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REZUMAT. Eforturile de cercetare în domeniul sistemelor de propulsie din ziua de azi se concentrează pe 
combustibili alternativi folosiţi în motoare clasice, sau pe metode de propulsie fără utilizarea combustiei, precum 
motoarele electrice. Motoarele rotative ocupă un segment de nișă în cercetare, subiect ce a fost pus în producţia 
în masă doar în aplicaţiile pentru automobile dezvoltate de compania Mazda, cu motorul tip Wankel numit 
Renesis. Această lucrare face sumarul cercetărilor în domeniul motoarelor rotative ce pot avea aplicaţii în 
domeniul transporturilor pe uscat, naval și prin aer, detaliind performanţele lor, avantajele și dezavantajele în 
comparaţie cu sistemele de propulsie clasică, subiecte ce contribuie la dezvoltarea unor teme mai cuprinzătoare 
precum randamentul sistemelor de putere amplasate pe platforme mobile. 

Cuvinte cheie: motoare rotative, motoare cu ardere internă, wankel, motoare cu unde de șoc, motoare toroidale, 
turbine Tesla. 

ABSTRACT. Currently in propulsion systems the research efforts are concentrated on alternative fuels used in 
classical engines or on methods not involving combustion at all, like electrical propulsion systems. The rotary 
engines reside in a niche segment of research that has only seen mass manufacturing in automotive application 
developed by the Mazda Company with Wankel-type Renesis engines. This paper summarizes the research and 
the continuing efforts for improvement of rotary internal combustion engines with relevance for land, maritime or 
air propulsion,  detailing their performances, advantages and disadvantages when compared to classical piston 
engines, subjects that add to larger topics like efficiency of on-board power systems. 

Keywords: rotary engine, internal combustion engine, wankel engine, wave disk engine, toroidal engine, Tesla 
turbines. 

1. INTRODUCERE 

Nevoia de simplitate şi robusteţe în proiecta-
rea de  motoare cu ardere internă, stă cel mai adesea 
în raport invers cu nevoia de eficienţă. Acest fapt 
combinat cu descoperirea ciclurilor termodinamice 
și amestecurilor stoichiometric a condus la con-
figuraţiile din ziua de azi a motoarelor cu piston. 

Deşi prezintă o anumită complexitate, motoarele 
cu ardere internă clasice sunt construite folosind 
principii simple care duc la creşterea randamentului 
procesului de ardere prin menţinerea fluidul de lucru 
la parametri optimi şi valori previzibile per ciclu, în 
acelaşi timp respectându-se legile  termodinamice. 

Proiectarea detaliată a componentelor unui motor 
cu ardere internă este dirijată de nevoia de uni-
formitate a mişcării, forțelor și momentelor de 
echilibrare rezultate din mișcarea componentelor şi 
selectarea materialelor pentru a se reduce pierderile 
de energie și pentru creșterea eficienței de operare la 
diferite sarcini sau viteze. 

Motorul rotativ este un motor fără pistoane 
interne cu mişcare alternativă, așa cum sunt folosite 
în mod tradiţional, dar implică unul sau mai multe 
rotoare ce efectuează aceleaşi funcţii de bază. Istoria 
lor este strâns legată de dezvoltarea, începând cu 
secolul al XVIII-lea, a motoarelor cu abur şi pompelor 
hidraulice, dar stadiul de prototip şi brevet a 

fost depășit doar de câteva modele care merită 
menţionate în această lucrare. 

 

Fig. 1. Diferitele concepte de motoare rotative [18]. 

Geometria motoarelor rotative variază considerabil 
datorită dependenţei acestora de soluțiile constructive 
alese de inventatori, dar majoritatea formelor pot fi 
descrise ca cilindrice, cu capacele superioare şi 
inferioare paralele şi perpendiculare pe axa principală a 
cilindrului. Din cauza caracteristicilor și aspectului 
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tridimensional, proiectarea unui motor rotativ începe 
adesea cu studiul bidimensional al secţiunii trans-
versale perpendiculare pe axa de rotaţie a motorului. 

2. MOTORUL WANKEL 

Motorul rotativ proiectat de Felix Wankel înce-
pând din 1929 este cel mai cunoscut şi mai 
dezvoltat motor rotativ.  Motorul Wankel a fost 
licenţiat între 1958 şi 1973 unui număr total de 26 de 
producători de clasă mondială, mai ales din SUA, 
Japonia şi Germania, dar a fost cel mai bine adoptat 
și rafinat de compania Mazda cu cele mai recente 
modele de motoare Renesis dotându-se vehiculele de 
serie RX-7, RX-8 şi RX-8-Hidrogen. Versiuni ale 
acestui motor au fost convertite chiar și pentru 
propulsia marină de către companii precum Atkins 
Rotary Marine. 

 

Fig. 2. Ciclul de funcționare al motorului Wankel [19]. 

Pe durata întregii sale dezvoltări, motorul Wankel a 
întâmpinat o serie de probleme, precum [2]: 

– etanşeitate a rotorului redusă datorită diferenţe-
lor mari de temperatură între secţiunile din camera 
de ardere; 

– proces de combustie lent şi greoi dato-
rită   camerei de ardere aflate în mişcare ce provoacă 
un jet subţiat şi previne atingerea marginilor 
exterioare ale camerei de către flacără; 

– consum mare de carburant la modificările 
frecvente de turație şi emisii mari de poluanți; 

– cuplul mic datorat ratei mari de repetare 
a ciclului Otto; 

 

Fig. 3. Componentele principale ale motorului Renesis [20]. 

Deşi aceste deficiențe au fost parţial sau total 
rezolvate, motorul Wankel are și un număr de avan-
taje față de motorul cu piston clasic care pot înclina 

balanța în aplicaţii în care volumul şi greutatea sunt 
foarte importante pentru performanţa generală a 
vehiculului şi atunci când parametrii de proiectare 
predominanți sunt costurile de fabricaţie şi de 
mentenanță. 

Câteva dintre avantajele motorului Wankel ce pot 
fi enumerate sunt [2]: 

–  raportul de putere per greutate este mai bun 
decât la un motor cu piston; 

– nu există piese în mişcare alternativă; 
– funcționează aproape fără nici o vibraţie; 
– mult mai puţine piese decât la un motor cu 

piston; 
– mai ieftin de produs în masă deoarece conţine 

mai puţine piese; 
– umplerea camerei de ardere se face la 270 de 

grade de arborele principal comparativ cu 180 de 
grade în  motorul cu piston; 

– produce cuplu pe aproximativ două treimi din 
ciclul de ardere, față de un sfert într-un motor cu 
piston; 

– gama largă de viteze oferă adaptabilitate mai 
mare; 

– se pot utiliza diverse cifre octanice pentru 
combustibili; 

– nu suferă de efectul de scalare în limita-
rea mărimii sale; 

– are aproximativ o treime din dimensiunea 
motorului cu piston cu putere echivalentă; 

– carterul de ulei rămâne nepoluat prin procesul 
de ardere şi astfel nu necesită nici o schimbare de 
ulei; 

–  uleiul din arborele cotit principal este etanşat 
complet de procesul de ardere. 

Abordarea clasică în proiectarea geometriei unui 
motor rotativ Wankel implică generarea carcasei in-
terioare folosind o curbă trohoidă urmată de pro-
iectarea rotorului folosind un  triunghi echilateral ce 
rămâne în contact permanent la vârfuri cu carca-
să [17]. 

O curbă trohoidă se descrie cu următoa-
rele ecuaţii scrise într-un sistem x-y cartezian planar: 

                    (1)1 

                     (2)2 

În  expresiile matematice de mai sus, e 
este numit  excentricitatea rotorului, R este lungimea 
absolută a vectorului de poziţie, α este unghiul 
vectorului de poziţie. 

Constanta trohoidului K este raportul între 
raza generatoare R și excentricitatea e, oferind un 
indice tipic pentru o trohoidă, util pentru descrierea 
configurației geometrice a motorului. 

Anvelopa unui peritrochoid este un grafic în-
tocmit cu ajutorul unui peritrochoid fixat pe un cerc 
ce se rostogolește pe suprafaţa interioară a unui cerc 
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staţionar înscris. Linia interioară a acestui grafic se 
numește anvelopa interioară. 

Anvelopa interioară trohoidă este curba de bază 
ce formează conturul rotorului. Așa cum este indicat 
în figura 4, cele trei vârfuri ale sale sunt întotdeauna 
în contact cu peritrochoid-ul. 

 

Fig. 4. Diverse  configuraţii de trohoid [17]. 

Prin urmare, ecuaţia anvelopei poate fi exprimată 
ca: 

 

      (3) 
 

 

       (4)3 
 
Aceste funcţii sunt ciclice cu perioada de 2π. 

Anvelopei interioare îi corespunde parametrul v variind 
în intervalele π/6~ π/2, 5π/6~ 7π/6, 3π/2~ 11π/6. 

 

Fig. 5. Rotorul motorului Wankel [17]. 

Schimbarea volumului camerei de ardere este una 
dintre cerințele fundamentale pentru ca motorul 
rotativ să fie privit ca un motor cu ardere internă. 

Acest volum al camerei de ardere a motorului 
rotativ este definit ca produsul dintre suprafață (zona 
laterală) închisă de o parte a conturului rotorului şi 
suprafaţa interioară a peritrochoid-ului, deînmulțită 
cu lăţimea carcasei rotorului. 

 

Fig. 6. Camera de ardere a motorului Wankel [17]. 

Zona laterală F a camerei de ardere din figura 6 
este exprimată ca: 

                     (4) 

unde s-au folosit notațiile: 
F1: suprafața delimitată de peritrochoid şi OP1 şi 

OP2; 
F2: aria lui ΔOP1O’ ; 
F3: aria lui ΔOP2O’; 
F4: suprafața  mărginită de O’P1P2 (1/3 din aria 

laterală a rotorului). 
Coordonatele (x, y) ale oricărui punct P 

dintre P1 şi P2 de pe trohoidă sunt: 

                
(5)

 

                
 (6)

 

Asta implică: 

 

         
  (7)

 

Iar din ecuația ariei triunghiului 

                            
  (8) 

                       
 (10)

 

 

           
 (11)
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Aria laterală a camerei de ardere este: 

 

                   
(12)

 

unde φmax este unghiul maxim de oscilaţie dat de α, 
valoare care poate fi obţinută prin aplicarea condiției 
dφ/dα =0, adică φmax=arcsin(3/K). 

Considerând lăţimea carcasei rotorului ca fiind b, 
volumul camerei de ardere este exprimat ca: 

     
(9)

 

unde avem: 

 

           
 (10)

 

Aceasta indică faptul că volumul camerei de 
ardere a motorului rotativ se modifică după  o curbă 
sinusoidală. 

Pe de altă parte, variația volumului motorul cu 
mişcare alternativă este exprimată ca: 

     (15) 

unde γ este raza manivelei, s este aria cilindrului, α 
este unghiul de rotaţie al manivelei şi λ este alungirea 
bielei. 

Schimbarea volumetrică a camerei de ardere a 
motorului rotativ corespunde cu cea a motorului cu 
mişcare alternativă luată la λ→∞. De asemenea, 
perioada de variație volumetrică este de 1.5 ori mai 
mare decât  la motorul cu mişcare alternativă, de-
monstrând o modificare mai lină. 

Volumul determinat de cursă este dat de diferenţa 
dintre valorile maxime şi minime ale volumului din 
camera de ardere. 

 Volumul determinat de cursă VH este: 

                           (11) 

Considerând axele majore şi minore ale 
peritrochoid-ului ca A şi respectiv B se pot stabili 
următoarele relaţii: 

                  (12) 

Folosind aceste relații, rezultă de asemenea: 

                      
 (13)

 

 Este imposibil pentru motorul rotativ (datorită 
mecanismului său) a se obţine un raport de compri-
mare mai mare decât raportul de comprimare teoretic 
care este exprimat prin raportul dintre maximul și 
minimul volumului camerei de ardere obţinute mai 
sus. 

Aceasta este una dintre problemele majore in 
proiectarea unui motor rotativ pe motorină. 

Raportul de comprimare teoretic εth este dat de: 

     

         

     
 (14)

 

Așa cum poate  fi văzut foarte clar din calculul de 
mai sus, raportul de comprimare teoretic εth este 
determinat numai de  constanta trohoid-ului K. Aceasta 
indică faptul că la creşterea constantei trohoidului, 
raportul de comprimare teoretică creşte și el de ase-
menea. Dacă constanta trohoidului se ia K = 6~10, 
raportul de comprimare teoretică va deveni 15~25. 

Raportul de comprimare al  motorului rotativ real 
este inferior raportului de comprimare teoretic din 
cauza efectelor mişcării paralele dintre peritrochoid 
şi anvelopa sa internă, volumului de degajare al 
camerei de ardere prezentă în suprafaţa rotorului, și 
volumul orificiului bujiei de aprindere etc. 

Luând volumul teoretic minim al camerei de 
lucru şi volumul dat de cursă ca V’min și respectiv 
V’H, atunci când se iau în considerare deplasarea în 
paralel, volumul camerei de combustie dat de  
degajare, şi volumul orificiului bujiei Vr, raportul de 
comprimare real ε al motorului rotativ poate fi 
obţinut prin relația: 

                         
 (15)

 

3. TENDINŢE DE CERCETARE  
PENTRU MOTOARELE ROTATIVE 

În ultimii ani motoarele rotative au cunoscut o 
creştere constantă a interesului și cercetării. În acest 
capitol sunt prezentate alte tipuri de maşini rotative/ 
motoare ca tendințe ce merită menţionate din cauza 
popularității lor aflate în creştere. 

3.1. Motoarele cu unde de șoc 

Primul motorul ce urmează a fi prezentat în acest 
capitol este motorul cu unde de șoc care este un 
dispozitiv având curgere nestaționară și   care 
utilizează unde de șoc pentru a creşte presiunea 
fluidului  prin transferul de energie de la un flux de 
presiune înaltă la un flux de joasă presiune din 
interiorul unor canale înguste [13]. 
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Fig. 7. Motorul cu unde de șoc [15]. 

În interiorul acestui motor alimentat de obicei cu 
combustibil gazos, rotorul utilizează gazele rezultate 
din ardere ce au o temperatură şi o presiune înaltă 
pentru a crea o undă de şoc care comprimă aerul 
aflat la  presiune și temperatură inferioară și care 
este primit de la un compresor extern. Aceasta duce 
la o creştere atât de temperatură cât şi de presiune a 
aerului de intrare în camera de ardere; ceea ce 
permite crearea unui raport de presiune generală mai 
mare pentru ciclul complet atunci când avem o  
temperatură de intrare în turbină constantă. Acest fel 
de rotor cu schimb de presiune combină în mod 
eficient un turbo-mecanism având curgere staţionară 
cu principiile curgerii compresibile nestaționare, 
pentru a realiza randamente superioare per ciclu. 

Fiecare port al ansambului rotorului cu șocuri este 
proiectat pentru a expune canalele fluidelor aflate în 
mișcare la un anumit unghi față de arbore şi pentru o 
anumită perioadă de timp. Undele de șoc şi de 
destindere sunt pornite în canale de diferenţele de 
presiune; din cauza deschiderii şi închiderii canalelor. 
Canalele fiind deschise atât la temperatură  a gazelor 
mare cât și la o temperatură joasă rotorul este evident 
auto-răcit. Mai mult, din cauza destinderii anterioare a 
gazelor arse arzătorul poate funcţiona la temperaturi 
superioare fără ridicarea temperaturii de la intrarea în 
turbină. Acest lucru este deosebit de util în aplicaţii 
unde temperatura este restricţionată de limitările 
materialelor. 

În plus motorul cu unde de șoc utilizează un ciclu 
motor de ardere incluzând comprimare; ardere, destin-
dere cu extragerea de lucru mecanic pozitiv, urmat de 
evacuarea căldurii spre mediul ambiant cu ajutorul 
canalelor înguste și curbate așezate radial. Lucrul 
mecanic de comprimare este furnizat de obicei prin 
lucrul mecanic produs pe durata destinderii. Mai mult, 
utilizarea de unde de șoc care călătoresc cu viteză 
sonică scade inerţia fluidului şi asigură o  reacţie 
rapidă. Odată cu destinderea la viteză sonică ce 
urmează imediat după ardere; timpul de rezonanţă la 
temperatură ridicată este foarte mic, ceea ce duce în 
mod util la emisii foarte scăzute de NOx. Mai mult, 
transferul de căldură important ca timp şi suprafață este 
excepţional de mic; în consecinţă reducându-se drastic 
pierderile de căldură. 

3.2. Motoarele cu pistoane oscilante 

Un alt tip de motor rotativ care se află în prezent în 
curs de cercetare şi fază de prototipuri este motorul cu 
pistoane oscilante (cunoscut şi ca motor toroidal). 

 

Fig. 8. Secțiune prin motorul toroidal [21]. 

Acest motor rotativ constă dintr-un număr de 
subcomponente interconectate. Fiecare unitate constă 
dintr-un cilindru circular drept (cu aprindere și orificii 
de admisie şi de evacuare adecvate), partiţionate de o 
pereche de vane (pistoane rotative) în patru sectoare 
compacte. Pistoanele antrenează arbori concentrici 
independenți aliniați pe axa cilindrului carcasei. 

Fiecare piston ocupă un sector unghiular din 
secţiunea transversală a cilindrului toroidal. Fiecare 
arbore este conectat la un volant prin mecanismul cu 
trepte de viteză. Geometria mecanismul de viteze care 
conectează cuplul produs de fiecare unitate la volant, 
este în mare măsură responsabil de natura vibraţiilor 
caracteristice induse de cuplurile tip impuls rezultate 
din ciclurile de ardere. Structura  secţiunii transversale 
a camerelor de ardere este prezentată schematic. 

Unul dintre beneficiile teoretice ale acestei con-
figurații este o creştere dramatică a raportului 
putere/greutate comparativ cu un motor cu piston cu 
mişcare alternativă convenţională [9]. Motorul 
Rotoblock are 16 aprinderi per una rotație completă 
a arborelui cotit, comparativ cu un motor în V cu opt 
cilindri care are patru aprinderi pentru fiecare rotaţie 
a arborelui cotit. 

 
 
 
 
 

Fig. 9. Vedere 3D  
a motorului toroidal [1]. 

 
 
 
 

3.3. Turbinele Tesla 

Turbina cu discuri Tesla este o turbo-mașină în 
care rotorul este construit cu o serie de discuri co-
axiale, paralele în loc de palete. Această turbină fără 
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palete a fost inventată de celebrul om de ştiinţă 
Nikola Tesla. [4] 

 

Fig. 10. Traiectoria fluidului prin Turbina Tesla [4]. 

Discurile sunt aranjate astfel încât un mic spațiu 
este menţinut între oricare două discuri succesive, şi 
acestea sunt ataşate pe un ax central. Combinaţia de 
discuri şi arbore ce formează rotorul este plasată în 
interiorul unei carcase cilindrice cu mici jocuri 
axiale şi radiale. 

Una sau mai multe duze sunt utilizate pentru a 
ghida fluidul de lucru cu o intrare tangenţială la 
periferia discurilor. Există porturi de ieşire în apro-
pierea arborelui în centrul fiecărui disc. Pe măsură ce 
fluidul trece prin spaţiile înguste dintre discuri, se 
apropie pe o traictorie tip spirală de evacuare, dar 
există și noi descoperiri privind traictorii mai complexe 
non-spiralate. 

Fluidul de lucru circulă de la intrare până la ieşirea 
centrală datorită diferenţei de presiune între periferie 
şi evacuarea centrală şi datorită componentei radiale a 
vitezei. Viteza radială creşte treptat spre iesire datorită 
scăderii ariei de curgere. Pe de alta parte, de la 
intrare la ieşire, viteza tangenţială poate creşte sau 
scădea în funcţie de echilibrul local al diverselor 
componente ale forțelor. 

Fenomenele de bază ce descriu transferul de 
energie dintre fluid și rotorul turbinei este antrenarea 
discurilor turbinei în mișcare de rotație prin cuplarea pe 
ele a unui strat limită laminar și transmiterea energiei 
cinetice a fluidului datorată vâscozității fluidului. 

Performanţa turbinei Tesla este deci caracterizată 
de curgerea laminară, cu regiuni de turbulenţe scăzute 
şi regiuni de tranziţie laminar-turbulent, şi datorită 
acestui tip de curgere laminară (fără disipare foarte 
mare a energiei din cauza turbulenţei), turbomașinile 
Tesla pretind a avea randamente crescute ale rotorului. 
Totuși s-a dovedit foarte dificil a se realiza duze 
eficiente în cazul turbinelor Tesla din cauza vitezei 
mari a fluidului la intrarea în duza de ieșire și a  
vitezelor mari de tip vortex liber în apropierea ieşirii 
din rotor. 

Curgerea fluidului de lucru printr-o turbină Tesla 
se poate caracteriza matematic prin ecuațiile funda-
mentale de conservare a masei, impulsului și 
energiei numite ecuațiile Navier Stokes, cărora li se 

pot aplica condiții la limită și care pot fi exprimate 
în diverse sisteme de coordonate sau cu diverse 
variabile dimensionale sau adimensionale. 

Cunoscând distribuția vitezei tangențiale, cuplul 
și puterea de iesire totală a rotorului pot fi calculate  
pornind de la stresul de forfecare în perete pe o parte 
a unui singur disc, considerând o bandă circulară 
elementară de grosime dr la o raza r. Prin calculul 
cuplului în jurul axei rotorului produs de forța de 
forfecare care acționează asupra acestui domeniu 
elementar se poate ajunge la cuplul total pe o parte a 
unui singur disc ce poate fi calculat prin integrarea 
cuplului elementar. 

 

Fig. 11. Turbina Tesla secţiunea 3D View [3]. 

 

Fig. 12. Tesla turbina componente principale [3]. 

Acest tip de turbomașină prezintă numeroase arii 
în care i se pot aduce îmbunătățiri ce ar conduce la 
creșterea randamentului general, precum: 
 analiza comprimării în turbina Tesla; 
 efectul numărului de duze asupra performanţelor 

turbinei; 
 optimizarea geometriei, urmând lucrările anali-

tice, precum și experiența câștigată prin lucrările 
experimentale; 
 îmbunătățirea metodei numerice pentru a acoperi 

fluxurile tranzitorii precum şi evaluarea altor modele 
de turbulență ce pot fi utilizate în simulări; 
 studiul folosirii mai multor discuri versus 

turbine înseriate; 
 studiul folosirii mai multor admisii; cel puțin 

două pentru inversarea sensului de funcționare; 
 amplasarea canalizației de ieșire la 90 de grade 

față de planul discurilor; 
 optimizarea ajutajelor fixe de direcționare/ 

împărțire a jetului la intrarea și ieșirea din turbină în 
funcție de numărul de discuri; 
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 folosirea de discuri de mărimi variabile așezate 
pentru creșterea eficienței preluării energiei fluidului 
de lucru; 
 distanțe dintre discuri comandabile și comandă 

a secțiunilor de intrare și ieșire din turbină în funcție 
de regimul de funcționare sau de compoziția fluidului 
de lucru; 
 profile aerodinamice ale tăieturilor prin discuri 

prin care se direcționează evacuarea fluidului; 
 prelucrarea cu tehnologii simple și ieftine a 

rugozității la suprafața discurilor; 
 inducerea unui flux toroidal prin forma carcasei și 

dimensiunile discurilor, pentru îmbunătățirea evacuării. 
 folosirea de materiale noi/exotice pentru con-

struirea carcasei, discurilor sau a altor componente 
ale motorului cu scopul reducerii masei și a 
costurilor de fabricație și mentenanță. 
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