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Роторний двигун конструктивно простіше поршневого. У поршне-

вому моторі енергія згоряння паливоповітряної суміші спочатку пере-

твориться в зворотно-поступальний рух поршневий групи, а вже потім 

в обертання колінчастого вала.  У роторному ж двигуні це відбувається 

без проміжної ступені, а значить, з меншими втратами. У роторному 

моторі здійснюються ті ж цикли, що і в чотиритактному поршневому 

агрегаті: впуск, стиснення, робочий такт і випуск.        

В такому двигуні роль поршня грає сам ротор. Ротор обертається 

по планетарному типу навколо центральної осі - статора. Встановлений 

на валу ротор жорстко з'єднаний з зубчастим колесом, яке входить в 

зачеплення з нерухомою шестернею - статором. Діаметр ротора наба-

гато перевищує діаметр статора, незважаючи на це ротор із зубчастим 

колесом обкатується навколо шестерні. Циліндром служить статор, що 

має форму епітрохоїди, і коли ущільнення ротора рухаються по повер-

хні статора, утворюються камери, в яких відбувається процес згорання 

палива. За один оборот ротора такий процес відбувається тричі, а за-

вдяки поєднанню форм ротора і статора число тактів таке ж, як у зви-

чайного ДВЗ: впускання, стиснення, робочий хід і випуск. 

У роторного двигуна немає системи газорозподілу - за газорозпо-

дільний механізм працює ротор. Він сам відкриває і закриває вікна в 

потрібний момент. Ще йому не потрібні балансирні вали, двосекційний 

двигун по рівню вібрацій можна порівняти з багатоциліндровими ДВЗ. 

Однією відмінністю робочого циклу роторного двигуна від робочого 

циклу поршневого двигуна є зрушення моменту максимального виді-

лення тепла в камері згоряння на лінію розширення після проходження 

верхньої мертвої точки. 

Найважливішими перевагами РПД порівняно з традиційними пор-

шневими бензиновими моторами є: 

- можливість споживати низько октановий бензин: 

- менша на 35…40 % кількість деталей;  

- менша маса і габарити;  

- мала питома маса за високої питомої потужності.  

- низький рівень вібрацій, РПД повністю механічно зрівноваже-

ний, що дозволяє підвищити комфортність легких транспортних засо-

бів типу мікроавтомобілів, моток арів ;  
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- відмінні динамічні характеристики.  

Недоліки:  

- щоб перейти на випуск РПД треба замінити переважна більшість 

обладнання;  

- неможливо РПД виробляти на площах, які призначені для випу-

ску традиційних ДВЗ;  

- висока витрата масла через мастила "на прогар";  

 - процес згоряння неефективний, отже - підвищення токсичності 

відпрацьованих газів і витрати палива.  

- менша економічність на низьких оборотах в порівнянні з порш-

невими ДВЗ. 

-  схильність до перегріву.  
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У найбільше промислово розвитих країнах швидкими темпами ро-

звивається транспортне двигунобудування і, насамперед, автомобі-

льне. Обсяги виробництва автомобілів в основних країнах-виробниках 

безупинно збільшуються, перевищивши 30 млн. одиниць у рік. Крім 

того, постійно підвищуються вимоги до паливної економічності, масо-

габаритних показників, потужності, надійності і ресурсу двигунів. Жо-

рсткий контроль за дотриманням законодавчих обмежень токсичних 

викидів змушує виробників двигунів шукати адекватні технічні рі-

шення. Хоча основні напрямки підвищення показників і, у першу чергу, 

поліпшення екологічних показників, відносяться до всіх типів ДВЗ, 
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