnej 
 
Instalacje na jachcie 
 
Instalacja elektryczna 
Źródłem energii na jachcie jest akumulator umieszczony zazwyczaj w rufowej części kadłuba 
w specjalnej skrzyni wyłożonej materiałem kwasoodpornym, z zapewnioną wentylacją i 
zabezpieczoną przed przesuwaniem się. Napięcia na jachcie wynosi 12 V. 
 
Instalacja gazowa 
Na jachtach wykorzystywane są butle z gazem propan-butan. Jest to gaz, który przy 
zmieszaniu z powietrzem jest silnie wybuchowy, dlatego należy się obchodzić z im ostrożnie 
i w okolicy butli nie używać otwartego ognia. Szczelność przewodów sprawdza się poprzez 
zanurzenie rurki w wodzie i obserwowanie, czy nie ulatniają się bąbelki powietrza. Włączając 
kuchenkę odkręcamy zawór butli mając przygotowaną już zapałkę do odpalenia ognie. Przy 
zakręcaniu najpierw zakręcamy zawór butli i czekamy aż gaz znajdujący się w rurze wypali 
się i zgaśnie płomień na palniku. 
 
Instalacja wody słodkiej 
Na dużych jachtach znajdują się zbiorniki z zapasem wody słodkiej. Są one umieszczane po 
obu burtach lub w osi jachtu. Zbiorniki połączone są przewodami wyposażonymi w zawory 
umożliwiające odłączenie zbiornika w przypadku awarii.  
 
Instalacja osuszania jachtu 
Składa się ona z pomp zęzowych oraz rurociągów. Instaluje się ja w celu ciągłego 
odprowadzania wody gromadzącej się w zęzie. 
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Budowa silnika przyczepnego 
 
Obecnie na większości jachtów śródlądowych instalowane są przyczepne silniki zaburtowe, 
które służą nam do wykonania manewrów portowych, awaryjnych bądź do podróży przy 
bezwietrznej pogodzie. Osoby nieposiadające patentów motorowodnych nie mogą prowadzić 
jachtów z silnikami o mocy powyżej 5 kW (6,67 KM). 
 
Główne elementy silnika 
1 – wlot powietrza 
3 – gaźnik 
4 – urządzenie rozruchowe 
5 – wlot wody chłodzącej 
7 – rączka rozrusznika 
10 – przekładnie redukcyjna 
11 – wylot wody chłodzącej 
13 – manetka gazu 
14 – świeca zapłonowa 
15 – urządzenie mocujące 
 
W silnikach spalinowych 
stosowanych do napędów 
jachtów energię mechaniczną 
uzyskuje się ze spalania 
mieszanki paliwowo- 
-powietrznej. Spalanie 
zachodzi wewnątrz silnika, w 
zamkniętej komorze zwanej 
cylindrem, w której z jednej 
strony zamknięcie stanowi 
ruchomy tłok. Ruch posuwisty 
tłoka wywołany spalaniem 
mieszanki zamieniany jest na 
ruch obrotowy wału, który z 
kolei napędza śrubę. 
Silniki, w których spalanie 
mieszanki następuje co drugi 
suw tłoka nazywamy 
dwusuwowymi, natomiast te, 
w których spalanie następuje 
co czwarty suw tłoka – 
czterosuwowymi. 
Głównymi parametrami charakteryzującymi silnik jest jego moc, wyrażana w kilowatach 
(kW) lub koniach mechanicznych (KM) i prędkość obrotowa silnika. Przy normalnym 
pływaniu w zasadzie jacht powinien poruszać się z prędkością ekonomiczną, która występuje 
przy około ¾ maksymalnych obrotów silnika. Istnieje wtedy pewien zapas mocy, który może 
być niezbędny przy sytuacji awaryjnej. 
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Główne układy silnika: 
• Mechanizm tłokowo-korbowy – służy do zamiany ruchu posuwisto-zwrotnego tłoka na 

ruch obrotowy wału. W jego skład wchodzą tłok, korbowód i wał korbowy. 
• Rozrząd – steruje dopływem paliwa do cylindra i wylotem spalin 
• Układ zasilania i instalacja zapłonowa – zapewniają powstawanie mieszanki paliwa z 

powietrzem i jej zapłon w odpowiednim momencie. 
• Układ smarowania – zmniejsza tarcie między pracującymi częściami mechanicznymi 
• Układ chłodzenia – odprowadza nadmiar ciepła z tłoka i głowicy silnika. W silnikach 

przyczepnych najczęściej stosuje się chłodzenie za pomocą wody pobieranej z akwenu 
pływania. 
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Ze względu na sposób 
zamocowania silnika wyróżnia 
się silnik przyczepny i 
stacjonarny. Silnik przyczepny 
mocowany jest na pawęży do 
pantografu silnika lub w 
studzience kokpitowej. Silniki te 
cechuje łatwość montażu, mały 
ciężar, duża manewrowność, 
prosta konserwacja i obsługa. 
Taki silnik narażony jest jednak 
na uszkodzenia mechaniczne i 
wpływy atmosferyczne. Ze 
względu na stosunkowo 
niewielką moc posiada rozruch 
ręczny przy pomocy szarpanki. 
 
Uruchamianie silnika: 
• Upewnić się czy dźwignia zmiany 

biegów jest ustawiona na biegu 
jałowym 

• Ustawić odpowiedni wlot paliwa 
(zbiornik wewnętrzny lub 
zewnętrzny) 

• Odkręcić zawór odpowietrzający 
na zbiorniku z paliwem 

• Ustawić manetkę gazu w pozycji 
rozruchowej (oznaczonej strzałką) 

• Zaczepić zrywkę o przerywacz 
zapłonu 

• Uruchomić silnik mocnym i 
energicznym szarpnięciem 
szarpanki. 

• Niedopuszczalne jest 
uruchomienie silnika 
niezanurzonego w wodzie! 
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Wyłączanie silnika: 
• Ustawić manetkę gazu w pozycji 

minimalnej. 
• Wcisnąć przycisk przerywacza zapłonu lub 

zerwać zrywkę 
Przy wyłączaniu silnika na dłuższy okres 
czasu należy dodatkowo: 
• Wyłączając silnik zamknąć dopływ paliwa i 

zaczekać do momentu wypalenia się 
zawartości paliwa w gaźniku 

• Zamknąć odpowietrzenie 
• Wyjąć silnik z wody 
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