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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

ABSTRAKT  
Tématem diplomové práce je návrh sacího kanálu přeplňovaného motoru Mazda 13B-T 
s krouživým pohybem pístu Wankelova typu se zaměřením na možné úpravy vedoucí ke 
zvýšení výkonových parametrů. Hlavním cílem práce je návrh vhodných úprav vedoucích 
k navýšení točivého momentu v co nejširším spektru otáček. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
Wankelův motor, Mazda, spalovací komora, boční kanály, obvodové kanály, portování, 
turbodmychadlo, výfukové plyny, těsnění, 13B, časování, koeficient proudění, překrytí 
kanálů. 

ABSTRACT  
This master’s thesis deals with design of intake port for turbocharged Mazda 13B-T engine 
with Wankel-type rotating piston motion aiming for possible modifications leading to 
increase of performance parameters. The main objective of this thesis is to propose 
appropriate modifications in order to achieve increased torque in widest possible engine 
speed range. 

KEYWORDS 
Wankel engine, Mazda, combustion chamber, side ports, peripheral ports, porting, 
turbocharger, exhaust gases, seal, 13B, timing, discharge coefficient, overlap. 



BRNO 2017 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE  
SMĚLÝ, J. Sací kanály Wankelova motoru. Brno, 2017. Diplomová práce. Vysoké učení 
technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav automobilního a dopravního 
inženýrství. 68 s. Vedoucí diplomové práce David Svída. 

 



BRNO 2017 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  
Prohlašuji, že tato práce je mým původním dílem, zpracoval jsem ji samostatně pod vedením 
Ing. Davida Svídy, Ph.D. a s použitím literatury uvedené v seznamu. 

 

V Brně dne 24. května 2017 …….……..………………………………………….. 

Jiří Smělý 



BRNO 2017 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 

PODĚKOVÁNÍ  
Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu mé bakalářské práce Ing. Davidovi Svídovi, 
Ph.D. za cenné a vítané rady při vedení mé bakalářské práce. Rád bych také poděkoval Ing. 
Vojtěchu Kubišovi za jeho postřehy a doplňující rady, Jiřímu Benešovi za ochotné zapůjčení 
některých potřebných součástí, a také mé rodině a přátelům, kteří mě po dobu mých studií 
podporovali. 



BRNO 2017 

 

8 
 

OBSAH 

OBSAH  
Úvod .................................................................................................................................... 10 

1 Přehled rotačních motorů Mazda .................................................................................. 11 

1.1 40A........................................................................................................................ 11 

1.2 L8A ....................................................................................................................... 12 

1.3 10A........................................................................................................................ 12 

1.4 13A........................................................................................................................ 14 

1.5 12A........................................................................................................................ 15 

1.6 13B ........................................................................................................................ 16 

1.7 13G/20B ................................................................................................................ 17 

1.8 13J ......................................................................................................................... 18 

1.9 26B ........................................................................................................................ 18 

1.10 Prototypy motorů ............................................................................................... 20 

2 Motor Mazda 13B ........................................................................................................ 23 

2.1 Vývoj motoru ........................................................................................................ 23 

2.2 Hlavní části motoru 13B-T a názvosloví ................................................................ 27 

3 Sací kanály a jejich návrh ............................................................................................. 30 

3.1 Současná řešení ..................................................................................................... 30 

3.2 Možnosti úpravy bočních kanálů ............................................................................ 31 

3.3 Návrh nových sacích kanálů .................................................................................. 36 

4 Porovnání nových konceptů sacích kanálů .................................................................... 40 

4.1 Příprava měření ..................................................................................................... 40 

4.2 Průběh měření ........................................................................................................ 41 

4.3 Výsledky měření .................................................................................................... 42 

5 Příprava vstupních dat výpočtového modelu ................................................................. 44 

5.1 Okamžitý objem spalovacího prostoru ................................................................... 44 

5.2 Určení ploch pro přestup tepla ............................................................................... 48 

5.3 Časování a průřez  výfukových kanálů ................................................................... 52 

6 Vytvoření výpočtového modelu .................................................................................... 53 

6.1 Hlavní změny nastavení programu ......................................................................... 53 

6.2 Přidávání navazujících bloků ................................................................................. 54 

6.3 Nastavení testovacích podmínek ............................................................................ 58 

7 Výsledky výpočtové studie ........................................................................................... 59 

7.1 Výsledky simulačního programu ............................................................................ 59 

7.2 Výsledek měření na válcovém dynamometru ......................................................... 60 

7.3 Srovnání výsledků poměrově ................................................................................. 62 



BRNO 2017 

 

9 
 

OBSAH 

Závěr ................................................................................................................................... 63 

Seznam použitých zkratek a symbolů ................................................................................... 66 

Seznam příloh ...................................................................................................................... 68 



BRNO 2017 

 

10 
 

ÚVOD 

ÚVOD 
Spalovací motor ve své nejrozšířenější podobě s vratným pohybem pístu pohání automobily 
již více než sto let. Za tyto roky byly při jeho vývoji a zdokonalování proinvestovány miliardy 
dolarů, což přineslo ovoce v podobě motorů, které známe z dnešní doby. Vynikají nízkou 
spotřebou paliva, vypouštějí stále méně škodlivých emisí, jsou dostupné každému. Při 
pohledu na motory používané v motorsportu (a ostatně nejen ty) si však lze snadno 
povšimnout, že tempo technologického vývoje ve směru zvyšování výkonových charakteristik 
motorů pomalu klesá. Nabízí se tak otázka jak dlouho bude ještě možné tyto motory 
zdokonalovat, než zcela vyčerpáme jejich potenciál? 

Vedle klasických motorů s vratným pohybem pístu existují také motory s rotačním pohybem 
pístu, jejichž nejvýznamnějším představitelem je Wankelův motor. Myšlenka spalovacího 
motoru, jehož píst nekoná vratný, nýbrž rotační pohyb je téměř stejně stará jako použití 
klasického spalovacího motoru v útrobách automobilu. Z velkého množství možných 
konstrukčních řešení rotačního motoru se ukázala jako vhodná pro použití v automobilovém 
průmyslu pouze varianta později dlouhodobě zkoumaná a zdokonalovaná německým 
konstruktérem Felixem Wankelem u automobilky NSU, po kterém proto nese své označení 
Wankelův motor, přestože motor není jeho původním vynálezem. Po celosvětovém nadšení 
z nového futuristického motoru, uvedeného na trh automobilkou NSU v šedesátých letech 
minulého století přišlo hořké zklamání a zavrhnutí z důvodu nízké spolehlivosti a vysoké 
spotřeby paliva a oleje. Zamyslíme-li se však nad již zmíněným množstvím financí 
proinvestovaných do vývoje motoru s vratným pohybem pístu a vedle něj do motoru 
Wankelova, ihned je patrný obrovský nepoměr. Díky tomu by se na jeho problémy dalo 
pohlížet jako na „dětské nemoci“, které by jistě bylo možné eliminovat stejně intenzivním 
vývojem jako se dostalo klasickému motoru, a odhalit tak naplno potenciál Wankelova 
motoru. 

V době největšího prvotního rozmachu Wankelova motoru koupilo licenci na jeho výrobu od 
NSU mnoho světoznámých automobilek, avšak jediná, která se dokázala vypořádat s jeho 
problematikou a vyvinout motor dlouhodobě schopný konkurence klasickým motorům, byla 
japonská automobilka Mazda (té doby ještě Toyo Kogyo). Ostatní automobilky od 
Wankelova motoru upustily úplně a Mazda se tak stala jedinou automobilkou, která tento 
nekonvenční pohon ve svých automobilech nabízela, přesněji až do roku 2012, kdy skončila 
produkce sportovně orientovaného modelu Mazda RX-8. Nejúspěšnějším a nejrozšířenějším 
motorem Wankelova typu se stal motor Mazda 13B, který je důležitým prvkem této 
diplomové práce, a který mimo jiné v mírně pozměněné podobě poháněl také již zmíněný 
model RX-8. 

Hlavním cílem této diplomové práce je návrh úpravy sacích kanálů motoru 13B-T a jejich 
výpočtová studie za účelem zvýšení výkonových charakteristik. 
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PŘEHLED ROTAČNÍCH MOTORŮ MAZDA 

1 PŘEHLED ROTAČNÍCH MOTORŮ MAZDA  
Během mnohaletého vývoje rotačních motorů Mazda docházelo k různým konstrukčním 
odlišnostem sacích kanálů i ostatních částí motoru, které považuji za důležité, proto uvádím 
na začátek práce stručný přehled jednotlivých motorů.   

Počátek vývoje rotačních motorů Wankelova typu u společnosti Mazda sahá do roku 1961, 
kdy Mazda (té doby ještě Toyo Kogyo) zakoupila od německé společnosti NSU licenci na 
výrobu Wankelova motoru o výkonu do 200 koní. Do čela vývoje vlastního Wankelova 
motoru byl postaven Kenichi Yamamoto, hlavní postava 47 inženýrů s náročným úkolem. 
Ředitel společnosti Tsuneji Matsuda věřil, že vývoj nového motoru je právě to, co společnost 
potřebuje pro budoucí úspěch na trhu.  

 

1.1 40A 
Objem pracovní komory 386 cm³ 

Excentricita 14 mm 

Šířka rotoru 59 mm 

Délka ramene 90 mm 

Sací kanál obvodový 

 

První prototyp Wankelova motoru byl dokončen v listopadu 1961, a svou konstrukcí byl 
prakticky totožný s motorem NSU KKM400, dovezeným z Německa k prostudování. Jedno-
rotorové provedení s objemem pracovní komory 386 kubických centimetrů trpělo vysokou 
spotřebou oleje a silnými vibracemi těsnící radiální lišty. S následky takových vibrací je 
možné se v menší míře setkat i dnes u poškozených skříní motorů - jev mezi odborníky 
označovaný jako „devil’s fingernail marks“, který má za následek ztrátu těsnosti spalovací 
komory, což vede ke značnému poklesu výkonu. Do sériové výroby se tento motor nikdy 
nedostal, sloužil pouze pro získání prvotních zkušeností s motorem nového typu. [1] 

 

Obr. 1 Zkušební motor 40A z počátků vývoje [2] 
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PŘEHLED ROTAČNÍCH MOTORŮ MAZDA 

1.2 L8A     
Objem pracovní komory 399 cm³ 

Excentricita 14 mm 

Šířka rotoru 56 mm 

Délka ramene 98 mm 

Sací kanál obvodový 

 

Motor o uvedených základních parametrech byl souběžně testován v jedno i více rotorovém 
provedení. Problém s vibracemi radiální těsnící lišty se podařilo vyřešit změnou její hmotnosti 
díky vyvrtání děr, čímž se posunula vlastní frekvence lišty do jiných otáček a při testech již 
nedocházelo k poškozování skříně motoru. Volbou vhodnějších materiálů součástí se podařilo 
dostatečně zmírnit i ostatní problémy znemožňující uvedení do sériové výroby. Zapalování 
směsi zajišťovala jedna zapalovací svíčka pro každý rotor. Ve svém dvou-rotorovém 
provedení se motor poprvé skutečně objevil v automobilu, konkrétně v prototypu Mazda 
Cosmo na Tokyo Motor Show v roce 1963. Do produkce se sice nikdy nedostal, pro Mazdu 
však znamenal důležitý milník na cestě k automobilům poháněným rotačním motorem. 

 

Obr. 2 Dvourotorový motor L8A [2] 

 

1.3 10A 
Objem pracovní komory 491 cm³ 

Excentricita 15 mm 

Šířka rotoru 60 mm 

Délka ramene 105 mm 

Sací kanál boční 
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PŘEHLED ROTAČNÍCH MOTORŮ MAZDA 

Tento významný motor byl prvním rotačním motorem Mazda, který se dočkal sériové 
produkce. Zároveň to byl také první motor s dnes již pro Mazdu typickými rozměry 15 mm 
excentricity a 105 mm délky ramene. Zkoušky na silnici začaly v roce 1965 ve sportovním 
prototypu pojmenovaném R16A. Do sériové produkce nastoupil v roce 1967 v dnes již 
legendárním voze Mazda Cosmo. Japonští inženýři na motoru nešetřili a postavili motor 
nejlépe, jak v dané době šlo.  

Motor byl dvourotorový, spalovací komora i boční stěny byly hliníkové s nanesenou tvrdou 
chromovou vrstvou na pracovním povrchu, rotory byly litinové, radiální lišty ze spékaného 
uhlíku s příměsí kovových částic, použity byly dvě zapalovací svíčky na každou komoru, 
řízené dvěma rozdělovači, a samostatný karburátor pro každý sací kanál umístěný v bočních 
stěnách. Tento motor nesl označení 10A-810.  

Mazda motor ještě dále vylepšovala, později došlo k úpravám sacích kanálů a použití jiného 
karburátoru, čímž se zvýšil jeho výkon, a v roce 1968 byl motor osazen do Mazdy Cosmo pod 
označením 10A-813. 

Pro další evoluci motoru 10A-820 šly úpravy opačným směrem - bylo zapotřebí snížit 
výrobní náklady, motor byl proto osazen menším karburátorem, boční stěny byly místo z 
hliníku odlity z litiny, pro excentrický hřídel byly použity levnější slitiny. Motor našel místo 
v modelu Mazda R100 (představeném jako Mazda RX-85 na Tokyo Motor Show v roce 
1967), který byl již také exportován mimo Japonsko. 

Posledním členem této motorové řady byl motor 10A-866. Pozornost při vývoji byla 
věnována především životnosti a snížení emisí výfukových plynů pomocí tzv. termického 
reaktoru z důvodu změny legislativy o emisích. Pozměněny byly některé výrobní procesy 
skříně motoru. Motor poháněl rané modely Mazda RX-3 na japonském trhu.   

 

Obr. 3 Úspěšný motor 10A [3] 



BRNO 2017 

 

14 
 

PŘEHLED ROTAČNÍCH MOTORŮ MAZDA 

1.4 13A 
Objem pracovní komory 655 cm³ 

Excentricita 17,5 mm 

Šířka rotoru 60 mm 

Délka ramene 120 mm 

Sací kanál boční 

 

13A byl raritní motor, který se nedočkal žádného nástupce. Při jeho vývoji byla hlavní 
pozornost věnována jeho rozměrům tak, aby se mohl použít pro vůz s přední poháněnou 
nápravou. Provedení bylo dvourotorové, se šířkou rotoru stejnou jako u 10A, ovšem s větší 
délkou ramene i excentricitou excentrického hřídele. Již z výroby dostal motor vodou 
chlazený olejový chladič, zapalování pokračovalo v provedení se dvěma svíčkami na komoru. 
Spojení Wankelova motoru a vozu s předním náhonem bylo zcela výjimečné a kromě modelu 
R130 Luce (představeného jako Mazda RX-87 na Tokyo Motor Show v roce 1968) mezi lety 
1969-1972 se již nikdy v žádné Mazdě neobjevilo, stejně jako rozdílné základní parametry 
motoru.   

 

Obr. 4 Částečně odstrojený motor 13A [4] 
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PŘEHLED ROTAČNÍCH MOTORŮ MAZDA 

1.5 12A 
Objem pracovní komory 573 cm³ 

Excentricita 15 mm 

Šířka rotoru 70 mm 

Délka ramene 105 mm 

Sací kanál boční 

 

Až do uvedení 13B se jednalo o nejrozšířenější a nejúspěšnější Wankelův motor v historii, 
který vydržel v produkci Mazdy téměř 20 let. Zároveň se jako první dočkal přeplňované verze 
i účasti v závodech 24h Le Mans.  

Při vývoji byly zachovány rozměry excentricity a délky ramene motoru 10A, ale rotor byl 
rozšířen o 10 mm z 60 mm na 70 mm. Vyráběl se jako dvourotorový, pro splnění emisních 
požadavků byl vybaven systémem REAPS (Rotary Engine Anti Polution System). Ještě 
intenzivněji bylo potřeba zapracovat na snížení emisí a spotřeby paliva a oleje po příchodu 
ropné krize. Vznikl projekt pojmenovaný „Phoenix Project“ v rámci kterého došlo k úpravám 
bočních stěn (metoda označovaná Mazdou REST) i skříně motoru (metodou označovanou 
SIP), úpravě karburátoru a termického reaktoru. Výraznou změnou byl přechod k jednomu 
rozdělovači namísto doposud používaných dvou. Všechny tyto změny vedly ke změně 
označení motoru na 12B, označení se však neuchytilo, a Mazda se tedy navrátila k označení 
12A. Rok 1978 byl významným rokem pro celou automobilku, když byl vyroben miliontý 
rotační motor vlastní konstrukce. Vývoj pokračoval dále, došlo k nahrazení termického 
reaktoru klasickým katalyzátorem (1979) a prvnímu výskytu 6-ti kanálové verze 6PI, u které 
se 5. a 6. sací kanál otevíral podle zatížení a otáček motoru pomocí otočného členu v sání. 6PI 
12A byl dostupný pouze na japonském trhu.  

Posledním velkým vylepšením bylo uvedení turbodmychadlem přeplňované verze na trh 
v roce 1982 spolu s elektronicky řízeným vstřikováním paliva. Mazda byla první výrobce na 
světě, který uvedl do automobilového průmyslu přeplňovaný Wankelův motor. Použity byly 
standardní 4 sací kanály, každý s jedním vstřikovačem paliva, dvě škrticí klapky, a také bylo 
nutné přidat vstřikování oleje do paliva pro zajištění mazání těsnící lišty. Motor byl 
přeplňovaný pouze nízkotlace, nebylo tedy nutné výrazné snížení kompresního poměru, byl 
vybaven čidlem klepání, a povrch spalovacích komor byl ochráněn metodou MCP (micro-
channel porous plating). Tyto verze byly opět nabízené pouze na japonském trhu.    

Poprvé se motor 12A objevil v už pozdních modelech Mazdy R100 (1970), především však 
v Mazdě Luce AP (1972) dostupné pouze v Japonsku. Roku 1970 se začal exportovat i mimo 
Japonsko v modelu RX-2, který slavil velké úspěchy u veřejnosti, takže s tímto motorem 
přibyly modely RX-3 a RX-4. Úspěch projektu Phoenix přispěl k zahájení výroby sportovně 
orientovaného modelu RX-7 v roce 1978, který okamžitě sbíral ocenění a sklízel úspěchy po 
celém světě. Motor se objevil také v nové generaci Mazda Cosmo HB a Mazda Luce. 
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PŘEHLED ROTAČNÍCH MOTORŮ MAZDA 

 

Obr. 5 První produkční turbodmychadlem přeplňovaný Wankelův motor 12A [5] 

 

1.6 13B 
Objem pracovní komory 654 cm³ 

Excentricita 15 mm 

Šířka rotoru 80 mm 

Délka ramene 105 mm 

Sací kanál boční 

 

Tento motor je natolik důležitý jak v historii Mazdy, tak i pro samotnou práci, že je mu 
věnována celá následující kapitola. 

 

Obr. 6 Holý motor 13B-T 
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PŘEHLED ROTAČNÍCH MOTORŮ MAZDA 

1.7 13G/20B 
Objem pracovní komory 654 cm³ 

Excentricita 15 mm 

Šířka rotoru 80 mm 

Délka ramene 105 mm 

Sací kanál obvod./boč. 

 

13G byl původně experimentální závodní motor přestavený z dílů 13B na tří-rotorovou 
variantu využívající obvodových sacích kanálů pro větší konkurenceschopnost v závodě 24h 
Le Mans, kterého se zúčastnil v roce 1986 a 1987 se závodním vozem značeným Mazda 757. 
Aby bylo vůbec možné takový motor sestavit, byla nutná zásadní změna v jeho konstrukci - 
dělený excentrický hřídel a speciálně vyrobená boční stěna pro střed motoru. Motor byl 
nepřeplňovaný, s elektronicky řízeným vstřikováním paliva a dvěma vstřikovači na každý 
rotor. Klasický rozdělovač už nebyl použit. 

20B vznikl v roce 1990 jako určitá „civilní“ verze motoru 13G. Také vycházel konstrukcí 
z 13B, také byl tří-rotorový, ale na rozdíl od 13J měl sací kanály umístěné bočně, dva 
vstřikovače na každý rotor a navíc byl přeplňovaný dvěma sekvenčními turbodmychadly 
s maximálním plnícím tlakem 0,7 bar. Tím si Mazda připsala další prvenství v dějinách 
automobilismu: první použití tří-rotorového Wankelova motoru v sériové produkci. Pro každý 
rotor bylo aplikováno čidlo klepání. Motor se nacházel pouze na japonském trhu ve voze 
Mazda Cosmo JC.  

 

Obr. 7 Hlavní části motoru 20B [6] 
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PŘEHLED ROTAČNÍCH MOTORŮ MAZDA 

1.8 13J 
Objem pracovní komory 654 cm³ 

Excentricita 15 mm 

Šířka rotoru 80 mm 

Délka ramene 105 mm 

Sací kanál obvodový 

 

Pro závod 24h Le Mans v roce 1988 Mazda vyvinula další derivát původně motoru 13B, nyní 
již jako čtyř-rotorový. Stejně jako u 13G bylo potřeba vyrobit speciální excentrický hřídel a 
také dvě speciální boční stěny pro střed motoru. Excentrický hřídel byl uložen ve 4 ložiskách, 
kvůli vysokému zatížení v závodě, motor byl nepřeplňovaný, a po revizi byl vybaven 
proměnnou délkou sacího potrubí. Objevil se pouze v závodním speciálu Mazda 767. 

 

Obr. 8 Závodní motor 13J [7] 

 

1.9 26B 
Objem pracovní komory 654 cm³ 

Excentricita 15 mm 

Šířka rotoru 80 mm 

Délka ramene 105 mm 

Sací kanál obvodový 
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Motor, ze kterého se stala legenda, a zároveň ten, který přinesl Wankelovu dílu v podání 
Mazdy největší slávu, motor který přepisoval motoristické dějiny - to byl motor značený 
celým názvem jako R26B. 

Byl vyvinut s využitím znalostí z 13J, základní rozměry zůstaly stejné, ale jinak se jednalo o 
prakticky úplně nový motor. Zásadní změny byly provedeny přímo na skříni motoru, každé 
byla přidána přídavná třetí zapalovací svíčka pro zlepšení spálení směsi, a povrch komor byl 
žáruvzdorně ošetřen cermetem, stejně tak i boční stěny. Radiální těsnící lišty byly keramické 
dvoudílné, motor zůstal nepřeplňovaný čtyř-rotorový, ale výrazně lepšího plnění bylo 
dosaženo aplikací plně variabilního teleskopického potrubí sání (TIMS), nikoli pouze 
dvoustupňového, jako tomu bylo u 13J. Excentrický hřídel byl dělený na tři části, pro úsporu 
hmotnosti byla olejová vana hliníková. Chladicí kapalina i olej vstupovaly do motoru 
uprostřed a následovalo rozdělení pro levou a pravou dvojici rotorů. Přepracované umístění 
vstřikovačů benzínu a dobré naladění řídící jednotky napomohlo lepší spotřebě paliva a 
zlepšení odezvy na plyn.  

Tento ryze závodní motor se poprvé objevil v závodním speciálu skupiny C Mazda 787 v roce 
1990. Zúčastnil se více závodů své kategorie, ale ten, který jej zapsal do historie, byl 59. 
ročník 24h Le Mans v roce 1991. Mazda si po něm připsala hned dvě velká vítězství: první a 
jediná japonská automobilka, která kdy vyhrála závod, a první vítězství motoru jiné než 
klasické konstrukce. Oba rekordy jsou doposud nepřekonané. Dalším velkým vítězstvím bylo, 
že Mazda tímto úspěchem ukázala celému světu, že její rotační motory dokáží uspět i 
v natolik náročném vytrvalostním závodě, což svědčí o výkonu a dobré spolehlivosti motoru.    

 

Obr. 9 Řez závodním motorem 26B [7] 
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1.10 PROTOTYPY MOTORŮ 
Mimo motory, které byly produkovány ve velkých počtech v automobilech, měla Mazda 
mnoho experimentálních rotačních motorů, vyvíjených ať už pro závodní použití, nebo jen 
pro získání zkušeností a naměřených dat. 

1.10.1 3804/3805 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 1.2, motor L8A byl testován v provedeních s různým počtem 
rotorů. 3804 a 3805 bylo kódové označení pro jeho tří- a čtyř-rotorovou variantu v roce 1963. 
Motor byl následně testován ve sportovním prototypu R16A. 

 

Obr. 10 Experimentální čtyř-rotorový motor z počátků vývoje [2] 

1.10.2 3867 A 3893 

Motor s objemem spalovací komory 395 cm³, excentricitou 13,5mm a délkou ramene 94mm. 
Díky povaze konstrukce Wankelova motoru má i malé zmenšení excentricity velký vliv na 
celkové rozměry motoru, což byla snaha inženýrů právě u tohoto motoru - zmenšení rozměrů. 
Nejprve byl testován jako dvourotorový s šířkou rotoru 60 mm, posléze i s rotory o šířce 75 
mm (označený 3893).  

1.10.3 X002 (3A) 

Motor vyvíjený pro speciální třídu vozů v Japonsku s omezeným maximálním objemem 
motoru a omezeným výkonem - kei cars. Vycházel z motoru 10A, ale pro snížení objemu 
spalovací komory byla snížena šířka rotoru z 60 mm na 43,5 mm. Byl navržen jako jedno-
rotorový. 

1.10.4 6A/7A 

Oba motory byly opět vyvíjeny pro třídu kei, jednalo se prakticky o jedno-rotorové verze 
motorů 12A a 13B, přičemž díky změnám legislativy kei třídy nebylo nutné použití užších 
rotorů, jako tomu bylo u X002 (3A).  
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1.10.5 2002 

Podobně jako dříve u L8A bylo v roce 1971 experimentováno s motorem 10A, na jehož 
základě byla vytvořena jeho čtyř-rotorová verze, označená 2002. Objem pracovní komory byl 
491 cm³, a motor měl boční sací kanály. Zamýšlené použití mělo být pro luxusní vozy vyšší 
třídy, jako odpověď na konkurenční vozy Toyota a Nissan, bohužel se však motor nedostal do 
produkce.   

1.10.6 21A  

Tento motor by se bez nadsázky mohl nazývat gigant. Jednalo se o největší Wankelův motor, 
který kdy Mazda vytvořila. Objem jedné pracovní komory dosahoval 1046 cm³ při rozměrech 
excentricity 18,5 mm, délky ramene 128 mm a šířky rotoru 85 mm. Motor byl dvou-rotorový 
a testován byl ve sportovním prototypu X020G, který měl konkurovat sportovním vozům jako 
bylo Porsche 911 nebo Chevrolet Corvette. Projekt byl bohužel zastaven z důvodu příchodu 
ropné krize. Existovaly i plány na ještě větší motor 22A, ty však zůstaly pouze na výkresech. 

1.10.7 15A  

Z důvodu ropné krize byl zavrhnut ještě jeden motor zajímavých parametrů - 15A. Základní 
rozměry excentricity a délky ramene měl již stejné jako typické motory 10A, 12A a 13B, šířka 
rotoru byla ale prodloužena až na 90 mm, čímž dosáhnul objemu spalovací komory 737 cm³. 
Jak již bylo řečeno, ropná krize bohužel ukončila jeho šance na sériovou produkci, přestože 
motor dosahoval dobrých výkonových parametrů. 

 

Obr. 11 Prototypy motorů o různých velikostech [2] 

1.10.8 20X TURBO 

Pokusy vytvořit tří-rotorový motor vycházející ze 13B byly uskutečněny ještě před příchodem 
13G. Na konceptu 20X je zajímavé, že od začátku byl zamýšlen jako motor přeplňovaný 
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s mezichladičem plnícího vzduchu (na rozdíl od 13G), s rotory z hliníkových slitin a 
keramickými radiálními lištami. Představen byl v roce 1985 ve sportovním prototypu MX-03. 

1.10.9 RE10X 

Jako menší, lehčí alternativa k 13B, s využitím aktuálních znalostí a technologií, byl vyvíjen 
motor RE10X. Hlavní rozměry byly totožné s 10A, motor byl také dvou-rotorový, ale ve 
velkém bylo využíváno slitin hliníku (rotory, boční stěny), čímž se stal o 30kg lehčím než 
13B a dosahoval maximálních otáček 10 000 min-1.  Zamýšlené použití motoru bylo pro malý, 
lehký roadster s karoserií z uhlíkových vláken, představený v roce 1987 jako prototyp MX-
04. Motor byl znovu přepracován v roce 1991, kdy Mazda experimentovala s použitím vodíku 
jako paliva, a následně ještě jednou v roce 1993, kdy byl motor předělán na hybrid 
spolupracující s elektromotorem. 

1.10.10 RE13X 

První hybrid elektromotoru a spalovacího Wankelova motoru představila Mazda na výstavě 
v Tokiu již v roce 1989. Motor byl celohliníkový, s keramickými radiálními lištami, 
nepřeplňovaný. 

1.10.11 16X RENESIS 

V roce 2007 přišla Mazda na Tokyo Auto Show se svou vizí budoucí podoby Wankelova 
motoru. Jak název 16X napovídá, oproti 13B došlo ke zvýšení objemu spalovací komory na 
799 cm³, konkrétně zvětšením excentricity na 18 mm a délky ramene na 122 mm. Naopak 
šířka rotoru byla snížena na 70 mm, to vše pro navýšení točivého momentu. Použito je přímě 
vstřikování paliva, díky kterému palivo nekondenzuje na stěnách sacích kanálů a je dosaženo 
nižší spotřeby paliva. Mazda však více informací o tomto motoru drží v tajnosti, 
pravděpodobně z komerčních důvodů, přičemž i zde uvedené rozměry nejsou zcela ověřené. 

 

Obr. 12 Prototyp nové generace Wankelova motoru 16X [8]  
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2 MOTOR MAZDA 13B 
Motor 13B byl nejúspěšnějším a nejprodávanějším Wankelovým motorem nejen co se týče 
Mazdy, ale i v celosvětovém měřítku rotačních automobilových motorů. Jeho postupné 
evoluce byly v produkci nepřetržitě přes 35 let.  

 

2.1 VÝVOJ MOTORU  
Díky úspěchu motoru 12A vycítila Mazda příležitost na rozšíření svého portfolia. Největším 
exportním trhem bylo USA, kde byly zákazníky vždy v oblibě pickupy, a zároveň se 
v domovském Japonsku rodil plán pro rozšíření rotačního motoru do malého autobusu. Pro 
takové vozidla bylo ale třeba vyvinout motor s větším objemem, aby byla zajištěna přijatelná 
jízdní dynamika. Poměr délky ramene a excentricity se u motorů 10A a 12A osvědčil, 
rozměry byly proto zachovány, a nárůst objemu spalovací komory byl realizován dalším 
rozšířením rotoru na 80 mm. Takto vznikla spalovací komora o objemu 654 cm³, motor byl 
zkonstruován jako standardní dvou-rotorový. Umístění sacích a výfukových kanálů zůstalo od 
předchozích produkčních motorů nezměněno (sací v boční stěně, výfukové ve skříni motoru).  

2.1.1 13B AP 

První verze motoru 13B s přídomkem AP (Anti-Pollution) měla dvě zapalovací svíčky na 
každý rotor, boční sací kanály, obvodové výfukové kanály, přípravu směsi pomocí 
karburátoru a byla nepřeplňovaná. Roku 1973 našla své místo v modelech Cosmo AP, REPU 
(Rotary Engine PickUp) a Luce, o rok později pak v autobusu Parkway Rotary 26 a následně 
ještě v modelech Roadpacer, RX-4 a RX-5. Motor dosahoval maximálního výkonu 99,5kW. 
Vznikly také první závodní speciály s tímto motorem pro závody 24h Le Mans (1979) a 
podobných kategorií, vyladěné na výkon okolo 300 koní. 

2.1.2 13B-RESI 

V roce 1984 nahradila Mazda karburátory modernějším elektronicky řízeným vstřikováním 
paliva spolu, se kterým přepracovala sání, s využitím znalosti tlakových vln (způsobených 
otevíráním a zavíráním sacích kanálů), a dosáhla tak zvýšení plnící účinnosti díky efektu tzv. 
dynamického přeplňování. Tato verze byla pojmenována RESI (Rotary Engine Super 
Injection), a dosahovala maximálního točivého momentu 180Nm při otáčkách 3500 min-1 a 
maximálního výkonu 101kW při otáčkách 6000 min-1. Motor byl použit pro modely Mazda 
Luce HB, Cosmo HB, a pozdní RX-7 FB. 

 

Obr. 13 Motor 13B-RESI [9] 
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2.1.3 13B-DEI 

Pro novou generaci vozu Mazda RX-7 značenou FC v roce 1986 byl motor 13B opět mírně 
přepracován. Zkratka DEI znamená Dynamic Engine Intake, což odpovídá pozměněnému 
sání využívajícímu efektu dynamického „přeplňování“. Motor má nyní 6 sacích kanálů, ke 
kterým je přiváděn vzduch přes dvě trojice škrticích klapek - jedna a jedna je otevřena při 
mírném zatížení, všechny se otevírají při větším sešlápnutí plynového pedálu a motoru plně 
zahřátém na provozní teplotu. Při zvýšeném zatížení a překročení otáček 3800 min-1 se 
pomocí aktuátorů otevírají dva přídavné sací kanály a díky tvarování sání dochází k efektu 
dynamického přeplnění. Použity jsou celkem 4 vstřikovače paliva a rotory s kompresním 
poměrem 9,4:1. Motor dosahuje maximálního točivého momentu 187Nm při otáčkách 3500 
min-1 a maximálního výkonu 108kW při otáčkách 6500 min-1. Roku 1989 byl motor vylepšen 
především použitím lehčích rotorů s vyšším kompresním poměrem (9,7:1) a lepší řídící 
jednotkou, čímž došlo k nárůstu maximálního točivého momentu na 196Nm při otáčkách 
4000 min-1 a maximálního výkonu na 118kW při otáčkách 7000 min-1.    

2.1.4 13B-T 

Přeplňovaná verze motoru 13B byla uvedena na trh roku 1987 v modelu RX-7 FC. Namísto 6 
sacích kanálů se vrací ke 4 kanálům umístěných po stranách. Použito bylo twin-scroll 
turbodmychadlo s cílem zajištění dobrého plnění v nízkých i vysokých otáčkách. Detailněji 
bude tento motor rozebrán v následujících kapitolách. Motor dosahoval maximálního točivého 
momentu 248Nm při otáčkách 3500 min-1 a maximálního výkonu 138kW při otáčkách 6500 
min-1. V roce 1989 byla i tato verze vylepšena použitím lehčích rotorů s vyšším kompresním 
poměrem, delším sacím traktem, účinnějším turbodmychadlem s vyšším plnicím tlakem a 
lepší řídící jednotkou, čímž došlo k nárůstu maximálního točivého momentu na 274Nm při 
otáčkách 3500 min-1 a maximálního výkonu na 147kW při otáčkách 6500 min-1. 

 

Obr. 14 Motor 13B-T [10] 
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2.1.5 13B-REW 

Tento motor je často považován za vrcholovou verzi 13B, která přinesla Mazdě nejvíce slávy 
a uznání mezi automobilovými novináři a nadšenci. Vyladěn byl přímo pro novou generaci 
sportovního kupé Mazda RX-7 FD. Motor byl vybaven systémem sekvenčního přeplňování 
dvěma turbodmychadly, stejně jako tomu bylo u motoru 20B v modelu Cosmo. V nízkých 
otáčkách dodávalo plnící tlak menší turbodmychadlo, po překročení otáček 4500 min-1 a vyšší 
zátěži začalo dodávat plnicí tlak i druhé turbodmychadlo, to vše pro dosažení ideální křivky 
točivého momentu bez výrazné prodlevy turbodmychadla. Pro takový systém bylo 
samozřejmostí elektronické řízení zapalování a přípravy směsi, motor byl osazen 4 
vstřikovači paliva a standardními dvěma svíčkami na rotor. Motor měl 4 zvětšené boční sací 
kanály. V průběhu produkce vozu RX-7 FD nastaly na motoru drobné změny v použité řídící 
jednotce, výfukovém systému a chlazení motoru a plnicího vzduchu. Ve vrcholné verzi tohoto 
modelu dosahoval motor maximálního točivého momentu na 314Nm při otáčkách 3500 min-1 

a maximálního výkonu na 206kW při otáčkách 6500 min-1. 

 

Obr. 15 Motor 13B-REW [11] 

2.1.6 13B-RE 

Pouze pár změn odlišuje tento motor od 13B-REW, se kterým může být neznalými mylně 
zaměněn. Hlavním rozdílem jsou výrazně větší 4 boční sací kanály, se kterými je 
přepracované i sací plénum, které je kratší než u 13B-REW. Tím zároveň dochází ke změně 
časování motoru. Další změny lze nalézt ve dvojici turbodmychadel, kde jsou namísto dvou 
totožných použity jedno větší a jedno menší turbodmychadlo. K přepracování došlo z důvodu 
aplikace do jiného vozu - namísto lehkého sportovního kupé byl 13B-RE použit jako pohonná 
jednotka pro luxusní velké kupé Mazda Cosmo JC v letech 1990-1995. [12] 

2.1.7 13B-MSP RENESIS 

Poslední evolucí motoru 13B byl motor pojmenovaný Renesis. V jeho konstrukci došlo 
ke zcela zásadní změně - přemístění výfukových kanálů z obvodu spalovacích komor do 
bočních stěn, stejně jak jsou umístěny kanály sací. Hlavním důvodem bylo snížení emisí 
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výfukových plynů a zlepšení spotřeby paliva. Díky této úpravě se snížilo překrytí otevřených 
sacích i výfukových kanálů, a také se snížila hlučnost vystupujících výfukových plynů. 
Výfukové kanály se otevíraly později a na delší dobu, což pozitivně ovlivnilo tepelnou 
účinnost motoru. Zároveň tak došlo ke snížení spotřeby paliva i emisí výfukových plynů. 
K řízení zapalování již bylo upuštěno od klasického rozdělovače, stejně jako tomu bylo u 
13B-REW. Použitím nových přepracovaných rotorů došlo k navýšení kompresního poměru 
na 10:1, ke změnám došlo také u těsnících lišt, kde byla přidána navíc jedna další axiální lišta 
pro omezení vnikání výfukových spalin do čerstvé směsi. Motor byl nabízen ve dvou 
provedeních: slabší verze se 4mi sacími kanály, a silnější verze se 6ti sacími kanály, kdy 
přídavné sací kanály fungují na podobném principu jako u starších verzí 13B. Ve slabší verzi 
dosahoval motor maximálního točivého momentu 220Nm při otáčkách 5000 min-1 a 
maximálního výkonu 141kW při otáčkách 7000 min-1. V silnější verzi dosahoval motor 
maximálního točivého momentu 211Nm při otáčkách 5500 min-1 a maximálního výkonu 
170kW při otáčkách 8200 min-1. Motor byl použit pro vůz Mazda RX-8. 

Motor se dočkal také experimentování s použitím vodíku jako paliva. Vyrobené prototypy 
umožňovaly volbu paliva mezi vodíkem a benzínem - instalovány byly dvě oddělené nádrže. 
Vstřikovače vodíku byly umístěny na vrcholu skříně motoru, a vodík byl vstřikován přímo do 
spalovací komory během sací fáze. Wankelův motor představuje pro tento druh paliva výhody 
oproti klasickým spalovacím motorům v podobě delšího trvání každé ze čtyř fází (lepší 
promísení paliva se vzduchem) a nižší teploty spalovací komory na straně sání (menší riziko 
samovznícení). Tyto motory byly instalovány do vozu Mazda RX-8, a pár desítek exemplářů 
skutečně jezdilo po japonských silnicích v rámci programu dlouhodobého pronájmu vozu 
automobilkou. Nevýhodou tohoto druhu pohonu je snížení výkonu a malý dojezd automobilu, 
což lze spolu se zvýšenou cenou považovat za hlavní důvody, proč nedošlo k většímu 
rozšíření motoru s tímto netradičním typem paliva.  

Dlouhá éra produkce motoru 13B skončila 22. června 2012, kdy byl vyroben poslední kus 
[13]. 

 

Obr. 16 Hlavní části motoru 13B-MSP Renesis [14] 
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2.2 HLAVNÍ ČÁSTI MOTORU 13B-T A NÁZVOSLOVÍ  
Pro správnou orientaci v konstrukci Wankelova motoru je zapotřebí jasně stanovit pojmy, o 
kterých bude v následujících kapitolách psáno. Jak již bylo napsáno dříve, motor 13B se 
během své evoluce v některých částech lišil, popsán je tedy konkrétně motor 13B-T, který 
bude použit při návrhu nových sacích kanálů. 

 

Obr. 17 Schematické znázornění hlavních částí motoru 13B-T [15] 
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Skříň motoru - jedná se o hlavní část motoru, v anglickém jazyce zvanou housing, jejím 
materiálem je hliníková slitina, kterou je zalit vnitřní prstenec z železného plechu opatřený 
tvrdochromovou vrstvou pro lepší kluzné vlastnosti a životnost. Umístěn je zde výfukový 
kanál s vloženou ochrannou vložkou (tzv. exhaust sleeve) proti vysokému tepelnému 
namáhání a také jsou zde vyvrtány otvory pro zapalovací svíčky. Pozdější verze měla ještě 
otvor pro umístění čidla klepání motoru. Popisovaný motor má dvě skříně. 

Boční stěna - anglicky zvaná side plate, případně iron, také je hlavní částí motoru, u 13B-T 
jsou celkem 3 boční stěny: přední (front), prostřední (intermediate) a zadní (rear). Prostřední 
boční stěna je nositelkou dvou primárních sacích kanálů (portů), přední a zadní pak každá 
jednoho sekundárního sacího kanálu. Toto je základní rozdíl přeplňovaného 13B oproti 
nepřeplňovanému, u kterého jsou i přední a zadní boční stěny nositeli dvou sacích kanálů.  

Trojboký píst - jeho anglické označení rotor se velmi často používá i v českém jazyce. Jedná 
se o zcela zásadní část motoru, která rozděluje prostor skříně motoru na tři oddělené komory 
díky těsnění, která jsou umístěna v drážkách vyfrézovaných do rotoru. Jeden rotor patří jedné 
skříni motoru, nepoužívá se však označení dvouskříňový, ale dvourotorový motor. Materiál 
rotorů je litina, ve které je na dvanácti malých čepech umístěno vnitřní ozubení z oceli. Do 
rotoru je ještě zalisováno kluzné ložisko, kterým prochází excentrický hřídel. 

Excentrický hřídel - ekvivalent klikového hřídele, v angličtině označovaný jako eshaft. 
Použitým materiálem je ocel, hřídel obsahuje vývrty pro vedení oleje a také ventil pro obtok 
oleje - tzv. thermal bypass pellet. Přenáší točivý moment motoru, uložen je dvakrát v kluzném 
ložisku. 

Nehybné vodící ozubení - tzv. stationary gear, je připevněno šesti šrouby v přední a zadní 
boční stěně motoru a vede rotor při jeho pohybu ve skříni motoru. Nedochází přes něj 
k žádnému přenosu točivého momentu, slouží pouze ke zmíněnému vedení pohybu. Zároveň 
je do něj zalisováno kluzné ložisko, ve kterém je uložen excentrický hřídel.  

Vodní těsnění - je použito vždy mezi skříní motoru a boční stěnou, vnitřní zamezuje pronikání 
chladicí kapaliny do spalovacích komor, vnější zabraňuje úniku chladicí kapaliny ven 
z motoru. Tvarem je obdélníkového profilu, důležitá je jeho správná instalace do vyfrézované 
drážky v boční stěně. 

Středící čepy - tzv. dowel pins, slouží ke správnému zapozicování skříně motoru a boční 
stěny, použity jsou čtyři kusy. 

Přední kryt motoru - anglicky front cover, chrání olejové čerpadlo umístěné na přední boční 
stěně a vývažek na excentrickém hřídeli. Zároveň nese snímač otáček motoru, ozubené kolo 
pro pohon čerpadla pro přimazávání radiálních těsnících lišt rotoru a olejový tlakový ventil. 

Rotorová těsnění - radiální těsnící lišta (anglicky apex seal) 

       - axiální těsnící lišta (side seal)  

       - rohové těsnění (corner seal) 

       - olejové těsněné (oil seal) 

Všechna těsnění mají svou vyfrézovanou drážku v rotoru a jsou přitlačována příslušným 
pružným prvkem. Jejich společným účelem je utěsnění spalovací komory proti únikům 
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komprese případně proti únikům nadměrného množství oleje do spalovací komory. Pro lepší 
orientaci jsou jednotlivá těsnění označena na Obr. 18: 

 

Obr. 18 Jednotlivé prvky rotoru [16] 

Olejová vana - anglicky oil pan, slouží stejně jako u klasického pístového motoru jako 
zásobník oleje pro mazání ložisek a všech ostatních potřebných komponent. Umístěná je také 
ve spodní části motoru, přestože je rotující excentrický hřídel ve zcela odděleném prostoru. 
Olej se do olejové vany vrací převážně přes otvory v bočních stěnách motoru. 

Olejové čerpadlo - je připevněno na vnější straně přední boční stěny, jeho ozubené kolo je 
poháněno přes jednořadý řetěz od pastorku nasazeného na excentrickém hřídeli. Čerpadlo je 
trochoidního typu. 

Skrz skříně motoru a boční stěny prochází celkem 18 dlouhých šroubů, které jsou utahovány 
v přesně daném pořadí na předepsané momenty, spojující celý motor v jeden celek. 

 



BRNO 2017 

 

30 
 

SACÍ KANÁLY A JEJICH NÁVRH 

3 SACÍ KANÁLY A JEJICH NÁVRH  
3.1 SOUČASNÁ ŘEŠENÍ 
Z informací získaných v kapitole 1 a 2 je patrné, že do sériově vyráběných motorů Wankelova 
typu pronikla pouze dvě řešení umístění sacích a výfukových kanálů: kanály obvodové (tzv. 
peripheral ports) umístěné ve skříni motoru, a kanály boční (tzv. side ports) umístěné 
v bočních stěnách motoru (kombinaci obou typů kanál neuvažuji za odlišné řešení). Zároveň 
je možné sledovat trend vývoje od obvodových kanálů směrem k bočním, a to nejen u sacích 
kanálů, ale u posledního motoru Renesis také u kanálů výfukových.  

Průběh otevření obvodového kanálu oproti bočnímu je odlišný. Otevírání kanálu je prudké a 
rychlé, následuje dlouhá doba, po kterou je kanál otevřen na svůj maximální průtočný průřez, 
a následně je průběh zakončen stejně rychlým a prudkým zavřením, jako tomu bylo při 
otevírání. Otevírání a zavírání kanálu je řízeno přecházející radiální lištou, možnosti časování 
kanálu jsou tedy velmi omezené, prakticky dané pouze volbou umístění kanálu při návrhu 
motoru. V této fázi jsou pak dalším omezením umístěné spojovací šrouby procházející celým 
motorem.  

Motor s obvodovými kanály pro výfuk a sání pak typicky trpí velkým překrytím otevření 
obou kanálů, což způsobuje nestabilní chod v nízkých otáčkách vyžadující vysoké volnoběžné 
otáčky, nepříznivou spotřebu paliva a vysoké emise škodlivin ve výfukových plynech. 
Maximální točivý moment nastává ve vyšších otáčkách, stejně jako maximální výkon. Tyto 
aspekty jsou nevhodné pro používání u běžných sériově vyráběných automobilů, proto byly 
sací kanály pro produkční vozy přemístěny do boční stěny motoru. Z důvodů zpřísňujících se 
emisních norem a také požadavků na spotřebu paliva byly v poslední generaci motoru 13B 
Renesis přesunuty i výfukové kanály do boční stěny motoru, čímž se povedlo zcela 
eliminovat překrytí otevření sacích a výfukových kanálů. Nevýhodou tohoto řešení však byl 
vznik problémů s usazováním uhlíkových nánosů (zakarbonování) ve výfukovém kanálu.  

Odlišná situace ovšem nastává v oblasti motorsportu, zde se naplno projevují výhody 
obvodových kanálů oproti bočním. Nasávaný vzduch proudí výrazně přímější cestou (u 
bočních kanálů musí těsně před vstupem do spalovací komory změnit svůj směr proudění o 
90°), což má pozitivní vliv na plnící účinnost a koeficient průtoku kanálu, zároveň průřez 
kanálu je větší než u bočních kanálů a je naplno otevřen po výrazně delší dobu, což umožňuje 
nasátí většího množství paliva a dosažení vyššího výkonu motoru. Emisní limity nejsou v této 
oblasti významné, a spotřeba paliva hraje také méně významnou roli, přestože své 
opodstatnění především ve vytrvalostních závodech má. 

 

Obr. 19 Ukázka bočních (vlevo) a obvodových (vpravo) sacích kanálů [17] 
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3.2 MOŽNOSTI ÚPRAVY BOČNÍCH KANÁLŮ 
Jelikož se současné Wankelovy motory Mazda s obvodovými sacími kanály vyskytovaly 
pouze u závodních speciálů nejvyšších automobilových soutěží, je téměř nemožné získat 
takový motor. Návrh nových obvodových kanálů by tedy zůstal pouze v teoretické rovině a u 
počítačového modelu s nízkou pravděpodobností použitelnosti v praxi. Přestavba běžného 
produkčního motoru využívajícího bočních sacích kanálů na motor s obvodovými kanály je 
možná, avšak technologicky či finančně značně náročná. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto 
vycházet při návrhu nových sacích kanálů z běžného produkčního motoru 13B-T s bočními 
kanály, snadno dostupného ve voze Mazda RX-7 druhé generace. Zajímavou možností úpravy 
sériového bočního kanálu je metoda ubírání materiálu pomocí mini brusky za účelem zvětšení 
průtočného průřezu kanálu, obecně známá pod pojmem portování. Není překvapením, že svůj 
původ má portování v motorsportu. Některé automobilové soutěže, ve kterých závodní týmy 
používaly vozy s Wankelovým motorem, měly v pravidlech stanovenu podmínku používání 
produkčních motorů, případně značně omezený rozsah povolených úprav na motoru. 
Portování stávajícího motoru bylo tedy jednou z nejefektivnějších cest za účelem zvýšení 
výkonu, a postupem času si našlo svou cestu také mezi úpravce běžných vozů a automobilové 
entuziasty. 

3.2.1 TVAR SACÍHO KANÁLU  

Dříve, než budou popsány obvyklé způsoby úpravy kanálu, je potřeba popsat samotný sací 
kanál. Bohužel v tomto případě neexistuje žádné odborné pevně stanovené názvosloví, proto 
je nutné přistoupit k volnějšímu popisu. 

 

Obr. 20 Boční sací kanál motoru 13B-T 

Strana a bude nazývána vnější stranou sacího kanálu, protože je nejblíže k vnějšímu 
ohraničení spalovací komory trochoidou skříně motoru (trochoida částečně určuje její tvar). 
Obdobně stranu b označím jako vnitřní stranu kanálu, její tvar limituje cesta olejového těsnění 
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při pohybu rotoru. Jako dolní vrchol kanálu bude označována oblast c, zatímco d bude 
nazývána horní stranou. 

3.2.2 LIMITUJÍCÍ FAKTORY ÚPRAV SACÍHO KANÁLU  

Podstatou portování je ubírání materiálu na sériové boční stěně motoru s cílem vybroušení 
neopracovaného odlitku kanálu do hladka a zvětšení jeho průtočného průřezu. Materiál však 
nelze ubírat zcela libovolně, platí zde pravidla vycházející ze znalosti konstrukce motoru, jejíž 
nedodržení může vést ke zcela fatálnímu poškození motoru. Mezi nejdůležitější limitující 
faktory portování patří následující omezení: 

1. U vnější strany kanálu musí být zachováno dostatek materiálu umožňujícího pohyb 
rohového těsnění rotoru, v opačném případě nastane propadnutí rohového těsnění do sacího 
kanálu a ztráta funkce těsnění, případně zablokování mezi rotorem a bočním kanálem. 

 

Obr. 21 Přechod rohového těsnění okolo sacího kanálu 

2. Vnitřní strana kanálu je dána křivkou ohraničující pohyb olejového těsnění, za kterou by 
neměl být odebírán materiál, pokud má být zajištěna správná funkce olejového těsnění. 
Vyšrafovaná plocha na Obr. 22 znázorňuje oblasti pohybu olejového těsnění.   

 

Obr. 22 Boční stěna motoru s vyznačenou trasou olejového těsnění rotoru [15] 

3. Posouvání horní strany, zde značené d výše je preferováno, avšak pozornost musí být 
věnována vodním kanálům v této oblasti, jejichž stěna nesmí být narušena. 
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3.2.3 OBVYKLÉ TYPY PORTOVÁNÍ  

V této podkapitole budou popsány odlišné druhy portování obvykle praktikované úpravci 
motorů, v pořadí od decentních po radikální úpravy. Při úpravách je nutné pamatovat na 
způsob, jakým jsou sací kanály otevírány a zavírány - odebíráním materiálu na vstupu kanálu 
do spalovací komory se nemění pouze průtočná plocha, ale také časování kanálu! Laickým 
pohledem by se pravděpodobně pozorovatel domníval, že sací kanál se otevírá u dolního 
vrcholu kanálu (oblast c), při pozornějším pohledu na pohyb rotoru je však patrné, že 
k otevírání kanálu dochází u vnější strany kanálu. Způsob, jakým ovlivní jiný tvar kanálu 
v této oblasti časování je pro názornost ukázáno na Obr. 23, na kterém je znázorněno 
porovnání sacího kanálu motoru 13B-DEI a motoru 13B-MSP Renesis. 

 

Obr. 23 Porovnání časování primárního kanálu motorů 13B-DEI a 13B-Renesis [18] 

Protože neexistuje české názvosloví pro dále popsané úpravy, bude použito anglických 
výrazů, kterými bývají obvykle označovány. Chybějící názvosloví může být i následkem 
faktu, že tyto úpravy nejsou v Česku obvykle příliš praktikovány.   

Street port - jedná se o základní úpravu spočívající především ve vybroušení hrubé struktury 
povrchu sacího kanálu, vzniklé následkem výrobního procesu odléváním, a zároveň rozšíření 
oblastí a, b a d směrem k jejich limitům popsaným v předešlé podkapitole. Radikálnost této 
úpravy záleží právě na přiblížení se k těmto limitům. Samotné důsledné opracování povrchu 
celého kanálu, provedené na všech kanálech, může přinést zlepšení maximálního průtoku 
nasávané směsi o přibližně 4% (dle provedeného měření průtoku vzduchu kanálem). Obr.24 
znázorňuje rozdíl neupraveného a upraveného kanálu bez zásahu do jeho časování. 

 

Obr. 24 Odstranění hrubé struktury povrchu vzniklé odléváním 
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Bridge port - název vznikl podle anglického výrazu pro most „bridge“ podle přemostění, které 
je při této úpravě ponecháno pro zajištění podpory rohového těsnění při pohybu rotoru. 
Obsahuje stejné úpravy jako street port, pouze v oblasti a je ponecháno více materiálu než by 
tomu bylo v případě maximálního street portu, protože je materiál odebírán také vně trasy 
rohového těsnění a musí být zajištěna stabilita tohoto těsnění při pohybu oblastí sacího 
kanálu. Prakticky je materiál navíc odebírán přímo na trochoidě ohraničující spalovací 
komoru, vše s cílem maximalizace průřezu vstupu sacího kanálu do spalovací komory. Pro 
odstranění překážek proudící směsi je obvykle mírně zabroušena také skříň motoru v místě 
nově vzniklého kanálu.  

Při této úpravě je nutné nezasáhnout do vyfrézované drážky pro vnitřní vodní těsnění, což by 
mělo za následek únik chladicí kapaliny do spalovací komory. Pokud je bridge port proveden 
pouze na sekundárních kanálech, označuje se jako half bridge port (poloviční bridgeport), 
pokud je proveden u motoru se šesti sacími kanály pouze na přídavných kanálech, nazývá se 
auxiliary bridge port, a pokud je proveden na všech sacích kanálech, nese pojmenování full 
bridge port (úplný bridge port).  

 

Obr. 25 Příklad různých druhů úpravy bridge port [19],[20],[21] 

Je zapotřebí pamatovat na fakt, že jakýkoli provedený bridge port má velmi radikální vliv na 
časování daného kanálu. Kanál se začne otevírat výrazně dříve (v praxi zcela běžně o 120° 
natočení excentrického hřídele dříve) než je tomu v sérii, což má za následek rapidní nárůst 
doby překrytí otevření sacího a výfukového kanálu (overlap). Následkem toho je značně 
nestabilní chod motoru v nízkých otáčkách způsobující potřebu nastavení výrazně vyšších 
volnoběžných otáček (běžně 1500-1800 min-1) a celkový posun pracovních otáček a 
maximálního výkonu do vyšších otáček. Zároveň je vlivem profukování výfukových spalin do 
sání zvukový projev motoru hlučnější. Dobře provedená úprava však přináší možnost 
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provozování motoru ve vyšších otáčkách, do kterých se posouvá maximum křivky točivého 
momentu, a ve kterých dochází ke znatelnému nárůstu výkonu, naopak v nízkých otáčkách je 
obvyklý úbytek točivého momentu motoru. 

Monster J-port - je extrémní úprava bočního sacího kanálu přijatelná pouze pro ryze závodní 
motory. Právě tato úprava má svůj původ v obcházení pravidel motorsportových soutěží 
zakazujících použití obvodových sacích kanálů. Stejně jako u bridge portu je ponechán 
materiál pro podporu rohového těsnění při jeho pohybu, ovšem kanál je na vnější straně 
protažen za hranici vnitřního vodního těsnění, navíc zasahuje až do chladicího kanálu boční 
stěny. Proto je nutné zaslepení tohoto chladícího kanálu a odlišný způsob utěsnění motoru od 
chladicí kapaliny. Tyto úpravy způsobují velmi krátkou životnost motoru a prakticky 
nemožné provozování v nízkém a středním pásu pracovních otáček. Spotřeba paliva narůstá 
do zcela nepřijatelných hodnot pro běžný provoz. Nutná je také úprava skříně motoru, jak je 
ukázáno na Obr. 26: 

 

Obr. 26 Monster J-port úprava [22] 

Touto úpravou je motor posunut k maximu dosažitelného výkonu samotného motoru, další 
zvyšování výkonu je možné (pokud již nebylo provedeno souběžně) pouze použitím jiného 
paliva, systému vstřikování oxidu dusného nebo přeplňováním, případně přestavěním motoru 
pro použití obvodových sacích kanálů. 

Poslední úpravou, kterou však ze své podstaty nelze považovat za úpravu bočních kanálů 
(proto je zmíněna pouze okrajově), je peripheral port - zaslepení aktuálních bočních kanálů 
plnivem na bázi epoxidu, a následné vyříznutí nových obvodových kanálů do skříně motoru. 
Pokud zůstanou původní kanály nezaslepeny, bývá typicky vyříznut nový obvodový kanál o 
menším průřezu, a kanály jsou využity všechny. Taková úprava se následně nazývá semi 
peripheral port. Výhody a nevýhody použití obvodového kanálu byly již popsány 
v podkapitole 3.1. 
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3.3 NÁVRH NOVÝCH SACÍCH KANÁL Ů 
Jak již bylo popsáno dříve, odlišné typy kanálů jsou vhodné pro odlišné použití motoru. V 
případě tohoto návrhu je cílem zvýšení výkonnostních parametrů pro zamýšlené využití 
motoru ve sportovním voze určeném pro amatérské závody a hobby jízdy na závodním 
okruhu. Z tohoto důvodu je možné přijmout zhoršení stability projevu a výkonových 
parametrů motoru v nízkých otáčkách, a zaměřit snahy na užší využitelné spektrum položené 
ve vyšších otáčkách. Po předešlé rešerši sacích kanálů Wankelova motoru byla pro návrh 
nových kanálů zvolena varianta vycházející z úprav popsaných jako street port a half bridge 
port. Jako základ pro návrh byly nejprve vytvořeny aktuální sací kanály podle skutečného 
motoru.  

3.3.1 UMÍSTĚNÍ KANÁL Ů 

Pro správné umístění sacích kanálů je důležité porozumění pohybu rotoru ve skříni motoru. 
Wankelův motor patří do skupiny motorů s krouživým pohybem pístu (laické označení 
rotační motor není zcela přesné), který se skládá ze dvou prostých rotačních pohybů. Hybná 
kružnice, které náleží píst a jeho součásti, se odvaluje po kružnici nehybné. Konstrukčně je 
odvalování zajištěno nehybným vnějším ozubením (stationary gear) připevněným na boční 
skříni motoru a vnitřním ozubením v pístu. Vrchol trojbokého pístu během odvalování opíše 
křivku, která určí vnitřní profil skříně motoru (pokud bychom měli být zcela přesní, opíše 
křivku vrchol radiální těsnící lišty, zde však prozatím uvažujeme zjednodušený model rotoru 
bez těsnících lišt). Tato křivka se nazývá u motorů s krouživým pohybem pístu trochoidou. Je 
zřejmé, že tvar a velikost trochoidy je závislý pouze na poloměru obou kružnic a vzdálenosti 
vrcholu pístu (těsnící lišty) od jeho středu.  

 

Obr. 27 Vznik trochoidy Wanelova motoru [23] 

U Wankelova motoru jsou poloměry kružnic vždy v poměru 2:3. Pro rotační motory 
s krouživým pohybem pístu všeobecně jsou možné i jiné poměry poloměrů kružnic, avšak 
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především z důvodů kompresního poměru a výkyvu pístu při jeho pohybu je poměr 2:3 
nejvhodnější [24]. Vzdálenost středů obou kružnic udává excentricita e. Pokud se zaměříme 
na poměr vzdálenosti vrcholu pístu od jeho středu, označovaném jako délku ramene a, 
vzhledem k velikosti excentricity, získáváme charakteristický parametr λ: 

               (1) 

Hodnota parametru λ ovlivňuje tvar trochoidy, avšak s jeho rostoucí hodnotou narůstá také 
střední pístová rychlost přepočítaná pro Wankelův motor, proto se v praxi používá hodnota λ 
v rozmezí 6 až 8. Z údajů v kapitole 1 si lze povšimnout, že všechny motory Mazda, 
s výjimkou prvního zkoumaného prototypu a jediného motoru 13A pro vůz s pohonem 
předních kol, mají kompromisní hodnotu λ=7. 

 

Obr. 28 Vliv parametru λ na tvar trochoidy[15] 

Poloha sacího kanálu vůči trochoidě skříně motoru byla nejprve přenesena obyčejnou tužkou 
ze skutečného motoru na list papíru. Následně bylo využito znalosti Wankelova motoru o 
symetrii trochoidy ve dvou na sebe kolmých osách a zavedení těchto os. Pro překontrolování 
posloužilo, že délka velké a malé osy trochoidy odpovídá rovnicím: [15] 

              (2) 

Po zavedení souřadného systému bylo možné stanovit přesně polohu sériového sacího kanálu 
vůči oběma osám. Následně byla na počítači v parametrickém 3D modeláři Creo 2.0 
vytvořena trochoida podle vztahů popisujících polohu libovolného bodu na trochoidě: [15]  

            (3) 

Pomocí odměřených vzdáleností od souřadného systému byl umístěn sací kanál. Tento postup 
byl proveden dvakrát - pro primární a pro sekundární kanály, které se liší svou velikostí.   

Vytvořená trochoida stanovila pomyslné ohraničení, ve skutečnosti dané skříní motoru. 
Dalším krokem bylo vytvoření dvou vzájemně odvalujících se kružnic představujících vnitřní 
ozubení rotoru a nehybné ozubení (stationary gear). Zavedena byla úsečka představující 
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excentricitu hřídele e, opisující kružnici, na které je úsečka, udávající délku ramene a. 
Následně byly přidány vazby, udržující stálý poměr 2:3 mezi úhly obou úseček vůči ose 
souřadného systému, typický pro trochoidu Wankelova motoru. Posledním krokem přípravy 
3D modelu bylo přidání tělesa představujícího rotor. Podle zjištěných dat, později popsaných 
v kapitole 4.1.2, byl profil rotoru nahrazen úsečí kruhu o poloměru 195mm. 

Následoval samotný návrh tvaru nových sekundárních kanálů modifikací původních 
sériových kanálů podle znalostí omezení kanálu, uvedených v kapitole 3.2.2. Vytvořeny byly 
čtyři koncepty, které budou dále zkoumány. Podle velikosti celkové plochy budou tyto 
koncepty dále označovány jako „základní“, „malý“, „střední“ a „velký“. Velikost 
maximálního průřezu při plném otevření každého kanálu byla poznamenána, jak je zachyceno 
na Obr. 29: 

 

Obr. 29 Čtyři nové koncepty sacích kanálů 

Sériové sací kanály mají maximální průřez 617,7 mm2 primární, a 987,5 mm2 sekundární. 

 

3.3.2 OKAMŽITÝ PRŮŘEZ SACÍCH KANÁL Ů 

Pouhá hodnota maximálního průřezu kanálu je pro tvorbu výpočtového modelu motoru zcela 
nedostatečná, nutné je znát velikost průřezu při různém natočení rotoru vůči skříni motoru. 
Pro tento účel byl opět využit 3D modelář Creo 2.0. Připravený model posloužil pro 
provedení citlivostní analýzy (Sensitivity analysis) pro zjištění průřezu sacího kanálu při 
daném natočení rotoru. Sací kanál reprezentovala jeho plocha, pro kterou bylo zavedeno 
měření (Measure). Dále byly zadány okrajové podmínky pro úhel θ mezi úsečkou e, a osou x 
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souřadného systému, spolu s krokem po jednom stupni. Se změnou úhlu θ doházelo ke změně 
polohy rotoru, který při svém pohybu zakrýval a odkrýval plochu sacího kanálu. Citlivostní 
analýza byla nastavena pro zápis okamžité hodnoty měření plochy sacího kanálu při 
okamžitém úhlu θ, měnícím se v rozmezí okrajových podmínek. Pro zajištění správnosti 
výsledků pro jednu spalovací komoru byl trojboký píst nahrazen celým kruhem, doplňujícím 
kruhovou úseč mezi vrcholy rotoru, takže nemohlo dojít k situaci, při které je sací kanál 
v jedné komoře zakryt rotorem, ale ve druhé se již otevírá, což by vedlo k nesprávné velikosti 
naměřené plochy.  

Citlivostní analýza byla provedena pro všechny zkoumané kanály a výsledné hodnoty byly 
následně vyexportovány do programu Microsoft Excel. Tabulka hodnot je uvedena v příloze 
1. Výsledky potvrzují, že při provedení jakékoli modifikace sacího kanálu úpravou bridge 
port skutečně dojde k výrazně dřívějšímu otevření kanálu, což má za následek nárůst doby 
překrytí otevření sacích a výfukových kanálů.   

 

 

Obr. 30 Připravený model pro citlivostní analýzu programu Creo 2.0 

Časování kanálů bylo následně zpětně porovnáno se známými hodnotami z dostupné 
literatury pro ověření správnosti postupu provedené analýzy. Shoda časování s odchylkou 
pouze v řádu jednotek stupňů oproti komerčně prodávaným šablonám pro portování motoru 
dokládá správný postup provedené analýzy.   
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4 POROVNÁNÍ NOVÝCH KONCEPTŮ SACÍCH KANÁL Ů 
Hlavním cílem návrhu nových sacích kanálů je zvýšení výkonových charakteristik motoru. 
Větší množství vzduchu přivedeného do spalovací komory umožňuje spálení většího 
množství paliva, čímž se zvětší množství chemické energie, přeměněné spalováním na energii 
mechanickou. Změna geometrie kanálu, struktura povrchu a překážky (u klasického 
spalovacího motoru např. ventily) způsobují ztráty v proudění vzduchu, což má za následek 
menší množství vzduchu dopraveného do spalovací komory. Pro zjištění charakteristiky 
proudění vzduchu sacími kanály jsem provedl měření průtoku vzduchu při konstantním 
tlakovém spádu na měřicím přístroji SuperFlow SF-260. 

 

Obr. 31 Měřicí přístroj SuperFlow SF-260 v laboratoři C3 FSI ÚADI 

 

4.1 PŘÍPRAVA MĚŘENÍ 
Pro měření kromě samotného měřicího přístroje doplněného o řídicí člen FlowCom posloužila 
boční stěna motoru 13B-T (S4) a prvek představující rotor, který při svém pohybu odkrývá a 
zakrývá sací kanál. Tato pomůcka byla zhotovena z tvrdé průhledné fólie, na kterou byl 
položen skutečný rotor, jehož profil byl na fólii obkreslen, a následně vystřihnut. Pro 
zjednodušení tvaru nebyly uvažovány radiální lišty ve vrcholech rotoru, které během pohybu 
rotoru v malém rozsahu mění svou polohu. Následně byly na boční stěnu motoru vyznačeny 
lihovým fixem zkoumané polohy rotoru (jeho vrcholů). Přesnost umístění rotoru je důležitá 
pro správné výsledky měření, proto je výhodné použití průhledné fólie. Pro zajištění 
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dostatečné tuhosti byl navíc z plátu plechu o tloušťce 0,8 mm vystřihnut část profilu rotoru, 
který byl vždy umisťován do oblasti překrytí sacího kanálu rotorem. Zkoumané polohy 
natočení rotoru vůči skříni motoru po dosažení krajní polohy rotoru udává tabulka Tab. 4- 1: 

 

Tab. 4- 1 Polohy pístu při měření 

Pro utěsnění prostoru mezi měřicím přístrojem a boční stěnou motoru byla připravena 
plastická hmota a gumový plát s vystřiženým kruhovým otvorem, pro přitlačení posloužily 
dílenské svorky. Pro zafixování členu rotoru k boční stěně motoru byla použita lepicí páska 
z důvodu snadného a rychlého odstranění a umístění do nové polohy.    

    

4.2 PRŮBĚH MĚŘENÍ 
Po zapnutí přístroje bylo nejprve zapotřebí provést kontrolu správné kalibrace přístroje. Ta se 
provádí pomocí kontrolních desek s kruhovým otvorem o definovaném průměru, dodaných 
výrobcem, a kontroly průtoku vzduchu při požadovaném tlakovém spádu. Následně proběhla 
ještě kontrola těsnosti zařízení, a přístroj byl připraven k použití. Uživatel nejprve nastaví na 
kontrolním panelu požadovaný směr proudění vzduchu - přístroj může vzduch nasávat, nebo 
vyfukovat. V tomto případě je simulováno nasávání směsi do spalovací komory přes sací 
kanál, boční stěna motoru s prvkem rotoru v dané pozici byla připevněna svou plochou 
stranou dílenskými svorkami k pracovní ploše přístroje, tak jak je patrné na Obr. 31, proto 
jsem zvolil nasávání vzduchu. Následně uživatel nastaví požadovaný tlakový spád. Principem 
činnosti přístroje je udržování tohoto zvoleného tlakového spádu, při kterém přístroj měří 
průtok vzduchu v litrech za sekundu. Okamžitá hodnota průtoku je zobrazována na displeji 
řídicího členu. 

Měření bylo provedeno celkem pro šest variant sacího kanálu, vždy v osmi pozicích dle Tab. 
4- 1, pokaždé se třemi opakováními, ze kterých byla stanovena průměrná hodnota, celkově 
tedy proběhlo 144 měření. Člen představující rotor byl vždy zafixován do požadované pozice 
na boční stěně motoru, ta byla připevněna svorkami k pracovní ploše, bylo provedeno měření, 
boční stěna sundána, nastavena nová pozice, a celý postup znovu opakován. Po změření všech 
bodů dané varianty byla boční stěna portováním změněna na následující variantu, měření bylo 
proto provedeno v pevně stanoveném pořadí, protože zpětná úprava boční stěny není možná. 

Varianty sacího kanálu: 

- „stock“ je původní kanál bez jakékoli úpravy 

- „hladký“ má pouze vybroušenu hrubou strukturu povrchu bez jakéhokoli zásahu do časování 

- „základní“ představuje první variantu návrhu s rozšířeným průřezem hladkého kanálu 

- „malý“ přidává navíc druhou vyříznutou plochu dle druhého návrhu 

- „střední“ přináší rozšíření přidané plochy dle třetího návrhu   

- „velký“ je poslední návrhovou variantou s největší průtočnou plochou 
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Laboratorní podmínky měření: 

Tlak vzduchu: 100kPa 

Vlhkost vzduchu: 38% 

Teplota: z důvodu mnoha opakování měření se měnila, proto byla zaznamenána vícekrát 

 

Tab. 4- 2 Teplota během měření 

Tlakový spád: 2,5kPa 

 

4.3 VÝSLEDKY MĚŘENÍ 
Naměřené hodnoty jsou pro přehlednost uvedeny v Tab. 4- 3. Z důvodu velkého počtu měření 
jsou uvedené hodnoty již průměrnou hodnotou ze tří zaznamenaných hodnot, ve všech 
případech byly zaznamenány odchylky pouze v řádu jedné desetiny. Lze si povšimnout, že při 
natočení rotoru 10° dosahuje upravená varianta „základní“ nižšího průtoku vzduchu, než je 
tomu u původního sériového kanálu. Tato skutečnost je přisuzována pravděpodobné chybě při 
měření, kdy při instalaci boční stěny k pracovní ploše měřicího zařízení mohlo dojít 
k mírnému sklouznutí prvku rotoru a následnému ovlivnění výsledků. Průtočná plocha je 
v této poloze velmi malá, proto může i drobný posun způsobit ovlivnění naměřené hodnoty. 

 

Natočení Stock Hladký Základní Malý Střední Velký 
[°] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] 

0 0 0 0 6,8 9 11,7 
10 5 5,1 4,4 10,3 14,2 17 
15 8,1 13,2 13,1 20,1 21,5 20,5 
20 18,8 19,2 22,6 30 32,1 36,1 
25 29 28,7 31,6 39,4 43,5 43,3 
30 36,6 34,5 39,5 45,2 46,2 48,6 
35 42,4 43,1 45,1 49,5 51,1 52,8 
40 44,2 45,9 50,5 51,2 53,3 54,1 

Tab. 4- 3 Naměřené hodnoty 

Pro lepší názornost vlivu úprav sacího kanálu na dosažitelný průtok vzduchu je v Tab. 4- 4 
procentuálně uvedena velikost průtoku vzduchu při dané variantě sacího kanálu ve srovnání 
se sériovým provedením. Maximální průtok vzduchu navýšený o 15, 20, či 22% jsou velmi 
dobré výsledky nově navrhnutých kanálů, ještě lepší je však samotný průběh během otevírání 
kanálu, při kterém je dosahováno nárůstu průtoku v desítkách procent oproti původní 
konstrukci. 
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Natočení Hladký Základní Malý  Střední Velký 
[°] % % % % % 

0 x x x x x 
10 102,00 88,00 206,00 284,00 340,00 
15 162,96 161,73 248,15 265,43 253,09 
20 102,13 120,21 159,57 170,74 192,02 
25 98,97 108,97 135,86 150,00 149,31 
30 94,26 107,92 123,50 126,23 132,79 
35 101,65 106,37 116,75 120,52 124,53 
40 103,85 114,25 115,84 120,59 122,40 

Tab. 4- 4 Procentuální vyjádření průtoku oproti sériovému kanálu 

Pro doplnění přikládám ještě grafické vyobrazení průtoku jednotlivých variant: 

 

 

Graf 1: Průtok vzduchu jednotlivých variant sacích kanálů
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5 PŘÍPRAVA VSTUPNÍCH DAT VÝPOČTOVÉHO MODELU 
Při rozhodování nad vhodným programem pro sestavení výpočtového modelu pro predikci 
chování motoru s upravenými sacími kanály byl vybrán výpočtový program Lotus Engine 
simulation vytvořený britskými inženýry a programátory firmy Lotus Engineering Software. 
Na trhu existují i modernější a vyspělejší počítačové programy, jako například software GT 
Power, problémem je však jejich dostupnost, a například u konkrétně zmíněného GT Power 
velká náročnost na vstupní parametry, které není možné ve školních podmínkách změřit a 
správně stanovit, tudíž by jejich neznalost vedla k výrazně zkresleným výsledkům. Program 
Lotus nabízí databáze a modely (jako například model hoření či třecích ztrát) vycházející 
z mnohaletých zkušeností s testováním sportovních motorů, proto je jeho použití vhodnější. 

Jelikož simulační program nenabízí možnost volby motoru s krouživým pohybem pístu 
namísto tradičního motoru s vratným pohybem pístu, je nutné některá data zadat ručně 
externě přímo do zdrojového souboru simulačního programu. Získání potřebných dat pro 
vstupní hodnoty simulačního programu je popsáno v následujících podkapitolách. 

 

5.1 OKAMŽITÝ OBJEM SPALOVACÍHO PROSTORU  
Prvním zcela nezbytným vstupem pro simulace v programu Lotus je určení objemu spalovací 
komory pro každý úhel natočení klikového, v tomto případě excentrického hřídele. Pro tyto 
účely poslouží rozdělení spalovací komory na jednotlivé části, analytické vzorce popisující 
polohu bodu na křivce tvořící vnitřní profil skříně Wankelova motoru a empirické měření. 

Při stanovování okamžitého objemu spalovací komory se nejprve omezíme do 2D a na jednu 
spalovací komoru. Na Obr. 32 je naznačen vnitřní profil skříně motoru daný trochoidou a 
trojboký píst, který se skříně motoru dotýká v bodech A, B a C. V praxi se skříně motoru 
nedotýká samotný píst, ale radiální těsnící lišta umístěná ve vrcholech pístu, ovšem pro 
výpočet je tento rozdíl zcela zanedbatelný, proto je uvažován zjednodušený případ.  

 

Obr. 32 Základní rozdělení ploch[15] 

Plocha mezi body A, B a vnitřním profilem skříně motoru je dána rovnicí:  
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       (4) 

kde αP odpovídá úhlu natočení pístu (rotoru). Od plochy S je následně zapotřebí odečíst 
plochu S4 odpovídající obrysové křivce profilu rotoru a spojnici bodů A a B. Teoretická 
obrysová křivka profilu rotoru je dána vnitřní obalovou křivkou vnitřního profilu skříně. Tuto 
křivku lze nahradit kruhovým obloukem, jehož poloměr stanovuje vztah:  

              (5) 

Rozdíl plochy ohraničené teoretickou křivkou a kruhovým obloukem byl prozkoumán a 
vypočítán, při náhradě kruhovým obloukem je plocha o přibližně 5,6% menší oproti 
teoretickému profilu [15]. Použít pro výpočet plochy S4 ohraničení kruhovým obloukem a 
následně plochu navýšit o 5,6% pro přiblížení se ohraničení teoretickou křivkou by však bylo 
chybné. Při zkoumání skutečného profilu pístu pomocí 3D snímkování a následného 
porovnání s profilem kruhového oblouku bylo objeveno, že v praxi se profil pístu přibližuje 
mnohem více profilu danému kruhovým obloukem, nikoli profilu teoretickému. Vysvětlení 
této skutečnosti je zřejmé - teoretický profil určuje hraniční profil pístu, kdy nedojde k dotyku 
rotoru se skříní motoru. Z důvodů teplotní roztažnosti a předcházení nebezpečí zadření se 
používá profil s vůlí mezi rotorem a skříní motoru. Rozdíl mezi plochou ohraničenou 
skutečným profilem a profilem kruhového oblouku byl určen pomocí výpočtového programu, 
a činí 0,3881%, což je přijatelná odchylka pro použití kruhového oblouku.   

 

Obr. 33 Porovnání kruhového a teoretického profilu pístu [15] 

V praxi je možné se setkat u vysoce upravovaných motorů s dodatečným obráběním čelní 
plochy rotorů pro maximální zvýšení bezpečnosti motoru proti kolizi pístu se spalovací 
komorou, jak je ukázáno na Obr. 34:  
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Obr. 34 Obrobené čelní plochy rotorů [25] 

Výsledná rovnice plochy mezi skříní motoru a rotorem má tedy tvar: 

                     (6) 

Objem spalovací komory odpovídá ploše S vynásobené šířkou komory hP, avšak pro úplnost a 
správnost je ještě zapotřebí započítat vybrání v pístu Vp, které je zásadním faktorem při volbě 
kompresního poměru motoru. Vzhledem k nepravidelnosti vybrání byl jeho objem stanoven 
experimentálně Vp = 37,5 cm3. Výsledná rovnice popisující objem spalovací komory má 
následně tvar: 

(7) 

Okamžitá hodnota objemu jedné spalovací komory je pak kosinovou funkcí úhlu natočení 
rotoru, analogicky jako je tomu u klasického pístového spalovacího motoru. U Wankelova 
motoru se nepoužívají pojmy horní a dolní úvrať pístu, protože nedochází ke změně směru 
pohybu pístu, namísto toho se označují polohy, při kterých má spalovací komora minimální a 
maximální objem, jako krajní polohy pístu. Trojboký píst během vykonání jedné celé otáčky 
dosáhne čtyřikrát krajní polohy, díky čemuž je vykonán celý jeden cyklus čtyřdobého motoru, 
mezi které Wankelův motor náleží. Vzhledem ke konstrukci motoru však počet otáček 
trojbokého pístu neodpovídá počtu otáček excentrického hřídele, platí vztah:  

             (8) 

 kde kde nP ,ωP ,αP jsou otáčky, úhlová rychlost a úhel natočení pístu a n,ω,α odpovídají 
otáčkám, úhlové rychlosti a natočení excentrického hřídele. Tato skutečnost má za následek, 
že jeden úplný pracovní cyklus Wankelova motoru odpovídá 1080° natočení excentrického 
hřídele, což je 1,5 násobek pracovního cyklu klasického čtyřdobého pístového motoru. Každá 
doba Wankelova motoru tak trvá 1,5krát déle, což přináší určité výhody i nevýhody. 
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Po dosazení známých parametrů motoru do rovnice (7) byl získán minimální objem spalovací 
komory  

Vmin = 86,8cm3 

při natočení excentrického hřídele 90° a 630°.   

Maximální objem spalovací komory  

Vmax = 741,5cm3 

pak nastává při natočení excentrického hřídele 360° a 900°.  

Pro kontrolu správnosti stanovených hodnot byl vypočítán kompresní poměr z podílu Vmax a 
Vmin. Hodnota ε = 8,54 s odchylkou menší než 0,5% odpovídá výrobcem udávané hodnotě εv 
= 8,5 pro daný motor, proto uvažuji vypočtené hodnoty za správné. 

V příloze 2 jsou vyčísleny hodnoty okamžitého objemu komory po 1° natočení excentrického 
hřídele. O kterou ze tří spalovacích komor se jedná, je možné určit sledováním trendu vývoje 
okamžitého objemu spalovací komory, jelikož se jedná o periodický děj. Při pohledu na 
hodnoty okamžitého objemu komory je zřejmé, že při úhlu natočení 0° odpovídá objem 
komory komoře na Obr. 35 zvýrazněné zelenou barvou. 

 

 

Obr. 35 Výchozí poloha rotoru při výpočtu okamžitého objemu 
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5.2 URČENÍ PLOCH PRO PŘESTUP TEPLA 
Z důvodů uvedených na začátku kapitoly budou stejným způsobem, jako byly zadány vstupní 
hodnoty okamžitého objemu spalovací komory do simulačního programu Lotus, zadány také 
plochy pro přestupy tepla. Pro správnost a lepší porozumění jsou jednotlivé plochy 
znázorněny na Obr. 36: 

 

Obr. 36 Rozdělení ploch pro přestupy tepla 

5.2.1 PLOCHA S1 

Pokud bychom chtěli připodobnit Wankelův motor klasickému motoru s vratným pohybem 
pístu, byla by plocha S1 analogií plochy vzniklé mezi korunou pístu a prvním pístním 
kroužkem, tedy ploše prvního můstku. Tato plocha není závislá na úhlu natočení klikového, 
zde excentrického hřídele, je konstantní. Plochu S1 je možné stanovit výpočtem, avšak 
v tomto případě byla určena při post-processingu dat již dříve používaným programem Creo 
2.0 během určování plochy S5, detailněji popsané v podkapitole 4.2.4. 

 

Obr. 37 Stanovení plochy S1 pomocí programu Creo 2.0 
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Jak je zřejmé z Obr. 37, plocha S1 vzniká dvakrát na rotoru - na obou jeho stranách a stejně 
tak na obou stranách skříně motoru, celkově je tedy započítána čtyřikrát. 

5.2.2 PLOCHA S2 

Plocha S2 je plochou závislou na úhlu natočení excentrického hřídele. Rovnice její závislosti 
byla již stanovena v kapitole 4.1.1 během určování okamžitého objemu spalovací komory 
jako rovnice (6): 

  

Plocha S2 vzniká na obou stranách skříně motoru, proto je následně započítávána dvakrát. 

5.2.3 PLOCHA S3 

Plocha S3 může být považována za analogii k povrchu hlavy motoru klasického motoru 
s vratným pohybem pístu. Na rozdíl od něj se však zásadně odlišuje skutečností, že je její 
velikost závislá na úhlu natočení excentrického hřídele. Plocha S3 je dána délkou křivky 
trochoidy mezi body A, B skříně motoru (viz Obr. 32), vynásobené šířkou skříně motoru h, 
tudíž po rozvinutí do roviny odpovídá její tvar obdélníku.  Pro stanovení délky křivky mezi 
body A, B jsou využity již dříve použité rovnice popisující polohu libovolného bodu na 
trochoidě (3). Tyto rovnice jsou dosazeny do výpočtu křivkového integrálu, který po 
následných úpravách nabývá tvaru: 

� � � � �9 � �² � 6� cos 2��
�
� ���          (9) 

Jako dolní mez integrálu je stanovena hodnota natočení 0°, horní mez pak 0+120°.  

Nejmenší hodnoty nabývá délka lmin=0,194m při natočení excentrického hřídele 90° a 630°. 
Největší hodnoty nabývá délka lmax=0,27m při natočení excentrického hřídele 360° a 900°. 

Hodnoty minima a maxima odpovídají natočení excentrického hřídele při minimálním a 
maximálním objemu spalovací komory, což je základní předpoklad správnosti výpočtu. Pro 
kontrolu byla ještě stanovena délka profilu rotoru mezi body A, B, která musí nabývat 
hodnoty nižší než lmin. Hodnota lrot=0,1865m odpovídá správnosti výpočtů.  

5.2.4 PLOCHA S5 

V logickém pořadí by po ploše S3 následovalo označení S4, to však již bylo použito v kapitole 
4.1, proto je zde použito označení plochy S5, aby se předešlo mylné záměně ploch. Plocha S5 
je analogií dna pístu klasického motoru a je také konstantní, nezávislá na úhlu natočení 
excentrického hřídele. Pokud by plocha neobsahovala vybrání v rotoru, bylo by stanovení 
plochy velmi snadné - odpovídalo by délce profilu rotoru mezi body A, B (lrot), vynásobené 
šířkou rotoru hP. Určení velikosti této plochy může být stále užitečné pro zpětnou kontrolu 
skutečné plochy, která musí nabývat větší velikosti. Protože vybrání v rotoru není 
pravidelného geometrického tvaru, byla plocha S5 určena experimentálně pomocí snímkování 
3D kamerou v laboratoři ÚADI.  
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Rotor ze skutečného motoru byl nejprve očištěn a opatřen speciálním bílým nástřikem a 
referenčními terčíky pro zajištění správného nasnímkování, jak je vyobrazeno na Obr. 38:  

 

Obr. 38 Příprava rotoru pro snímkování 

Následně bylo spuštěno snímkování kamerou a data z programu 3D kamery vyexportována. 
Po přenesení do parametrického 3D modeláře Creo 2.0, byla vyselektována zkoumaná plocha 
S5 a změřena její velikost nástrojem Measure. Výsledná plocha S5 = 154,84cm2 odpovídá 
předpokladu, že musí být větší hodnoty než plocha rotoru bez vybrání (lrot * hP = 149,19cm2).  

 

Obr. 39 Data ze snímkování přenesená do programu Creo 2.0  
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5.2.5 SUMARIZACE VSTUPŮ DO SIMULAČNÍHO PROGRAMU 

Pro správné zadání ploch do simulačního programu Lotus je potřeba definovat které plochy 
budou považovány za píst, hlavu motoru a plášť. Plocha pístu odpovídá součtu plochy „dna“ 
(zde S5) a „prvního můstku“ (dvojnásobek plochy S1 = obě strany rotoru). Hlava zde 
odpovídá ploše S3 a jak již bylo zmíněno, liší se její velikost podle polohy excentrického 
hřídele. Okamžitá hodnota plochy pláště je také závislá na úhlu natočení excentrického 
hřídele a je rovna součtu dvojnásobku plochy S1 s dvojnásobkem plochy S2. Velikost ploch 
závislých na úhlu natočení excentrického hřídele se periodicky opakuje stejně jako okamžitý 
objem spalovací komory.  

Protože simulační program Lotus nedokáže pracovat s rozdílným počtem otáček pístu (rotoru) 
a klikového (excentrického) hřídele, než je 2D a 4D cyklus klasického pístového motoru, byla 
vypočtená data vyfiltrována, tak aby bylo získáno 360 hodnot, a dále bude použito hodnot 
natočení rotoru. Vypočtené hodnoty odpovídají natočení pístu vůči spalovací komoře 
znázorněném na Obr. 35, avšak vstupy hodnot pro přestupy tepla je zapotřebí zadat pro úhel 
natočení pístu 0° odpovídající horní úvrati pístu, zde krajní poloze rotoru při dosažení Vmin, 
což znamená pouhý posun ve vypočtených datech o 30°. Zároveň je zapotřebí pamatovat na 
skutečnost, že během 360° otočení rotoru dosáhne rotor dvakrát obou krajních poloh a motor 
tak vykoná celý pracovní cyklus. 

Následně je vhodné zohlednit také rozdílné rozložení teplot po obvodu skříně motoru. Jelikož 
by bylo značně náročné namodelovat průběh dějů ve spalovací komoře, nejeví se jako vhodné 
vytvoření CFD simulace. Přímé měření na skutečném motoru také nepřipadá v úvahu 
z důvodů poškození skříně motoru a vysoké finanční náročnosti na měřicí aparaturu. Přibližné 
hodnoty budou tedy převzaty z dostupné literatury [23] obsahující data z měření některých 
automobilek při vývoji Wankelova motoru, znázorněné na Obr. 40. Pro výpočet budou 
využity nejvyšší teploty odpovídající nejvyšším otáčkám excentrického hřídele.  

 

Obr. 40 Rozložení teplot na skříni motoru [23] 
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5.3 ČASOVÁNÍ A PRŮŘEZ  VÝFUKOVÝCH KANÁL Ů 
Dalším nutným vstupem do simulačního programu je průběh otevření výfukových kanálů 
motoru v závislosti na natočení excentrického hřídele. Pro sací kanály byl tento průběh již 
stanoven při návrhu nových kanálů. Protože se sací kanály v námi zkoumaném motoru 
nachází v bočních stěnách motoru, kdežto výfukové ve skříni motoru, bylo nutné pro 
výfukové kanály zvolit odlišný přístup pro zjištění okamžité plochy (průřezu). 

Výfukový kanál byl nejprve rozvinut do roviny obkreslením na list papíru, následně 
přeměřen, a vymodelován jako plocha v programu Creo 2.0. Z výrobcem udávaných hodnot 
časování výfukového kanálu byla určena doba otevření kanálu, které odpovídal počet kroků 
v opět využité možnosti citlivostní analýzy. Plocha výfukového kanálu byla odkrývána a 
následně zakrývána druhou plochou, která simulovala pohyb rotoru, přesněji řečeno radiální 
lišty přes výfukový kanál. Ve výchozí poloze pomocná plocha zcela zakrývala plochu 
výfukového kanálu, po prvním kroku začal výřez v pomocné ploše odkrývat výfukový kanál, 
počet kroků citlivostní analýzy zároveň odpovídal posunu pomocné plochy do konečné 
pozice, ve které opět zcela zakrývala výfukový kanál. 

 

Obr. 41 Průběh otevření sacích a výfukových kanálů 

Naměřený průběh otevření výfukového kanálu je ukázán na Obr. 41, pro porovnání průběhu 
jsou vykresleny také sací kanály. Z obrázku je jasně patrný rozdíl průběhu otevírání a zavírání 
mezi kanály umístěnými v boční stěně a po obvodu skříně motoru. Tento průběh je zcela 
typický pro oba typy kanálů. Ose x odpovídá v tomto případě úhel natočení pístu a ose y 
průřez kanálu. Sací kanály jsou dva na jednu spalovací komoru, proto jsou v grafu dvě křivky 
- oranžová odpovídá menšímu primárnímu kanálu ve střední boční stěně motoru, a modrá 
odpovídá sekundárnímu sacímu kanálu v přední (nebo zadní) boční stěně motoru. Úhel 
natočení pístu začíná v obou grafech hodnotou 0° pouze pro účely importu dat, rozhodně 
neodpovídá přímo časování všech kanálů. Časování kanálů je v programu Lotus nastaveno 
v odlišné části pre-processoru. Pro další nastavení je také důležité připomenout, že časování 
kanálů odpovídá natočení rotoru, nikoli excentrického hřídele, tudíž jeden úplný pracovní 
cyklus odpovídá otočení o 360°. Aby bylo dosaženo správné analogie s klasickým pístovým 
motorem, je proto nutné pokládat motor v nastavení simulace za dvoudobý, protože u 
čtyřdobého proběhne celý pracovní cyklus za dvě otáčky klikového hřídele, tedy 720°. 
Rozdílný počet dosažených krajních poloh pístu bude zadán spolu se všemi připravenými daty 
této kapitoly ručně do zdrojového souboru programu. 
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6 VYTVOŘENÍ VÝPOČTOVÉHO MODELU 
Samotný program se skládá ze tří hlavních částí - preprocessor, solver (řešič) a postprocessor. 

Preprocessor slouží k vytvoření modelu spalovacího motoru pomocí bloků představujících 
jednotlivé komponenty motoru a zadávání okrajových podmínek. Každý blok charakterizují 
jeho parametry, zobrazované v pravé části obrazovky, které je možné v některých případech 
zadat i pomocí tabulky hodnot, získané například měřením. Pokud některé parametry 
neznáme, je možné využít přednastavených hodnot. Bloky uživatel umisťuje na pracovní 
plochu a následně vzájemně propojuje. Správné propojení je kontrolováno automaticky 
samotným programem, takže není možné nesprávně propojit bloky, které na sebe nemohou 
navazovat. Po vytvoření modelu motoru uživatel zadá okrajové podmínky testu - zkoumané 
otáčky motoru se zadaným krokem a klimatické podmínky při testu, a spustí řešič. 

Řešič (solver) pracuje na principu iteračních metod numerického řešení naprogramovaných 
vzorců popisujících děje v motoru. Počet iterací je závislý na požadovaném počtu po sobě 
konvergujících kroků, tuto hodnotu má uživatel možnost sám definovat, pokud chce pozměnit 
přednastavené podmínky. Po ukončení všech výpočtů nabídne program načtení výsledků 
simulace. 

Postprocessor umožňuje zobrazení výsledků simulace v podobě textového výpisu hodnot, 
grafu a modelu. Textové hodnoty jsou vhodné pro export do jiného programu, klasický graf 
má svůj význam pro rychlé prohlédnutí např. křivky točivého momentu či výkonu s možností 
okamžitého porovnání s jinou simulací pomocí volby načtení více křivek z více výsledkových 
souborů do jednoho grafu. Prohlížení vypočteného modelu umožňuje sledování probíhajících 
dějů uvnitř motoru, jako např. tlakové pulzace či vzestup a pokles teploty.  

 

6.1 HLAVNÍ ZMĚNY NASTAVENÍ PROGRAMU  
Základním stavebním kamenem nového modelu je blok „válec motoru“. Po jeho přesunutí na 
pracovní plochu se na pravé straně obrazovky zobrazí volby nastavení hlavních parametrů 
motoru vrtání, zdvih, kompresní poměr a další. V našem případě však tyto parametry 
nevyplňujeme, a posuvníkem sjedeme dolů k dalším možnostem nastavení. Program nabízí 
kromě výchozího nastavení výpočtu pro klasický vratný pohyb pístu možnost použití 
nastavení definovaného uživatelem jako nová „subroutine“. Této možnosti využívá náš 
model, který namísto výpočtu okamžitého objemu spalovací komory a přestupů tepla 
z hlavních parametrů motoru použije data získaná měřením a pozměněné vzorce. Úprava se 
provádí pomocí programovacího jazyka C++ vytvořením nové uživatelské knihovny 
usersubc.dll, do které je přidána nová subroutine, která bude následně vyvolávána 
v simulačním programu.  

Zadán byl objem spalovací komory při daném natočení klikového (excentrického) hřídele, 
jednotlivé plochy pro přestup tepla podle kapitoly 4.2.5, a byly pozměněny vzorce využívající 
těchto vstupů. Nová subroutine je u bloku válce motoru vybrána na řádku Motion Type - 
volba User Sub, o řádek níže pak vyplníme číselné označení subroutine (v našem případě 
3000), a na posledním řádku zvolíme typ programovacího jazyka, který jsme použili (C++). 
Stejné volby provedeme na řádcích Combustion Model, Open Cycle HT a Closed Cycle HT. 
Po přidání více bloků válců motoru představujících oddělené spalovací komory Wankelova 
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motoru bylo ještě nutné vyplnit řádek Phase (ATDC), podle kterého program stanoví pořadí 
zapalování v jednotlivých komorách. Pro zjednodušení modelu motoru a snížení výpočetního 
času uvažuji motor pouze s jednou skříní a rotorem, spalovací komory tedy budou tři, čemuž 
odpovídá počet přidaných bloků válce motoru. 

 

Obr. 42 Výběr vlastní subroutine 

 

6.2 PŘIDÁVÁNÍ NAVAZUJÍCÍCH BLOK Ů 
6.2.1 BLOK VENTILU  

Na blok válce motoru navazuje blok charakterizující ventil. Wankelův motor žádné ventily 
nemá, přesto je však potřeba tento blok použít, kvůli časování otevírání a zavírání sacích a 
výfukových kanálů.  Hodnoty časování sériových kanálů je možné najít v servisním manuálu 
vozu, hodnoty nově navržených kanálů byly získány při citlivostní analýze měření 
okamžitého průřezu kanálu v kapitole 3.3.2. Aby mělo otevírání imaginárního ventilu stejný 
průběh jako má otevírání skutečného portu, bylo potřeba změnit na řádku Lift Option volbu na 
User Specified Valve Lift a následně o řádek níže vyplnit tabulku charakterizující průběh 
otevírání a zavírání. 

 

Obr. 43 Průběh zdvihu ventilu zadaný uživatelem 
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Pro lepší přehled jsou zadané hodnoty ihned vykreslovány do zobrazeného grafu, jak ukazuje 
Obr. 43. Do prvního sloupce uživatel zadává úhel natočení klikového hřídele (zde rotoru), 
kterému odpovídá osa x v grafu, do druhého sloupce zdvih ventilu, kterému odpovídá osa y 
v grafu. Aby bylo možné tabulku správně vyplnit, stanovuji pro imaginární ventil maximální 
zdvih 10 mm, kterému bude odpovídat průtočná plocha při plně otevřeném kanálu. Následně 
jsem vyjádřil pro každou hodnotu natočení rotoru podíl aktuální průtočné plochy kanálu vůči 
maximální průtočné ploše, a vynásobil 10 (uvažovaný maximální zdvih ventilu). Takto byl 
získán stejný průběh, jako má velikost průtočné plochy v závislosti na natočení rotoru, ovšem 
v požadovaném formátu. Důležitou skutečností je, že úhel natočení v této tabulce ovlivňuje 
pouze průběh otevření,  neovlivňuje časování ventilu, to je nastaveno samostatně v hlavní 
nabídce bloku ventilu, viz. výše. Pro zbývající parametry byly ponechány přednastavené 
volby. 

6.2.2 BLOK KANÁLU  

Na blok ventilu navazuje blok udávající vlastnosti kanálu v hlavě motoru. Tento blok je velmi 
důležitý pro správné vytvoření imaginárních prvků, které Wankelův motor nemá. Řádek No of 
Valves udává počet ventilů pro daný kanál, volím 1 (imaginární). Další řádek Valve Throat 
Dia (mm) udává průřez v sedle ventilu, v našem případě je nutné dopočítat ze známé 
maximální průtočné plochy daného kanálu ekvivalentní průměr kruhu o stejné ploše. Protože 
je ventil překážkou pro proudící plyny v kanálu, a do modelu je přidán pro Wankelův motor 
neexistující ventil, je potřeba změnit typ kanálu a parametry proudění plynů v něm. Proto je 
na řádku Port Type změněna volba na User Curve (common), a na řádku Port Data je nutné 
vyplnit průběh proudění. Pro tyto účely bylo zapotřebí provést měření na skutečném motoru. 

 

Obr. 44 Vložení naměřených hodnot koeficientu proudění 

Požadované vstupy do tabulky jsou poměr L/D a koeficient proudění. Koeficient proudění Cf 
je podíl reálného průtoku Qv real přes kanál a průtoku teoretického Qv teor, daného rovnicí: 

           (10) 
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kde dv = D značí průměr v sedle ventilu a v rychlost proudění, kterou lze odvodit 
z Bernoulliho rovnice: 

             (11) 

∆p udává velikost tlakového spádu a ρ hustotu plynu za daných podmínek. 

Měření reálného průtoku kanálem Qv real bylo provedeno ve školní laboratoři ÚADI na 
přístroji SuperFlow SF-260, jak bylo popsáno v kapitole 4. Hustota vzduchu při teplotě pro 
dané měření byla dohledána v dostupných tabulkách. Po dosazení všech hodnot do rovnic 
byly získány průběhy pro jednotlivé varianty kanálů: 

Natočení stock hladký základní malý střední velký 
[°] L/D Cf L/D Cf L/D Cf L/D Cf L/D Cf L/D Cf 
10 0,004 0,078 0,004 0,079 0,011 0,074 0,030 0,175 0,035 0,241 0,039 0,288 
15 0,018 0,126 0,018 0,206 0,040 0,221 0,055 0,341 0,060 0,365 0,062 0,348 
20 0,064 0,292 0,064 0,299 0,077 0,382 0,088 0,510 0,092 0,545 0,093 0,612 
25 0,116 0,451 0,116 0,447 0,120 0,534 0,126 0,669 0,128 0,738 0,129 0,734 
30 0,171 0,569 0,171 0,538 0,165 0,668 0,166 0,768 0,166 0,784 0,166 0,824 
35 0,228 0,659 0,228 0,672 0,210 0,762 0,205 0,841 0,204 0,867 0,202 0,895 
40 0,276 0,687 0,276 0,715 0,249 0,853 0,239 0,870 0,237 0,905 0,234 0,917 

Tab. 6- 1 Vypočítané parametry kanálů 

Tyto hodnoty byly použity pro sací kanály. V případě výfukových kanálů, které nejsou 
v boční stěně, ale na obvodu skříně motoru byla použita data z CFD simulace provedené 
výzkumníky z Israel Institute of Technology dle zdroje [26]. 

6.2.3 BLOK POTRUBÍ  

Dalším navazujícím blokem je blok představující potrubí libovolného typu. Hlavními 
zadávanými rozměry je délka, vnitřní průměr na vstupu a vnitřní průměr na výstupu potrubí. 
Potrubí tak může být přímého nebo kónického tvaru. Pod volbou All Dimensions může 
uživatel nastavit i více než dva průměry potrubí a dosáhnout tak složitějších tvarů s více 
rozšířeními či zúženími. Pod volbou Pipe Grafical Display je pak možné prohlížet tvar 
potrubí.  Další nastavení slouží pro volbu tloušťky stěny a materiálu potrubí, zbývající 
nastavení zůstává obvykle ponecháno výchozí. Protože u skutečného motoru převládá vedení 
vzduchu jiným než kruhovým potrubím, je zapotřebí vždy stanovit velikost plochy v daném 
místě a následně dopočítat z plochy ekvivalentní kruhový průměr.  

Pro jednotlivé varianty kanálů byl přepočítán ekvivalentní průměr na vstupu do spalovací 
komory podle maximálního průtočné plochy kanálu. Vstup do boční stěny motoru se nemění, 
jeho plocha byla změřena, pro primární sací kanál je rovna 560 mm2, čemuž odpovídá průměr 
28 mm, pro sekundární sací kanál je rovna 909 mm2, čemuž odpovídá průměr 34 mm. Do 
boční stěny motoru je proudící vzduch dopravován spodní částí sacího paroží, která má vstup 
kruhového průřezu o průměru 32 mm (primární) a 38 mm (sekundární).  

Horní část sacího paroží je na svém vstupu rozšířena a vytváří dva oddělené prostory, které by 
se teoreticky daly nazývat pléna, jedno pro primární sací kanály obou skříní, druhé pro 
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sekundární sací kanály obou skříní. Bohužel jsou značně komplikovaného tvaru, který není 
možné nedestruktivně správně určit, a protože do simulace uvažuji pro zjednodušení modelu 
pouze jednu ze dvou skříní motoru, vynechám sací plénum, které je do modelu možné vložit 
jako samostatný blok, a délku potrubí se pokusím co nejpřesněji odhadnout. 

Na straně výfuku je model jednoduchý, výstup z motoru je přes výfukový port o průtočné 
ploše 1298 mm2 (odpovídající ø=40,7 mm), který se kónicky rozšiřuje ve skříni motoru do 
přibližně kruhového průřezu, se zohledněním malého zúžení na dvou stranách na přibližně 
ø=47 mm. Dále je uvažováno pouze přímé dlouhé potrubí konstantního průřezu 49,5 mm, 
tlumič výfuku nebyl vybrán, protože způsobuje značný nárůst výpočetního času a bude 
nahrazen nárustem tlaku na výstupu z potrubí.   

6.2.4 DALŠÍ BLOKY MODELU  

Simulační program obsahuje mnoho dalších bloků, které lze do modelu přidat, proto dále 
zmíním pouze ty, které využívám ve svém modelu. Na spoj potrubí před vynechané sací 
plénum jsem umístil blok ztrát v rozvětvení potrubí, kterému jsem nastavil úhel pro obě 
vystupující potrubí 5°. Před vstupním potrubím do tohoto spoje by správně měla být škrticí 
klapka, kterou lze také přidat jako samostatný blok, avšak protože uvažujeme simulaci při 
plně sešlápnutém akceleračním pedálu, blok vynecháme, protože by způsoboval pouze malé 
ztráty při vedení vzduchu, ale zároveň větší složitost modelu a s tím spojené vyšší nároky na 
výpočtový čas. 

Model má představovat turbodmychadlem přeplňovaný motor, simulační program blok 
turbodmychadla obsahuje a umožňuje vlastní tvorbu kompresorové mapy turbodmychadla. 
Zadávání hodnot je ale zdlouhavé, náročné na vstupní informace, a výsledek obvykle stejně 
neodpovídá realitě. Podrobnou kompresorovou mapu sériového turbodmychadla motoru 13B-
T navíc není možné dohledat, patří mezi neveřejné dokumenty samotného výrobce. Po 
zkušenostech s fungováním takového modelu a na doporučení uživatelů jsem se rozhodl tento 
blok nepoužít. Namísto něj je v modelu použit upravený blok představující vstup vzduchu. 
Pro tento blok se nastavují vstupní parametry popisující teplotu, vlhkost a především tlak. 
Této skutečnosti je využito v modelu pro simulaci přeplňování – namísto atmosférického 
tlaku na vstupu 1 bar je nastaven absolutní tlak 1,5 bar, vycházející z maximálního 
dosažitelného tlaku sériového turbodmychadla, vypozorovaného při měření na reálném 
motoru. 

 

Obr. 45 Model zjednodušený na jedno-rotorové provedení 
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Stejný typ bloku je použit i na výstupu výfukových plynů. Pro nasimulování překážky 
proudění plynů v podobě turbodmychadla a tlumičů hluku jsem nastavil absolutní tlak na 
výstupu  1,3 bar. Posledním blokem v mém modelu je blok představující palivovou nádrž. 
Zde stačí nastavit způsob smíchání paliva se vzduchem (volím vstřikování do sacího kanálu) a 
použité palivo. Chemické vlastnosti zvoleného paliva jsou již vyplněny automaticky. Protože 
je namísto turbodmychadla simulováno přeplňování výše uvedeným způsobem, neumisťuji do 
modelu mezichladič stlačeného vzduchu, a teplotu vzduchu nastavuji přímo na vstupu po 
prozkoumání návrhů jiných přeplňovaných motorů rovnu 60 °C. 

 

6.3 NASTAVENÍ TESTOVACÍCH PODMÍNEK  
S připraveným modelem motoru zbývá nastavit podmínky simulace. Pro tyto účely slouží 
volba Steady State Test Data Wizard, která zobrazí tabulku požadovaných parametrů. Nejprve 
volím průběh testů podle přírůstu pracovních otáček – pro ty je zapotřebí nastavit minimální a 
maximální zkoumané otáčky, spolu s krokem s jakým mají být testy mezi nimy prováděny. 
Celá charakteristika bude zkoumána v rozpětí 800 až 3000 otáček s krokem po 100 otáčkách 
za minutu, protože se jedná o otáčky rotoru, a jak již bylo uvedeno dříve, excentrický hřídel se 
otáčí třikrát rychleji. Otáčky excentrického hřídele se tedy pohybují v rozpětí 2400 až 9000 
otáček za minutu s krokem po 300 otáčkách za minutu. Maximální otáčky byly zvoleny 
s ohledem na materiál radiálních těsnících lišt skutečného motoru, ve vyšších otáčkách již 
dochází ke značně zvýšenému opotřebení, a hrozí poškození motoru. Hlavní pozornost bude 
vzhledem k zamýšlenému použití vozu věnována průběhu charakteristik ve vyšších otáčkách. 

Následuje nastavení teplot a tlaků vzduchu:  

- pro okolní prostředí volím běžný atmosférický tlak 1 bar a teplotu 20  ̊C,  

- na vstupu do motoru vzhledem k simulovanému přeplňování volím tlak 1,5 bar a teplotu 
60  ̊C,  

- na výstupu spalin z motoru z dříve popsaného důvodu volím tlak 1,3 bar a teplotu 20  ̊C. 

Posledními volbami je nastavení bohatosti směsi, zde volím mírně bohatší směs odpovídající 
λs=0,9 z důvodu přeplňování, a vlhkost vzduchu, kterou ponechávám v původním nastavení.  
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7 VÝSLEDKY VÝPOČTOVÉ STUDIE 
7.1 VÝSLEDKY SIMULAČNÍHO PROGRAMU  
Po sestavení zjednodušeného modelu motoru byly provedeny simulace v dříve definovaném 
rozpětí otáček motoru podle popsaných okrajových podmínek pro každý navržený typ sacího 
kanálu včetně výchozího sériového. Tyto simulace rozhodně neslouží k predikci výkonu a 
točivého momentu motoru po provedení daných úprav sacího kanálu, cílem simulací je 
sledování vlivu pozměněné plochy sacího kanálu při značných zásazích do časování kanálu na 
průběh charakteristik motoru. Důvěryhodná predikce výkonnostních charakteristik je možná 
pouze u velmi přesného výpočtového modelu, což vzhledem k samotnému faktu absence 
volby motoru rotačního typu v samotném programu není splněno. Graf 2 zobrazuje důsledky 
provedených úprav na výkon motoru při otáčkách přepočítaných pro excentrický hřídel.  

 

Graf 2 Průběh výkonu motoru s jednotlivými kanály 

Na první pohled je z křivek patrné, že bylo dosaženo příliš optimistických hodnot. Mimo 
mnohá zjednodušení modelu popsaná při jeho tvorbě je třeba pamatovat především na to, že 
bylo přeplňování turbodmychadlem nahrazeno konstantním přetlakem na vstupu vzduchu do 
modelu motoru. Takových podmínek je u reálného motoru takřka nemožné dosáhnout v takto 
širokém pásu otáček. Použito by muselo být velké turbodmychadlo s velmi precizní regulací 
VNT mechanismu, skutečný motor je však vybaven malým turbodmychadlem s jednoduchou 
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wastegate regulací. Protože je však cílem sledování ovlivnění průběhu při použití různých 
variant kanálů, je důležité především dodržení stejných okrajových podmínek.  

Tato podmínka splněna byla, proto je možné varianty porovnávat mezi sebou. V nejnižších 
zkoumaných pracovních otáčkách (2400-3000 min-1) začínají všechny varianty téměř ve 
stejném bodě a následně mírně (v řádu jednotek kilowattů) získávají tři radikálnější úpravy. 
Tento průběh není pravděpodobný, proto jej považuji za určité ustálení samotného 
výpočtového modelu.  

V pásu nízkých pracovních otáček (3000-4100min-1) je možné pozorovat výkonový propad u 
tří radikálních úprav, který je zcela typický pro motory s velkým překrytím otevření sacích a 
výfukových kanálů. Nejlepších hodnot dosahuje původní sériový kanál, což je zcela logické, 
výrobce počítal, že při běžném používání vozu bude motor nejčastěji provozován v tomto 
otáčkovém pásu, proto k tomu přizpůsobil i provedení sacích kanálů.  

Se vzestupem pracovních otáček nad 4100 min-1 jasně získávají svůj význam radikální úpravy 
sacích kanálů. Dříve fyzicky změřený vyšší průtok takovými kanály se projevuje na 
dosaženém výkonu motoru. Od přibližně 5500 otáček za minutu výše se výrazněji projevuje i 
základní úprava sacího kanálu s pouze malým zásahem do časování kanálů. Při dosažení 
otáček 6000 min-1 nastává u všech zkoumaných variant výrazný propad, pro tuto skutečnost 
jsem nenalezl vysvětlení, možná je to důsledek špatně vymodelovanému sání bez sacího 
pléna, které se nepodařilo na skutečném motoru úspěšně změřit.  

Nečekaný průběh nastává v samotné špici pracovních otáček. Mezi otáčkami 8000-9000 min-1 
tři radikální úpravy ztrácí, až se na konci zkoumaného pásu dostanou dokonce pod sériové. 
Tento výsledek není příliš pochopitelný, zároveň ale není ani příliš důležitý. Při použití 
plánovaných kovových radiálních lišt není vhodné provozovat motor nad 8500 otáček za 
minutu, protože se zde již neúměrně zvyšuje jejich opotřebení a hrozí poškození motoru. Pro 
používání ve vyšších otáčkách je vhodné použít radiální lišty keramické nebo karbonové. 

V následujícím kroku se pokusím o porovnání výsledků simulací s měřením výkonových 
parametrů provedených na skutečném vozidle.  

     

7.2 VÝSLEDEK MĚŘENÍ NA VÁLCOVÉM DYNAMOMETRU  
Pro účely porovnání simulačního modelu s realitou bylo provedeno měření v laboratoři ÚADI 
C3 na válcovém dynamometru Maha LPS 3000. Použit byl vůz Mazda RX-7 druhé generace 
s motorem 13B-T S4 s lepším turbodmychadlem faceliftové verze S5. Motor měl již z dřívější 
doby provedenu úpravu sacího kanálu zde označenou jako „základní“ a odstraněn katalyzátor 
ve výfukovém potrubí. Podmínky měření a naměřené hodnoty udává výstup z dynamometru 
na Obr. 46. Během měření bylo vypozorováno, že sériové turbodmychadlo nedokázalo udržet 
maximální plnící tlak ve vysokých otáčkách motoru. Bohužel nebyla dostupná měřicí 
aparatura pro snímání a ukládání hodnoty plnícího tlaku, což by dokázalo zpětně zpřesnit 
model v simulačním programu. Zároveň byla při měření pozorována vysoká teplota 
mezichladiče plnícího vzduchu, což svědčí o jeho nedostatečném dimenzování pro provedené 
úpravy. Naměřené hodnoty exportované z dynamometru ukazuje Graf 3. Díky naměřeným 
hodnotám zkusím vytvořit názornější srovnání dopadu jednotlivých variant sacích kanálů na 
točivý moment motoru v odpovídajícím měřítku. 
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Obr. 46 Podmínky měření a naměřená data 

 

 

Graf 3 Výsledky měření na skutečném vozidle 
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7.3 SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ POMĚROVĚ 
Naměřenou reálnou hodnotu maximálního točivého momentu při známých otáčkách beru jako 
výchozí vstup. Předpokládám, že v tomto bodě turbodmychadlo skutečně dosáhlo 
maximálního plnícího tlaku 1,5 bar absolutně, tedy stejného, jakého bylo použito v simulacích 
pro celé spektrum otáček. Z výsledků simulace varianty odpovídajícího základního kanálu 
jsem odečetl hodnotu točivého momentu ve stejných otáčkách, a vydělil ji hodnotou skutečně 
naměřenou. Takto jsem získal poměrný koeficient, který jsem následně aplikoval na všechny 
hodnoty točivého momentu v simulacích. Jejich průběh byl následně vykreslen do Grafu 4. 

 

Obr. 47 Výsledky simulací po úpravě 

Díky aplikovanému koeficientu je možné snáze odhadnout, jakých hodnot točivého momentu 
by mohl upravený motor dosáhnout s jiným provedením sacího kanálu. Průběh točivého 
momentu lze popsat stejným způsobem, jako bylo učiněno u křivek výkonu, protože výkon je 
funkcí otáček motoru a točivého momentu. Pro výchozí bod při otáčkách 5170 min-1 by bylo 
dle simulací teoreticky možné dosáhnout točivého momentu 316Nm, což je nárůst o 30Nm při 
stejných podmínkách bez jakýchkoli dalších úprav. Skutečný nárůst však lze předpokládat 
ještě vyšší, protože větší množství dopravené směsi do spalovací komory znamená zároveň 
větší množství spalin vystupujících z motoru, což pozitivně ovlivní rychlost roztáčení 
turbodmychadla. 

Výsledky studie dokazují vhodnost radikálních úprav, pokud je cíleno na maximalizaci 
výkonových parametrů ve vysokých pracovních otáčkách. Decentní úprava typu street port je 
vhodná pokud nechce uživatel obětovat provozovatelnost motoru v nízkých otáčkách, ale 
zároveň by rád navýšil výkonostní parametry ve vysokých otáčkách, což potvrzuje oblíbenost 
této úpravy především v zahraničí, ale také v Česku. 
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ZÁVĚR 
V mé diplomové práci se zabývám návrhem sacího kanálu přeplňovaného Wankelova motoru 
značky Mazda typ 13B-T pro zamýšlené použití na závodní dráze. Cílem návrhu je zvýšení 
výkonnostních parametrů motoru ve vyšších pracovních otáčkách. Nejprve jsem se seznámil 
s konstrukčními řešeními kanálu v průběhu vývoje samotnou automobilkou. Zjistil jsem, že 
byly používány pouze dva hlavní typy řešení sacího kanálu. Pro rozšíření znalostí o 
konstrukci sacích kanálů jsem zkoumal a popsal také způsoby úprav kanálů používané 
v motorsportu. 

S využitím těchto znalostí jsem vytvořil v 3D parametrickém modeláři Creo Parametric 2.0 
návrh čtyř nových sacích kanálů, konstrukčně vycházejících ze sériového bočního kanálu 
skutečného motoru. Následně jsem ve stejném programu provedl citlivostní analýzu za 
účelem získání hodnot průtočné plochy kanálu při měnícím se natočení excentrického hřídele. 
Dále jsem úpravy odpovídající nově navrhnutým kanálům aplikoval na skutečnou část motoru 
a pro každou variantu provedl měření průtoku vzduchu kanálem při konstantním tlakovém 
spádu a měnícím se odkrytým průřezem ve školní laboratoři C3 na měřicím přístroji 
SuperFlow SF-260. Výsledky měření potvrdily zvýšení průtoku vzduchu u všech navrhnutých 
variant nových kanálů. Nové kanály dosáhly zvýšení maximálního průtoku vzduchu při plném 
otevření o 14-22%,  v závislosti podle velikosti zvětšené průtočné plochy.  

V dalším kroku jsem vypočítal a změřil vstupní data, které bylo zapotřebí získat pro sestavení 
výpočtového modelu motoru v programu Lotus Engine Simulation (dále jen LES). Z dříve 
získaných dat citlivostní analýzy jsem vypočítal okamžitý objem spalovací komory, ke 
kterému bylo nutné připočítat objem vybrání materiálu v rotoru, který jsem stanovil 
experimantálně. Určit bylo potřeba také plochy pro přestup tepla, k čemuž posloužily opět 
výsledky citlivostní analýzy a také 3D snímkování skutečného rotoru provedené v laboratoři 
ÚADI. Provedl jsem ještě jednu odlišnou citlivostní analýzu pro určení otevírání výfukového 
kanálu. 

Připravená vstupní data byla použita pro úpravu zdrojového souboru simulačního programu 
v programovacím jazyce C++, protože LES neumožňuje pro simulace volbu motoru 
Wankelova typu. Následně jsem vytvořil zjednodušený model motoru v simulačním 
programu především z důvodu snížení výpočetního času. Reálné turbodmychadlo jsem ze 
stejného důvodu nahradil konstantním zvýšením tlaku na vstupu do modelu. 

Výsledky simulací potvrdily teoretické očekávání. Důsledkem velkého překrytí otevření 
sacích a výfukových kanálů trpí agresivní varianty sacího kanálu značnou ztrátou točivého 
momentu v nízkých pracovních otáčkách narozdíl od sériového provedení. S nárůstem otáček 
však překonávají hodnoty sériového kanálu a dosahují vyšších výkonostních parametrů. Při 
dosažení 6000 ot. min-1 došlo u všech zkoumaných variant k výraznému propadu točivého 
momentu a výkonu, důvodem by mohl být nepřesný model, ve kterém bylo vynecháno sací 
plénum, které nebylo možné nedestruktivně správně změřit. V nejvyšších zkoumaných 
otáčkách došlo u tří radikálnějších variant ke strmějšímu poklesu točivého momentu, což bylo 
opakem očekávání, avšak tyto otáčky se nachází na limitu pracovních otáček radiálních lišt, 
které bylo zamýšleno použít, proto je zde výsledek méně podstatný, protože se nepředpokládá 
provozování motoru v těchto otáčkách. Celkově výsledky simulací potvrdily informace 
získané při rešerši. Všechny body zadání byly splněny.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

a [mm] Délka ramene 

A, B, C [-] Vrcholy rotoru 

Cf [-] Koeficient prouění plynu 

D [mm] Průměr sedla ventilu 

e [mm] Excentricita výstředníkového hřídele 

hP [mm] Šířka spalovací komory 

L [mm] Zdvih ventilu 

l [mm] Délka trochoidy skříně motoru mezi dvěma radiálními lištami 

lmax [mm] Maximální délka trochoidy skříně motoru mezi radiálními lištami 

lmin [mm] Minimální délka trochoidy skříně motoru mezi radiálními lištami 

lrot [mm] Délka obrysu rotoru mezi dvěma radiálními lištami 

lx [mm] Délka velké osy trochoidy 

ly [mm] Délka malé osy trochoidy 

n [min-1] Otáčky excentrického hřídele 

nP [min-1] Otáčky rotoru 

Ø [mm] Ekvivalentní průměr 

Qvreal [m3.s-1] Skutečný průtok kanálem 

Qvteor [m3.s-1] Teoretický průtok kanálem 

rK [mm] Poloměr kruhového oblouku mezi vrcholy rotoru 

S [mm2] Pomocná plocha mezivýpočtu 

S1 [mm2] Plocha mezi obrysem rotoru a axiální těsnící lištou 

S3 [mm2] Plocha skříně motoru mezi radiálními lištami 

S4 [mm2] Plocha mezi obrysem rotoru a spojnicí vrcholů rotoru A, B 

S5 [mm2] Plocha čela rotoru 

v [m.s-1] Rychlost proudění plynu 

Vmax [mm3] Maximální objem spalovací komory 

Vmin [mm3] Minimální objem spalovací komory 

VP [mm3] Objem vybrání v rotoru 

x [mm] Souřadnice bodu trochoidy 

y [mm] Souřadnice bodu trochoidy 

α [°] Natočení excentrického hřídele   
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αP [°] Natočení pístu 

∆p [Pa] Tlakový spád 

ε [-] Kompresní poměr 

εV [-] Udávaný kompresní poměr 

θ [°] Úhel mezi úsečkou odpovídající e a osou x souřadného systému 

λ [-] Poměr délky ramene a excentricity 

λs [-] Poměr směsi vzduchu a paliva ku stechiometrickému poměru směsi 

ρ [kg-m-3] Hustota 

ω [rad.s-1] Úhlová rychlost excentrického hřídele 

ωP [rad.s-1] Úhlová rychlost rotoru 
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SEZNAM PŘÍLOH 
Příloha 1 Výsledky citlivostní analýzy okamžitého průřezu navrhnutých sacích kanálů 

Příloha 2  Okamžitý objem spalovací komory 



 

 
 

 

PŘÍLOHA 1 
Výsledky citlivostní analýzy okamžitého průřezu navrhnutých sacích kanálů 
 

Natočení 

pístu základní malý střední velký 

Natočení 

pístu základní malý střední velký 

[deg] [mm2] [mm2] [mm2] [mm2] [deg] [mm2] [mm2] [mm2] [mm2] 

0 0.00 105.19 141.51 165.54 180 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 0.00 105.19 141.51 165.54 185 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 48.98 154.17 190.48 214.52 190 0.00 0.00 0.00 0.00 

15 179.79 284.98 321.30 345.33 195 0.00 0.00 0.00 0.00 

20 351.27 456.46 492.78 516.81 200 0.00 0.00 0.00 0.00 

25 546.21 651.40 687.72 711.75 205 0.00 0.00 0.00 0.00 

30 750.77 855.96 892.28 916.31 210 0.00 0.00 0.00 0.00 

35 955.33 1060.52 1096.83 1120.87 215 0.00 0.00 0.00 0.00 

40 1132.02 1237.21 1273.52 1297.56 220 0.00 0.00 0.00 0.00 

45 1172.87 1278.06 1314.38 1338.41 225 0.00 0.00 0.00 0.00 

50 1174.85 1280.04 1316.36 1340.40 230 0.00 0.00 0.00 0.00 

55 1174.15 1279.34 1315.66 1339.69 235 0.00 0.00 0.00 0.00 

60 1168.07 1273.26 1309.58 1333.61 240 0.00 0.00 0.00 0.00 

65 1149.39 1254.58 1290.90 1314.94 245 0.00 0.00 0.00 0.00 

70 1112.46 1217.65 1253.97 1278.00 250 0.00 0.00 0.00 0.00 

75 1054.53 1159.72 1196.04 1220.07 255 0.00 0.00 0.00 0.00 

80 975.36 1080.55 1116.87 1140.90 260 0.00 0.00 0.00 0.00 

85 870.49 975.68 1012.00 1022.11 265 0.00 0.00 0.00 0.00 

90 735.08 840.27 854.94 854.95 270 0.00 0.00 0.00 0.00 

95 564.71 650.08 650.08 650.08 275 0.00 0.00 0.00 0.00 

100 358.19 406.37 406.37 406.37 280 0.00 0.00 0.00 0.00 

105 143.17 151.61 151.61 151.61 285 0.00 0.00 0.00 0.00 

110 0.00 0.00 0.00 0.00 290 0.00 0.00 0.00 0.00 

115 0.00 0.00 0.00 0.00 295 0.00 0.00 0.00 0.00 

120 0.00 0.00 0.00 0.00 300 0.00 0.00 0.00 0.00 

125 0.00 0.00 0.00 0.00 305 0.00 0.00 0.00 0.00 

130 0.00 0.00 0.00 0.00 310 0.00 0.00 0.00 0.00 

135 0.00 0.00 0.00 0.00 315 0.00 0.00 0.00 0.00 

140 0.00 0.00 0.00 0.00 320 0.00 0.00 0.03 5.35 

145 0.00 0.00 0.00 0.00 325 0.00 0.00 8.75 21.52 

150 0.00 0.00 0.00 0.00 330 0.00 7.14 26.67 43.81 

155 0.00 0.00 0.00 0.00 335 0.00 24.88 51.61 71.59 

160 0.00 0.00 0.00 0.00 340 0.00 52.63 85.25 107.50 

165 0.00 0.00 0.00 0.00 345 0.00 86.14 122.46 146.50 

170 0.00 0.00 0.00 0.00 350 0.00 104.67 140.98 165.02 

175 0.00 0.00 0.00 0.00 355 0.00 105.19 141.51 165.54 

 



 

 
 

 

PŘÍLOHA 2 
Okamžitý objem spalovací komory 
 

γ [°] V [m3] γ [°] V [m3] γ [°] V [m3] γ [°] V [m3] γ [°] V [m3] 

1 0.000241 37 9.65E-05 73 0.000391 109 0.000718 145 0.000625 

2 0.000231 38 9.95E-05 74 0.000403 110 0.000722 146 0.000616 

3 0.000222 39 0.000103 75 0.000414 111 0.000726 147 0.000607 

4 0.000213 40 0.000107 76 0.000426 112 0.000729 148 0.000597 

5 0.000204 41 0.000111 77 0.000437 113 0.000732 149 0.000588 

6 0.000195 42 0.000115 78 0.000448 114 0.000734 150 0.000578 

7 0.000187 43 0.00012 79 0.00046 115 0.000737 151 0.000568 

8 0.000179 44 0.000125 80 0.000471 116 0.000738 152 0.000558 

9 0.000171 45 0.000131 81 0.000482 117 0.00074 153 0.000547 

10 0.000163 46 0.000137 82 0.000493 118 0.000741 154 0.000537 

11 0.000156 47 0.000143 83 0.000504 119 0.000741 155 0.000526 

12 0.000149 48 0.000149 84 0.000515 120 0.000742 156 0.000515 

13 0.000143 49 0.000156 85 0.000526 121 0.000741 157 0.000504 

14 0.000137 50 0.000163 86 0.000537 122 0.000741 158 0.000493 

15 0.000131 51 0.000171 87 0.000547 123 0.00074 159 0.000482 

16 0.000125 52 0.000179 88 0.000558 124 0.000738 160 0.000471 

17 0.00012 53 0.000187 89 0.000568 125 0.000737 161 0.00046 

18 0.000115 54 0.000195 90 0.000578 126 0.000734 162 0.000448 

19 0.000111 55 0.000204 91 0.000588 127 0.000732 163 0.000437 

20 0.000107 56 0.000213 92 0.000597 128 0.000729 164 0.000426 

21 0.000103 57 0.000222 93 0.000607 129 0.000726 165 0.000414 

22 9.95E-05 58 0.000231 94 0.000616 130 0.000722 166 0.000403 

23 9.65E-05 59 0.000241 95 0.000625 131 0.000718 167 0.000391 

24 9.4E-05 60 0.00025 96 0.000633 132 0.000713 168 0.00038 

25 9.18E-05 61 0.00026 97 0.000642 133 0.000708 169 0.000369 

26 9E-05 62 0.000271 98 0.00065 134 0.000703 170 0.000357 

27 8.86E-05 63 0.000281 99 0.000657 135 0.000698 171 0.000346 

28 8.76E-05 64 0.000292 100 0.000665 136 0.000692 172 0.000335 

29 8.7E-05 65 0.000302 101 0.000672 137 0.000686 173 0.000324 

30 8.68E-05 66 0.000313 102 0.000679 138 0.000679 174 0.000313 

31 8.7E-05 67 0.000324 103 0.000686 139 0.000672 175 0.000302 

32 8.76E-05 68 0.000335 104 0.000692 140 0.000665 176 0.000292 

33 8.86E-05 69 0.000346 105 0.000698 141 0.000657 177 0.000281 

34 9E-05 70 0.000357 106 0.000703 142 0.00065 178 0.000271 

35 9.18E-05 71 0.000369 107 0.000708 143 0.000642 179 0.00026 

36 9.4E-05 72 0.00038 108 0.000713 144 0.000633 180 0.00025 

 

 

  



 

 
 

 

γ [°] V [m3] γ [°] V [m3] γ [°] V [m3] γ [°] V [m3] γ [°] V [m3] 

181 0.000241 217 9.65E-05 253 0.000391 289 0.000718 325 0.000625 

182 0.000231 218 9.95E-05 254 0.000403 290 0.000722 326 0.000616 

183 0.000222 219 0.000103 255 0.000414 291 0.000726 327 0.000607 

184 0.000213 220 0.000107 256 0.000426 292 0.000729 328 0.000597 

185 0.000204 221 0.000111 257 0.000437 293 0.000732 329 0.000588 

186 0.000195 222 0.000115 258 0.000448 294 0.000734 330 0.000578 

187 0.000187 223 0.00012 259 0.00046 295 0.000737 331 0.000568 

188 0.000179 224 0.000125 260 0.000471 296 0.000738 332 0.000558 

189 0.000171 225 0.000131 261 0.000482 297 0.00074 333 0.000547 

190 0.000163 226 0.000137 262 0.000493 298 0.000741 334 0.000537 

191 0.000156 227 0.000143 263 0.000504 299 0.000741 335 0.000526 

192 0.000149 228 0.000149 264 0.000515 300 0.000742 336 0.000515 

193 0.000143 229 0.000156 265 0.000526 301 0.000741 337 0.000504 

194 0.000137 230 0.000163 266 0.000537 302 0.000741 338 0.000493 

195 0.000131 231 0.000171 267 0.000547 303 0.00074 339 0.000482 

196 0.000125 232 0.000179 268 0.000558 304 0.000738 340 0.000471 

197 0.00012 233 0.000187 269 0.000568 305 0.000737 341 0.00046 

198 0.000115 234 0.000195 270 0.000578 306 0.000734 342 0.000448 

199 0.000111 235 0.000204 271 0.000588 307 0.000732 343 0.000437 

200 0.000107 236 0.000213 272 0.000597 308 0.000729 344 0.000426 

201 0.000103 237 0.000222 273 0.000607 309 0.000726 345 0.000414 

202 9.95E-05 238 0.000231 274 0.000616 310 0.000722 346 0.000403 

203 9.65E-05 239 0.000241 275 0.000625 311 0.000718 347 0.000391 

204 9.4E-05 240 0.00025 276 0.000633 312 0.000713 348 0.00038 

205 9.18E-05 241 0.00026 277 0.000642 313 0.000708 349 0.000369 

206 9E-05 242 0.000271 278 0.00065 314 0.000703 350 0.000357 

207 8.86E-05 243 0.000281 279 0.000657 315 0.000698 351 0.000346 

208 8.76E-05 244 0.000292 280 0.000665 316 0.000692 352 0.000335 

209 8.7E-05 245 0.000302 281 0.000672 317 0.000686 353 0.000324 

210 8.68E-05 246 0.000313 282 0.000679 318 0.000679 354 0.000313 

211 8.7E-05 247 0.000324 283 0.000686 319 0.000672 355 0.000302 

212 8.76E-05 248 0.000335 284 0.000692 320 0.000665 356 0.000292 

213 8.86E-05 249 0.000346 285 0.000698 321 0.000657 357 0.000281 

214 9E-05 250 0.000357 286 0.000703 322 0.00065 358 0.000271 

215 9.18E-05 251 0.000369 287 0.000708 323 0.000642 359 0.00026 

216 9.4E-05 252 0.00038 288 0.000713 324 0.000633 360 0.00025 

 


