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't Was VOOT ons een we!.mg teleuTstellend, dat
wij deze NSU-sen.satie juist ontvingen toen het
te laat was om hierover in het vorige nummeT
een veTantwoord artikel - VOOTafgegaan dOOTeen
gedegen ~tudie van het ontwerp - te kunnen
plaatsen.
AndeTzijds hehben wij nu vooraf kennis kunnen
nemen van al te gemakkelijk neergeschreven
pennevruchten in cOUTanten en tijdschriften.
waarin de zaak - zachtjes gezegd - wel wat al
te sensationeel werd behandeld.
Daar dit artikel niet vrij van kritiek is, stel ik
er prijs op hier van te voren vast te stellen,
DAT OOK WIJ HET HOOGSTE RESPECT HEB-
BEN VOOR DE GENIALE CONCEPTIE VAN
FELIX WANKEL EN DAT OOK WIJ DEZE
MOTOR VAN HARTE EEN GUNSTIGE ONT-
WIKKELING TOEWENSEN EN WEL DURVEN
VOORSPELLEN.
Maar .... laten wij in vredesnaam proberen met
de voeten op de grond te blijven!

VAN DER STAR
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In deze door81U!detebmin;Eet
U in het bijzonder Ie op
de vlI$Utaande tandrillg. di-
'Net onder het inlatl:tk4n4a!.
Met welke snelheid dratl:it de
aandrijfas? (zI,e telat).

NSU
Wankel-Motor

met

Roterende

Zuiger

De sensationeelste
ontwikkeling
op motorgebied van
deze eeuw 7

door
Th. v. d. STAR

Ter Inleiding.
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Nadat Ik de zéêr mooie en zéér
dure documentatie van NSU
gelezen, herlezen, bestudeerd
en geanalyseerd bad, kwam bij
mij onwillekeurig de gedachte
op aan ... sommige filmsterren.
die op het projectiescherm al-
leen maal' "mooi" behoeven te
lijn en overigens weinig be-
hoeven te presteren. Want in
feite wordt in deze documen-
tatie - met veel woorden en
prachtige. afbeeldingen op kost-
baar papier - weinig gezegd.
Anderzijds is het toch ook een
verdienste, als men door een
sensationele en inslaande pu-
blicatie "de lekenpers op hol
kan doen slaan", waardoor men
In ieder geval het gewenste
effect - een enonne publici-
teit - kan bereiken en hier dan
ook inderdaad heeft bereikt.
Alles overwegende kon ik ech-



ter bet gevoel Diet van mij afzetten, dat er
blijkbaar 'tt.Isftn de Pressedienst en de
Forscbungsabtellung van NSU, in de on-
derbavige kwestie, weinig samenwerking
beeft bestaan. Immers, de technische pers
beeft flI'cht op een meer exacte voorücbting,
opdat er bij bet schrijven van artikelen -
hetgeen s:ewoonlijk in 'n snel tempo moet
geschieden - geen bokken worden gemaakt.
Dàt is dàt! En laten wij er nu maar eens
induiken!
Zoals de alchimisten onvermoeid bleven
zoeken naar de Hsteen der wijzen" en pro.-
beerden goud te maken uit alle denkbare
stoffen en "brouwsels" - waarbij nimmer
goud, doch bij toeval dikwijls wel bruikbare
!ltotfen werden gevonden - zo hebben de
Wêl'ktu'ig\run.ài.t~ d~eunstN~\U1 en dê
uitvl.naè~ sm!\! nt tmw, ~Ulk.elesçhreden
op het doornige pad naar de warmtekracht-
machines V9n beden, gezocht en gespeurd
naar de ideale conceptie, die uitsluitend uit
roterende delen zou moeten bestaan.
't Is eigenlijk een beetje dwaas dat het rad
reeds in de oertijd, door een toenmalig
genie, gehuld in dierenvellen, werd uitge-
vonden als de meest logische vorm van 'n
gecontinueerde beweging, en ook dat bij-
voorbeeld Leonarda da Vinci - 'n genie
zoals de mensheid er slechts enkelen heeft
voortgebracht - reeds meerdere eeuwen
geleden experimenteerde met riemschijven,
tandwielvertr8gingen enz, terwijl de warm-
tekrachtmachines vanaf de geboorte tot aan
de beb'ekkelljke volwassenheid met behulp
van heen- en weergaande delen deze ideale
roterende beweging moesten bewerkstelli-
gen.
Zo stelt men zich ten aanzien van de NSU-
documentatie terecht de volgende vragen:
Was deze harmonische, draaiende bewes:ing
de steeds gecompliceerder denkende mens
te eenvoudig? Of ging het boven zijn schep·
pende kracht het aandrijven van wielen en
raderen, duizenden jaren later, eveneens
door een draaiende voortstuwing te berei-
ken?
Mij doet dat denken aan de bekende uit-
spraak van Einstein, waarin hij opmerkte,
dat Faraday nooit op de vermetele gedachte
van de veldtheorie zou zijn gekomen - óók
een geestelijke topprestatie! - aIs hij een
universitaire opleiding zou hebben genoten,
omdat het vrije denken daardoor al te zeel'
in vaste, beb'ekkelijk nauw begrensde banen
wordt geleid, waardoor het scheppende ver-
mogen wordt a1geremd,
En toeb .. , werkelijk grote geesten staan
altijd kritisch tegenover hetgeen zij schep-
pen; zo la bijv. ook bekend dat .James Watt,
<le grote baanbreker van de met been- en
weergaande zuIgers bediende stoommachine,
zich volkomen bewust was van de gebrek-
kige methode, die de steeds van richting
en snelheid Vl!randerende zuiger ena, in
feite representeerde. Hij heeft zich dan ook
een Uental jaren met dit probleem bezig
gehouden en verscheidene machines ent-
worpen, die als pogingen kunnen worden
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gezien een warmtekrachtmachine té on~
wikkelen, die uitsluitënd uIt draalênde •
len bestaat.
Eerst veel later slaagde men er in stoom-
turbines te ontwikkelen, die thans een zéér
hoge graad van perfectie hebben bereikt,
Maar ook de Ideale ver~
heeft men sinds de eerste bruikbare mete-
ren altijd gezien als een machine waarvan
het mecilanlsme uitsluitend uit roterende
delen bestaat; er zijn dan ook meerdere
pogingen s:edaan dit ideaal te verwezen·
llJken.
Het waarom van dit alles behoeft voor in.
siders weinig of geen toelichting, want het
is voldoende bekend, dat de heen. en weer-
gaande delen - zoals· zuigers, drijfstangen,
klepmetllani3men enz. - enorme masse-
krach\êYl. in \'t@\ lçvçn I'Qepel'l, die steeds
mo~\1~'t%r 1.\\\\ W bdleersen, lI.9.mna\e al
toerentallen van een motor woraen Ofltt-.
voerd. Immers, deze delen moeten van stil-
stand met een enorme snelheid hun weg
doorlopen en dan weer tot stiI$and worden
gebracht. De massa1trachten nemen toe in
het quadraat van de snelheid, zodat verho-
gen van de toerentallen - het meest voor
de hand liggende middel om mder vermogen
uit een motor van bepaalde afmetingen te
halen - met grote moeilijkheden gepaard
gaat. Zo gezien, kan men alleen maar res-
pect hebben voor het technische kunnen
van ben die het mogellJk hebben gemaakt,
met zo'n onlogisch mechanisme meerdere
miljoenen machines en motoren dag in dag
uit - ja, zelfs jaar in jaar uit - feilloos te
doen werken,
Zoals reeds opgemerkt kwem men bij de
stoommachine uit dit slop door de stoom-
turbine; de stormaclltige ontwikkeling van
het vliegwezen bracht OIlS o.a, wel de tur-
binemotor, doch die is nog steeds in het
ontwikkelingsstadium, waarbij uitaluitend
met wér grote vermogens en hoge belas~
tingen goede resuttaten worden bereikt.
Voor automobielgebruik. heeft men nog
steeds geen kans gezien om turbinemotoren
te bouwen met aanvaardbare vermogens en
brandstofgebruiken en dan vooral tegen
aanvaardbare prijzen. En dàt nadat er reeds
meer dan tien jaren door vrijwel alle grote
automobielfabrikanten aan wordt gewerkt.
Maar misschien zal de verschijning van de
NSU-Wankel·motor deze ontwikkeling een
flinke duw in de goede riehtlng geven.
Vooral in de laatste decenn.\a beeft men ge-
tracht verbrandingsmotoren te ontwikkelen
die met draaiende zuigers e,d. werkten. Er
zijn zelfs uitvoeringen van te dezer zake
bekwame en ervaren constructeurs, die
ogenschijnlijk veel belooiden, doch het niet
verder brachten dan tot één of meer proto.
typen in de reseuchatdelingen van onder-
nemingen die "er wat in zagen", zodat de
bespreking van deze eenstrucnes uitsluitend
als een welkome "bladvulling" in tijdschrif-
ten enig nut heeft afgeworpen.
Ondergetekende loopt dan ook niet (meer)
zo gauw warm. voor nieuwigheden, die met
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veel opbel worden aangekondigd en dan na
enige tijd weer geruisloos verdwijnen.
Dat ik zulks hier wel doe. is dan ook omdat
ik van mening ben,cIat de motor die door
Felix Wankel, in samenwerking met de
Forscllungsabteilung van NSU, werd onto
wikkeld, iilderdaad levensvatbaarheid heeft.
al zie ik hierin heus nog niet zo direot ,,het
naderende einde van de zuigermotor" aeals
dat in IIOlJlJlligepersverslagen was te lezen
of werd gesuggereerd. Dàt kunnen wij mis.
$Chien beter bekijken als wij zo'n jaar of
tien verder zijnl
Waarmede ik natuurlijk geenszins de enor-
me prestatie, die bij NSU werd geleverd, in
discrediet wIl brengen, maar - nogmaals
- laten wij met de benen op de grond
blijven!

Hoe bet P'Oelde.
Het was reeds In de twintiger jaren - dUB
meer dan 30 jaren geleden - dat Felix
Wankel zich in zjjn werkplaats te Lindau
bezighield met afdiohtingsproblemen: eerst
van hoogdru!tsmeerpompen en later ook
van verbrandingsmotoren. Langzamerhand
werd Wankel dan ook één van de meest
bekende experts op dat gebied en als zo.
danig door de Duitse automobielindustrie
erkend en dikwijls geraadpleegd.
Reeds in de dertiger jaren groeide bij hem
de gedachte aan een motor met draaiende
zulgers en zonder heen- en weergaande
delen.
In 1936werd Wankel bij de onderzoekinga-
arbeid van de DVL (Deutsche Versuchsan-
stalt für Luftfahrt) ingeschakeld en zo had
bij in de daarop volgende jaren wel iets
anders te doen; eerst na de oorlog kon hij
weer voldoende aandacht aan zijn Ideaal
besteden. Maar ook NSU in Neckarsulm
bezat een uitstekende researoh-afdeling on-
der leiding van Dr. Froede, waar een aantal
bijzondere en vooruits~ende constructies
werden ontwikkeld. Uit deze afdeling stam.
de bijv. ook de beroemde Baumsehe-Ilgstoel,
Door toevallige omstandigheden kruisten de
wegen van de onderzoekingscentra van
NSU en Wankel elkaar in 1951 met als ge-
volg, dat er werd besloten samen te werken.
Maar het duurde nog enige jaren vóórdat
Wankel - na een aantal min of meer ge-
slaagde pogingen om een roterende ver-
brandingsmotor te ontwikkelen - een 8-
vonnlge ruimte op papier had staan, waar-
in een driekante schijf, die als zuiger zou
kunnen fungeren, zó kon roteren dat de
inhoud van drie gescheiden kamers zioh
wijzigde zoals men zich dat voorstelde <zi'e
afbeeldingen) .
Er moest echter nog enorm veel worden
gestudeerd en gerekend - elke dag en elke
week voerde tot nieuwe inzichten en details
- doch in april van het jaar 1954was het
eindelijk zo ver: het ontwerp van een vier-
taktmotor met draaiende zuiger was geboren.
Het was echter slechts een ontwerp en...
lag nog op bet tekenbord. In de daaropvol-
gende, enerverende jaren werden de voor.
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waarden voor de bouw van ~n motor
geschapen. Zo werd bijv. prof r Baier
van de Technische Hogeschool Stuttgart
- die de a-vormige ruimte waarin de dric-
kante zuiger draaide als een dubbele "epl-
trochoide" definieerde (mag u gerust. ver.
getent) - ingeschakeld en die berekende
de grondslagen voor een speciale slijpma.
chine voor de inwendige vorm van het huis:
uiteraard moesten daarnaast ook voor de
driekante zuiger en andere delen speciale
machines worden ontwikkeld of worden
gewijzigd.
Om met deze constructie ervaring op te
doen, besloot men eerst een compressor vol-
gens dit principe te ontwikkelen; dus vóór-
dat men tot het construeren van een ver-
brandingsmotor overging.
Vanzelfsprekend werd bij dat alles de grootst
mogelijke geheimhouding betracht; immers,
er moesten dozijnen patentrechten worden
aangevraagd en verkregen vóórdat men dat
alles aan de openbaarheid kon prljsgeven.
Zo was ook de kleine compressor van de
Bawnsche-Jigstoel, die was uitgerust met
een 50 cem motortje en waarmede op de
bekende zoutvlakte in Utah een snelheid
van 196 km/u werd bereikt, tijdens hel
transport zorgvuldig verpakt en werd be-
waakt alsof het de kroonjuwelen uit de
Tower betrof.
Maar dat was in 1956!
Inmiddels had men de ontwikkeling van
de viertaktmotor bij NSU ter hand genomen
en op 1 februari 1957was de gedenkwaar-
dige dag aangebroken, waarop bet eerste
prototype te NecKarsulm llQU gaan proef.
draaien.
Vrijwel bij de eerste poging sloeg de motor
aan en bleef ook lopen; men kon zelfs ver-
mogensmetingen verrichten, waarmede de
cerate praktisch bruikbare motor met draai-
ende zuiger en een minimum aan uitsluitend
draaiende delen was geboren!
Maar hier wil ik eerst een paar nagenoeg
letterlijk vertaalde gedeelten uit de NSU.
documentatie citeren: waarom dat nodig
is" zal straIts wel duidelijk worden. 'Deze
citaten heb ik genummerd om er eventueel
naar te kunnen verwijzen.

Citaat 1.
,,De proefnemingen gaven, na verbete-
ring van de koeling en de afdichting,
bij een kamergrootte van 125 ccrn als
grootste vermogen 29 pk bij 17.000om-
wentelingen per minuut. Met een spe-
cifiek brandstofgebruik van 230 gram
per pkfu en gemiddelde drukken tot
8,5 km/cm! waren deze proefmotoren
reeds gelijkwaardig aan de beste zui-
germotoren."

Dit ls één van de pennev:ruchten uit de
NSU·documentatie, die er toe hebben bij-
gedragen de nodige misvattingen in het
leven te roepen, want bij de eerste, door
NSU gebouwde en beproefde motoren,
draalde zowel het huis als de driekante zui-
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ger in dezelfde richting om een stilstaande
as, waarbij het huis sneller draaide dan de
zuiger. Dit is gedefinieerd in het volgende
citaat uit een ander verslag:

Citaat Z.
"Zij (d.w.z, deze eerste proefmotoren.
St.) bereikten met een kamergrootte
van 125 ccrn op de rem 29 pk en 17.000
omw. per minuut voor het draaiende
huis respectievelijk 11.300 omw. pel' mi-
nuut voor de zuiger. Er werden geïn-
diceerde, gemiddelde drukken tot aan
8,5 kg/cm', doch ook deugdelijke vol-
last-toerentallen bij minder dan 2500
resp. 1670 omw. per min .. gemeten."

En iets verder in hetzelfde verslag waaruit
citaat 2 is gelicht:

Citaat 3.
..zonder de relatieve bewegingsverhou-
dingen en de beslissende, inwendige gang
van zaken te wijzigen, leidde de vol-
gende stap In het streven naar vereen-
voudiging tot een "kringzulgennotor"
(Krelskolbenm01or) met vaststaand bnl-
tenhuls; de thans van de zuiger ver-
langde beweging werd noodgedwongen
iets geeomplieeerder." (Vetgedrukt is
van mij, SU.

De laatstbedoelde kinematische verandering
~ dus de overgang van een sneldraaiend
huis tot een stilstaand - maakte het moge-
lijk de koeling (deze eerste motoren wor-
den met water gekoeld), de ontsteking en
de carburatie aanmerkelijk te vereenvou-
digen. terwijl het aantal bewegende delen
tot een minimum kon worden beperkt.
De in het laatste citaat bedoelde motoren
kwamen in het begin van 1958 op de proef-
standen. Uitvoeringen met kamerinhouden
van 125 en 250 ccm werden aan rigoureuze
proefnemingen onderworpen en voldeden
aan de verwachtingen, zodat men eind 1959

- dus bijna twee jaren later .:I. de tijd ge-
komen achtte om tot pub1i~e over te
gaan.

Hoe het werkt.
Om de werking van de NSU-Wankel-motor
te verklaren geh"uiken wij de figuur waar-
in u een viertal afbeeldingen vindt, die ver-
schillende zuigerstanden tonen.
Ik heb mij veroorloofd in deze figuren op
de driekante zuiger een paar lijnen en pijl-
tjes te tekenen en bovendien met kleine
cirkeltjes het middelpunt van de grote
tandring ~ dat tevens het middelpunt van
de zuiger is - gemarkeerd.
Bovendien heb ik in de afbeeldingen It,
rll en IV de inlaatpoort met witte lijnen
getekend; zoals u ziet wordt deze inlaat.
poort door het achtervlak van de zuiger
geopend en gesloten (vergelijk ook met de
afbeelding aan de kop van dit artikel),
Stelt u zich nu eens voor, dat de zuiger
precies in het middelpunt zou zijn onder-
steund of gelagerd. Afgezien van het feit,
dat de hoekpunten dan zuiver cirkelvormige
bewegingen zouden maken en dus onmoge-
lijk de wanden van de achtvormige kamer
zouden kunnen blijven volgen. zal het even-
eens gemakkelijk zijn in te zien, dat de
zuiger door de verbrandingsdruk in één
van de kamers onmogelijk tot draaien zou
zijn te bewegen, daar de resultante vall de
krachten. die op de zuiger zouden werken,
dan precies op het steunpunt zou zijn ge-
richt en er dus geen koppel zou zijn.
Bij een zuigermotor is dat in de dode pun-
ter. ook het geval; immers. als de zuiger
van een gewone motor precies in het boo
venste dode punt staat, kan men de druk
in de verbrandingskamer zo hoog maken
als men wil, doch zal de krukas evenmin
tot draaien zijn te bewegen.
Eerst als de druk naast het steunpunt werkt
- en er dus een koppel ontstaat - kan
de druk op de zuiger een draaiende bewe-
ging veroorzaken.
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HieT ziet U 't draaien-
de ged eeIIe. JammeT
dat l'an het tandwiel-
mechanisme (waar-
schijnlijk tltS'scn vlieg-
wiet en zuiger) op
geen enkele afbeel-
ding iets is te zien.. Het
ba!ancet<rgewicht (zie
ook afb. in de kop)
moet voornamelijk de
excentrische beweging
van de zuigeT uitba-
lanceren, zodat de as
met dat gewicht drie-
maal zo snel als de
ruiger moet dTaaien.
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Men heeft er dus ook bij deze motor voor
moeten zorgen, dat de dnlkvariaties, die
tijdens het arbeidsproces in de kamers ont-
staan, zich kunnen demonstreren door een
koppel.
Dit heeft men hier bereikt, door de zuiger
een excentrische beweging te laten maken,
doordat men de tandkrans van de zuiger
(met 30 tanden> dwingt zich a! te wentelen
langs het vaststaande tandwiel (met 20 tan-
den) in de tandkrans.
De plaats waar de tanden in elkaar grijpen
moet U dus zien ais het steunpunt waarom
de zuiger wordt gedwongen te kantelen.
Welke kunstgreep men heeft toegepast om
de tandkrans van de zuiger te dwingen het
tandwiel op de gewenste wilze te volgen
zullen wij straks zien.
De cirkelvormige beweging, die bet middel-
punt van de zu.lger- en daarmede de hele
zuiger en dus oak de tandkrans - moet
maken is in alle vier de figuren gemar-
keerd door een cirkel met een pijltje op het
kleine tandwieL
Het gemakkelijkst kunnen wij de gang van
zaken betreffende de vorming van een kop-
pel achterhalen als wij even beginnen met
afb. III en met de ruimte, die door (7) is
aangeduid.
Hier bevindt het gasluchtmengsel zich in
gecomprimeerde toestand (de eigenlijke
verbrandingskamer wordt voornamelijk ge-
vormd door de uitsparing in de zuiger). maal:
de druk van het gas werkt precies in het
middelpunt en loodrecht op de in elkaar
grijpende tanden, zodat de ruiger, door de
nu volgende drukverhoging die door de
verbranding ontstaat - let op de pijlen bij
de bougie - niet zou gaan draaien als de
zuiger stilstond. Dit komt dus geheel over-
een met een normale motor. waarbij de
zuiger in het bovenste dode punt staat.
Maar - weer zoals bij een normale motor
- ook hier wordt de zuiger door een vlieg-
wiel in beweging gehouden, zodat de ar-
beidsslag kan beginnen en reeds in de stand
(8) van afbeelding IV is er een flink kop-
pel; de hefboomsarm van dat koppel wordt
gevormd door de loodrechte afstand tussen
de twee lijnen, die vanaf kamer (8) op de
zuiger zijn getekend; bet gas krijgt dus
gelegenheid te expanderen. In (9) van af-
beelding I, die wij als een voortzetting van
de expansie in (8) kunnen zien, is het kop-
pel nog steeds aanwezig, hoewel de zuiger
- voor wat de beschouwde ruimte betreft
- snel bet onderste dode punt nadert, het-
geen in (l0) van afbeelding TI bet geval is.
Immers, daar staan de in elkaar grijpende
tanden, het middelpunt van de zuiger en
de ruimte (10) weer in één lijn, doch nu
- in tegenstelling met (7) in afbeelding ill
- heeft de kamer de grootste inhoud. Op
dat moment gsat bij C de uitlaalpoort open
en begint de uiüaatslag, die in (11) en (t2)
wordt voortgezet en tenslotte in (1) is vol-
tooid,
Hier merk ik even op, dat wlj bij deze be-
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schouwingen niet moeten letten op de let-
ters A. B en C in de zuigerhoeken, want in
werkelijkheid zijn de standen (9) en (tO)
van een voorgaande arbeidsslag; voor onze
beschouwingenmaakt dat eehter geen enkel
verschil.
In (1) van afbeelding I is de uitIaatslag dus
voltooid en staat de zuiger weer gereed om
in deze kamer met de inlaatslag te beg[n-
nen,
Zoals reeds opgemerkt, is de inlaatpoort in
de zijwand van het huis aangebracht, zodat
deze door de langsglijdende zuiger kan wor-
den geopend en gesloten. In stand (l) is de
inlaatpoort nog gesloten, zodat bij deze mo-
tor de inlaat eerst voorbij .,het bovenste
dode punt" opengaat.
In (2) van afbeelding II is de inlaatpoort
- de gesloten witte lijn naast (2) - reeds
een weinig geopend; ook is er daar reeds
een (aanzuig)koppel, hetgeen ook nog in (3)
van afbeelding lil het geval is; daar is de
inlaatpoort zelfs geheel open. In (4) van
afbeelding IV is de aanzuigslag voltooid;
voor wat deze ruimte betreft staat de zui-
ger weer in ,,het onderste dode punt". De
inlaatpoort is echter nog niet geheel dicht
om de gassen gelegenheid te geven na te
stromen (denk aan het nesluiten van de
inlaatklep!).
Vooral als men zich dat bedienen van de
inlaatpoort even realiseert en bovendien
bedenkt dat de zijwanden van de zuiger
overal bermetisch moeten afsluiten - en
dat schijnt inderdaad bevredigend gelukt
te zijn - dan kan men zich enigszins voor-
stellen, welke afdichtingsproblemen hier
moesten worden opgelost. De hoekpunten
van de zuiger zijn afgedicht door een soort
afdichtingsstràp, die - gezien de bewegin-
gen van de zuiger - waarschijnlijk aan de
buitenzijde is afgerond. In de documentatie
is van dat alles echter niets te vinden.
Maar laten wij niet a1dwalen.
Draait de 'Zuigervanaf de stand (4) in af-
beelding IV weer verder, dan begint de
compressieslag; de inlaatpoort wordt geslo-
ten en wij bereiken de situatie van stand
(5) in afbeelding I. Er ontstaat dus een
tegenwerkend koppel - weer is de hef~
boomsarm de afstand tussen de twee lijnen,
die vanuit de ruimte (5) zijn getrokken -
welk koppel zich handhaaft in (6) van at-
beelding ll, om daarna snel kleiner te wor-
den, totdat de stand (7) is bereikt en de
zuiger, voor wat de kamer tussen A en B
betreft weer in "het bovenste dode punt"
staat.
Gaan we nu nog even na waar z.icbde dode
punten bevinden; hierbij zal ik nog maal
even vasthouden aan de ons vertrouwde
begrippen van "bovenste en onderste dode
punten", hoewel dat in ieite niet meer
helemaal juist is.
In afbeelding I staat kamer (1) in het b0-
venste dode punt en begint de inlaatslag;
in afbeelding IV is de inlaatslag voltooid
en staat dezelfde kamer, die daar met (4) is
gemerkt, in bet onderste dode punt. Een
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Deze aibeeWlng moet aan-
tonen hoe weinig de NSU-
Wankel-motor weegt. In
gietijzeren ult'lioerlng zou
dat ongeveer 11 kg en
in lichtmetalen uitvoe-
ring 11 kg z{in. Deze
dame ziet er stevig uit,
maar. . .. om 11 tot 17
kg zo - dus vrijwel
uitsluitend .steunend op
de linkerhand - vast te
houden? Misschien een
weinig "ge t1'u.ck eeTde"
joto?

slaglengle wordt dus vol-
tooid in Y4 omwenleling
van de zuiger, Maar ook
in de kamer (7) van af-
beelding III staa t de zui-
ger in het bovenste dode
punt en begint de arbeids-
Slag; deze arbeidsslag is
voltooid in stand (l0)
van afbeelding U. Dus
weer ¥t omwenteling van
de zuiger.
In één omwenteling van
de zuiger passeert de
zuiger met hetzelfde vlak
dus tweemaal het boven-
ste en tweemaal het on-
derste dode punt, zodat er zich dus per om-
wenteling in elke kamer een compleet vier-
taktproces arspeelt. Daar er drie kamers
zijn, zullen er dus eveneens per omwente-
ling van de zuiger drie arbeidsslagen op-
treden,
Doch laten wij nu ook de excentrische be-
weging van de zuiger, die nodig is om de
tand krans te dwingen het kleine tandwiel
Ie blijven volgen en 7.0 een koppel te ere-
eren, eens iets nauwkeuriger bekijken. In
afbeelding I staat de tandkrans (30 tanden)
juist aan de onderzijde (bij E) in verbinding
met de tanden van het geblokkeerde tand-
wiel (20 tanden).
In afbeelding III staat de tandkrans juist
aan de bovenzijde (bij C) met het tandwiel
in verbinding.
Maal' tussen de standen in afbeelding I en
afbeelding IIr is de zuiger en dus de tand.
krans slechts 60' verder gedraaid, ofwel li6
gedeelte van een omwenteling, De tandkrans
heett zich excentrisch echter een halve om-
wen teling ofwel 180' moeten verplaatsen.
hetgeen U ook kunt vaststellen dool' de ver-
plaatsing van hel middelpunt van ric tand-
krans even te beschouwen. Immers, <lal
middelpunt heeft zich verplaatst van de bo-
venzijde van de as lafb. 1) naar de onder.
zijde van de as (afb. UIl. De verplaatsing
van de krans langs het tandwiel 1$ ook pre-
cies 10 tanden, dus de halve omtrek van
het tandwiel.
Uit dal alles kunnen wij vaststellen, dat de
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excentrische verplaatsing van de tand krans
- en dus van de zuiger - driemaal zo snel
moet gaan als het draaien van de zuiger in
het huis.
Om dat te bereiken is de zuiger gemonteerd
op een excentrisch draaiende as, die drie-
maal zo snel draait als de zuiger in het huis.
De beweging van de zuiger is dus tweele-
dig, want terwijl deze één omwenteling in
het huis maakt. maakt het middelpunt pre-
cies drie clrkclvorrnigc bewegingen; zoals
gezegd, zijn die cirkelvormige bewegingen
gemarkeerd dool' de eh-keitjes en de pijltjes
op het stilstaande tandwiel.
Dit alles is niet eenvoudig en heeft mij, met
de zeer oppervlakkige uitleg in de documen-
tatie - eerlijk gezegd - ook nogal wat
hoofdbrekens gekost. Ik ben echter van
mening, dat U het, na een zorgvuldige be-
studering van het voorgaande, wel zult kun-
nen volgen.

net vermogen en het rendement van de
motor.

Van hetgeen hierover in de NSU-r.ocumen-
tatie is te vinden, gaf ik in enkele citaten
reeds een samenvatting.
In hoeverre dat alles juist is weergegeven
zullen wij straks zien: '1 is alleen jmnmer.
dat daaruit in de pers, die nu eenmaal zo
snel mogelijk nieuws wil brengen. de meest
vreemde conclusies zijn getrokken, ten aan-
zien van het aantal pk. 1. de toerentallen,
het rendement enz.
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Uit de citaten 2 en 3 (zie hiervoor) kan men
Ulnder meer de conclusie trekken, dat het
toerental van de zuiger in het huis, bU dfl
proefmotoreq mM sUIataand huls, maximaal
17000- 11Soo = 5700 !s.
In werkelijkheid !s dat toerental precies
17000 : 3 = 5666,6.

ExeenUlek-as.
Bij de laatstbedoelde motoren is het dan
ook slechts de excentriek-as, die 17000tim
moet maken: voor onze verdere beschou-
wingen speelt dat echter geen enkele rol
meer.
Dat de aandrijfas mtsschïen een verlengstuk
van de excentriek-as is - hetgeen aan de
band van de afbeeldingen onmogelijk is
vast te stellen - en dus met 17000 tIm
draait, verandert niets aan onze beschou-
wingen, want het aantal omwentelingen van
de driekante zuiger in het huis is hier maat-
geverut
Verder is de mhoud van één kamer 125cem
(zie de citaten 1 en 2).
Per omwenteling van de zuiger hebben er
echter drie arbeidsslagen plaats en dat is
precies zoals dit bij een driecilinder twee-
taktmotor met een totale inhoud van 3 x
125 = 375 cern het geval is; of - daar men
hier met een viertaktmotor beeft te doen
- nög beter, zoals bij een zescilinder vier-
taktmotor van 6 x 125 = 750 ccm.
Volgens deze laatste definitie heeft de mo-
tor ongeveer een vermogen van 40 pkll, wat
In ieder geval al gunstiget" is, dan bij de
meeste zuigermotoren voor automobielen.
Eenmaal zo ver schoot mij opeens nog een
ander artikel uit de NSU-documentatie in
de gedachte, waarin bet volgende te le'zen
staat. Ik geef dit onvertaald:

"Es ist nicht ganz elnfach, diese Ma-
schinenart in eine bestimmte Hubraum-
klasse einzugllederen, Am besten passt
wahl del' Vergleich mit elnem l-Zy-
lInder 2-Takt-Motor, dessen Hubraum
gleieh der Kammergröase ist. Ahnlleh
diesem Motor bat auch der NSU-Wan-
kei-Motor bel jeder Umdrehung an. der
gleichen Stelle des Gebäuses elne ZÜD-
dung. Ebenso wird jede Umdrehung ein-
mal das Kammervo!umen durehgesetzt.

Troü dieses Vergleicbes is jedoch die
Arbeltsweise, wie oben bescln-Ieben, em
einwandfreles 4-Takt-Verfahren."

Tja, wat nut? Ben ik nu zo abuis of is de
schrijver van. dat verslag bet!?
Toen ben ik aan. het meten en aan bet re-
kenen geslagen, waarbij ik heb aangenomen,
dat de tekeningen op schaal waren en zo
kwam Ik tot de conclusie, dat men inder-
daad moet vergelijken met een ddecillnder
tweetaktmotor of met een. zescilind.er vier-
taktmotor, :toils hiervoor door mij werd
vastgesteld, en dus niet. . • met een één-
cilinder tweetaktmotor, zoals de geciteêrde
schrijver heweert.
Trouwens, als men de moeite genomen had
met de in de eerste drie citaten genoemde
gegevens de vennogenstormule even te ge-
bruiken, dan bad men daar ook achter kun.
nen komen. Laten wij dat dus maar eens
doen.
Voor een viertaktmotor luidt deze formule:

Ni = 0 x S x Pi x n Je:c
0000

Hierin is 0 de oppervlakte van de zuiger
in erns, S de slaglengte in meters, Pi de ge-
middelde, geïndiceerde zuigerdruk, n bet
aantal toeren per minuut en c het aantal
cilinders.
o x S is de cilinderinhoud gedeeld door 100,
want S moet in meters worden uitgedrukt.
(De slaglengte van deze Wankelmotor is
ongeveer 28 à 30 mm, doch dat is hier niet
belangrijk). Het produkt van 0 en S in
onze formule krijgt dus de waarde van 1,25.
De gemiddelde, geïndiceerde zuIgerdruk
(Pi) die men maximum bereikte was 8lk
kg/cm' (citaten 1 en 2), terwijl het aantal
toeren van de :/luiger in bet huis 5666 per
minuut bleek te 7J,in, dat wij hier op 5500
aannemen. Daar wij willen vergelijken met
een zescilinder viertaktmotor wordt e = 6.
De gemiddelde zuigerdruk (PiJ van SlAI
wordt echter bij geen enkele motor bereikt
bij het maximum toerental en bij het maxi-
mum vermogen, doch zal ook bier - juist
zoals bij elke anders motor - bij het hoog-
ste toerental - waar dus een vermogen
van 29 pk werd gemeten - reeds flink :/lijn
gedaald, zodat wij Pi bij 5500 tim veilig

Laat U op de komende R.A.I.-tentoonstelttng

volledig Inlichten
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mogen stellen op 6 à 7; dus een gemiddelde
van G¥.!.
Met dat alles rekening houdende wordt onze
formule:

~ 1,25 x Gi x 5500 x G = 297 pk.m~ 0000 '

Hieruit kunt U dus zien, dat met deze min
of meer ruwweg aangenomen waarden onze
redenering kan worden bewezen, want daar
dit het geïndiceerde vermogen is, moet hier-
van nog een paar procent worden afgetrok-
ken om het effectieve vermogen te krijgen.
En dat laatste wordt als 29 pk opgegeven.
M<lar ook over het rendement leest men de
onmogelijkste cijfers. En 't is toch zo een-
voudig!
In citaat 1 kan men toch duidelijk lezen,
dat het brandstofgebruik 230 gram per
pk/u isl Bij een verbrandingswaarde van
rond 10000 cal. per kilogram heeft 230 gram
brandstof een verbrandingswaarde van 2300
calorieën en daar één (kg) -calorie equiva-
lent is aan 427 kgm en 1 pk/u 270000 kgm
vertegenwoordigt, kan men gemakkelijk
berekenen, dat het effectieve rendement van
deze motor

270000 x 100 27lL " .2300 x 427 = ca. r•. ( IS.

Dat alles mag zéér bevredigend worden ge-
noemd, maar is toch niet hoger dan een
moderne zuigermotor die 5500 tim kan
draaien en - onder de vrijwel ideale om-

standigheden in een Pl'oefstatiOf'! - kan
bereiken.

Slotbeschouwingen,
Maar daarvoor heeft men dan ook een motor,
die onvergelijkelijk veel kleiner en lichter
is en slechts roterende delen bevat, zodat
de motor bij alle toerentallen volmaakt rus-
tig kan lopen. De excentrische beweging
van de zuiger moet natuurlijk worden uit-
gebalanceerd. Mathematisch gezien .is de
achtvormige ruimte en de nauwkeung be-
paaide zulgerbeweging een wiskundige pres-
tatie, die respect afdwingt.
Dat men ook aan de andere zijde van de
grote haringvijver het enorme belang van
deze constructie inziet, wordt wel aange-
toond door het feit, dat - terwijl NSU zich
in Neekarsulm bezighoudt met de ontwik-
keling van deze motoren voor kleinere en
middelgrote vermogens - de Curtis-Wright
Corporation in Amerika reeds licentie heeft
verkregen om tot de ontwikkeling van gro-
tere eenheden voor vliegtuigmotoren over
te gaan: dus voor motoren van meerdere
duizenden paardekrachten.
Nadat wij de NSU-Wankel-motor in dit ar-
tikel zo objectief mogelijk hebben bekeken
en geanalyseerd, willen wij tenslotte nog-
maals onze welgemeende bewondering uit-
spreken voor deze revolutionaire conceptie.
Maar ... tussen de hier besproken stadia en
een regelmatige serieproduktie zal waar-
sehijnlijk nog een lange weg moeten wor-
den afgelegd.

B.E.M.

FIRMA JAN ANEMA ALKMAAR

pro jek ter end wie I U it I ij nap par aa t

Het mee$l bekende l.lil1ijnilpparilat mei uiterst betrol.lwbare en directe allezing.

Met de B.E.M. stelt U vll.lg en precies ViiS!: wiel.lingering, camber, "'aster. king-pin

Inclination, toe·in en toe-out, draaicirkel enz. enz.

Vraagt nog heden nadere inlichtingen ol een demon.tralie aan bij:

v, GEEST 42-44 TELEFOON 704t

18

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional


