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  :خالصه

سال پیش به این مجموعه اضافه شدند، داراي ویژگیهاي قابل توجهی  50از میان موتورهاي احتراق داخلی موتورهاي وانکل که حدودا 
روبرو خوانده می شوند، در سالهاي اولیه تولد خود با مشکالتی ) دورانی(Rotaryاین موتورها که بعضا با نامهاي . نسبت به سایر بودند

شوند به یاین موتورها به علت استقبال کم در سطح پایین تري تولید م. بودند که با پیشرفت علم این مشکالت را نیز از سر راه خود برداشتند
ولی امید است با توجه به کارایی هاي  .خاطر همین هزینه هاي تولیدي آن بیشتر شده و کمتر مورد توجه شرکتهاي سازنده قرار می گیرد

بسیار خوب این موتور در آینده اي نزدیک شاهد رشد استفاده از این موتور و برطرف کردن عیوب آن باشیم، هم اکنون تعدادي از کمپانی 
حال در این مقاله برآنیم  .هاي بزرگ دنیا بر روي این موتور سرمایه گذاري کرده و آن را در محصوالت خود مورد استفاده قرار می دهند

  .بیان کنیماین نوع موتورها را  ، مزایا و معایب و مقایسه با موتورهاي خطیقطعات اعم از طرز کار، ند اندكمطالبی هر چ

  محسن مالیجردي
  87زمستان 
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  :احتراق داخلبررسی و معرفی انواع موتورهاي 

   :موتور دیزل
بنزین قبل از ورود به سیلندر با هوا مخلوط شده و در موتورهاي بنزینی . لف دیزل طراحی و به اصطالح اختراع شدادوموتور دیزل توسط ر

ه اي که به خودسوزي نیفتد تحت فشار قرار میگیرید و با جرقه شمع مشتعل میشود اما در موتور هاي دیزل فقط هوا تحت زسپس تا اندا
فه میشود و احتراق به صورت خود ن اضاآ د قابل قبولی برسد مخلوط سوخت بهفشار قرار گرفته و زمانی که دماي هواي متراکم شده به ح

  . ودبه خود انجام میش
تراکم شده چون در موتور هاي دیزل از گرمایی که توسط هواي م ،ن بود آیکی از مشکالت موتور هاي دیزل سوخت مایع و نحوه تزریق 

این مشکل پا  1922 لتا سا دوداح که، دوشن مناسب و با غلظت مناسب تزریق پس سوخت باید در زما ه است ،شدبراي اشتعال استفاده 
رابرت بوش با ساخت انژکتورهایی براي موتور دیزل توانست مشکل موتور  1923در سال  ).اختراع شد 1893موتور دیزل در سال ( برجا بود

  . دحل کرده و بازدهی این موتور ها رو باال ببر اهاي دیزل ر
داراي بازده حرارتی و  ،و نداشتن مانعی در مقابل جریان هواي ورودي به موتورموتور هاي دیزل به خاطر دارا بودن نسبت تراکم باال 

  .الیندگی کمتري دارندآجرقه اي هستند و در نتیجه مصرف سوخت پایین و  -حجمی باالتري نسبت موتورهاي اشتعال

 

   :موتور هاي چهار زمانه
  : کورس مکش-1

سیلندر حجم باالي پیستون به صورت ناگهانی ب بندي بودن پیستون و سرآیل به دل با حرکت پیستون از نقطه مرگ باال به طرف پایین و
  . دکن پر می اافزایش یافته که با باز شدن سوپاپ سوخت مخلوط سوخت وارد سیلندر شده و این فضاي خالی ر

  : کورس تراکم-2
که در این حالت مخلوط سوخت .  حرکت میکندپس از کورس مکش کورس تراکم اغاز شده و پیستون از نقطه مرگ پایین به طرف باال

ن به یک هشتم تا یک دوازدهم حجم اولیه آکه حجم  وداین مخلوط به گونه اي متراکم میش. ودمتراکم میش )که به صورت گاز هست(
 اهوا و سوخت رخلوط میزان تراکم م. داتمسفر میرس 16تا  8و فشار درون سیلندر در پایان زمان تراکم و هنگام زمان جرقه به . دمیرس

  . گویند نسبت تراکم می
  ): انجام کار(کورس قدرت-3

و  دکه پیستون رو به پایین حرکت کن ودباعث میش )توسط شمع تعبیه شده در باال سر سیلندر (در این مرحله مخلوط سوخت مشتعل شده
که  دبیشتر باش دنانیاز به قدرت زیاد عدد سوپاپ ها میتو در ماشین هاي جدید و( این مرحله هر دو سوپاپ درکه . دیمرحله کار به وجود بیا

ین سوپاپ دود باز شده و با باال اما قبل از رسیدن پیستون به نقطه مرگ پای. بسته میباشند )هم به صورت زوج هست و هم به صورت فرد
  . وندمدن مجدد پیستون گازهاي حاصل از احتراق از محفظه سیلندر خارج میشآ
  : کورس تخلیه-4
ست که سیکل االزم به ذکر . وداین مرحله با خارج شدن گاز هاي حاصل از احتراق یک دوره یا سیکل موتور به طور کامل انجام میش در

هر دور  درکه )دور 4در مجموع (.ودست که شامل دو دور رفت و دو دور برگشت پیستون هم میشادرجه اي میل لنگ  720معادل چرخش 
  .درخدرجه میچ 180میل لنگ 
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   :موتورهاي دو زمانه
بنابراین موتور هاي دو زمانه نسبت . ودها در دو کورس پیستون تکمیل میشنآموتور هاي دو زمانه گونه اي از موتورها هستند که هر سیکل 

موتور چهار  داین موتور ها در یک شرایط کاري مساوي کار کنن وبه موتور هاي چهار زمانه در یک دقیقه دو برابر سیکل دارن و اگر هرد
مرحله کار داریم که این کار تولید شده عالوه بر حرکت دادن  کزمانه ما فقط ی 4ر هاي ودر موت. دبرابر قدرت بیشتر تولید میکن 2زمانه 

 "که کال دبراي تکرار سه مرحله قبلی کن ،وتوروردن دیگر قسمت هاي مآه حرکت دربصرف  امده رآودرو باید قسمتی از نیروي بدست خ
و دیگر عیب . مرحله یک مرحله داراي گشتاور مثبت و بقیه مراحل داراي گشتاور منفی هستند 4و در  درآو پایین می ابازدهی این موتورها ر

اما در موتور . ستا در سه مرحله دیگرن آنیروي کورس کار و باز پس دادن  ها نیاز به وجود استفاده از یک فالیویل بزرگ براي ذخیرهنآ
در این زمان کار . دو با زدن جرقه به طرف پایین حرکت میکن شدهبه طرف باال گاز ورودي متراکم هاي دو زمانه با حرکت کردن پیستون 

به (یستون هست که در زیر پ و هم مخلوط سوخت شدهم گازهاي حاصل از احتراق خارج ن همزمان هآمدن آکه با پایین  ، انجام شده
  .ودمتراکم میش )اصطالح کارتل 

  
  : .به موارد زیر اشاره کرد وداز معایب این گونه موتور ها میش

  . برطرف کرد ا میتوانکه با استفاده از توربو شارژر این عیب ر ودیشمدر کورس اول مقداري از توان موتور صرف عمل پیش تراکم -1
  . ودش خروجی سیلندر باعث هدر رفتن سوخت میخارج شدن مخلوط ورودي از دریچه -2
  . وندش گازهاي حاصل از احتراق به طور کامل تخلیه نمی-3
 تشدیدو باعث  دشوند وجود ندار یکردن قطعاتی از موتور که توسط هوا خنک م پشت سر هم بودن مراحل امکان خنک به دلیل-4

  . ودش اصطکاك می
   :زبرخی از مزایاي این موتورها عبارتند ا

  . رام تري داردآیادي تولید شده و موتور کاردکرد به دلیل وجود فاصله زمانی کوتاه بین کورسهاي قدرت گشتاور ز -1
کاهش که باعث کاهش هزینه هاي ساخت و همچنین  دکنن در موتور هاي کوچک دو زمانه معموال از سیستم سوپاپ استفاده نمی -2

  . ودش اصطکاك بین قطعات متحرك می
  . انه برخوردار هستزم 4وان وزنی بیشتري نسبت به موتور هاي تبه علت سبک بودن وزن موتور و باالتر بودن قدرت تولیدي موتور از  -3

ن در تصویر سمت چپ موتور و درست روبروي آکه محل  ، ستار تصویر باال مجهز به پمپ خارجی ست که موتور دو زمانه داالزم به ذکر 
  . رار داردلد ورودي قیفومنی
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  )Winkel engine:(موتور هاي وانکل

  :تاریخچه موتور 
 Felix (ر توسط مخترع آلمانی فلیکس وانکلمعروف هستند براي اولین با ) دورانی(که به موتورهاي وانکل))ستون روتوريیپ (( موتورهاي

 Wankel  (که از آن زمان تا  اولین نمونه این نوع موتور به تولید انبوه رسید .م 1964ودر سال  شده طراحی و ساخته .م 1957 در سال ،
  .، تحت پژوهش و تکامل قرار گرفته است کنون این موتور دوزمانه

 

  
  
  
  
  
  

  
سال 130زیرا موتورهاي پیستونی که از اختراع آن حدود .سبی مناسبی در آن بوجود آمده استباتوجه به جدید بودن موتور وانکل پیشرفت ن

،  بوسیله دکتر نیکالس اتو .  م 1878ی احتراق داخلی درسال اولین موتور پیستون. می گذرد در سالهاي اخیر تکامل نسبی پیدا کرده اند
  .سال اخیر است 50طرح گردید ولی موتور وانکل مربوط به م
  

 
  :طرز کار موتور 
در موتورهاي پیستونی متداول یک حجم یکسان و  با این تفاوت که ، ور وانکل مانند سایر موتورهاي احتراق داخلی استاساس کار موت

و تخلیه قرار می گیرد درصورتی که در  ، احتراق تراکم ، بصورت پی در پی تحت تأثیر چهار فرآیند مکش) حجم سیلندر(مشخص 
 .فرآیند در نواحی خاصی از محفظه سیلندر که تنها متعلق به همان فرآیند می باشد صورت می گیردموتورهاي دورانی هر کدام از این چهار 

اشتعال  ((هداخل موتورند بدر این موتور ها از دو الی سه روتور که در محفظه هاي بیضوي میچرخند تشکیل شده اند و چون این محفظه ها 
  .هستند معروف )) دورانی

در موتورهاي  موتورهاي پیستونی از انرژي فشار ایجاد شده بواسطه احتراق مخلوط سوخت و هوا استفاده می کنند،موتورهاي دورانی مانند 
پیستونی فشار ناشی از احتراق به پیستونها نیرو وارد و شاتون و میل لنگ این حرکت رفت و برگشتی پیستونها را به حرکت دورانی و قابل 

 را بر سطح یک روتور مثلث شکل که در صورتیکه در موتورهاي دورانی فشار ناشی از احتراق، نیرویی ، دناستفاده براي خودرو تبدیل می کن
  .همان قطعه اي است که جایگزین پیستون گردیده است) روتور(این قطعه  کامالً محفظه احتراق را نشت بندي کرده است، وارد می کند،

  

  

  

در تماس با محفظه سیلندر نگه داشته و سه حجم  این روتور را ،بطوري که همیشه سه راس روتور در مسیري بیضی شکل حرکت می کند،
به حرارتی و در نهایت به انرژي مکانیکی  که در آن انرژي شیمیایی.جداگانه از گازها بین سه سطح روتور و محفظه سیلندر ایجاد می کند

  . شود تبدیل می
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  : )دورانی(مراحل احتراق در موتور وانکل

  

 

  

 :مرحله مکش )1
. شودمی  کورس مکش از لحظه اي شروع می شود که راس یکی از وجه هاي روتور ، از مقابل دریچه ورودي هوا عبور نموده ودریچه باز 

بزرگترین مقدار حجم مکش موتور در قسمت مکش صورت می گیرد، که به دلیل ازدیاد ناگهانی حجم، فشار داخل محفظه کاهش یافته و 
هنگامی که وجه بعدي روتور از . سبب وارد شدن مخلوط سوخت وهوا به داخل آن می شود) محیط با داخل محفظه(اختالف فشار  این

دریچه موتور وانکل، گاهی در محیط . جلوي پورت ورودي می گذرد محفظه بصورت کامل نشت بندي می شود تا فرآیند تراکم شروع شود
  .انبی ساخته می شودو یا ممکن است یکی در روي درپوش و دیگري در روي محیط محفظه باشدمحفظه و گاهی بر روي درپوش هاي ج

 
  :مرحله تراکم )2

با چرخش روتور حجم محصور شده سوخت به سمت شمع سوق داده شده،حجم مربوطه به کمترین مقدار خود نزدیک می شود و این 
گاز تحت فشار بین رینگ هاي روي روتور که تعداد آنها بین نه تا پانزده   .احتراق شروع می گردد ،درست هنگامی است که با جرقه شمع

از نه عدد رینگ، سه عدد رینگ پیشانی و شش عدد رینگ جانبی است که در ( عدد است، محصور بوده و از فرار آن جلو گیري می کند 
و میل لنگ و تجربه هاي گوناگون  ی محفظه ، روتورنسبت تراکم موتورهاي وانکل را با تغییر شکل هندس). دوسطح روتور نصب می شود

  . بدست می آورند
اسب ( 130hpقدرت موتور   r.p.m 5500 ، در دور CM  87/994باحجم مفید  RO80مدل  Audi-NSUدر موتورهاي وانکل 

  .می باشد 9:1و نسبت تراکم آن ) بخار
را با نسبت  100hpقدرتی معادل  r.p.m7000 دور است که در CM  983/4 حجم مفید موتور R100مدل  Mazdaدر موتور 
  .تولید می کند 4/9: 1   تراکم

  .نسبت تراکم موتور وانکل بر اساس طراحی مقدار شعاع روتور و مقدار خارج از مرکز محور تعیین می شود
  
  ) :احتراق(مرحله قدرت )3

ترین سطح تراکم رسید، شمع جرقه می زند و مخوط سوخت و هوا رسید و مخلوط سوخت و هوا به باال  مپس از اینکه روتور به مرحله تراک
پس ازحرکت بیشتر روتور، گازمحترق شده منبسط می گرددو فشار محفظه احتراق را به شدت افزایش می . متراکم شده، منفجر می گردد

و در بازوي اهرم، گشتاور متوسط موتور را این فشار ایجادشده برسطح روتور تاثیر گذاشته و نیروي فشاري تولید می گردد که اثر نیر دهد
مواقع احتراق ناقصی رخ می دهد، به همین دلیل در اکثر موتورهاي دورانی از دو شمع در این ناحیه استفاده )بیشتر(در بعضی. بوجود می آورد

  .ود می آیددر حقیقت می توان گفت ، از تاثیرنیروي وارده بر روتور در این فاصله، گشتاور موتور بوج. می شود
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  : مرحله تخلیه )4
بعد از مرحله انبساط گاز و ایجاد قدرت، راس آن قسمت از وجه روتور که از مقابل دریچه خروجی که در محیط محفظه قرار دارد می گذرد، 

بصورت دائمی باز  در موتور دوزمانه وانکل، دریچه ورودي و خروجی. ها به اگزوز انتقال می یابدندودهاي حاصل از سوختن هیدروکربو
  .ها واقع شود، عملیات ورود یا خروج تنها در آن وجه صورت می گیرد هیچند و هر وجهی که در مقابل این درهست

درجه است، بنابراین 270یکی از مزایاي موتور وانکل آن است که فرصت هر مرحله از عملیات چهار زمان سیکل اتو زیادتر ودر حدود 
  . درجه می باشد بیشتر است180کل نسبت به موتور اتو که معدل هر مرحله آن راندمان حجمی موتور وان

توان این اصطالح را به کار برد، زیرا  در موتور وانکل نمی. شود می در موتورهاي پیستونی، سیکل کامل در چهار زمان و یا در دو زمان انجام
موتور هاي پیستونی ابتدا حرکت به صورت رفت و  درنید ان طور که میداهم .زمان مشخص قابل تفکیک نیست حرکت مشخص در یک

که . ایجاد میکنیم ان ابتدا حرکت دورانی راموتور هاي وانکل از هم در اما. به حرکت دورانی تبدیل میکنیم است و این حرکت رابرگشت 
به طوري  دکنمیقدرت موتور افزایش پیدا . کمتر شودوزن موتور و در ثانی  کند قطعات متحرك کاهش پیداکه اوال  وداین عمل باعث میش

بدون استفاده از توربو شارژر یا سوپر شارژر بدست  ااسب بخار ر 200لیتري قدرتی معادل  1.4موتور وانکل با حجم  کنید از یاکه شما میتو
  .!!!برسانیدRPM  9000تا  ارید و دور موتور روبیا
  

  :اجزاء موتور وانکل

  :ساختمان موتور وانکل 
ساختمانی موتور وانکل از همان موادي است که در موتورهاي پیستونی با آن ساخته می شوند، در این موتور هم از آلیاژ آلومینیوم ،  جنس

  .موتور هاي دورانی داراي سیستم جرقه و سوخت رسانی مشابه با موتورهاي پیستونی می باشند. چدن و فوالد بکار می رود

  

  

  
  
  
  
  
  

  :محور اصلی 
بجاي آن بادامک گرد خارج از  اصلی وجود دارد که جانشین میل لینگ در موتورهاي پیستونی بوده و محور لنگ حذف گردیده و یک محور

و هر روتور روي یکی از این بادامکها سوار خواهد شد این قسمت بادامک خارج از مرکزکه استوانه اي شکل است، .مرکز ساخته شده است
طرف روتور به  از آنجاییکه این بادامکها داراي یک خروج از مرکز می باشند نیروي وارد از .نی قرار می گیرددر داخل روتور بصورت یاتاقا

محور اصلی، درخارج از هر درپوش تکیه گاه یاتاقان بندي  .این بادامکها، گشتاوري در محور ایجاد می کند که باعث چرخیدن آن می شود
  . از روي آنها حذف گردد روتورشده تا با این طراحی، بار 
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 مدگی هایی براي سوار شدن روتور به روي شفتآداراي بر. دانجام میده در موتورهاي سیلندر پیستونی امیل لنگ ر کار همان این قطعه
که با گردش روتور  ه اند،شداین برامدگی ها به صورت خارج مرکز طراحی . است که این برامدگی هاي با تعداد روتور ها مساوي  هست

 ،حرکت سیارات همانندکه .  استکه این حرکت ترکیبی  ،دآی ن شفت به چرخش در میآو همزمان با  ودروي این لبه ها گشتاور تولید میش
  . می شود درگیري با دنده موتور استارتبر روي این محور دنده اي نصب است که باعث  .ددارنیز عالوه بر حرکت انتقالی حرکت وضعی 

  
  :)Rotor(روتور

منشوري  روتور در این موتورها .)کار تراکم و بعد انجام کار(دده در موتور هاي رفت و برگشتی انجام می ان کار پیستون رااین قطعه هم
بابیتی یا (در وسط روتور، استوانه اي توخالی ایجاد شده که باداشتن تکیه گاه یاتاقانی  .شکل است،و وجوه جانبی آن محدب می باشد

بین مرکز بادامک استوانه اي و مرکز محور اصلی فاصله اي وجود دارد که به آن شعاع . روي بادامک محور اصلی قرار می گیرد) رولبرینگی
به عبارت دیگر گشتاور موتور عبارتست از  .در موتور هاي پیستونی می باشد میل لنگ ،لنگ شعاعخارج از مرکز گفته می شود، که جانشین 

  .نیروي واردشده بر روتور، ضربدر فاصله خارج از مرکز 

  

  

  

  

و سه حجم  اند این سه ضلع با محفظه خود در ارتباط ،که از طریق هر راس دبر این قطعه از یک شکل هندسی سه ضلعی بهره می
 -احتراق - تراکم  - مکش. ( هر قسمت از این محفظه به یکی از فرآیندهاي موتور اختصاص خواهد داشت .ندگازبندي شده را می ساز

که  ودش بندي استفاده می بآمعموال در هر راس از موادي براي  بین این سطوح موجود استاما به دلیل اصطکاك باالیی که  .)تخلیه
همواره سه لبه روتور در تماس با دیواره محفظه  .ودعالوه بر کاهش اصطکاك باعث جلوگیري از نشت بنزین یا روغن به دیگر نقاط میش

  . قرار گیرد

  

  

  

بندي سه حجم محبوس بین روتور و جداره سیلندر را بر عهده آب قرار گرفته که عمل  )Apex Seal(در راس هر وجه یک تیغه فلزي 
قرار گرفته اند که وظیفه نشت بندي جانبی   )Face Seals(رینگ هاي فلزي) سطح فوقانی و تحتانی(همچنین در هر طرف روتور . دارد

  .روتور را به عهده دارد

دنده دیگر که روي  دنده با یک چرخ این چرخ. در مرکز یک وجه جانبی می باشد ) Internal Gear(روتور داراي چرخدنده داخلی
  .ه سیلندر بصورت ثابت قرار دارد، درگیر می شود و این درگیري است که مسیر و جهت حرکت روتور را درون محفظه تعیین می کندمحفظ
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هنگامی که از یک طرف مخلوط سوخت  تربه صورت ساده . دبر ن طور که قبال اشاره کردیم روتور از یک حالت سه ضلعی بهره میاهم

این موتور ها  داخلکه وند ش گازهاي حاصل از اشتعال خارج می ردر طرف دیگه مخلوط متراکم و در قسمت دیگ ودش وارد محفضه می
موتور  کی به که شبیه اموتور وانکل ر ریعنی اگ. کنیم از یک نقطه خارج می اگازها رو کنیم  فقط از یک نقطه وارد می امخلوط سوخت ر

سوپاپ دود وجود  کسوپاپ دود ی 3به جاي و  دپاپ سوخت یک سوپاپ سوخت وجود دارسو 3به جاي . ست در نظر بگیریماسه سیلندر 
دي و سوراخ محفظه ورو کو ی وجود نداردموتور وانکل سوپاپ  گفتنی است که درالبته (به کار رفتهشمع ک عدد شمع ی 3و به جاي  ددار

  . )استخروجی به جاي سوپاپ 

که در روي محور اصلی قرار گرفته، در مقابل بادامک خارج از مرکز نصب شده، و تعادل  Balance Correction)(دو وزنه تعادل
   .دینامیکی به محور می دهد

  

 
  
  

  

  :محفظه روتور  
این محفظه مانند دو استوانه متداخل می باشد که . یک محفظه که شکل مخصوصی دارد، کار سیلندر را در موتور وانکل انجام می دهد

براي خنک کاري موتور ، دریچه ورودي  ) Water Jacket(در اطراف محفظه مجاري آب. دو برجستگی وجود داردقسمت وسط  دردو
  .و جاي شمع وجود دارد) در محیط محفظه باشند اگر دریچه ها(و خروجی 

خود محفظه هم . دکن د میبراي احتراق ایجارا که با ایجاد یک محیط بسته محلی . است درون خود جاي داده ااین محفظه روتور و شفت ر
  . این مجموعه دو محفظه جانبی هستکه هر روتور در محفظه و در انتهاي  ودبه چند محفظه تقسیم میش

  

  

  

  

  

به یکدیگر متصل وبا محفظه  ) Tubular Dowel Holeگذرنده از(دو درپوش در دوطرف محفظه قرار داردکه بوسیله پیچ هاي بلند
  .اصلی یک مجموعه را تشکیل می دهند

مرحله تخلیه به طور مستقیم به . و سوپاپی براي این مراحل وجود ندارد. مراحل مکش و تخلیه هر دو، در دیواره محفظه تعبیه شده اند
  .راه دارد و مرحله مکش به دریچه گاز ارتباط دارد ) Exhaust Portاز طریق (اگزوز
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   :قطعات حساس موتور وانکل 
  .محفظه عملیات، روتور، رینگها و محور اصلی

محفظه عملیات در طرحهاي گوناگون ساخته می شود اما از بهترین طرحها می توان به نوع، اپی تروکوئید اشاره کرد که شبیه دواستوانه 
  .متداخل می باشد

از محفظه دیگر انجام میدهد باید نسبت به هم کامال جداسازي و گاز بندي از نظر طراحان هر یک از محفظه هاي موتورکه عملی جدا 
اگر رینگ هاي پیشانی که در رئوس روتور قرار دارند سخت تر . تحقق این خواسته مهمترین دشواري موتور وانکل محسوب می شود. باشند

اخیرا مواد مختلفی براي . ه و ایجاد خطوط ناصاف می کندبسازند تا ساییدگی کمتري داشته باشند، در اینصورت محیط محفظه را خراش داد
از رینگهاي کربنی استفاده کرده و یا اخیرا مواد ترکیبی بدست  شرکت مزدا. بکار می برند که خاصیت روانکاري بهتري دارند ساختن رینگها

از موارد از بعضی طکاکی بوجود آوردند ویا در صم اآورده اند که از تزریق پودر آلومینیوم در مجاورت گرما ، پخته شده و جسم محکم ک
  .رینگهاي سرامیکی استفاده می شود

  
  ).البته محاسبه حجم مفید موتور وانکل پیچیده تر است(وانکل مانند موتورهاي دوزمانه محاسبه می شود، قدرت خرجی موتور

چون در هر دور یک احتراق (شابه از نظر حجم مفید می باشدقدرت یک موتور دو روتوري وانکل، برابر یک موتور چهار سیلندر چهار زمانه م
، انجمن مهندسین طراح معتقدند که حجم )خواهیم داشت یعنی در هر سیکل که شامل سه دور محور است، سه احتراق در سه دور محور

  .کل سیلندر موتور وانکل برابر است با دو برابر حجم یک محفظه ضربدر تعداد روتور
  

از به بنزین با اکتان باال ندارد، لذا یوانکل افزایش دادن نسبت تراکم ن در موتور. تی موتور، با نسبت تراکم ارتباط مستقیم داردراندمان حرار
  .می توان نسبت تراکم را باال برد تا راندمان حرارتی آن افزایش یابد

  
مقاومت موتور وانکل به علت حذف قطعات متحرك اضافی مانند عامل موثر دیگر بر راندمان حرارتی موتور، سرعت موتور است، از آنجا که 

ه راندمان جسرعت موتور بیشتر بوده و در نتی لذا، ، کمتر می باشد... ي سوپاپ ها و ن پین،تسمه تایمینگ، سیتم اهرم بندجشاتون، گی
  .مجاري ورود و خروج گاز و دود می باشدعامل دیگر زمان تنفس و تخلیه بزرگ بودن  .حرارتی موتور هم از این نظر افزایش می یابد

  
  :نحوه قرار گیري اجزاء کنار هم 

یک موتور دو روتوره به پنج الیه اصلی تقسیم بندي میشود که با یک ردیف دایروي از . موتور دورانی بصورت الیه الیه مونتاژ می گردد
در مرکز هر روتور یک چرخدنده   .ورتادور قطعات جریان داردآب خنک کاري درراهگاههاي د. پیچ هاي بلند کنار هم نگه داشته شده اند

این دو چرخدنده مسیر حرکتی روتور را تعیین . داخلی بزرگ قرار دارد که حول یک چرخدنده کوچک ثابت روي محفظه موتور می چرخد
  .قع شده و آن رابه گردش درمی آوردمی کنند، همچنین روتور روي بادامک محور خروجی وا

  

  :معایب موتورهاي دورانی وانکل مزایا و

  :مزایا
قطعات و % 40که به کاهش  وداستفاده میش هاساخت این موتور درساده و قطعات کمتري هست که  نبیشترین مزیت موتور وانکل ساختما

 ،ذف سوپاپ اسبکنیم به حاکه در باره کاهش قطعات و وزن میتو. ودبه موتور پیستونی مشابه منجر میشنسبت % 60سبک وزنی به میزان 
تا دور موتور هاي  ان رآ که می توان دموتور وانکل به نرمی کار کن ودکه باعث میش، حذف شاتون ،عدم نیاز به فیلر گیري ،تسمه تایمینگ

  . با باال بردن دور موتور شاهد لرزش زیادي هستیمکه  دوتورهاي رایج این مساله وجود دارم در باالتري هم برد در حالی که
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  :ب معای
اشاره  ببندي روتور ها با محفظه داخلیآبه بحث  می توانر هاي وانکل وموت در که. دسري معایب هم دار کدر کنار مزایا ی مدلیاما هر 
لودگی آ که ،دومین مساله کامل نسوختن مخلوط سوخت هست. دکن که همواره مقداري روغن یا سوخت به دیگر قسمت ها نفوذ میکرد، 

  . استکه خیلی حساس و مشکل  است ردیگیکباالنس روتور ها با  مسئله دیگر و . دنبال داردرا به بیشتر هوا 

ببندي در رئوس آ ث اشاره شده با به کار بردن موادبح درنطور که اببندي همآهم به گونه اي رفع کردند که در مورد  ااما این معایب ر
ه کار بردن دو شمع در محفظه به احتراق کامل تري دست پیدا کردند و در مورد با ب. است روتورها این مشکل تا حد بسیار زیادي رفع شده

روتور شما به قدرت قابل  4در حالی که با استفاده از  ودش روتور باعث سختر شدن باالنس می 4باالنس روتورها مشکل استفاده بیش از 
  . ودش ماشین هاي مسابقه اي احساس می درروتور هم  4ونیاز به استفاده بیشتر از  .کنید توجهی دست پیدا می

مدن این موتور بعد از موتور هاي پیستونی و آنکته قابل ذکر این هست که موتور وانکل روي محصوالت زیادي استفاده شده که با توجه به 
ي این موانع تا حد زیادي کمتر مورد استقبال قرار گرفت که در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژي در صنایع اتومبیل ساز داشتن مشکالتی،

ن ابتدا و حتی با شخص خود ااز هم را بزرگیکه تحقیقات  است ).Mazda Co( این زمینه شرکت مزدا در اما شرکت پیشتاز. رفع شده
  .دبرن این شرکت همگی از موتور هاي وانکل بهره می RXو سري مزدا هاي. فلیکس وانکل انجام داد

  
  ) :دورانی(هاي پیستونی و موتور هاي وانکل اختالف ها و شباهت ها در موتور

  .دریک لحظه معین عملیات مختلفی در سه وجه روتوراتفاق می افتد، که هیچ گونه تشابهی با یکدیگر ندارند)1
هم بنابراین بعلت  بر حسب معمول عملیات احتراق با سیکل اتو مقایسه می شود که در موتور هاي پیستونی رفت و برگشتی معمول است،)2

  .زمانی عملیات سه گانه تجسم آن کمی دشوار است
  
  :قطعات متحرك کمتر)3

. همان طور که در مطالب قبلی هم ذکر شد، موتورهاي دورانی در مقایسه با موتورهاي چهار زمانه پیستونی قطعات متحرك کمتري دارند
روجی، درحالی که ساده ترین موتورهاي پیستونی چهار دو روتور و محور خ "یک موتور دورانی دو روتوره، سه قطعه متحرك اصلی یعنی

پیستونها، شاتونها، میل لنگ، میل بادامک، سیتم اهرم بندي سوپاپ ها،  "براي مثال قطعه متحرك بیشتردارند، 40تا 30سیلندر دست کم 
  .شد،کم بودن قطعات متحرك می تواند دلیلی بر قابلیت هاي موتورهاي دورانی با... تسمه تایمینگ و 

  
  :کارکرد نرم و بدون لرزه )4

تمام قطعات موتور دورانی بطور پیوسته در حال چرخش اند، آن هم در یک جهت،که در مقایسه با تغییر جهت شدید قطعات متحرك در 
  .موتورهاي پیستونی از جایگاه خاصی برخوردارند

می باشند که هرگونه ارتعاشی را از بین می برد، همچنین انتقال موتورهاي دورانی بدلیل تقارن خاص قطعات گردنده داراي باالنس داخلی  
از آنجایی که چرخش محور . درجه چرخش روتور حاصل می شود90قدرت در موتورهاي دورانی نیز نرم تر است، زیرا هر احتراق در طول 

گردد، این یعنی یک موتور تک درجه چرخش محورخروجی حاصل می 270خروجی سه برابر چرخش روتور است پس هر احتراق در طول 
روتوره در سه بار،یک سوم گردش محورخروجی خود، قدرت انتقال می دهدکه در مقایسه با موتور تک سیلندر پیستونی که احتراق در طول 

  .درجه از دو دور گردش میل لنگ یا یک سوم گردش محور خروجی آن صورت می گیرد180
  
  : کار آهسته تر )5

 در یک سوم گردش محور خروجی آن، قطعات اصلی موتور آهسته تر از قطعات موتورهاي پیستونی حرکت می کنند،بدلیل گردش روتور 
  .قابلیت اطمینان به این موتور را باال می برد ،واین مزیت

  
تب روغن ره و تعویض ماز آنجا که روغن موتور در موتور وانکل بطور مستقیم در معرض دودها و گازها قرار ندارد لذا به ندرت آلوده شد)6

  .چندان ضروري نیست
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با روغن تحت فشار اویل پمپ انجام میگیرد،ولی روغنکاري  و روغنکاري یاتاقانهاي موتور دقیقا مانندموتور هاي پیستونی بوده)7

  ).مانند موتورهاي دوزمانه بنزینی(رینگهابصورت اختالتی بابنزین می باشد 
  
  ).بنزین(مصرف می کنندهردونوع موتور سوخت یکسانی را )8

  
  .ز به سیستم جرقه زنی دارنداموتور نی هردونوع)9

  
  .براي هر دوموتور می توان سیستم کاربراتور یا انژکتور را انتخاب نمود)10
  
  .وسیله خنک کاري هر دوموتور می تواند آبی یا هوایی باشد)11
  
  :چالشها در طراحی موتورهاي دورانی)12
  .نی که بتواند استانداردهاي آلودگی را پوشش دهد بسیار مشکل است ولی امکان پذیرساخت موتورهاي دورا)الف
هزینه ساخت آنها معموالً باالتر از موتورهاي رایج پیستونی است، بیشتر به این دلیل که سهم تولید آنها نسبت به موتورهاي پیستونی )ب 

  .پایین تر است
رف سوخت موتورهاي پیستونی است زیرا مشکل کشیده و طوالنی بودن محفظه احتراق و مصرف سوخت این گونه موتورها باالتر از مص)ج

  .نسبت تراکم پایین این موتورها راندمان ترمودینامیکی آنها را محدود می کند
  
  پایان
  

  »در پا ن از زحامت گرانقدر اس تادم ج اب  ندس صندوقدار  شکر می  من«
  

  
  :منابع تحقیق

  www.mechanic-net.blogfa.com )موتورهاي وانکلاطالعاتی درباره (  

 http://forum.persiantools.com/f67.html )تاریخچه موتورهاي وانکل( 

http://www.monito.com/wankel  

http://www.automotive-technology.com/projects/mazda_rx8/index.html#mazda_rx8 

www.daneshema.com  
   

  :مقاالت
 بهروز شیرانی، آشنایی باموتور هاي وانکل
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