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WANKEL

Píst ve tvaru trojúhelníka s obloukovými boky se otáčí ve skříni s dutinou epitrochoidy. Píst má vnitřní
ozubení, kterým je nasazen na centrálním ozubeném kole, pevně připojeném ke středu dutiny skříně
motoru a současně je píst uložený na excentru výstupního hřídele. Pohyb pístu je synchronizován 
vnitřním ozubením pístu a ozubeného pastorku skříně. Poměr počtu otáček výstupního hřídele 
s excentrem ku pístu je 3:1 (při úplném pootočení výstupního hřídele o 1 otáčku se píst pootočí o 
1200). Dutina ve skříni je těsnícími lištami ve vrcholech trojúhelníkového pístu rozdělená na 3 komory, 
které se pohybují s pístem a při pohybu pístu se mění jejich objem: v každé komoře postupně probíhají
jednotlivé fáze pracovního oběhu, který je blízký oběhu 4dobého motoru. Jedna sekce Wanklova 
motoru s trojúhelníkovým pístem je proto ekvivalentem tříválcovému 4dobému motoru. 

Felix Wankel r. 1954 vynalezl  
koncept  triangulárního rotoru
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WANKEL

Konstrukce epitrochoidy
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WANKEL

Sání

Komprese

Od min. objemu (P) se zvětšuje  a 
způsobuje podtlak 0,12 bar. Končí když
následná lišta uzavře sací kanál

Stlačování objemu na tlak 8-14 bar, při  
ε=8-11
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WANKEL

Expanse

Výfuk

Po zapálení směsi, zvýšení tlaku na 60 
bar a expanse 

Lišta otevře výfukový kanál a spaliny se 
vytlačí

Pořadí zapalování odpovídá dvoutaktu  1x za 1 otáčku výstupního hřídele 
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WANKEL

Pokud jsou  výfukové i sací kanály na 
obvodu je veliké překrytí a optimální
účinnost je jen při max. otáčkách, při 
nízkých je naopak nerovnoměrný 
chod.

Řešení k dosažení dobré účinnosti v 
celém otáčkovém rozsahu je v 
uspořádání 3 bočních sacích kanálů a 
regulace jejich  otevírání.

Při nízkých otáčkách a zatížení je 
otevřen jen primární boční kanál, 
překrytí s obvodovým výfukovým 
kanálem je malé.
Se zvyšujícím zatížení a otáčkami se 
otevírá sekundární kanál, optimální
účinnost při středních zatíženích.
Pro nejvyšší zatížení a otáčky se 
otevírá sekundární přídavný kanál 
pomocí rotačního šoupátka.
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WANKEL
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Kluzná rychlost těsnící lišty na trochidě

Efektivní výkon motoru    (kW)

(m/s)

Charakteristické
hodnoty



Pohonné jeddnotky I.             Scholz
20013/2014 7

WANKEL

Lihový Wankelův motor  1.generace 
60-let minulého století

Mazda 10A – 1967
Počátek vývoje
Karburátorový, 2 svíčky
Na svou dobu dobrá spotřeba 



Pohonné jeddnotky I.             Scholz
20013/2014 8

WANKEL

Audi –NSU
EA 871 Optimo
Chlazení pístů je závislé na otáčkách
Při nízkých otáčkách se písty nechladí
Opt. Objemová účinnost
Celková účinnost při častečném zatížení 32%

Audi –NSU  memin=300g/kWh
Porsche 928 s KM memin=260g/kWh

Další vývoj:
•Fa Toyo Kogyo – Systém ROSCO (Rotating 
Stratifid Combustion Systém)
•Fa Mazda RX-8 (2001) – motor Renesis,

184 kW/8300 min-1
216 Nm/7500 min-1

• Projekt REUIL 4- rotory, Vz=2,2l, =9,2
335kW/ 9000 min-1
m = 150 kg

Výhody : eliminace vibrací, dokonale vyvážené rotační hmoty (kultura chodu 
srovnatelná snad s 12V –PSM)
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SPALOVACÍ TURBINA (ST)

1791- John Barter  (první patent)
1905 – Hans Holzwarth – první ekonomicky využitelná
1930 – Frank Whittle – turbovrtulová plyn. turbina v letectví
1950 – první turbina v automobilu  ROVER

V letectví zcela nahradila PSM až na velmi malé jednotky (100 kW) 
Použití i lodní dopravě. 
Nesplňuje požadavky  provozu automobilů (rychlých změn zatížení a 
otáček ).

Jednohřídelová ST

Jednoduchá, axiální turbina 
a kompresor na společném 
hřídeli.
Nevhodný průběh Mt pro 
automobily
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SPALOVACÍ TURBINA

Dvouhřídelová ST

Ideální charakteristika pro automobil. Oddělená výkonová
turbina pracuje nezávisle na otáčkách kompresoru, který je 
poháněn vlastní turbinou.
Mt výkonové turbiny se zvětšuje se zmenšováním otáček, 
nepotřebuje k rozjezdu spojku a převodovku.
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SPALOVACÍ TURBINA

Dvouhřídelová ST s rekuperací
stupeň zvýšení účinnosti rekuperací
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SPALOVACÍ TURBINA

Sání a komprese : stlačení 4:1 při 30 000- 50 000 min-1, 
předehřev vzduchu rekuperací tepla.

Spalování: vstřikování paliva tlakem 5 MPa  do stlačeného 
a předehřátého vzduchu. Směšovací poměr 14:1 v primární
zóně, 60:1 v sekundární zóně s efektem snížení teploty 
spalování na 1800°C.

Expanse: V rozváděcích lopatkách se zvyšuje rychlost 
plynů a jeho kinetická energie se mění v práci (část na pohon 
kompresoru a zbytek na práci ve výkonové turbině)

Rekuperace rotačním výměníkem 10-20 min-1, převodem 
z hřídele kompresoru převodem 2 500:1 – 3 000:1
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SPALOVACÍ TURBINA

Variabilní statorové lopatky výkonové turbiny mění
rychlost v závislosti na potřebě otáček a zatížení
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SPALOVACÍ TURBINA

Variabilní statorové lopatky výkonové turbiny se natáčejí regulačním mechanizmem v závislosti poloze plynového pedálu 
(připustí paliva).
Pedál je v klidové poloze (ekonomická). Směr výstupní rychlosti plynů z lopatky je jalový.
Poloha brzděni (opačný směr rychlosti plynů), použití do rychlosti 25 km/h.

Postup startování: startérem se roztočí kompresor na 5000 min-1, zapne se zapalování a přívod paliva. Při dosažení efektivního spalování
(kompresor má samoudržující otáčky) se startér odpojí. Přidáním paliva se kompresor uvede do běhu naprázdno 18000 - 22000 min-1.
Další zvýšení otáček již vyvolá potřebný moment výkonové turbiny potřebný k rozjezdu.
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POROVNÁNÍ ST s PSM: 

Výhody: vyvážení, nízká výkonová hmotnost 0,2-0,3 kg/kW, isobarický odvod tepla.

Nevýhody: vysoká cena, horší účinnost 25-35% (omezeni tlaku a teplot), hluk (sirénový –
vysokofrekvenční kmity lopatek buzené úplavy za statorovými lopatkami).

PSM

ST

16-20 MPa

2-4 MPa
2800 K

1800 K

Srovnatelné: životnost 12 000 hod, tj cca 800 000km, spotřeba paliva 
nad 30% zatížení
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