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„Nad Dnieprem”
– czyli co w ramie piszczy autor: Marcin Dziopa

 Każdy, kto kiedyś myślał o zakupie ra-

dzieckiego, ciężkiego motocykla z wóz-

kiem bocznym, po wstępnym przejrzeniu 

szerokiej oferty dostępnej na naszym ryn-

ku, bez podstawowej wiedzy na ich temat 

dostawał oczopląsu. Na pierwszy rzut oka 

wszystkie sztuki wyglądają identycznie, 

oczywiście nie biorąc pod uwagę ich sta-

nu technicznego. 

 Gdy jednak przyjrzymy się dokładniej, to 

zauważymy, że M-72 to kosztowna impre-

za za maszynę z papierami nadającą się 

do generalnego remontu. Alternatywą dla 

Emki będzie jej równie śliczna, młodsza sio-

stra K-750 zwana Kaśką lub nawet Kaczką. 

Z dowodem rejestracyjnym, w stanie w mia-

rę zbliżonym do oryginalnego, możemy stać 

się szczęśliwym posiadaczem boksera z sil-

nikiem dolnozaworowym. Oczywiście do re-

montu. Wciąż za drogo? To szukamy dalej, 

aż natrafimy na Dniepra ze starej produk-

cji, wręcz identycznego jak K-750 lub naj-

nowszego Dniepra z kwadratowym bakiem 

i kanapą zamiast siedzeń w kształcie ser-

ca, tak charakterystycznych dla radzieckich 

zaprzęgów. O motocyklach Ural już celowo 

nie będę wspominał, aby nie zaciemniać 

obrazu sytuacji. W chwili obecnej Dniepr 

w stanie do remontu to najtańsza opcja dla 

przyszłego amatora radzieckiego zaprzęgu.

 Zaraz, chwila, moment, co ten facet pisze 

– powiecie. Wszystkie motocykle do remon-

tu, im młodszy tym tańszy i gorszy. To się 

wszystko kupy nie trzyma. No i macie rację. 

Już na etapie zakupu „ruska” zderzamy się 

z okrutną acz prawdziwą rzeczywistością. 

Radziecka myśl technologiczna nijak się 

ma do zdroworozsądkowego pojmowania 

stanu rzeczy. Od dawna było wiadomo, że 

zakup nowej sztuki, chciałoby się rzec z sa-

lonu, wiąże się z rozebraniem maszyny do 

ostatniej śrubki, poprawieniem niedoróbek, 

uzupełnieniem brakujących elementów i, co 

najważniejsze, permanentnym serwisowa-
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niem pojazdu wyłącznie we własnym zakre-

sie. Powiem więcej. Im produkcja młodsza, 
tym szczęśliwy nabywca będzie miał więcej 
pracy, a i tak gwarancji nigdy nie ma, że nie 
pęknie wał lub w tłoku wypali się dziura.

 Jeśli jednak już podejmiecie męską decy-

zję o zakupie najnowszego Dniepra model 
np. Mt16, staniecie przed wielkim dylema-

tem: remontować i zostawić w stanie ory-

ginalnym czy też próbować zrobić coś, aby 
jednak motocykl cieszył oko, a jego legen-

darna radziecka awaryjność została zredu-

kowana do absolutnego minimum.

 Skoro już byk został złapany za rogi to 
pójdźmy do warsztatu i zobaczmy, co nasz 
czeka. W poniższym artykule skupię się na 
silniku, skrzyni biegów i dyfrze.

DWIGATIEL, ZWANY 
PO NASZEMU SILNIKIEM
 Oryginalną jednostką napędową Dniepra 
Mt16 jest górnozaworowy bokser o pojem-

ności 650cm3 i niebagatelnej mocy 32KM. 
Jak już wspominałem wcześniej, daleka po-

dróż motocyklem świeżo nabytym w sklepie 
to rosyjska ruletka. Tak samo ryzykowna 

będzie eksploatacja maszyny świeżo spro-

wadzonej zza wschodniej granicy. Aby więc 
spokojnie podróżować naszym motocyklem, 
musimy sami dokonać remontu lub w osta-

teczności przeglądu. Dobrze jest postawić 
szczególny nacisk na słowo „SAMI”, gdyż 
w wypadku awarii w trasie powinniśmy mieć 
nieco pojęcia o naszym rumaku. Trudno też 
liczyć na pomoc przypadkowego mechani-

ka. Na pocieszenie mogę tylko dodać, że 
motocykl z wózkiem bocznym łatwo się ho-

luje (ale to już ostateczność, nie będziemy 
się szybko poddawać).

 Ale do rzeczy. Mamy wiele możliwości, aby 
doprowadzić nasz silnik do stanu normal-
nej i bezproblemowej pracy. Jako pierwsze 

na warsztat idą tłoki. Możemy zastosować 
oryginalne, ale polski producent (Almot.pl) 
oferuje nam doskonałej jakości tłoki owali-
zowane na wszystkie szlify remontowe wraz 

z pierścieniami i sworzniem. Ta sama firma 
oferuje cylindry do Dniepra, dzięki czemu 
możemy zamówić komplet tłok+cylinder 
z odpowiednim pasowaniem. Jeśli już dość 
mocno pokochaliśmy naszego Dniepra, 
możemy mu zafundować chromowane pier-
ścienie dorabiane na zamówienie (http://
www.dorabianie-pierscieni.pl).

 Kolejnym udoskonaleniem powinno być 
dorobienie nowych zaworów (http://www.
paradowscy.pl/) oraz wykonanie nowych 
gniazd i prowadnic z brązu. Jak w każdym 
remoncie należy wymienić łożyska wału kor-
bowego i wałka rozrządu na identycznych 
rozmiarów jak oryginalne. I tym razem po-

płyniemy pod prąd i zrobimy troszkę inaczej. 
W tylnej podporze wału korbowego zaleca 
się, aby użyć łożyska rolkowego typu NJ209, 
a nie kulowego. Dzięki temu łatwiej nam 
będzie składać silnik, a sam wał już nie bę-

dzie „ściśnięty” pomiędzy podporami, gdyż 
rolkowe łożysko będzie kompensować jego 
ruchy, co z kolei wydłuży żywotność łożysk.
Czy jeszcze czymś możemy się przysłużyć 
silnikowi, wychodząc poza ramy przewidzia-

ne przez konstruktora? No oczywiście, że 

możemy. Zastosujmy filtr oleju od Smarta, 
głęboką miskę olejową wykonaną z odlewu 
aluminiowego, która lepiej schłodzi olej. 
Niestety dość znacznie zmniejszy prześwit 
motocykla. W misce możemy wkleić dwa 
magnesy neodymowe wyłapujące opiłki sta-

lowe, których będzie wiele w początkowej 
fazie docierania. Jeśli zainstalujemy mano-

metr z zakresem do 10bar, będziemy mieli 
wskaźnik ciśnienia oleju. Bardzo przydatne 
rozwiązanie. Jeśli jeszcze kupimy Simmerin-

gi markowej firmy, a nie oryginalne radziec-

kie, niekiedy w tej samej cenie, to silnik 

złożony zgodnie ze sztuką odpłaci się nam 
długą i bezawaryjną pracą.

SKRZYNIA BIEGÓW – 
INŻYNIERSKI MAJSTERSZTYK
 Teraz już pewnie pomyśleliście, że znów 
sobie kpię, a to nieprawda. Każda skrzynia 
biegów ze wstecznym biegiem w motocy-

klu DNIEPR to bardzo dobre rozwiązanie, 
a w porównaniu z innymi podzespołami to 
wręcz majstersztyk inżynierii motocyklowej 
spod znaku sierpa i młota.

 To naprawdę niewiarygodne, ale po wy-

mianie łożysk i uszczelniaczy to stosunko-

wo skomplikowane urządzenie działa bez 
zarzutów. Przy mocno zużytych skrzyniach 
można pokusić się o „zatulejowanie” brą-

zem otworu wycisku sprzęgła.

W takim stanie przyjechał do mnie Dniepr

PRZEKŁADNIA GŁÓWNA, 
DYFER CO SIĘ ZOWIE
 Modele motocykli Dniepr oznaczone 

Mt12 i Mt16 były wyposażone w przekład-

nię główną z układem różnicowym, napę-

dzającym koło wózka bocznego.
Tu, jak w przypadku skrzyni biegów, wiele 

poza wymianą łożysk i uszczelnień zrobić 
się nie da. Nie oznacza to, że to prosta 
sztuka. Każda wymiana któregokolwiek 
z elementów dyfra wiąże się z dystansowa-

niem całego układu. Prosto mówiąc, chodzi 
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o ustawienie odległości pomiędzy zabiera-

kiem a trybem atakującym. Proste?
Dystansowanie dyfra metodą na farbę
No właśnie nie jest to takie proste. Głębo-

kość osadzenia zabieraka regulujemy cie-

niutkimi podkładkami, istotna jest również 
grubość uszczelki pomiędzy pokrywą a obu-

dową. Jeśli jeszcze dodamy do tego regu-

lowaną podkładkami głębokość osadzenia 
ataku w obudowie, to możliwość kombinacji 
wzrasta niepomiernie. A prawidłowe usta-

wienie jest tylko jedno! Jeśli drogi Czytel-
niku jeszcze nie przerzuciłeś strony w po-

szukiwaniu opisu jakiejś prostej Japonii, to 
wspomnę o 90 rolkach i 29 baryłkach łoży-

skowych, które muszą zostać przyklejone 
na smar i nie mają prawa drgnąć przed wło-

żeniem do swojej bieżni, bo jak drgną to…

 Dopełnieniem obrazu przekładni głów-

nej jest zwolnica zamontowana na waha-

czu wózka, a połączona z dyfrem wałkiem 
kardana. W niej wymieniamy jedynie cztery 

łożyska i trzy pierścienie uszczelniające i je-

steśmy w domu.

 Dystansowanie dyfra to żmudne i czaso-

chłonne zajęcie jednak przeprowadzone 
prawidłowo pozwala zapomnieć o nim do 
czasu kolejnej kontroli poziomu oleju.

wypłaty w „naturze” lub pozyskiwali części 
w inny, bliżej nam nieznany sposób. Gdy do 
tego dodamy jeszcze części, które nie prze-

szły poprawnie kontroli jakości lub po pro-

stu nie nadawały się do montażu i trafiały 
na złom... A złom ten gdzie trafiał? Do tych 
samych pracowników, którzy teraz w okoli-

cach zakładów KMZ prowadzą pozafabrycz-

ną sprzedaż części zamiennych głównie na 
eksport do Polski, Czech, Słowacji i Niemiec, 
czyli dokładnie tam, gdzie są tacy napaleń-

cy jak my, którzy to kupują.

 Absolutnie nie twierdzę, że wszystkie czę-

ści są wadliwe. Sam jeździłem swego czasu 
do Kijowa po „zapciasty” i byłem zadowolo-

ny z obsługi i jakości.

 Co zatem zrobić, aby się nie dać naciąć? 
Przede wszystkim nie kupować pochopnie. 
Bywa, że coś drobnego nam się zepsu-

je i szukamy części na gwałt, bo wkrótce 
mamy zaplanowany zlot, a motocykl stoi na 

kołkach.

Warto na początku remontu, dokonać kilka 
zakupów kontrolnych u jednego z wybra-

nych sprzedawców na znanym portalu au-

kcyjnym, koniecznie za pośrednictwem tego 
portalu. Będziemy pewni, że wadliwy towar 
zostanie nam wymieniony lub otrzymamy 

zwrot pieniędzy. Po zapoznaniu takiego 
sprzedawcy, on sam już o nas będzie dbał 
i wysyłał szybko towar dobrej jakości.

 Na dwóch prężnie działających forach in-

ternetowych poświeconych radzieckim bok-

serom działa giełda uczciwych i tych mniej 
solidnych handlarzy.

 Niektóre części w naszym motocyklu są 
bardziej wartościowe tylko dlatego, że są 
stare i nie chodzi tu o wartość historyczną. 
Wynika to z faktu, że stara produkcja bywa 
jakościowo lepsza od tej współczesnej. Do 
grupy tych części zaliczyć należy wał kor-
bowy, korbowody, wałek rozrządu i jego 
popychacze, wszystkie koła zębate silnika, 
skrzyni biegów i dyfra. Nie przywiązywałbym 

SŁÓW KILKA O CZĘŚCIACH 
ZAMIENNYCH
 Podczas remontu niejednokrotnie stanie-

my przed dylematem czy wymieniać część 
na nową, czy też starą pozostawić lub rege-

nerować. Rynek części zamiennych do ra-

dzieckich motocykli jest duży, a oferta sze-

roko rozpięta cenowo i niestety jakościowo. 
Wszystko za sprawą upadających zakładów 
KMZ w Kijowie.

Kijowski Zakład Motocyklowy
Pracownicy fabryki na przestrzeni lat, 

zwłaszcza tych ostatnich, odbierali swoje 

„Nieautoryzowany” przyfabryczny skład części 

zapasowych w Kijowie
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się zaś do łożysk, rolek, uszczelniaczy, czyli 
jednym słowem wszystkiego, co można ku-

pić w Polsce znacznie lepszej jakości.

 W tym miejscu nie sposób wspomnieć 
o pięcie achillesowej rosyjskich bokserów 
z wózkiem bocznym. Pięta ta tym większa, 
im mocniejszy silnik, bardziej obciążony mo-

tocykl, bardziej wymagający motocyklista. 
Chodzi tu o gumowe sprzęgiełko, łączące 
widełki skrzyni biegów z wałkiem kardana. 
Zadaniem jego jest przeniesienie ze skrzyni 

na koła całej siły napędzającej nasz moto-

cykl. Napisałem gumowe, gdyż takie było 
oryginalnie to sprzęgło, jednak teraz w więk-

szości zaprzęgów jeżdżą sprzęgła wykonane 
z różnych rodzajów mieszanek poliuretano-

wych. Efekt jest taki, że sprzęgło w obciążo-

nym motocyklu z napędem na koło wózka 
wytrzymuje przy dobrych wiatrach 3-4 ty-

siące km. W motocyklach z silnikiem BMW 
(są i takie przeszczepy) i „bezwzględnym” 
kierowcą bywa, że sprzęgiełko 100km nie 
potrafi przejechać.

„KNOW HOW”, CZYLI 
JAK TO ZROBIĆ?
 Wielu z Was, którzy myślą o posiadaniu 
cuda techniki, jakim jest radziecki moto-

cykl zastanawia się, skąd czerpać wiedzę 
niezbędną do przeprowadzenia remontu. 
W dzisiejszych czasach odpowiedź jest jed-

na – Internet. Każdy amator radzieckiego 
zaprzęgu z silnikiem boksera ma do dys-

pozycji dwa prężnie działające fora interne-

towe dostępne na stronach redmotorz.eu 
oraz kolaska.pl. Ludzie, którzy tam rezydują 
to pasjonaci sowieckiej materii, chętnie nio-

sący pomoc teoretyczną (niejednokrotnie 
praktyczną) wszystkim, którzy o nią popro-

szą. Modne stały się wątki autorskie, stwo-

rzone przez świeżego posiadacza „ruska”, 
które na bieżąco rejestrują postępy w re-

moncie i zawierają nurtujące pytanie i od-

powiedzi forumowiczów, dotyczące aktual-
nych zagadnień z zakresu prowadzonego 
remontu. Wątki te, niczym blog internetowy, 
są niewyczerpalnym źródłem wiedzy z tego 
zakresu.

PO CO TYLE ZACHODU?
 Skoro już wiemy co, wiemy jak i gdzie, 
ponownie zadajemy sobie pytanie: dlacze-

go. Dlaczego dobrowolnie mamy się skazać 
na silnie awaryjną maszynę, którą tuż po 
zakupie należy gruntownie wyremontować, 
tylko po to, aby z każdym przebytym kilome-

trem zbliżać się do nieuniknionej awarii lub 
w ostateczności drobnej usterki. Dlaczego, 
myślicie, mam wydać określoną kwotę nie-

małych pieniędzy na zakup maszyny, a po-

tem na jej nieustający remont, skoro wystar-
czy kupić „Japończyka” wyprodukowanego 
w latach świetności zespołu Modern Talking 
lub nawet lekko zaszaleć w okolice Dr Alba-

na i cieszyć się jazdą przerywaną jedynie 
zimowymi przestojami, spędzonymi na wy-

mianach oleju. Ano racja. Można i tak, tylko 
emocji przy tym jest tyle, co w serialu Dyna-

stia, również z tamtej epoki.

 Posiadanie radzieckiego zaprzęgu po-

woduje, że nie stajemy się jedynie posia-

daczem motocykla, ale jego współtwórcą. 
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Konieczność obejrzenia, odświeżenia, czy 

też zregenerowania niejednej jego części 

sprawia, że poświęcamy mu znacznie wię-

cej czasu niż ma to miejsce w przypadku 

współczesnej nam technologicznie maszy-

ny. Ilu z Was, Drodzy Czytelnicy, zaglądało 

do silnika swojego rumaka, by sprawdzić 

luzy na korbowodach, stan krzywek wałka 

rozrządu, czy chociażby obejrzeć zawar-

tość miski olejowej? Możecie być pewni, że 

każdy napotkany posiadacz „ruska” to fa-

chowiec w dziedzinie posiadanego egzem-

plarza, a jego motocykl to całkiem sprawna 

konstrukcja, która wespół z właścicielem 

potrafi bezawaryjne pokonywać wiele kilo-

metrów.

 Możecie być pewni również, że podróżując 

radzieckim zaprzęgiem, będziecie zwracać 

uwagę wszystkich współużytkowników dróg. 

Bardzo często zdarza się, że ludzie machają 

i uśmiechają się na widok tak dziwnego po-

jazdu, a na parkingach zbiera się grupka za-

interesowanych, często zadających pytania: 

„Panie, ile pali ten Junak?”. Trafiają się też 

„fachowcy”, którzy po wstępnych oględzi-

nach autorytarnie stwierdzają: „Też miałem 

takiego Iża”.

 Największą zaletą „ruska” z napędem na 

koło wózka, zwłaszcza wystylizowanego na 

wojskową modłę, czyli pozbawionego wszel-

kich chromów i błyskotek jest to, że sezon 

motocyklowy trwa okrągły rok. Podczas gdy 

koledzy motocykliści pieszczą i pielęgnują 

swoje maszyny w zakątkach ciepłych garaży, 

my przemierzamy kolejne kilometry w śnie-

gu, po zamarzniętych bezdrożach leśnych 

duktów.

Marcin Dziopa
marcysd z forum.redmotorz.eu


