Luftkyld roterande förbränningsmotor (principritning).

På ritningen saknas motorblockets (blågrå) gavlar med lager där axlarna i kolvarna (rotorerna) (grå),
ventilerna (orange) och tätningsrullen (röd) går igenom. Utanför gavlarna är kolvarna på ena sidan
förbundna med en tandad rem, kedja eller kugghjul med mellankugghjul. Ventilaxlarna är på ena utsidan
försedda med armar som är förenade med ledade stag som styr de diagonalt motstående ventilerna.
Tätningsrullen är förankrad i en längsgående gejd på varje sida. Denna motor är ritad för diesel med
injektorspridare (gröna), tätningsskenor (svarta), ventiltätning och dämpare (blå).

Fördelar gentemot fyrtakts otto- och dieselmotorn i bilar. (kursiv stil avser 4T motor).
1. Mindre och lättare, mindre materialåtgång, sparar naturresurser och billigare tillverkning med få rörliga
delar och mycket mer kraft/volym, ( Stor och tung, med vevhus, onödiga rörliga komponenter såsom.
drivremmar, svänghjul, vevaxel, vevstake, kamaxeldrev, kamaxel med vipparmar, vattenpump och många
andra rörliga delar som inte bara ska tillverkas, varje del som rör ger även friktionsförluster).
2. Bättre verkningsgrad, motorn arbetar kontinuerligt utan dödpunkter och onödiga friktionsförluster med
fyra arbetstakter per varv. ( För lika många arbetstakter behövs åtta cylindrar där kolvarna bara ger kraft i
sin nedåtgående rörelse varannan gång, resten blir friktionsförluster som omvandlas till värme).
3. Nästan vibrationsfri med bättre balans. vilket ger tystare gång och ingen oscillation i de tyngre
komponenterna. ( Onödiga masskrafter sätts i rörelse då vevaxel med svänghjul och vevstake med kolv går
fram och tillbaka, som förutom ljud och vibrationer även ger stora friktionsförluster).
4. Effektivare fyllning och tömning av cylindrarna då gasväxlingen sker i hela motorns bredd med stor
area även flödet blir mer sammanhängande och ger en jämn ström genom grenrören till insug- respektive
avgasrör. ( Tallriksventiler ger liten öppningsarea, som ger motstånd i flödet).
5. Bättre kylsystem, når snabbt rätt arbetstemperatur då termostater reglerar mängden kylluft som tas in,
överskottsvärmen går till kupévärme via värmeväxlare. ( Att värma 5-6L vatten tar energi och tid, särskilt
vintertid 10-20 min. till 85-90 grader C., med högt slitage och mycket hög bränsleförbrukning som följd).
6. Inbyggd "turbo".-Luftkylningspumparna kan även användas till överladdning för ännu bättre fyllning
av insugningskamrarna och öka verkningsgraden ytterligare. ( Motståndet i ventilerna gör att överladdningen måste ske med högre tryck antingen med avgasturbo eller kompressor som båda tar extra energi).

7. Bättre förbränning -med mindre avkylningsytor vid antändningen och att kolvarna roterar med
förbränningshastigheten utnyttjas bränslet bättre. ( Större avkylningsytor där kolven accelererar halva
sträckan för att därefter bromsas in, kan kraften från tryckvågen ej utnyttjas fullt ut).
8. Effektivare ventilregleringssystem där kolvarnas rörelse direkt styr ventilernas öppning och stängning
och ej exponeras i förbränningsrummet vid topptryck och höga temperaturer. ( Väldigt energi-krävande
system, ända från kamaxeldrev till ventiler i förbränningsrummet som kräver stor fjäderkraft).
9. Lätt att bygga på, har två axeländar på varje sida, kringutrustning med direktdrivning, såsom
startmotor, generator, kylkompressor och servostyrning m.fl. ( Endast en axelände på varje sida kan
användas, den främre vevaxeln förses oftast med remhjul som via remmar driver kringutrustningen, ett
osäkert drivsystem som lätt havererar och ger onödig friktion, med ytterligare energibortfall som följd).
10. Kan tillverkas av keramiskt material vilket skulle minska friktionen ännu mer och kunna köras utan
oljesmörjning och dessutom höja motorns arbetstemperatur och få ännu bättre verkningsgrad, samt förlänga
livslängden. (Används idag bara i lager och som termiskt skydd på kolvar på tävlingsmotorer).
11. Variabel motorprestanda, i motorrummet placeras flera motorer i följd och den ena kolvaxeln på varje
motor är rörformad, inuti dessa går en gemensam drivaxel som via frikopplingar emellan dem, via
avkännare för motorvarv kontra önskad fart, automatiskt kopplar på respektive ur kolvaxlarna. Då bara
huvudmotorn är igång vid litet kraftbehov, till exempel vid landsvägskörning på jämn väg i 90km/h,
minskas bränsleåtgången betydligt, men man har ändå kraftresurser kvar till omkörning, högre fart eller vid
tuffare körning, då ytterligare motorer startar och kopplas in på den genomgående drivaxeln. ( Försök har
gjorts med bränsleavstängda cylindrar, men friktionsförlusterna tar ut fördelarna).
12. Bränslesnålare och mindre emissioner, i en bil med en till fyra 30kW-motorer, där huvudsakligen en
motor är igång och med ovan redovisade fördelar kan man troligen komma ner till 2 liter diesel/100km. vid
landsvägskörning, vilket medför billigare transporter, besparing av oljetillgångar, små avgasutsläpp med
liten klimatpåverkan och vi kanske kan rädda världen från växthusgasernas negativa effekter. Motorn går
även att anpassa till bensin och icke fossila bränslen. ( En bensinmotor har idag bara en verkningsgrad på
20-25%, vid blandad körning, dieseln något högre, vilket är alldeles för dåligt, mycket beroende på att
varje kolv bara ger ett halvt arbetsslag på två varv. En liten motor på höglast tar mindre bränsle än en stor
vid låglast, inte undra på att man får hög bränsleförbrukning, med stora miljöutsläpp).
13 Få motortyper och storlekar behövs då man väljer motorprestanda, efter antalet motorer bilen är
utrustad med. Utvecklings- och tillverkningskostnaderna blir betydligt mindre, i längre produktserier, minst
två till varje bil och kanske fem i sportbilen. ( Idag utrustas varje bilmodell med ett flertal motor-typer i
flera olika storlekar, med höga utvecklingskostnader, då produktserierna relativt sett blir små).
14. Billigare ägande och lägre reperationskostnader, med ökade tillverkningsvolymer och färre
komponenter och mindre utrymmeskrävande kan bilen göras mindre, och kundpriset blir lägre. Minskade
bränslekostnader och miljöbilsrabatter. Enklare att laga, vid motorhaveri byts bara en motorenhet ut.
( Motorn tar för stor plats och dyr att byta ut, trots 100-tals miljarder om året i utvecklingskostnader
minskar inte bränsleförbrukningen så mycket längre då man satsat på fel motorkoncept redan från början).
15. Mångsidig, har flera användningsområden, allt från handhållna maskiner till tunga arbetsfordon
eventuellt även till elkraftsproduktion om man kan få en förväntad verkningsgrad på upp emot 60-70%.

Övrigt.
Nationell patentansökan är klar, utan hinder, PCT-ansökan är inlämnad. Har byggt en funktionsprototyp, i
aluminium och plast, men ej med förbränning, då det kräver fler analyser och specialkunskaper för att
optimera motorn fullt ut, redan från början, då det handlar om stora investeringskostnader.
Söker kapitalstarka investerare och/eller tillverkare, som motprestation får Ni andelar i patentet eller
tillverkningsrätt mot royalty. det byggs idag över 100miljoner förbränningsmotorer i världen per år.
Är ni intresserade av att vara med att realisera eller har andra synpunkter på detta motorprojekt.
E-posta till engine@flexicab.se
M.V. H. Kjell Salomonsson.
Vill ni se en animering på motorn klicka på youtubes adress nedan!
eller gå in på YouTube och sök på Rotary combustion engine 16:e spalten uppifrån. http://www.youtube.com./watch?v=kXRtlVnea0w

Air-cooled rotary internal combustion engine (basic sketch) .

On the drawing shows the engine without its sides (blue-gray) with bearings in which the shaft of the pistons (rotors)
(gray), valves (orange) and sealing roller (red) all of which go through the sides. On the one of the outside of the
sides of blocks the pistons shafts are connected to a toothed belt, chain or two cogwheels with a cogwheel between
them. The valves shafts are on the one of the outside equipped with arms which are connected to articulated rods to
guide the diagonally opposite valves. Sealing roller is fixed in a longitudinal groove on each side. This engine is
designed for diesel with injectors (green), sealing strips (black), valve seals and shock absorber (blue).

Advantages compared with four-stroke spark ignition and diesel car engine (italics relate 4T engine).
1. Smaller and lighter, uses less material, save natural resources and cheaper construction with fewer moving parts
and greater power/volume ratio. ( Large and heavy, with the crankcase, unnecessary moving parts such as drive
belts, flywheels, crankshaft, connecting rods, gear for cam, camshaft with rocker arms, water pump and many other
moving parts, not only to be manufactured but each part also causes friction losses).
2. Improved efficiency, the engine works continuously without dead center and unnecessary friction losses with four
power strokes per revolution. ( It takes eight cylinders to achieve the same number of strokes in which pistons only
generate power when they alternately move downwards, each part that moves causes friction losses as well as being
converted to heat).
3. Nearly free of vibration with better balance, resulting in quieter action and no oscillation in the heavier components. ( Unnecessary mass forces set in motion when the crankshaft with the flywheel, connecting rod and piston goes
back and forth, which in addition not only results in noise and vibration but also in a high level of friction losses).
4. Efficient filling and emptying of the cylinders when gas exchange occurs across the width of the engine with a
large area and where the flow is continuous and provides a steady stream through the manifold to the intake-and
exhaust pipes. ( Disc valves provide a small opening area, which result in a greater resistance to flow).
5. Better cooling system which quickly achieves the right operating temperature where the thermostats regulate the
amount of cooling air taken in, excess heat goes to the heating system by way of heat exchangers.
( To heat 5-6 liters water takes energy and time, especially winter time it takes 10-20 min. to achieve 85-90

degrees C., with high level of wear and greater fuel consumption as a result).
6. Built-in "turbo" The air cooling pumps can also be used to overcharge for even better filling of the suction
chamber and increase the efficiency further. ( The resistance of the valves means that overcharging must be done with
higher pressure either with exhaust turbocharger or supercharger, both of which use extra energy) .

7. Improved combustion with smaller cooling surfaces at ignition and the pistons rotate with a better utilization of
fuel burn rate. ( Larger cooling surfaces in which the piston accelerates half the distance and then slows up, the force
of the blast is not fully exploited).
8. Efficient valve control system where the piston movement directly controls the valve opening and closing and is
not exposed in the combustion chamber at peak pressure and high temperatures. ( Very energy-consuming systems,
right from the camshaft gear to the valves in the combustion chamber, which requires a high spring force).
9. Easy to build out has two shaft ends on each side, peripheral equipment with direct drive, such as starter,
alternator, cooling-compressor, power steering and others. ( Only one shaft ends on each side can be used, the front
crankshaft is often provided with a pulley which via belts drives the peripheral equipment, an unreliable drive system
that easily breaks down and gives undue friction, with additional energy loss as a result).
10. Can be made from ceramic material which would reduce friction even more and be able to run without oil
lubrication and also increases engine operating temperatures with even better efficiency, and prolong life.
( Now used only in bearings and as thermal protection for pistons in racing engines).
11. Variable engine performance, several motors can be placed consecutively in the engine room and the piston
shaft of each engine is tubular, inside there is a common drive shaft and the piston shaft can be automatically
switched on or off, by way of disengaging them by way of a sensor that registers the number of revolutions or
required speed. When only the main engine is running at smaller power requirements, for example when driving on
main roads at 90km/h, the fuel consumption is greatly reduced, but there is enough power for overtaking, more speed
or more aggressive driving, when more motors start and are engaged to the common drive shaft.
( Tests have been made with fuel shut down cylinders, but friction losses were greater than the benefits).
12. Greater fuel efficiency and smaller emissions, in a car with one to four 30kW engines, where one engine is
mainly running and with the above advantages one can probably come down to 2 liters diesel/100 km. on main roads,
leading to cheaper transport, saving oil resources, low exhaust emissions with little impact on the climate and perhaps
we can save the world from the adverse effects of greenhouse gases. The engine can also be adapted to petrol/
gasoline and non-fossil fuels. ( A gasoline engine has only a rate of 20-25% efficiency at an normal average, diesel
is slightly higher, which much too low, because each piston creates only a half power stroke for two revolutions.
A small motor with a the heavy load takes less fuel than a large motor with a low load, no wonder you get high fuel
consumption, with more environmental pollution).
13. Few engine types and sizes are needed because engine performance is determined by the number of motors the
car is equipped with. Development and manufacturing costs are reduced significantly, in longer production series, at
least two to each car and perhaps five in a sports car. ( Today, each car model is equipped with a number of engine
types in different sizes, with high development costs, where the product series will, relatively speaking, be small).

14. Cheaper ownership and lower repair costs with increased production volumes, fewer components and less
space requirements, cars can be made smaller, and price for the customer will be lower. Reduced fuel costs and
discounts on environmentally-friendly cars. Easier to repair, only one motor unit needs to be replacement motor when
failure occurs. ( The engine requires a lot of space and is expensive to replace, despite 100's of billions a year in
development costs fuel consumption has not been reduced very much, as we have chosen the wrong type of engine
from beginning).
15. Versatile, can be used in many different areas, from hand-held machines to heavy vehicles, possibly for the

production of electrical power if one can get expected levels of efficiency of up to 60-70%.

Miscellaneous.
The national patent application is complete without any legal obstacle and the PCT-application is
leaving. A functioning prototype, made of aluminum and plastic, has been made, but not for
combustion, because it requires more analysis and specialized expertise at the initial stages in order
to optimize the engine fully, which means great investment costs.
Financially strong investors and / or manufacturers are needed who can be offered a share in the
patent or manufacturing rights for royalties in return. Today there are over 100 million combustion
engines built in the world annually. If you are interested in getting involved or have other comments
on this engine project.
Email to engine@flexicab.se
Yours sincerely. Kjell Salomonsson.
Would you like to see an animation of the engine click on address to youtube, see below!
Or visit YouTube and search on Rotary Combustion Engine 16th box from the top. http://www.youtube.com./watch?v=kXRtlVnea0w

