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W artykule przedstawiono szereg problemów, takich jak skuteczność i trwałość listew 

uszczelnienia promieniowego tłoka czy niekorzystny kształt komory spalania, które powodują

trudności w rozwoju koncepcji zastosowania silnika Wankla do napędu nowoczesnego samocho-

du osobowego. Zwrócono także uwagę na pewne zalety silnika Wankla, które wydają się być

nadal atrakcyjne w porównaniu z klasycznymi silnikami o posuwisto-zwrotnym ruchu tłoka 

i mogą być impulsem do prowadzenia dalszych prac rozwojowych.

1. Wprowadzenie 

Silniki o tłokach obrotowych są znane prawie tak długo jak klasyczne silniki su-

wowe, czyli takie, w których tłoki wykonują ruchy posuwisto-zwrotne. Jednym  

z rozwiązań silnika o ruchu obrotowym tłoka jest silnik powszechnie określany jako 

silnik Wankla. Znana jest historia silnika Wankla, który jako jeden z nielicznych na-

wiązał konkurencję z klasycznym tłokowym silnikiem spalinowym. W chwili obecnej 

można jednak zauważyć regres w rozwijaniu seryjnej produkcji pojazdów napędza-

nych silnikiem Wankla. W artykule przedstawione są wady i zalety silnika Wankla, 

zarówno istotne, jak i drugorzędne. Ocena przydatności silnika Wankla do napędu 

samochodów staje się szczególnie ważna w okresie dużej aktywności producentów  

w stosowaniu paliw alternatywnych, a także prób seryjnego wytwarzania tzw. pojaz-

dów hybrydowych. Silniki Wankla mogą się bowiem okazać bardziej konkurencyjne 

przy zastosowaniu paliw niekonwencjonalnych, np. wodoru. Referat stanowi pierwsze 

opracowanie cyklu artykułów przedstawiających oryginalne wyniki autorów wskazu-

jące na możliwość uzyskania zadowalających parametrów filmu olejowego w obsza-

rze współpracy listwy uszczelniającej z gładzią trochoidalnego cylindra. 
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2. Wybrane problemy ograniczające możliwość rozwoju silnika Wankla 

Pierwszym pojazdem, do którego napędu wykorzystywany był wyłącznie silnik 

Wankla, był NSU Ro80. Jego dwuwirnikowy silnik o łącznej pojemności skokowej 

996 cm
3
 osiągał moc 84 kW przy 5500 obr/min, a moment obrotowy wynosił 162 Nm 

przy 4500 obr/min. Po początkowym sukcesie komercyjnym pojawiły się problemy, 

których źródłem były promieniowe uszczelnienia tłoka. Przed wprowadzeniem na 

rynek, firma NSU przeprowadziła wiele długotrwałych testów silników Wankla. Jed-

nak odbywało się to w warunkach silnika rozgrzanego do właściwej temperatury pra-

cy, natomiast gdy użytkownicy samochodów Ro80 w warunkach codziennej eksplo-

atacji dużo częściej zmuszeni byli do jazdy z zimnym silnikiem okazało się, że wa-

runki współpracy uszczelnienia z gładzią cylindra nie są optymalne i po dość krótkim 

okresie eksploatacji parametry użytkowe ulegały pogorszeniu. W skrajnych przypad-

kach dochodziło do awarii, a nawet zniszczenia trochoidalnej gładzi cylindra. Firma 

NSU wprowadziła poprawki, jednak silnik Wankla stracił swoją renomę, która przez 

pewien czas predysponowała go do wyparcia z rynku klasycznych silników suwo-

wych.  

Uszczelnienie tłoka było zawsze jednym z głównych problemów od początku po-

wstania koncepcji silnika z tłokiem obrotowym, a przykład firmy NSU pokazał, że 

poza problemem skuteczności uszczelnienia ważną kwestią jest także jego trwałość. 

Należy zdać sobie sprawę, że w silniku Wankla funkcje, które w klasycznym silniku 

suwowym są spełniane przez całą grupę pierścieni tłokowych, musi realizować poje-

dyncza listwa umieszczona na krawędzi tłoka. Długofalowy program badań nad pro-

blemem uszczelnień w silniku Wankla podjęła firma Mazda i można uznać, że został 

on praktycznie całkowicie rozwiązany. Już silnik 13B-REW w modelu RX-7 osiągał 

przebiegi porównywalne z tymi, jakie uzyskują silniki klasyczne i można się spodzie-

wać, że w najnowszym silniku Renesis, służącym jako jednostka napędowa modelu 

RX-8, problem niskiej trwałości także nie będzie występować. Budowa uszczelnienia 

promieniowego silnika 13B-REW została przedstawiona na rysunku 1. 

Największą wadą silnika Wankla, która wynika z podstawowych założeń budowy, 

jest wąski, wydłużony kształt komory spalania. Kształt taki decyduje o niekorzystnej 

wartości stosunku objętości komory spalania do pola jej powierzchni, w efekcie czego 

rosną straty cieplne do czynnika chłodzącego silnik, pogarszając sprawność cieplną ηc, 

a tym samym sprawność ogólną ηe. Odbija się to niekorzystnie na jednostkowym zu-

życiu paliwa, które mimo zastosowania wielu zaawansowanych rozwiązań konstruk-

cyjnych nadal jest wyższe niż w przypadku klasycznego silnika suwowego o porów-

nywalnej mocy. Kolejną wadą kształtu komory spalania silnika Wankla jest możli-

wość występowania efektu szczelinowego, który powoduje wygaszanie płomienia, 

będąc źródłem zwiększonej emisji węglowodorów. 
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Rys. 1. Budowa trójelementowego uszczelnienia promieniowego silnika 13B-REW [1]. 

Fig. 1. Three piece apex seal of 13B-REW engine [1].

Barierą w szybkim rozwoju silnika Wankla są trudności ze skonstruowaniem sys-

temu spalania o zapłonie samoczynnym, który gwarantowałby stabilność procesu spa-

lania, a także jego prawidłowy przebieg. Silnik o zapłonie samoczynnym wymaga 

zastosowania wysokiego stopnia sprężania, co wynika z konieczności uzyskania od-

powiednio wysokiej temperatury w komorze spalania, która zagwarantuje wystąpienie 

samozapłonu oleju napędowego. W silniku Wankla maksymalny stopień sprężania jest 

zależny od wartości parametru Z, który określony jest wzorem: 

e

R
Z = . (1) 

Wartość e określa promień mimośrodu, na którym osadzony jest obrotowy tłok,  

a R jest odległością między środkiem symetrii trójkątnego tłoka a jego wierzchołkiem. 

Im większa jest wartość parametru Z, tym większy jest maksymalny możliwy do uzy-

skania stopień sprężania, lecz jednocześnie powoduje to znaczne pogorszenie kształtu 

komory spalania, która staje się jeszcze dłuższa i węższa. Przykładowy kształt komory 

spalania silnika Wankla w warunkach minimalnej objętości, bez widocznego wycięcia 

w tłoku, został przedstawiony na rysunku 2. 

Struga paliwa wtryśnięta do komory spalania o takim kształcie będzie charaktery-

zować się występowaniem dużych stref, w których wartości współczynnika nadmiaru 

powietrza λ będzie znacznie mniejsza niż 1. Niedostateczne rozpylenie paliwa, a za-

tem i przygotowanie mieszaniny palnej, jest główną przyczyną wydłużenia okresu 

zwłoki samozapłonu. W wyniku wydłużenia okresu zwłoki samozapłonu ograniczona 

zostaje maksymalna prędkość obrotowa, a to pociąga za sobą ograniczenie mocy mak-

symalnej silnika. Wzrost czasu trwania opóźnienia samozapłonu powoduje dostarcze-

nie większej części dawki paliwa do komory spalania nim ulegnie ona samozapłono-

wi. Im dawka ta jest większa, tym pierwsza faza spalania tzw. kinetycznego ma cha-

rakter wybuchowy. Przebieg proces spalania może zostać opisany przez prędkość

narastania ciśnienia dp/dα, która w przypadku wydłużania  okresu  opóźnienia  samo-

zapłonu  ulega  znacznemu zwiększeniu. Wzrost wartości dp/dα zwiększa twardość
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pracy silnika, a także rośnie dynamika obciążeń, jakie działają na łożyska wału i łoży-

sko tłoka, osadzonego na mimośrodzie wału. 

Jak już wcześniej zostało wspomniane, maksymalna moc silnika Wankla o zapło-

nie samoczynnym, podobnie jak to ma miejsce w klasycznych silnikach o posuwisto-

zwrotnym ruchu tłoka, będzie w znacznym stopniu ograniczona maksymalną prędko-

ścią obrotową. Przy niezmienionej objętości skokowej silnika, jedynym sposobem na 

zwiększenie mocy silnika jest zwiększenie wartości średniego ciśnienia użytecznego. 

Najbardziej popularnym sposobem zwiększenia pe jest zastosowanie doładowania 

silnika. Nowoczesne suwowe silniki o zapłonie samoczynnym z turbodoładowaniem 

charakteryzują się wysokimi wartościami maksymalnego momentu obrotowego. 

Przyjmując założenie, że rozwiązane zostaną problemy związane z konstrukcją syste-

mu spalania w silniku Wankla o ZS, problemem może się też okazać maksymalna 

średnica wału silnika. Koncepcja silnika Wankla zakłada, że na każdy obrót tłoka 

przypadają trzy obroty wału, co jest realizowane dzięki zastosowaniu cykloidalnej 

przekładni zębatej, której stosunek liczby zębów kół zębatych wynosi 2:3. Większe 

koło o uzębieniu wewnętrznym umieszczone jest w tłoku, natomiast mniejsze koło 

przytwierdzone jest do obudowy cylindra, a jego rozmiar jest określony wymaganym 

przełożeniem przekładni. Wał silnika musi przechodzić przez mniejsze koło zębate, 

ponieważ jest ono umieszczone współosiowo z wałem silnika. Oznacza to, że maksy-

malna średnica wału nie może przekraczać średnicy, która zapewni odpowiednią wy-

trzymałość koła zębatego. Widok przekładni cykloidalnej z zaznaczoną maksymalną

średnicą wału silnika został przedstawiony na rysunku 3. 

Warunkiem koniecznym do rozwiązania problemów konstrukcyjnych silnika 

Wankla o ZS z pewnością będzie przeprowadzenie dokładnych badań nad uzyskaniem 

i kształtowaniem odpowiedniego zawirowania ładunku w komorze spalania. Należy 

podkreślić, że zawirowanie ładunku jest, obok konstrukcji układu wtryskowego, za-

gadnieniem kluczowym dla uzyskania pożądanego przebiegu procesu spalania w sil-

niku o zapłonie samoczynnym [3]. 

Rys. 2. Kształt komory spalania silnika Wankla dla Z = 7 [2]. 

Fig. 2. The shape of combustion chamber of the Wankel engine for Z = 7 [2]. 
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Jeszcze do niedawna wielu ekspertów wyrażało opinie, że w dobie coraz bardziej 

restrykcyjnych norm emisji toksycznych składników spalin, silnik Wankla nie ma 

szans na dalszy rozwój. Szczególnym problemem była emisja węglowodorów, której 

przyczyn jest kilka. Jedną z nich był niekorzystny kształt komory spalania, który po-

wodował występowanie efektu szczelinowego. Niespalone węglowodory gromadziły 

się w tylnej części komory spalania, a następnie były wypychane przez tłok do układu 

wydechowego przez rozrządcze okno wydechowe umieszczone na obwodzie bieżni 

cylindra. Inną przyczyną zwiększonej emisji węglowodorów był olej smarujący gładź

cylindra, który był wypychany do układu wydechowego przez listwy uszczelnienia 

promieniowego tłoka. Mimo, że kształt komory spalania w silniku Wankla nie może 

zostać zmieniony, w najnowszym silniku Renesis firmy Mazda wprowadzono rozwią-

zania, które pozwoliło na zminimalizowanie obu wcześniej wspomnianych efektów. 

Rozwiązaniem tym okazało się przeniesienie okien wylotowych z bieżni cylindra na 

jego boczną ścianę. Dzięki takiemu umieszczeniu okien wylotowych niespalone wę-

glowodory są przenoszone do kolejnego cyklu pracy silnika, gdzie ulegają spaleniu,  

a listwy uszczelniające nie zagarniają oleju do układu wydechowego. Oba układy 

zostały przedstawione na rysunku 4. 

W silniku Renesis zastosowano szereg zaawansowanych rozwiązań, takich jak: 

wspomniane już boczne okna wydechowe, układ dostarczający dodatkowe powietrze 

do układu wylotowego silnika podczas jego zimnego rozruchu, podwójne ściany na 

całej długości układu wydechowego, uzyskując w ten sposób mniejsze straty ciepła do 

otoczenia, które oznaczają wydłużenie czasu nagrzewania reaktora katalitycznego do 

jego temperatury roboczej, zastosowanie układu dwóch czujników tlenu, tzw. sond 

lambda, szerokopasmowej przed reaktorem katalitycznym i wąskopasmowej za reak-

torem. Są to rozwiązania bardzo podobne do tych stosowanych w klasycznych silni-

kach suwowych i dzięki nim emisja została obniżona do poziomu, który pozwolił na 

spełnienie normy Euro IV, a inżynierowie firmy Mazda udowodnili tym samym, że 

silnik Wankla także może być ekologiczny i ma możliwości rozwoju. 

Rys. 3. Przekładania cykloidalna silnika Wankla [2]. 

Fig. 3. Planetary cycloidal gearing of the Wankel engine [2]. 

dmax
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3. Zalety silnika Wankla i możliwości jego zastosowania w nowoczesnych  

pojazdach samochodowych 

Główną zaletą silnika Wankla jest jego równomierna praca, szczególnie w przy-

padku konstrukcji dwuwirnikowej. Wynika to z braku elementów, które wykonywały-

by ruch posuwisto-zwrotny. Silnik Wankla daje możliwość całkowitego wyrównowa-

żenia, ponieważ w przypadku pracy ze stałą prędkością obrotową, jedyną siła wyma-

gającą wyrównoważenia jest siłą odśrodkowa, która jest wynikiem poruszania się

środka obrotu tłoka po okręgu o promieniu e. Siła ta ma wartość [5]: 
2

2
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gdzie: 

  ωk – prędkość kątowa korby, co w rzeczywistym silniku odpowia-

da prędkości kątowej wału mimośrodowego, 

 nk – prędkość obrotowa wału silnika, 

 mt  – masa kompletnego tłoka, 

 e –  mimośród. 

Całkowite wyrównoważenie tych sił wpływa korzystnie nie tylko na równomier-

ność pracy silnika, lecz także na warunki pracy łożysk wału, dzięki czemu można 

spodziewać się ich dużej trwałości. 

Zaletą silnika Wankla jest mniejsza liczba części ruchomych w porównaniu z kla-

sycznym silnikiem czterosuwowym. Oznacza to mniejszą liczbę węzłów tarcia, które 

są źródłem strat mechanicznych i hałasu. Szczególną rolę w tym przypadku odgrywa 

brak klasycznego rozrządu zaworowego, który mógł zostać zastąpiony rozrządem 

szczelinowym. 

Silnik Wankla charakteryzuje się bardzo zwartą budową, pozwalającą na obniże-

nie położenia środka ciężkości silnika w pojeździe, co ma wpływ na poprawę właści-

wości jezdnych pojazdu, a także umożliwia korzystniejsze ukształtowanie przedniej 

Rys. 4. Okna wylotowe silnika 13B-REW i silnika Renesis [4]. 

Fig. 4. Exhaust ports of 13B-REW and Renesis engines [4]. 
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części pojazdu, która będzie zapewniać mniejsze opory aerodynamiczne. Zaletą silni-

ka Wankla jest także jego mniejsza masa w porównaniu z klasycznym silnikiem su-

wowym o porównywalnej mocy. 

Obecnie jedynym producentem, który zdecydował się na zastosowanie silnika 

Wankla jest firma Mazda, a jej najnowszy silnik Renesis zdobył tytuł „International 

Engine of the Year 2003”. Należy zadać sobie pytanie, czy istnieją takie kierunki roz-

woju silnika Wankla, które pozwalałyby na jego upowszechnienie. Z całą pewnością

możliwy jest dalszy rozwój koncepcji silnika Wankla, czego doskonałym przykładem 

jest skok jakościowy pomiędzy silnikiem 13B-REW a silnikiem Renesis. Podstawową

wadą silnika rotacyjnego, w formie jaką opracował Felix Wankel, pozostanie kształt 

komory spalania, który nie zostawia konstruktorom prawie żadnego pola manewru. 

Niekorzystny kształt tej komory w silniku Wankla zawsze będzie miał wpływ na 

sprawność ogólną silnika i jest prawie pewne, że jego sprawność nigdy nie osiągnie 

poziomu porównywalnego z silnikami suwowymi. Inżynierowie firmy Mazda rozpo-

częli także badania nad zasilaniem silnika rotacyjnego wodorem, tworząc dwupali-

wowy silnik Renesis, który może być zasilany zarówno benzyną bezołowiową, jak  

i wodorem. Silnik pracując przy zasilaniu wodorem traci prawie połowę swojej mak-

symalnej mocy, a jego zasięg jest znacznie ograniczony.  Do tej pory takie problemy, 

jak dostępność wodoru, skuteczne metody jego gromadzenia i transportowania nie 

zostały w pełni rozwiązane i nie należy się spodziewać znacznego wzrostu popularno-

ści tego typu rozwiązania. 

4. Zakończenie 

Konstrukcja silnika Wankla z pewnością posiada wiele niezaprzeczalnych zalet, 

jednak na tle bardzo zaawansowanych silników o ruchu posuwisto-zwrotnym tłoka nie 

są to zalety, które pozwoliłyby mu uzyskać jakościową przewagę, umożliwiającą prze-

jęcie chociaż części rynku pojazdów samochodowych. Nie należy oczywiście jedno-

znacznie rokować upadku koncepcji silnika rotacyjnego, ponieważ wraz z postępem 

techniki mogą pojawić się pewne rozwiązania, które pozwolą na znaczne zwiększenie 

konkurencyjności tego silnika. Duże znaczenie będą mieć w przyszłości osiągnięcia  

w opracowywaniu materiałów ceramicznych, nadających się do wykonania cylindra  

i tłoka. Materiały takie mogą złagodzić skutki naturalnych niekorzystnych kształtów 

komory spalania silnika Wankla. 
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Real and apparent problems of using the Wankel engine  

as a drive of a passenger car 

S u  m m a  r  y  

The construction of the Wankel engine has a lot of undeniable advantages but against a background 

of contemporary sophisticated engines with reciprocating motion of the piston these virtues do not allow 

to obtain the quality supremacy and take over part of the automotive market. It can not be said that the 

conception of a rotary engine is going to fall through. In connection with the technological progress there 

might be some new solutions which will allow to make this type of engine more popular. Future 

achievements in developing ceramic materials may have great importance so they can be used as materi-

als for the cylinder and the piston. Ceramic materials can reduce the influence of the disadvantageously 

shaped combustion chamber of the Wankel engine. 


