WANKEL

Teksti: Heikki Lehmonen

Wankelmoottorit
ilmailukäytössä

Lentomoottoreiden erikoisimmasta päästä löytyvät aikanaan Felix Wankelin kehittämät
kiertomäntämoottorit, joiden toimintaperiaate ja rakenne poikkeavat täysin kaksi- ja
nelitahtimoottoreista. Nykyään wankelmoottoreita löytyy lentomoottoreista eri käyttötarkoituksia varten aina lennokkimoottoreista lähtien.

H

arrasterakenteisissa ilma-aluksissa, experimentaleissa ja ultrakevyissä, hallitseva moottorimerkki on Rotax ja 2000-luvulla nimenomaan
nelitahtiset 912 ja 914 mallit, joissa on
tehoa 80–100 hevosvoimaa. Nämä ovat
yleistyneet kaksitahtisten alle 65 hevosvoiman moottoreiden kustannuksella ja
niitä on valmistettu jo yli 40 000 kappaletta. Muita markkinoilla olevia moottorimerkkejä ja malleja lentokäytössä on
kuitenkin satoja, meillä muun muassa

Jabiru, HKS, VW-muunnokset ja Hirth.
Erikoisimmasta päästä toiminnaltaan lienevät kuitenkin wankelmoottorit.
Wankelmoottorin toimintaperiaate ja
rakenne poikkeavat täysin kaksi- tai nelitahtimoottoreista, joissa männät liikkuvat
sylintereissä edestakaisin ja antavat kiertokankien välityksellä pyörivän liikkeen
kampiakselille. Wankelmoottorissa ei ole
edestakaisin liikkuvia osia, vaan männän
tilalla on pyörivä kolmikulmainen roottori
(tai useampia), joka pyörittää kampiakselia

Dave Leonardin RV-6, N4VY, jonka voimanlähteenä on Mazdan 13Bturbo wankelmoottori. Viime vuonna Reno Air Racessa kone lensi 229
mailin tuntinopeudella (369 km/h). Kuva: Paul Lamar
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vastaavaa epäkeskoakselia. Tämä kiertomäntämoottori on yleensä bensaa käyttävä,
sytytystulpilla varustettu polttomoottori.
Sitä voidaan kuvata myös köyhän miehen
turbiinimoottoriksi sen vähäisen värinän,
pyörivän liikkeen ja mäntämoottoria kuumempien pakokaasujen vuoksi.
Moottorin kehitti tuotantoon saksalainen insinööri Felix Wankel 1950-luvulla
NSU-autotehtaalla. Moottoria kehiteltiin
edelleen 1960 ja 1970-luvuilla eri puolilla
maailmaa useissa moottoriyhtiöissä. NSU

joutui kuitenkin luopumaan edistyksellisen wankel-autonsa tuotannosta, jota jatkoi tunnetulla merkillä Audi, mutta ilman
wankelmoottoria.
NSU:n lisäksi autoissa ovat wankelmoottoria kokeilleet muiden muassa Mercedes ja Ford ja tuotannossa käyttäneet
muun muassa Citroen ja Lada (sotilasversio) 1980-luvulla. Tunnetuin wankel-auto
on Mazda, joka on valmistanut yli kaksi
miljoonaa kappaletta RX-7- ja RX-8-urheiluautojen eri versioita.
Moottoripyörissä Hercules ja Suzuki kokeilivat wankelia, mutta Norton on
tunnetuin wankelia käyttänyt merkki F-1kilpapyörissä sekä Commander-poliisi- ja
siviilimalleissa 1990-luvun alussa. Muita
erikoisempia wankelkokeiluja on tehty
sotilasajoneuvoissa, perämoottoreissa,
moottorikelkoissa ja moottorisahoissa,
mutta ne eivät ole yleistyneet.

Lentokäyttö
Sveitsiläinen Mistral on kehitellyt kolmeroottorista, 300 hevosvoiman wankelmoottoria yleisilmailukoneisiin 2000-lu-

vulla. Tuotanto oli pysähdyksissä vuonna
2010 talouslaman vuoksi, mutta käynnistyi uudelleen viime vuonna, ja moottorin
FAA-sertifiointi on jo varsin pitkällä.
Mazda RX-7:n 13B- (vuodesta1978) ja
RX-8:n Renesis- (vuodesta 2003) moottoreita on modifioitu lentokäyttöön USA:ssa
muutama sata, joista muutama kymmenen lentää, tunnetuimpana ehkä viime
vuonnakin Reno Air Racessa 229 mailin
tuntinopeudella lentänyt Dave Leonardin
RV6, jossa on Mazdan 13B-turbo. RV:n
lisäksi Mazdan wankeleita on asennettu
muun muassa Lancair-, Cozy- ja VariEze-koneisiin. Tehoja eri versioissa on
160–360 hevosvoimaan.
USA:ssa on Mazdan wankeleihin erikoistunut työryhmä, jonka jäsenet valmistavat alennusvaihteita, sähköjärjestelmiä
ja suoraportattuja ”P-port”-imusarjoja.
Mielenkiintoinen uutuus on syksyllä
2011 ensilentonsa lentänyt saksalainen
experimental-helikopteri NEO, jossa on
Mazdan autonmoottorista muunnettu 180
hevosvoiman wankelmoottori.
Norton valmisti tunnetusta P52/P53moottoripyörän moottorista pienen sarjan

ilmailumoottoreita 1990-luvun alkupuolella. Tehoja kaksikammioinen 588:n kuutiosenttimetrin moottori tuotti 80–100 hevosvoimaa eri versioina (P62, P64, GAE
100R). Niitä lienee vielä kymmenkunta
lentävää eri puolilla maailmaa, muun muassa Fischer Tiger Moth -replikakoneissa.
Pari Nortonia tuli Suomeenkin vuonna
1991 ultrakevyen Beaver RX650 -koneen
mukana. Toinen näistä lentää edelleen.
Nortonin lentomoottoreiden tuotanto siirtyi Midwest-Engine-yhtiölle, joka
jatkoi yksikammioisen kanssa. Midwestin konkurssin jälkeen moottorituotanto
siirtyi itävaltalaiselle Diamond-yhtiölle, joka jatkaa tuotantoa nimellä Austro
Engine. Päätuote on tyyppihyväksytty
AE50R-wankelmoottori, jota on tehty
yli 500 kappaletta Schleicher ASH 26E
-purjekoneisiin. Tehtaalla on moottorista
kehitteillä myös 75 hevosvoiman versio.
Suomessakin lentänyt ASH 26E on myyty vuonna 2010, mutta uusi ASH 31 Mi
on tulossa.
Nortonin jäljiltä syntyi myös miehittämättömiä ilma-aluksia varustava UAV
Engines Limited (UEL), jolla on moot-

Norton NR622, P62 tai
Norton Aerotor 80 -nimillä
kulkevaa Nortonin P52
-moottoripyörän moottorista lentokäyttöön
tehty moottori purettuna.
Kaksikammioisia 588 kuutiosenttimetrin Nortoneita
tehtiin ilmailukäyttöön
eri versioina (80–100 hv)
noin 70 kpl ja edelleen
lentokäytössä olevia
lienee koko maailmassa
kymmenkunta.
Kuva: Heikki Lehmonen
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WANKEL
Reality Aircraftin kevyessä Escapade Kid
koneessa.
Saksassa on toinenkin wankelmoottoreita ilmailijoille valmistava yritys Wankel
Ag Gmbh, Mario Hauberer, mutta moottorit ovat edelleen kehitteillä. Kanadassa
hänellä lienee maahantuoja Oshawan kentällä. Pienin wankellentomoottori lienee
O.S:n 1,27 hevosvoiman ja 335 gramman
lennokkimoottori 49-PI Type II Wankel
Rotary Engine, mutta ei ole tiedossa, onko
näistä kokemuksia Suomesta.

Hyvää ja huonoa
toreita tehosarjassa 20–100 kilowattia.
Moottoreita on toimitettu yli 30 erilaiseen
miehittämättömään ilma-alukseen, mutta
yhtiö kieltäytyy myymästä niitä miehitettyihin lentokoneisiin. Sotilaskäyttöön
tarkoitetuista UAV-laitteista ja niiden
moottoreista tietoja on rajoitetusti.
Nortonin perillisiä, joissa on täsmälleen samalla geometrialla kolmikulmainen roottori, ovat AE50R:n lisäksi
suosittu Woelfle Engineering -yhtiön Karting-moottori AIXRO XR50 ja uudet lentomoottorit XF40 ja XH40. Moottoreita
on käytetty myös Rotron varjoliitimissä
ja UAV-koneissa. UAV-käytössä moottorit ovat olleet ”liiankin lujia”, kertoi Poul
Henrik Woelfle AERO 2011 -messujen
aikaan. Roottorikammioissa on kulutusta
erinomaisesti kestävä Nicasil-pinta. Aixro
XF40 -moottoria käytetään muun muassa

Reality Aircraft Escapade Kidin voimanlähteenä on Aixro XF40 -moottori. Kuva:
Poul Woelfle
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Viime vuoden Le Bourget’n ilmailunäyttelyssä esitelty maailman ensimmäinen sarjatuotantohybridilentokone, jossa Diamond HK36 Super Dimonan voimanlähteenä on Siemensin 70
kilowatin sähkömoottori, joka saa sähkövirtansa Austro Enginen pienestä wankelmoottorista.
Kuvat: Siemens

Wankelmoottorilla näyttää olevan paljon
etuja erityisesti ilmailukäyttöä ajatellen. Siinä on hyvä voima–paino-suhde, tärinätön
tasainen käynti, pieni koko, vähän liikkuvia
osia, yksinkertainen luja rakenne – ei venttiileitä, kiertokankia eikä muita särkyviä osia.
Se ei voi leikata kiinni, kuten mäntämoottori,
vaikka ylikuumentuisi. Alumiinirunko laajenee enemmän kuin teräsroottori.
Kestävyys on kunnossa. Urbaani legenda tiivisteongelmista on ratkaistu jo
1970-luvulla ja nykyiset erikoiskäsitellyt
harjatiivisteet kestävät 2000–4000 tuntia.
Keraamisten tiivisteiden kuluminen on
niin vähäistä, että käyttöiän sanelee kammion kovakromauksen kestävyys, joka on
kuormituksesta riippuen 4000–6000 tuntia.Mazdan wankelmoottoreilla on ajettu
yli 400 000 km ilman kammiotiivisteiden
uusimista, kylmänä revittelyt on jätetty
pois ja voitelu on ollut kunnossa.
Wankelmoottorille tyypilliset korkeaenergiset pakokaasut ovat toisaalta myös
moottorin kehityspotentiaalia, koska ne
voidaan hyödyntää kampiakselille alennusvaihteen kautta kytketyllä pakokaasuturbiinilla, niin sanotulla Turbo Compoundilla (vertaa Wright R-3350TC). Jo
20 prosentin palautushyötysuhde turbiinilla nostaisi polttoainetalouden lähelle
dieselmoottoria lentokone-, vene- ja generaattorikäytössä.
Wankelin käyttökelpoisuutta väitetään
rajoittavan suhteellisen huono polttoaine-

talous ja päästöt sekä moottorin osien verraten nopea kuluminen. Kuumana käyvä
moottori on myös kriittisempi öljyjen
suhteen. Kulumista estetään oikealla lämmityskäytöllä ja voitelua varmistetaan
huippuöljyillä, esimerkiksi AE50R-moottori vaatii Silkolene Comp 2 Premix -öljyä. Pinnoituksessa käytetty molybdeeni
(plasma spray), Midwest/Austro-moottoreissa ja nicasil-pinnoitus Aixro (Woelfle)
-malleissa varmistavat kestävyyttä.
Vaikka wankelissa on enemmän kehityspotentiaalia kuin loppuun kalutussa

luussa eli mäntämoottorissa, niin tavallista käyttäjää kiinnostaa ja epäilyttää
enemmän hinta, saatavuus ja huoltojen
varmuus. Wankelin käyttö ilmailussa ei
tule uhkaamaan Rotaxin asemaa. Moottorin tulevaisuus ilmailussa ainakin 40
hevosvoiman luokassa näyttää tällä hetkellä varmistuneen. Kiinnostava kysymys onkin, tuleeko mahdollisesti 50–150
hevosvoiman luokkaan sopiva malli esimerkiksi Aixrolta tai Austro Enginelta tai
joltain muulta valmistajalta? •

Viime vuoden lopussa tiedossa olleet wankelmoottorikäyttöiset UAV:t. Mainittujen lisäksi Iranilla
on mahdollisesti yksi UAV, jonka voimalaitteena on wankelmoottori.
Maa

Laite

Maksimipaino (kg)

Käyttö

Etelä-Korea

KAI Night Intruder 300

300

Tiedustelu, valvonta, maalinetsintä

Iso-Britannia

UTS MSAT-500/NG

180

Ilmamaali

Israel

Aeronautics Picador VTOL

720

Tiedustelu, valvonta, maalinetsintä

Itävalta

Schiebel Camcopter S-100

110

Monikäyttö

Kiina

NUAA Soar Bird

310

Ei ilmoitettu

Ruotsi

Saab Skeldar V-200 VTOL

210

Merivalvonta ja siviilikäyttö

USA

AAI RQ-7B Shadow 200 TUAS

208

Tiedustelu, valvonta, maalinetsintä

USA

AAI Shadow 600

265

Tiedustelu, valvonta, maalinetsintä

USA

Moller Aerobot

?

Ei ilmoitettu

USA

Pioneer (RQ-2B)

?

Tiedustelu, valvonta, maalinetsintä

Mazdan 20B-wankelmoottori Kirkpatrick
Mark S MSK6 -lentokoneen nokalla. Koneen ensilento oli vuonna 2003.
Kuva: Mark Kirkpatrick
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