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MOTOREN

Heefl de wankelmotor
nog toekomst?

In AMT 7/81986 werden de wankelmotor van de Mazda
RX7 en de conventionele motor van de Porsche 9245
met elkaar vergeleken. Ze bleken aan elkaar gewaagd,
alleen benzine- en olieverbruik van de wankelmotor

vielen zwaar uit de toon. AMT zet nog eens de plus- en
minpunten van de wankelmotor op een rij, onderzoekt

de eventuele toekomstmogelijkheden en rekent
tegelijk af met een stukje boeren(wankel)bedrog.

D.J. Boosman
..... De wankelmotor is het ant-
woord op een vraag die nooit
gesteld is" ... (Henry Ford II)
Met deze sarcastische uit-
spraak vertolkte Henry Ford II
op niet mis te verstane wijze de
algemene opvatting in de auto-
industrie en daarbuiten, over
de eens zo bejubelde wonder-
motor van Felix Wankel. Ooit
stonden regelmatig fabrikan-
ten bij NSU en later Audi-NSU
op de stoep om licentie-over-
eenkomsten te komen afslui-
ten, maar gaandeweg daalde
het enthousiasme, rees de twij-
fel en kwamen de teleurstellin-
gen. De ene fabrikant na de
andere gaf de wankelontwik-
keling op en vooral het afhaken
van General Motors bracht een
zware slag toe aan het" wanke-
lend" imago van de alterna-
tieve krachtbron. Inmiddels
zijn ook bij Audi-NSU zelf de
wankelontwikkelingen (tijde-
lijk?) gestopt, nadat daar al
eerder de plannen waren op-
gegeven om de nieuwe Audi
100 met een 170 pk sterke
nieuwe wankelmotor uit te
brengen.

Nu men zelfs in het hol van
de leeuw het vertrouwen in de
wankelmotor lijkt te hebben
verloren, zou men gemakkelijk
tot de conclusie kunnen ko-
men dat deze zijn tijd gehad
heeft en spoedig tot museum-
stuk zal vervallen. Die conclu-
sie is echter op zijn minst voor-
barig. Mazda zet de ontwikke-
ling en produktie van de wan-
kelmotor vastberaden voort en
elders worden voor andere
doeleinden dan de voortstu-
wing van auto's nog wankels
gefabriceerd. Bovendien heeft
de wankelmotor nog niet al zijn
troeven kunnen uitspelen ..
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Tegenwind
Achteraf bezien mag zeker ter
verdediging van de wankelmo-
tor worden aangevoerd, dat
het deze revolutionaire kracht-
bron nooit echt mee gezeten
heeft bij zijn groei naar volwas-
senheid. Hij verscheen in een
tijd toen de meeste autofabri-
kanten maar één zorg hadden:
hoe genoeg auto's te kunnen
bouwen, Vervolgens werd de
motor door NSU, waar de
ideeën van Felix Wankel in de
praktijk waren omgezet, al op
de markt gebracht toen het
ontwikkelingswerk nog in volle
gang was. Dat gold voor de
NSU Spider, maar nog meer
voor de drie jaar later uitge-
brachte, ambitieuze RoSa. Tot
..auto van het jaar 1967" verhe-
ven, werden het totale concept
van de wagen en de rijkwalitei-
ten alom geprezen, maar ge-
plaagd door onbetrouwbaar-

heid van de motor was het met
de reputatie van wat het para-
depaardje van NSU had moe-
ten worden snel gedaan. Na
tien jaar sukkelen werd de pro-
duktie geruisloos gestaakt. het
gemiddelde produktiecijfer
had niet eens de 4000 per jaar
kunnen halen!

Ondertussen had nog de mi-
1ieuproblematiek het hoge ni-
veau aan onverbrande koolwa-
terstoffen bij de wankelmotor
aan het licht gebracht. waar-
door naverbranders (thermore-
actors) moesten worden toe-
gepast. Die losten dit probleem
op, maar wel ten koste van het
brandstofverbruik. Ten slotte
werd door toedoen van de
enerqiecrisrs van 19731'74 juist
beperking van het brandstof-
verbruik tot prioriteit nr. 1 ge-
bombardeerd. De conventio-
nele zuigermotoren bleken
toen, geholpen door snelle ont-

De KKM 250 éénschijfswankelmotor van 1960. die voor testdoeleinden in een
NSU Prinz III werd gemonteerd, de eerste auto met wankelmotor. De motor
haalde een vennagen van 30 pk bij SOOO/mln. Waterpomp en ventllateur
kwamen van een Fiat600. de oliekoeler van VW. Latere leslritten vondan plaats
met een Sportprinz, voorzien van een grotere. KKM 400 motor van 49 pk/60001
min, (KKM staat voor KreisKolbenMotor).

wikkelingen in de elektronica,
gewichtsbeperking en verbe-
terde stroomlijn, zeer wel in
staat om aan de wens tot dras-
tische verbruiksverlaging bij
auto's te kunnen voldoen.
Daarnaast verscheen een ge-
heel nieuwe generatie kleine,
zuinige dieselmotoren. Er
kwam in die jaren zóveel op de
onder zware druk staande
autofabrikanten af, dat er ge-
woon geen tijd meer was om
over wankelmotoren na te
denken.

Dan is er nog een andere
factor geweest, die in dit op-
zicht een negatieve rol speelde
en nog speelt: het bekende
conservatisme bij de automo-
bielindustrie. Dat staat in prin-
cipe vijandig tegenover elkera-
dicale vemieuwing, zeker als
die veel geld zal kosten. We
hebben dat gezien bij de moel-
zame acceptatie van elektronl·
sche systemen, hoewel daar
nog milieu-, economische- en
marktomstandigheden een
handje hielpen. Zo'n duwtje in
de rug heeft de wankelmotor
altijd moeten ontberen.

Eigenlijk is die opstelling van
de autofabrikanten wel begrij-
pelijk, want zij zitten zo langza·
merhand vastgebakken aan de
vertrouwde zuigermotor, zijn 81'
als het ware mee opgegroeid
en ... groot geworden. De ZUI-
germotor heeft geen geheimen
meer, geeft gewoon een stuk
zekerheid. Machinepark. scho-
ling, kennis en ervaring zijn er-
op afgestemd en dat geldt
evenzeer voor de wijdvertakte
toeleverindustrie. Daarbij zijn
geleidelijk tal van maatschap-
pelijke ontwikkelingen een
steeds grotere druk gaan leg-
gen op de ontwikkelingsafde-
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IIngeovan de autofabrieken,
waardoor zelfs de eigenlijke
taak van die afdelingen, het
ontwerpen en ontwikkelen van
nieuwemodellen, in het ge-
drang is gekomen. Denk bij-
voorbeeld eens aan de war-
boel van wettelijke voorschrif·
ten, waaraan elke auto moet
voldoen om op al die nationale
markten verkocht te mogen
worden. Begrijpelijk dat in de
dIrectieburelen geen enkele
behoefte bestond om zich ook
nog eens In een geldverslin-
denden riskant avontuur als de
ontwikkeling van een totaal an-
deremotor te storten. Een mo-
tor bovendien waarvan mo-
menteelde som der kwaliteiten
vrijwel unaniem als ontoerei-
kend wordt beschouwd, om
eaarvcorde conventionele zui-
germotor op te geven.

Patstelling
In de loop der jaren is za de
positie van de wankelmotor in
een soort patstelling geraakt.
Tal van leidinggevende inge-
nieurs bij de autofabrieken
hebbenzich nu al z61ang tegen
de wankelmotor uitgesproken,
dat zij niet meer zonder ge-
zichtsverlies radicaal van
standpunt kunnen veranderen.
Omgekeerd geldt dat overi-
gens evenzeer voor de inmid-
dels tot president van de Maz-
da Corporation opgeklommen
Ir.Kenichi Yamamoto, de alom
gerespecteerde .peatvader"
van de wankelmotor. Er moet
dus heel wat ten gunste van
deze alternatieve krachtbron
veranderen wil het tij ooit nog
eens keren. Voorlopig lijkt de
wankelmotor dan ook muur-
vastte zitten in een situatie, die
niet gauw zal veranderen.

Op dit moment kunnen we
vaststellen dat ook bij fabrikan-
ten die zelf intensief aan de
wanke1techniek hebben ge-
werkt, zoals Daimler-Benz
(prototype C111 met 3 en later
4-schijfs wankelmotor), Gene-
ral Motors, Toyota, Citroën
(M35 en GS Birotor van resp.
Comobilen Comotor) en ...
Audi·NSU, thans Audi AG, het
hoofdstuk wankelmotor is af-
gesloten. Mazda is de enige
die nog auto's met wankelmo-
tor op de markt brengt. met een
bescheiden doch verdiend
succes. Voor het overige vindt
serie-fabricage van wankel-
motoren voor andere doelein-
den plaats. zoals bij Ingersoll-
Rand (stationaire motoren),

Oe experimentele Mercades-Benl. CIII sportcoupé, tot nu toe de snelste wan-
kellluto ter wereld. De fabriek tastte ar da wanke/motor In uit, aarst als een
dliesçhljfs- lelar zelfs als een vlerschlJts motor met In beida gevallen directe
bermne-Inspvlling en een vermogen van resp. 280 en 3SO pk bij 7CMlO/mlnen
een ma~lmum snelMld vlln 260 en 300 kmlh. De Inhoud van één kamer bedroeg
slechts 600 etrf>. (clr<:e 1970), De vlerschljfs ••••ankelmotor lu'elB< Ingebouwd in
een Mercedes Sl voor ..•• Feli~ Wankel!

Rchte! & Sachs (industrie- en
bootmotoren) an Graupner
(modelrnotoren in mlnltor-
maat). Trekker- en dieselmoto-
renfabrikant John Deere heeft
grote plannen met de wankel-
motor, maar wat daarvan te-
recht komt moeten we afwach-
ten. Behalve Yamamoto blijft
natuurlijk Wanke! vierkant ach-
ter de motor met roterende zui-
gers slaan, hoewel de laatste
alweer vele jaren het idee van
een geheel nieuw type wankel-

motor aan het uitwerken is.
Was de oude dan toch niet zó
geslaagd?

Wankelmotor met katalysa-
tor minder dorstig!
Nu voor de verandering eens
wat positiefs over de wankel-
motor. Loodvrije benzine was
al geen bezwaar en bij toepas-
sing van een uitlaatgaskataly-
sator blijkt nu bij de Mazda-
wankel de gebruikelijke ther-
moreactor te zijn weggelaten.
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Zo'n naverbrander is een on-
ding, want om het vuur daarin
ook bij lage motorbe!astingen
gaande te houden moet onder
die omstandigheden, die een
armer mengsel mogelijk ma-
ken, juist een rijker mengsel
bereid worden. Deze brand-
stofverspilling kan bij de kat-
uitvoering achterwege blijven.
zodat het verbruik merkbaar
vermindert. Dat is dus precies
het omgekeerde van wal we
meestal bij de normale zuiger-
motoren met katalysator erva-
ren, die vanwege een lagere
compressieverhouding In ver-
band met het lagere octaange-
tal van loodvrije benzine (ver-
geleken met super). een stukje
motorrendement hebben moe-
ten inleveren.

Om een idee te geven welke
besparing de toepassing van
een katalysator op de RX7 mo-
tor heeft opgeleverd, een voor-
beeld: de oude AX7 in Europe-
se uitvoering verbruikte bij sta-
tionair draaien niet minder dan
1,7 liter benzine per uur, terwijl
dit in de kat-uitvoering nog
maar O,81iterper uur was. dat is
minder dan de helft! Hel ver-
bru iksverschi I tussen conven-
tionele zuigermotoren en wan-
kelmotoren zal door de invoe-
ring van de uitlaatkatalysator-
techniek dus kleiner worden,
tenzij natuurlijk bij de eerste
wederom effectieve methoden
gevonden worden om het ver-
bruik nog verder omlaag te
brengen. Uitvoerbare en be-
taalbare mogelijkheden dan
wel te verstaan!

Karakteristiek verbrandings-
proces
De voor de wankelmotor zo ka-
rakteristieke vorm van de ver-
brandingskamer, met zijn grote
wandoppervlak, wordt als een
belangrijk minpunt beschouwd
van de wankelmotor, althans
onder de huidige omstandig-
heden op het punt van stand
der techniek, beschikbaarheid
van benzine, wettelijke ernls-
sienormen e.d. In AMT 7/8 van
vorig jaar hebt u kunnen lezen
dat de ongunstige velhouding
tussen volume en wandopper-
vlak van de verbrandingska-
merde warmteverliezen bevor-
dert, en dat als gevolg daarvan
het rendement van de verbran-
ding relatief gezien laag is.

Door de speciale vorm en
vormverandering van de lang-
garekte verbrandingskamer,
speelt de verbranding van het
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Van "Dl1Ibkolben"
-naar .KraIskolban"
De rotatiemotor zoals die door Felix Wankel werd ultgevon-
dEin, WOrdt In het DuItS ..DräJkoJbenmotor" genoemd (draai~
zuigermotor), waarbij zowel de rotor als het rotorhuis - in
gelijke riChting dócih OrigeIIjke snelheid (2:3) - om hun as
draaien en het rotorhuis de expansie ven de verbranding in
arbeid (beweging) ori'liet. Belde draaipunten Itggen niet in lijn
en beide componenten zijn In perfecte balans. Het mengsel
wordt via. de hOlle rotoras aangevoerd en kOelt tevens de
rotor. In elk van de drie flanken van de draaiende rotor is een
bougie gernonteèfd (I),duS op een wel heel onglJl'lStige, lees:
heteen moeilijk bereikbare plaats. UItpraktISChe overwegin~
gen werd V6r'VofgeAs bil NSU van de "Orehkolbenmotor" een
wKteiskolbenmotor" (WIe weet daarvoor een goede ver~
taling?) gemaakt, waarbij het huis stil staat en de rotor al
draalend nu ook een baan beschrijft zoals een planeet. Zo
ontstond de wankelmotor zoals wij die nu kennen. De ont-
stane onbalans van de rotor kan eenvoudig door contrage-
wichten worden opgeheven en in het rotorhuis is alle ruimte
voor de bougie(s) voorhanden. De motor Is een stuk een-
voudiger geworden, aileen de afdichting van de rotortoppen
is vanwege de veel hogere snelheden t.o. v. de loopbaan in
het huis lange tijd een probleem geweest. Materiaalkeuze,
betere smering en het laten "kippen" van de afdichtIn·
gen (vgl. ruitewisser) brachten oplossing. Gedurende de
eenrte ontwIkkelingsperiode van de wankelmotor heeft zich
vooral dr. ir. Walter Froede van NSU verdienstelijk ge-
maakt.

3

Sterke en zwakke punten van de wankelmotor t.ooy~dit;
oonventtoneIe benzInemotOi" (volgens de Iw.ddlge 8IIi1d
der techniek)

+

mengsel zich op een geheel
andere wijze a/ dan we bij de
gewone zuigermotor gewend
zijn. Het kan ziln dat hier nu
juist de sleutel ligt tot een toe-
komstig eerherstel van de
wankelmotor. want diens ei-
genzinnig verbrandingsproces
leent zich bij uitstek voor de
toepassing van gelaagde ver-
branding en ... een kwalita-
tieve brandstofdosering zoals
bil een dieselmotor gebeurt
(dus geen smoorklep nodig!).
Maar laten we niet op de zaken
vooruit lopen en eerst eens
zien hoe zich thans nog hel
verbrandingsproces bij de
wankelmotor afspeelt.

Ais de rotor aan het einde
van de compressietakt het
BOP passeert, wordt het sa-
mengeperste mengsel met
grote snelheid via de uitholling
in de rotor, van de ene zijde van
de trochoïde-insnoering naar
de andere zijde geperst. De
trochoïde of vollediger epi- of
hypotrochoïde is de baan die
de rotortoppen beschrijven
terwijl de rotor zijn gecompli-
ceerde. ronddraaiende en te-
gelijk rondschuivende bewe-
ging maakt. De vorm van de
trochoïde lijkt op het cijfer acht,
maar dan met een lichte in-
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De compacta afmetingen en trillingsvrija. geruisarme draai.eigenschappen
maken de wenkelmotor ideaal voor kleine. snelle motorboten. Mazda haaft dan
ook op basis van de 13B motor uit de nieuwe RX1 bovenstaande bootmotor
ontwikkeld, in een 103 kW en 125 kW uitvoering. Het totaalgewicht bedraagt
slechts 195 k9. De nieuwste creatie van Mazda is aan 3-schijfs wankelmotor
mei turbo en interkoeler in deexperimenlele MX-03 sportcoupé; max.
vermogen 235 kW bij 1000/min an 392.3 Nm bij 38OO/min.

snoering in het midden. De
snelheid waarmee het mengsel
wordt weggeperst is ongeveer
evenredig met het motortoe-
rental en wordt al gauw hoger
dan de snelheid waarmee het
vlamfront van het ontstoken
mengsel zich verplaatst! Van
een gelijkmatig zich naar alle
kanten uitbreidend vlamfront
kan bij een dergelijke mate van
turbulentie uiteraard geen

sprake zijn. Tegen de stroom-
richting in stagneert het vlam-
front zelfs volkomen. terwijl het
met de stroomrichting mee na-
tuurlijk een hoge snelheid
krijgt. Het gebied waar het
vlam/ront stagneert is "achter-
in" de verbrandingskamer ge-
legen, en daar vindt dan ook
geen verbranding plaats. Door
toepassing van dubbele ont-
steking, met een bougie aan

weerskanten van de trocho'ide-
insnoering. wordt dit probleem
meestal vrij afdoende opge-
lost.

Nu is het een bekend gewor-
den feit dat intensieve turbu-
lentie in de verbrandingsruimie
van een motor energie kost.
ook al bevordert die de vor-
ming van een homogeen
mengsel. De direct ingespoten
dieselmotor bijv. is niet voor
niets een stuk zuiniger dan de
voor- 0/ wervelkamerdiesel. en
ook voor de wankelmotor be-
tekent intensieve turbulentie
rendementsverlies. Een wan-
kelmotor zonder turbulentie
bestaat echter niet en dat is
maar goed ook. want anders
zou de motor niet of slechts
onder hevige detonatie kunnen
draaien. Doordat namelijk het
vlamfront met het weggeper-
ste mengsel wordt meegeno-
men. kan het zich snel genoeg
in de uitgestrekte verbran-
dingsruimte uitbreiden en zo
een engiszins gelijkmatige ver-
branding mogelijk maken.
Voor de technici van NSU was
dat laatste destijds een grote
verrassing, toen de wankelmo-
tor voor het eerst op eigen
kracht liep en ... geen enkele
neiging tot pingelen vertoonde.
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Weweten nu dus hoe dat
komt Deze zogenaamde sle-
pendeverbranding, in combi-
natiemet het feit dat de ar-
beidstaktzich over wel 270
gradenvan de rotoras of ex-
eenterasuitstrekt, verklaart de
soepelekrachtsontwikkeling
en de geringe kieskeurigheid
ta.v. de klopvastheid van de
brandstof.Turbulentie en
warmteverliezenblijven achter
Inongunstige zin van invloed
op het rendement van die sle-
pendeverbranding.

Het rendement van een mo-
tor, d.w.%.de doelmatigheid
waarmeedie motor de energie
vande verbranding in nuttige
arbeidomzet, is nog van meer
factorenafhankelijk, bijvoor-
beeldde inwendige wrijving
vande motor, de lek- en spoel-
verliezen,de pompverliezen en
deuitlaattegendruk. De laatste
wordt gewoonlijk wat veron-
IiChtzaamd,maar kan o.a, bij
toepassing van katalysatoren
of een turbocompressor wel
degelijkeen factor van belang
zijn.Als een motor gehinderd
wordt in zijn afvoeren van ver-
brandegassen, dan kost dat
rendement.Voorstanders van
de wankelmotor wijzen met
rechtop het geringe aantal be-
wegendedelen en claimen dan
ookeen gunstig mechanisch
rendement.Maar hoe gunstig
isdit precies? Het blijkt moeilijk
omaan harde bewijzen hiervan
tekomen.Zeker is, dat de aan-
drijvingvan de lUChtpompvoor
denaverbranding en eventueel
ook voorverwarming extra
energiekost, evenals de voor
koelingvan de rotor daarin
heenenweer klotsende motor-
olie.AI met al is het hoogst
onwaarschijnlijk dat een mo-
gelijk iets gunstiger mecha-
nischrendement bij de wankel-
motor diens tekort aan ther-
misch rendement goedmaakt.

Lekverliezen en terugspoe-
ling
Daarbij de wankelmotor de to-
tale lengte van de rotorafdich-
tingen minstens het dubbele
bedraagt van die bij de con-
ventionelezuigermotor, zijn de
lekverliezenonvennijdelijk ook
groter. Het is namelijk niet mo-
gelijk om die afdichtingen
tweemaal zo effectief te ma-
ken. De lekverliezen zijn vooral
bij lage toerentallen goed
merkbaar. De wankelmotor
trekt dan slecht en dus moet er I
veelgesChakeld worden als

AWl + Motortechniek 47 19872 (feb"""')

De wankelmotor Is weinig kieskeurig t.a.v. de brancl8tof8oort en -kwelltelt en
leent zich goed VOOI'cIe toepassing van galaagde verbranding. Hier de opstel-
ling van bougie en vendulvers bij een experimentele Curtlsa-Wrlght wankelmo-
tor met gelaagde Y81'branding. De bougie onteteeld een kleine hoeveelheid
brandstof die door een primaire vlll'8tuivar links wordt ingespoten. De ontbran-
ding clearvan steekt varvoIgena de door de secundai •.•. of hoofdveratulver
ingespoten brandstof aan. Deze brandIItof wordt gedoeeenI afhankelijk van
motortoerental en -beIsstIng (clua geM srnoOl'kiep, vgl. dlnelmotort. Zonder
wijzigingen kan deze motor op benzine, alcohol of dlasaIbrandstof draaien!
(Audl NSU, Curtiss-Wright).

men vlot wil opschieten. Een
dergelijke motorkarakteristiek
past in feite alleen bij een
sportwagen, en inderdaad,
zo'n RX7 nodigt gewoon uit de
motor hoog in de toeren te ja-
gen, maar bevorderlijk voor
een laag brandstofverbruik is
dat natuurlijk niet. De dagelijk-
se rijpraktijk van het woon-
werkverkeer vraagt echter na-

drukkefijk om veel koppel .on-
derin", en dàt nu kan de wan-
kelmotor niet leveren.

Overigens is er nóg een ver-
klaring voor de geringe fut bij
lage toerentallen: de betrekke-
lijk lage omwentelingssnelheid
van de rotor(s), die een derde
bedraagt van het toerental van
de rotoras (uitgaande as van
de motor, vgl. krukas). Zesdui-
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zend motortoeren - op de toe-
renteller dus - corresponderen
met slechts tweeduizend ro-
tortoeren. Bedenk echter wel
dat per rotoromwenteling drie
achtereenvolgende arbeids-
takten hebben plaatsgevon-
den. Een voorbeeld: Bij 1500
toeren levert een êénschijfs
wankelmotor 1500 keer arbeid
in een minuut, maar een vierci-
linder zuigermotor, eveneens
van het viertakt type, 3000
keer!

Op grond van het voorgaan-
de mag men dus van de wan-
kelmotor verwachten dat hij tot
veel hogere toerentallen in
staat is dan zijn conventionele
opponent, en inderdaad is dat
ook zo. Een beperking vormen
alleen de afdichtlijsten op de
rotortoppen (.top-seals"), die
bij zeer hoge motortoerenaan-
tallen te snel zullen afslijten.
Vergeet niet dat zij naar ver-
houding een lange weg moe-
ten afleggen, zodat de snel-
heid, bij een niet eenparige
doch ononderbroken bewe-
ging, veelal hoger uitkomt dan
de gemiddelde zuigersnelheid
bij een conventionele motor.
Daar remmende factoren zoals
zwevende kleppen ontbreken
overschrijden wankelmotoren
gemakkelijk het maximaal toe-
laatbare toerental, zodat
meestal door de contructeur
een akoestisch waarschu-
wingssignaal en/of een toeren-
begrenzer in de ontsteking of
de inspuiting aangebracht
worden. Zoals bekend hebben
de .top-seals" lange tijd pro-
blemen gegeven door vroegtij-
dig afslijten. in combinatie met
een typische, ribbelvormige
slijtage in het loopvlak van het
rotorbuis. Door betere mate-
riaalkeuze, constructie en
smering behoren deze proble-
men nu gelukkig tot het ver-
laden.

Terugspoeling van uitlaat-
gassen is een probleem apart
bij de wankelmotor. Er blijft na-
melijk steeds een flinke portie
verbrand gas in de motor ach-
ter, en het is deze "gratis" vorm
van EGR (Exhaust Gas Recir-
culation, hercirculatie van uit-
laatgassen), die verantwoorde-
lijk Is voor het traditioneel lage
percentage stikstofoxyden.
Een minder plezierig gevolg
van deze terugspoeling is dat
bij rijden met lage belasting of
tijdens deceleratie, een deel
van het verbrande gas bij het
begin van de aanzuigtakt in de
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inlaatpoort schiet, waar een
hoge onderdruk heerst, en zo
het aanzuigen van het toch al
geringe verse mengsel be-
moeilijkt. Van een regelmatige
verbranding kan zo geen spra-
ke meer zijn en dit is vaak voel-
baar door een schokkend mo-
torgedrag, dat onze oosterbu-
ren Hschieberuckeln" noemen.
Door tijdelijk het totale meng-
sel naar één van beide rotor-
eenheden te leiden of de
brandstoftoevoer geheel te on-
derbreken (tijdens decelere-
ren), kan dit euvel echter af-
doende worden verholpen.

Door de vrijheid die de con-
structeur bij de conventionele
motor heeft om de openings-
en sluitingstijdstippen van de
kleppen z6 te kiezen, dat de
vullingsgraad van de cilinders
in een gewenst toerengebied
optimaal is, kan ook een opti-
maal rendement worden ver-
kregen. Die vrijheid biedt de
wankelmotor niet want de
poorten worden door de rotor
zelf geopend en gesloten.
Hoogstens kunnen meerdere
poorten worden gebruikt, die
buiten de rotor om naar be-
hoefte kunnen worden afge-
sloten of vrijgegeven. Een rela-
tief laag rendement van het sle-
pend verbrandingsproces, de
lek- en spoelverliezen, een lage
gemiddelde effectieve druk,
dat zijn de belangrijkste oorza-
ken van een niet bijster gunstig
specifiek brandstofverbruik
van de wankelmotor, althans in
zijn huidige uitvoering.

Nieuwe kansen?
De wankelmotor is pas 30 jaar
oud en kan dus nog lang niet
het plafond van zijn ontwikke-
lingsmogelijkheden hebben
bereikt. Er moeten nog vele re-
serves in de motor schuilen,
die pas kunnen worden aange-
sproken als de omstandighe-
den drastisch veranderen, bij-
voorbeeld op het gebied van
de brandstofvoorziening,
d.W.Z.als benzine om de een of
andere reden schaars of erg
duur wordt en er vraag zou ont-
staan naar een motor die zon-
der meer op verschillende
brandstoffen kan draaien. De
eenvoud van het basisconcept
verleent de wankelmotor wel-
iswaar een zekere starheid in
zijn aanpassingsmogelijkhe-
den, maar we hebben al gezien
dat het eigenaardige verbran-
dingsproces nog enkele onge-
bruikte troeven achter de hand

52

5

VIll'1lChIIIlln In de (hogel stroomsnelheid van het gecom~ meng'"
rond het BOP bij twee verachlllende vormen van 'l8l'bntndlngskamerln de rotor.
Bij de wankelmotor ken daze snelheid zelfs hoger zijn ckIn de aneIheIcI VlIR het
vlamfront. Met de stroomrichting mINI kan het vlamfront zich dus snel In de
langgerekte V8I'bnIndlng.kemer venpreldan, hoewel het In de andere richting
stagneert. Het I. aan de zeer Intensieve turbulantle te danken det de
wankelmotor op nonnale benzine pIngeIvrIJ kan draaien, maar een zo
Intensieve turbulentie kost wel rendement.

houdt. Dat zijn o.a, de uiterma-
te geschiktheid voor de toe-
passing van "lean-bum" vla
gelaagde verbranding, de kwa-
litatieve brandstofregeling met
vrije ademhaling en de geringe
kieskeurigheid t.a.v. de ge-
bruikte soort en kwaliteit (kop-
vastheid) van de brandstof. In
principe komen alle brandstof-
fen In aanmerking, als ze maar
via een verstuiver In de ver-
brandingskamer kunnen wor-
den ingespoten, en natuurlijk
ook gasvormige brandstoffen.

Eenvoordeel van de wankel-

motor is hier nog de royale
plaatsruimte voor het aanbren-
gen van bougies. verstuivers
en extra poorten. Daar zal de
constructeur van normale mo-
toren zeker jaloers op zijn!

Curtiss-Wright had al enkele
jaren geleden een experimen-
tele wankelmotor op de proef-
stand staan, voorzien van dub-
bele brandstofinspuiting maar
zonder smoorklep, waarbij de
ene verstuiver een kleine hoe-
veelheid brandstof in de rich-
ting van de dichtbij geplaatste
bougie inspuit, waar deze ver-

VW test een motor- VlIR het~
zuigertype - \III"""'j de compres-
a1everhouc11ng afhankelijk VlIR de.,.
tortlelaating gevarieerd wordt ~,.
een bovenin de cllinclef'kop SJIIIIOII"
teerde verstelbare plunje!', waarin.
vena de bougie geplaaUt ia. HogeN
compreaale.elnddrukken bij deIIIaIt
maken ontetek.ing VlIR zaer_
meng •••• mogelijk, waardoor ime.
_nterend~
De ~germotor biedt dus ook l'IOII
Intereaaante ontwikkeling ••
mogelijkheden. Hoewel eIIe
gecompllceeRi kunnen zijn.
Hetzelfde geldt voor variabele
kJepttmlng, zoel. reeds door Alle
RoIMO In de pnI/dIjk wordt gebracM.

volgens wordt ontstoken. Deze
verbranding steekt op zijn
beurt de brandstof aan die
door de andere verstuiver, af-
hankelijk van motortoerental
en -belasting, wordtingespo-
ten (zie figuur). Deze motor kon
naar believen op benzine, alco-
hol of dieselbrandstof draaien,
houdt het midden tussen een
benzine- en een dieselmotor
en combineert prachtig de
voordelen van de eerste Oichte
bouw, stille soepele loop) met
de voordelen van de laatste
(grote zuinigheid). Het isduide-
lijk dat zo'n motor nu al aan-
trekkelijk moet zijn voor militai-
re doeleinden en het is ook niet
zo toevallig dat dergelijke wan-
keiprojecten momenteel in het
Lewis Research Centre van de
NASA in studie zijn.

Tenslotte blijft de wankel-
motor door zijn lage gewicht en
gering frontaal oppervlak aan-
trekkelijk voor de voortstuwing
van kleine vliegtuigen, waarbij
ook nog van belang is dat de
kans op motorpech als gevolg
van het stuk raken van een vl-
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motoronderdeeJ uiterst
Is. Karakteristiek voor de

_lkAl1nm,nr is dat hij ook bij
,IriWAnrlinAstoringen altijd wel

zij het met ver-
tIIIn.iArtfA prestatles. Dat is

lt!rn'V",,~n'lnatuurlijk
NiI'n··nl'l"lom Bij de gewo-
1IEI::!1JIClWIll1ot.orzijn tal van mo-
ltóri:)fjdlmJj!len te noemen die

kunnen raken en daar-
het functioneren van de

abrupt beëindigen.

werkt de tijd in het
van de wankelmotor,

de voorsprong
en ervaring bij Mazda

daalt de lust bij de overi-
alJtofabrikanten om alsnog
de wankelmotor over te

!lMAk~~An.Dat zou immers on-
het sluiten van

nv,~rAl~nk:nrTl~,mmet
uitdraaien, omdat de
~know-how" daarvoor

(meer) in huis is.
MOlElrzllos zullen de nu 9EI~

motorbrandstoffen
schaars worden, waar-
een tot "alleseter" geëvo-

wankelmotor bulten-
aantrekkelijk kan wor-

Hierbij moeten we behal-
ve aan vloeibare ook aan gas-
vormige brandstoffen denken.
zoals LPG, aardgas en ... wa-
terstof.

De kans dat we nog deze
eeuw een grote doorbraak van
dewankelmotor zullen beleven
!Skiein, tenzij zich In de naaste
toekomst onverwachte ont-
WIkkelingen voordoen diegr0-
te verschuivingen teweegbren-
gen in die zo belangrijke brand-
Stofvoorziening. In het verle-
den hebben we al gezien hoe-
zeer politieke strubbelingen,
iTiidcielshet tijdelijk dichtdraai-
en van de oliekraan. nieuwe
-technische ontwikkelingen op
gang kunnen brengen.lnteres-
sänI:is hierbij nog de vraag wel-
ke motor een eventuele "co-
me-back" van de wankel het
meest moet vrezen, de benzi-
nemotor of de dieselmotor?
Oat zou de laatste wel eens
kunnen zijn, vooral het snello-
pende type zoals gebruikt voor
personenauto's. Een wankelal-
tematief hiervoor zou even zui-
nig doch veel stiller draaien en
bOvendien een stuk minder
wegen.

Een onzekere factor is ook
hoe het imago van de wankel-
motor zich bij het publiek zal
ontwikkelen. Nu al zijn zwaar

......, + MotonechnHll< 47 1987 2 (lellruanJ

opgevoerde Mazda wankels
door hun gebleken betrouw-
baarheid en prestatievermo-
gen hier en daar erg succesvol
in de autosport, en ook de
nieuwste generatie Mazda
wankels met turbo moet zeer
wel in staat worden geacht bij
de automobilist het geschon-
den vertrouwen Ie herwinnen.
De turbo voldoet erg goed bij

een wankelmotor, dankzij het
feit dat de krachtig pulserende
uitlaatgasstroom meer kineti-
sche energie vertegenwoor-
digt dan bij de gewone zuiger-
motor waarvan de uitlaatklep-
pen de uitlaatgassen meer ge-
leidelijk laten afvoeren. Door
bovendien de uitlaatgassen via
twee kanalen onder verschil-
lende hoek de turbo te laten
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aanblazen bereIkt Mazda het-
zelfde als de nieuwste turbo's
met verstelbare geleldeschoe-
pen: korte aanspreektijd bij ac-
celeratie en een beter rende-
ment van de turbo, Dat het
werkt bewijst de praktijk: de
RX7 Turbo rijdt volgens de
ECE-test bij 120 km/h en in de
stad nog iets zuiniger dan de
gewone RX7, en bij 90 kmlh is
het verbruik gelijk! Verder zou
een succesvol optreden van
wankelmotoren in de Formule
Eén een geweldige stimulans
betekenen. Per slot van reke-
ning werkt de klasse-indeling
naar cilinderinhoud bij de wan-
kelmotor voordelig!

Het allerbelangrijkste Is dit:
zolang de conventionele zui-
germotor goed en zonder hoge
kosten Jnstaat blijft om aan de
steeds hogere eisen op het
punt van zUinigheid, gewicht,
betrouwbaarheid en schone
verbranding te voldoen, en niet
onomstotelijk kan worden be-
wezen dat de wankelmotor het
allemaal beter kan, dan zal de
laatste gedoemd zijn aan de
zijlijn te blijven. Puur verslan-
delijk geredeneerd wel te ver-
staan! Er zijn echter scenario's
denkbaar waarbij de wankel-
motor meer kansen krijgt. Stel
bijvoorbeeld eens dat een gro-
te autofabrikant zijn moeizame
strijd om het behoud van zijn
marktaandeel een krachtige
Impuls wil geven, en het aan-
durft een goed voorbereid. re-
volutionair nieuw model
met. .. wankelmotor uit te
brengen dat goad verkocht
blijkt te worden. Dit zou zeer
wel een doorbraak van de wan-
kelmotor kunnen forceren,
want zoals zo dikwijlS geldt ook
dan het spreekwoord: Hals er
één schaap over de dam komt,
volgen er meer". Het blijft na-
tuui1ijk speculeren, maar door
een 25% deelname in Mazda
zit Ford dicht bij het vuur. Een
Ford "Rotary" zou dus zeker
tot de mogelijkheden kunnen
behoren en zelfs heel goed
passen in dat "veranderende
beeld van Ford" ...•
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