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ATC INFORMATIE 
Nieuws van de Vereniging van Automobieltechnici ATC

Lezinggevers bij de ATC staan
meestal goed voorbereid aan de
start. Zo ook, Herman Brouwer, hij
bezocht speciaal voor de ATC
Mazda’s rotatiemotorenfabriek in
Hiroshima en was onder de
indruk. “De kwaliteit die Japanse
producten kenmerkt is geen toe-
val”, stelt Brouwer. “Japanners stre-
ven naar perfectie en zijn enorm
trots. Maar het resultaat mag er
zijn. Neem de Japanse hogesnel-
heidstreinen. Die rijden tot op de
seconde nauwkeurig. Blaadjes op
de rails? Daar glimlachen de
Japanners alleen maar uiterst
beleefd en zeer beslist om.”
Brouwer heeft in Japan geleerd het
woord ‘Wankelmotor’ te vermij-
den. “Wankel, dat waren de moto-
ren uit de NSU RO80. De bestuur-
ders van die auto’s staken één,
twee of drie vingers naar elkaar
op, om aan te geven hoeveel
motorrevisies hun voertuig al ach-
ter de rug had.”

Roterende viertakt
Brouwer toont een serie tekenin-
gen van roterende pompen, rote-
rende compressoren en roterende
stoommachines. Sommige lijken
verassend veel op de rotatiemotor.
De namen eronder zijn die van
Maillard, James Watt en andere
technisch genieën uit de late

middeleeuwen. Brouwer: “Het
idee was dus niet nieuw maar de
verdienste van Felix Wankel is dat
hij er in slaagde een echt werkend
prototype van een roterende vier-
taktmotor te bouwen.” Dat was in
1957 in opdracht van NSU. Dat
eerste prototype was bijzonder
gecompliceerd omdat niet de
rotor maar het huis ronddraaide.
Een jaar later was een tweede pro-
totype gereed met een vast huis
en een roterende rotor. Die motor

trok wereldwijde belangstelling
en in 1961 verkreeg Mazda een
licentie.
In het jaar dat de NSU RO80 ver-
scheen, kwam ook Mazda met een
auto met rotatiemotor, de Cosmo
Sport, een lichtgewicht sportwa-
gen die zich uitstekend leende
voor het concept van de rotatie-
motor. De Cosmo had een twee-
schijfsmotor met een kamervolu-
me van 2 x 491 cm3. Brouwer:
“Het ligt voor de hand om te zeg-

gen, 3 kamers, 2 schijven dus 6 x
491 cm3 is een inhoud van bijna 3
liter. Maar let op, dat kamervolu-
me laat zich slecht vergelijken
met de cilinderinhoud van een
slagzuigermotor.”

Driemaal de rotorsnelheid
Brouwer laat met een tweedimen-
sionaal model op de overheadpro-
jector zien hoe de rotor in het
huis beweegt. “De vertanding in
het midden zit vast aan het huis
en is alleen bedoeld om de rotor
door het trochoïde (achtvormige)
huis te geleiden. De rotor zelf zit
op een excenteras die in de zij-
wanden gelagerd is.”
Als Brouwer handmatig de excen-
teras van zijn model gaat aandrij-
ven blijkt dat die drie omwentelin-
gen maakt voor de rotor éénmaal
rond is geweest. Brouwer: “Dat is
één arbeidsslag per omwenteling
van de excenteras. In dat opzicht
is een tweeschijfsrotatiemotor dus
vergelijkbaar met een viercilinder
viertakt. En als je leest dat de
Renesis-motor maximaal 9000
t/min draait, realiseer je dan, dat
de beide rotors op dat moment
slechts 3000 t/min maken”.
Met zijn model laat Brouwer heel
snel de grote kracht van de rota-
tiemotor zien, zowel compressie-
als arbeidsslag zijn langer dan
180° excenterasomwenteling, “dat
geeft een soepele motor met een
mooie lange expansie waar veel
arbeid uitkomt”, weet Brouwer.
“En de rotor beweegt, in tegenstel-
ling tot wat vaak gedacht wordt,
wel degelijk ook op en neer, maar
er zijn geen tweede orde massa-
krachten zodat een rotatiemotor
perfect trillingsvrij te balanceren
is.”

Jutteren
Om te laten zien welke problemen
de rotatiemotor herbergt, is
Brouwer langer bezig. Allereerst
de slijtageproblemen die de eerste
rotatiemotoren plaagden. Als de
rotor in Brouwers model rondgaat
blijkt de hoek tussen wand en de
drie afdichtingen op de hoeken
van de rotor voortdurend te wijzi-
gen. Het ene moment sleept de
rotor de afdichting over de wand,
het volgende moment ‘steekt’ de
rotor de afdichting in de wand en
gaat er overheen ‘jutteren’. Dat

Herman Brouwer en zijn rotatiemotormodel. De expansieslag is ten einde en
de rotor staat op het punt de uitlaatpoort vrij te geven. De motor in de RX-8
heeft de uitlaatpoorten in de zijwanden.

Rotatiemotor
blijft verbazen
De derde en laatste generatie van de Mazda RX-7 staat niet

bekend als een verkoopsucces. Toch ging begin dit jaar de pro-

ductie van de nieuwe Renesis-rotatiemotor voor de RX-8

feestelijk van start. Herman Brouwer, technisch service mana-

ger bij de importeur, ziet toekomst voor de RX-8 en bracht zijn

enthousiasme over op de ATC-afdeling Midden-Brabant.
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jutteren leidde tot razendsnelle
slijtage van de wand. Dit pro-
bleem kostte de NSU-wankelmotor
de kop en de Mazda-technici vele
hoofdbrekens. De oplossing werd
uiteindelijk gevonden in een spe-
ciale oppervlaktebehandeling van
het huis.
Een volgend probleem wordt dui-
delijk als Brouwer een rotorpunt
in het midden van de uitlaatope-
ning plaatst. Brouwer: “Het uit-
laatgas kan de uitlaatpoort ingaan
maar ook om de afdichting heen,
en zich mengen met het verse
mengsel in de volgende kamer.
Dat is een soort natuurlijk EGR.
Maar het effect is zo sterk dat het
mengsel te arm wordt en de
motor gaat overslaan in het onder-
ste toerengebied.”
De oplossing van het probleem
werd gevonden door met hulp van
een luchtpomp ‘trek’ te creëren in
de uitlaat. Maar ja, die lucht-
stroom trekt ook weer vers meng-
sel mee de uitlaat in. Onder druk

van de emissienormen kon dat
niet meer in de nieuwe RX-8
motor. Brouwer: “De Mazda-inge-
nieurs vonden de oplossing door
de uitlaatpoort niet meer in het
huis (de omtrek) maar net als de
inlaatpoorten in de zijwanden te
plaatsen.” De eenvoud van die
oplossing maakt hem ongeloof-
waardig. “Hebben jullie daar een
paar decennia over gedaan en
waarom konden jullie dat niet
eerder bedenken”, vroeg Brouwer
zijn Japanse gastheren. Het ant-
woord kwam pas na veel, heel veel
saké: “Het hete uitlaatgas gaf uit-
zettingsproblemen in de zijwand.”

Le Mans
Opvallend detail aan Brouwers
model: hij is uitgerust met twee
bougies. Een hoofdbougie die het
mengsel ontsteekt en een tweede
bougie die daarboven gemonteerd
is. De tweede bougie vonkt een
fractie later en ontsteekt een rest-
je mengsel in de laatste hoek van

de verbrandingskamer. Opvallend
is dat de vonk van de tweede bou-
gie zich door een piepklein gaatje
naar de verbrandingskamer moet
wurmen. De reden is inmiddels
duidelijk: op het moment dat de
afdichting passeert kan via dat
gaatje verbrandingsgas teruglek-
ken naar de inlaatkamer en hoe
kleiner het gaatje, hoe minder lek.
De auto waarmee Mazda in 1991
de 24 uur van Le Mans won, had
nog een derde bougie per rotor.
Bovendien was die vierrotormotor
uitgerust met luchtinlaten met
variabele lengte. Na 1991 maakten
de reglementen op het gebied van
geluid en verbruik de rotatiemo-
tor het leven zo zuur, dat we hem
tegenwoordig niet meer in de
racerij tegenkomen. Brouwer: “Net
als de ouderwetse zijkleppers
heeft de rotatiemotor nu eenmaal
een groot oppervlak dat voor
warmteverlies zorgt. In de RX-8
hebben we het gecompliceerde
turbosysteem van de RX-7 over-
boord gezet. Dat geeft een verbete-
ring van de efficiency want het
betekent een hogere compressie-
verhouding maar ook de RX-8 is
geen zuinigheidskampioen. Hij
verbruikt meer dan een Honda
S2000 of een Audi TT maar het is
ook een veel betere auto.”

Snel bestellen graag
Dat vraagt om een toelichting en
die wil Brouwer graag geven: “De
compacte motor kan veel verder
naar achteren worden geplaatst
zodat het gewicht in het midden
van de auto geconcentreerd is. Dat
maakt een heel grote sliphoek
mogelijk. Bovendien biedt de RX-8
vier volwassen zitplaatsen en is de
verwachting dat we ondanks het
ontbreken van de B-stijl vier
NCAP-sterren gaan scoren. Als
Brouwer vervolgens over het de-
sign van de auto begint komt hij
echt helemaal los: “De rotorvorm
komt overal terug, op de motor-
kap, in de luchtinlaat, in de
hoofdsteunen, noem maar op. De
RX-8 heeft nog net geen driehoeki-
ge schijfremmen. Maar serieus, we
hebben al 140 orders genoteerd en
de productie is gelimiteerd dus als
jullie willen bestellen moet je het
echt nu doen!” ●

Erwin den Hoed

Veel gestelde vraag:
“Hoe kan het dat de
excenteras driemaal zo
snel draait als de
rotor?” Tijdens een
ATC-avond kun je het
voelen, bekijken en...
begrijpen.

Geen turbo’s maar een
inductie inlaatsysteem
in de Renesis-motor. De
192 pk versie heeft
twee inlaatpoorten per
rotor. De 240 pk uit-
voering kreeg er een
derde bij voor een
optimale ademhaling
bij hoge toerentallen.
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