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SYMBOLIT 

c  nopeus diffuusorissa  [m/s] 

qi  alempi lämpöarvo  [MJ/kg] 

qm  massavirta   [kg/s] 

n   moottorin pyörimisnopeus  [1/s] 

p paine   [Pa] 

pe   tehollinen keskipaine   [Pa] 

P  teho   [W] 

R  kaasuvakio   [J/kgK] 

T  lämpötila   [T] 

u  kehänopeus   [m/s] 

Vi   sylinterin iskutilavuus   [m3] 

w  keskipakoisnopeus  [m/s] 

 

∆  muutos 

γ   adiabaattivakio 

η  hyötysuhde 

ρ tiheys    [kg/m3] 

 

Alaindeksit 

 

1 ennen 

2  jälkeen 

C jäähdyttävä fluidi 

CAC jäähdytyksen tehokerroin 

e moottori 

pa  polttoaine 

s  isentrooppi 

tot  kokonais- 
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1 JOHDANTO 

Nykyaikaisten ajoneuvojen, niin henkilöautojen kuin kuorma-autojen, voimanlähteenä 

toimii poikkeuksetta polttomoottori, joko otto- tai dieselmoottori. Näiden moottorien 

kehitys on mennyt suurin harppauksin eteenpäin viime vuosikymmenten aikana, ja 

suuressa roolissa on ollut ahtimien kehittäminen. Tulevaisuudessa ahtamisella tulee 

olemaan myös suuri rooli moottoritekniikassa, kun moottorien tehon säilyessä 

ennallaan tai jopa kasvaessa niiden koko tulee pienenemään yhä enemmän samalla, kun 

kulutus ja päästötkin täytyy saada alemmas kiristyvien lakien niin vaatiessa.  

 

Tässä työssä on tarkoitus perehtyä turboahtamiseen ajoneuvosovellutuksissa. 

Käytännössä tämä tarkoittaa perehtymistä henkilöautojen ja kuorma-autojen 

polttomoottoreiden, niin otto- kuin dieselmoottoreiden, ahtamiseen. Ahtimet voidaan 

luokitella kahteen eri ryhmään mekaanisiin- sekä pakokaasuahtimiin eli niin sanottuihin 

turboahtimiin, joihin tässä työssä keskitytään. Pakokaasuahtimet ovat järjestään 

radiaalikompressoreita, joita pyöritetään turbiini avulla, joka saa pakokaasuista 

energiaa.       

 

Aluksi työssä on tutustuttu ahtamisen historiaan ja sen jälkeen polttomoottorin 

perustietoihin, jotka ovat välttämättömiä ymmärtääksemme paremmin ahtamisen 

tavoitteita. Tämän jälkeen on tutustuttu paremmin turboahtimiin ja niiden käyttöön eri 

sovelluksissa sekä etuihin että haittoihin. Ahtamisen tulevaisuuden näkymiin on 

keskitytty niin erilaisten tekniikoiden avulla kuin uusien moottorisovellustenkin 

pohjalta.     
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2 HISTORIAA 

Polttomoottorien ahtaminen on käytännössä yhtä vanha keksintö kuin itse moottorikin. 

Aluksi ahtamista käytettiin parantamaan moottorien tehokkuutta pienemmässä 

ilmanpaineessa, kuten esimerkiksi lentokoneissa. Myöhemmin ahtaminen yleistyi 

ajoneuvoissakin, aluksi urheilullisissa sekä erittäin kalliissa autoissa. Tänä päivänä 

ahtaminen on ajoneuvoissa erittäin yleistä ja sen avulla saavutetaan monia etuja. 

 

Polttomoottorin ahtaminen on peräisin jo 1800-luvun lopulta, jolloin Gottlieb Daimler 

ja Rudolf Diesel käyttivät moottoreissaan ahdintekniikkaa. Daimler käytti jo 

suurnopeus moottorinsa ensimmäisissä kehitysversioissa ilman ahtamista palotilaan. 

Hänen moottorissaan männän pohjassa olevan venttiilin kautta johdettiin palotilaan 

polttoaineen ja ilman seosta, mikä oli ahdettu nelitahtisen moottorin työtahdin välillä 

sylinterissä männän alapuolella. Daimlerin täytyi kuitenkin hylätä tämä idea sen 

aikaisten huonojen venttiilien takia, koska männässä ollut venttiili ei toiminut 

luotettavasti eikä saatavilla ollut tarpeeksi isoja venttiileitä. Toinen syy idean 

hylkäämiseen oli se, että Daimlerin kanssa yhteistyössä ollut Maybach oli suunnitellut 

sylinterin yläosaan useamman venttiilin tekniikan. Daimlerin kehittämää tekniikkaa 

voidaan kuitenkin pitää polttomoottorin, etenkin otto-moottorin ahtamisen 

alkupisteenä. 

 

Rudolf Diesel osallistui myös panoksellaan ahdinteknologian kehittämiseen. Hänen 

ensimmäiset sovelluksensa oli vastaava Daimlerin kehittämän systeemin kanssa, mutta 

Dieselin sovellus sisälsi myös ilman jäähdyttämisen puristuksen jälkeen. Hänen 

kehittämällä ahdintekniikalla saavutettiin jopa 30 % tehon nousu verrattuna vastaavaan 

ahtamattomaan moottoriin. Diesel kuitenkin lopetti moottorinsa kehittämisen, koska oli 

kiinnostunut vain hyötysuhteen parantamisesta ja tällä tekniikalla hän ei saavuttanut 

sitä, koska oli suunnitellut moottorin osia väärin. Dieselin kehittämää tekniikkaa on 

myöhemmin käytetty menestyksekkäästi esimerkiksi laivadieseleissä, kun osat on 

mitoitettu oikein.    
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Ensimmäiset todelliset sarjatuotannossa valmistetut polttomoottorit, joissa käytettiin 

ilman ahtamista, olivat lentokonemoottoreita. Ilman ahtamisella saavutettiin parempi 

tehokkuus, koska ilmanpaine laskee merkittävästi, kun noustaan ilmakehässä ylöspäin. 

Vuosien 1920 ja 1940 välillä kompressoreita kehitettiin jatkuvasti parantamalla itse 

impellereiden aerodynamiikkaa sekä kasvattamalla pyörimisnopeutta. Toisen maailman 

sodan aikaan lentokoneiden moottoreissa käytettiin jo erittäin suuria painesuhteita ja 

viimeisempien Yhdysvaltalaisten bensiinikäyttöisten kaksoisahdettujen tähtimoottorien 

lentoonlähtöteho oli yli 2400 kW. 1920-luvulla yhtä aikaa lentokonemoottorien kanssa 

yleistyi ahtaminen myös kilpa-autoissa. Nämä ahtimet olivat pääosin Roots-tyyppisiä 

yksi- tai kaksivaiheahtimia.  

 

Pakokaasuahtamisen edelläkävijä oli Sveitsiläinen insinööri Alfred Buechi. Jo hänen 

vuoden 1905 patentissaan kuvaillaan turboahdettua dieselmoottoria, mutta ensimmäiset 

markkinoille tulleet pakokaasuahdetut moottorit olivat vuonna 1925 MAN:in ja 

Maschinenfabrik Winterthurin esittelemät dieselmoottorit. Ensimmäisissä moottoreissa 

käytettiin suuria painesuhteita ja niiden kokonaishyötysuhde oli alhainen. Näissä 

moottoreissa Buechin patentoima keksintö oli myös ns. pulssiahtaminen. Ensimmäiset 

suoritetut testit tämänkaltaiselle ratkaisulle olivat erittäin lupaavia. Ensimmäiset 

pakokaasuahtimet ajoneuvosovelluksissa tulivat markkinoille Yhdysvalloissa 1960-

luvulla, esimerkiksi Chevrolet Corvair:ssa. Voidaan kuitenkin todeta, että yllättäen 

eroten ahdetuiden lentokonemoottoreiden sarjatuotannoista, autoteollisuuden suurissa 

sarjatuotannoissa valmistetut pakokaasu- tai mekaanisestiahdetut moottorit ovat vasta 

lähiaikoina saaneet suuren suosion, esimerkiksi DaimlerChrysler sekä VAG – 

konsernien moottoreissa. (Hiereth ja Prenninger 2007, 1-4.)  
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3 PERUSTIETOA POLTTOMOOTTOREISTA JA 

AHTAMISESTA 

3.1 Polttomoottorin perusteet 

 

Polttoaineeseen varastoitunut kemiallinen energia muuntuu polttomoottorissa 

paremmin hyödynnettäväksi mekaaniseksi energiaksi. Tämä saadaan aikaan siten, että 

ensin puristetaan ilma tai ilman ja polttoaineen seos ympäristöä suurempaan 

paineeseen. Tämän jälkeen työkaasun energiasisältöä lisätään polttamalla siinä 

polttoainetta. Kohoavan lämpötilan vuoksi työkaasu pyrkii laajenemaan puristuksen 

jälkeistä tilavuutta suuremmaksi, jolloin laajetessaan sillä on kyky tehdä mekaanista 

työtä. Polttoprosessi tapahtuu sylinterissä ja männän avulla saadaan kaasun laajetessa 

tekemä työ muunnettua kampiakselille mekaaniseksi pyörimisenergiaksi. Polttoaine 

kuluttaa palaessaan puristetusta ilmasta hapen, joten polttomoottorissa täytyy jokaisen 

puristus- ja palamisvaiheen välillä vaihtaa kaasuseos. Nelitahtimoottoreissa tämä 

tapahtuu pako- ja imuventtiilien välityksellä. Nelitahtimoottorin toimintaa on esitetty 

kuvassa 1 tarkemmin koko työkierroksen osalta. (Larjola 2007 luento 1, 2)  

 

Palamisen voidaan olettaa tapahtuvan polttomoottorissa vakiotilavuudessa, -paineessa 

tai niiden yhdistelmässä, mikä kuvaa parhaiten polttomoottorin toimintaa. 

Dieselmoottorin toiminta voidaan olettaa tapahtuvaksi hieman lähempänä 

vakiopaineista ja vastaavasti ottomoottorin työkierto lähempänä vakiotilavuuksista 

prosessia. On kuitenkin ymmärrettävä, ettei kumpaakaan todellista moottorityyppiä 

voida kuvata täsmällisesti jonkun tietyn kiertoprosessin avulla, koska kaasun 

koostumus ja määrä muuttuu prosessin aikana ja lämpöä siirtyy jatkuvasti sylinteri- 

seinämiin tai päinvastoin. Lisäksi kaasuvakiot muuttuvat prosessin aikana. (Larjola 

2007 luento 2, 34-35.)        
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Kuva 1. Nelitahtimoottorin toimintakaavio. (Larjola 2007 luento 1, 10.) 

 

Polttomoottorista saatava teho voidaan kuvata paineen suorittamana työnä 

työkierroksen aikana. Usein kuitenkin paineen kuvaaminen työkierroksen aikana on 

vaikeaa, koska sen muuttuminen sylinteritilavuuden muuttuessa on useista tekijöistä 

riippuvaa. Siksi polttomoottoreiden yhteydessä käytetäänkin paineelle vakioarvoa koko 

työkierroksen aikana. Tätä painetta kutsutaan teholliseksi keskipaineeksi ja se vastaa 

moottorin akselilta saatua hyötytehoa. Tällöin yhdeltä toimintakierrokselta saatu työ on  

 

 e e iW p V=   (1) 
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 We = työ [J] 

 pe = tehollinen keskipaine [Pa] 

 Vi = sylinterin iskutilavuus [m3] 

 

Tästä saadaan edelleen nelitahtiselle moottorille johdettua teho, kun otetaan huomioon 

pyörimisnopeus ja se, että nelitahtisessa moottorissa työkiertoja on vain puolella 

kierroksista. 

 

 
1

2
e e i

P p V n=   (2) 

 

 Pe = moottorin teho [W] 

 pe = tehollinen keskipaine [Pa] 

 Vi = sylinterin iskutilavuus [m3] 

 n = moottorin pyörimisnopeus [1/s] 

 

Kun tiedetään moottorin polttoaineen kulutus, voidaan hyötysuhde selvittää yhtälöllä 

 

 
,

e
e

m pa i

P

q q
η =   (3) 

 

 ηe = moottorin hyötysuhde 

 Pe = moottorin teho [W] 

 qm,pa = polttoaineen massavirta moottoriin [kg/s] 

 qi = polttoaineen alempi lämpöarvo [MJ/kg]. 

 

Hyötysuhde kostuu kokonaisuudessaan moottorin mekaanisesta hyötysuhteesta, 

prosessin hyvyyssuhteesta sekä termisestä hyötysuhteesta. Näin ollen voidaan päätellä, 

että prosessin hyötysuhde eri kuormituksilla poikkeaa merkittävästi parhaimmasta 

mahdollisesta hyötysuhteesta, minkä moottori voi saavuttaa. Yleisesti voidaan todeta, 

että dieselmoottorin hyötysuhde ei heikkene osakuormalla niin paljon kuin 

ottomoottorin. (Larjola 2007 luento 2, 2-11. ja Eerola 1971, 93-99.)  
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3.2 Moottorin ahtamisen perusteet 

 

Moottorin ahtamisen päätarkoitus on lisätä tehoa polttomoottorissa suurentamatta 

moottoria tai sen pyörimisnopeutta. Kuten yhtälöstä 2 nähdään, tehonlisäys saadaan 

aikaan nostamalla tehollista keskipainetta. Tämä saadaan aikaan lisäämällä sylinterin 

ilma- ja polttoainemäärää työkiertoa kohti. Moottorin läpi virtaavan ilman määrää 

saadaan kasvatettua nostamalla sen painetta. Käytännössä tämä tapahtuu 

turboahtimella, jossa moottorista poistuvien pakokaasujen avulla pyöritetään turbiinia, 

joka pyörittää akselin välityksellä kompressoria. Ilmamäärän lisääntyessä voidaan 

polttoainetta syöttää vastaavasti lisää pitämällä ilmakerroin suunnilleen vakiona. 

Moottoriin syötetty ilma lämpenee kuitenkin ahtimessa. Tästä päästään käytännössä 

kokonaan eroon käyttämällä välijäähdytintä, mihin perehdytään tarkemmin kappaleessa 

4.3. Ahdetun ja välijäähdytetyn moottorin tehon voidaan käytännössä katsoa kasvavan 

verrannollisena ahtimen painesuhteeseen. Ahtamisella on merkitystä myös moottorin 

palotapahtuman puhtauteen ja sitä kautta päästöihin sekä moottorin hyötysuhteeseen, 

kun mekaanisten häviöiden suhteellinen osuus pienenee. Toisaalta nelitahtimoottorilla 

poisto- ja imutahdin "pumppaustyön" pieneneminen tai peräti muuttuminen hyödyksi 

parantaa hyötysuhdetta. Liitteessä 1 on taulukoitu esimerkkejä ahtimen vaikutuksesta 

erilaisissa moottorityypeissä. (Larjola 2007 luento 2, 12-14.)     

 

 

4 TURBOAHDINTEKNIIKKAA 

4.1 Pakokaasuahtaminen 

  

Pakokaasuahtamisen perusperiaate on nostaa polttomoottorin tehollista keskipainetta 

nostamalla imuilman painetta. Pakokaasuahtimessa käytetään pakokaasujen 

hukkaenergiaa hyväksi, jonka avulla pyöritetään turbiinia. Turbiinilta pyörimisenergia 

saadaan välitettyä akselin avulla kompressorille, jonka avulla imuilma ahdetaan 
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moottoriin. Kompressori ja turbiini ovat poikkeuksetta radiaali-tyyppisiä ja ne ovat 

yksivaiheisia. (Sahlberg ja Backman 2003, 2.) 

 

4.1.1 Radiaaliahdin 

 

Paineen nousu radiaaliahtimessa riippuu suuresti impellerin siiven muodosta ja sen 

sisä- ja ulkohalkaisijan erotuksesta. Paineen nousun voidaan olettaa tapahtuvan 

kolmessa vaiheessa: roottorin johdeosassa suhteellisen nopeuden hidastumisena, 

säteittäisessä osassa keskipakoisvoiman ja staattorissa nopeuden hidastumisen vuoksi. 

Tätä voidaan kuvata yhtälöllä 

 

 ( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 2
2 1 1 2 2 3totp u u w w c c∆ − + − + −∼  (4) 

 

 ∆ptot = paineen nousu ahtimessa [Pa] 

 u1 = kehänopeus sisääntulossa [m/s] 

 u2 = kehänopeus ulostulossa [m/s] 

 w1 = keskipakoisnopeus sisääntulossa [m/s]  

 w2 = keskipakoisnopeus ulostulossa [m/s] 

 c2 = nopeus diffuusorin sisääntulossa [m/s] 

 c3 = nopeus diffuusorin ulostulossa [m/s] 

 

Ajoneuvokäytössä kompressorin tulee toimia suurella toiminta-alueella eli sen 

tunnuskentän tulee olla laaja. Tämän takia ahdin tulee suunnitella siten, että sakkaus ei 

rajoita liikaa kompressorin käyttöä, mutta toisaalta sen nielukyky tulee olla suuri, ettei 

suurillakaan ahtonopeuksilla kompressori tukehduta moottorin tarvitsemaa ilmavirtaa. 

(Hiereth ja Prenninger 2007, 60-65. ja Stone, Ball 2004, 161-164.) 
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Kuva 2. Kompressorin nopeuskolmiot. (Hiereth ja Prenninger 2007, 63.) 

 

4.1.2 Radiaaliturbiini 

 

Radiaaliturbiinin voidaan olettaa olevan analoginen radiaalikompressorille, mutta 

prosessi tapahtuu eri suuntaan. Turbiinissa pakokaasun energianmuutoksen voidaan 

olettaa tapahtuvan myös kolmessa vaiheessa. Ensin pakokaasut kiihdytetään turbiinin 

sisääntulossa johdesiipien avulla. Lisäksi keskipakoisnopeus kasvaa sekä kehänopeus 

hidastuu. (Hiereth ja Prenninger 2007, 66.)   

     

4.1.3 Pulssiahtaminen 

 

Ajoneuvokäytössä käytetään lähes poikkeuksetta pulssiahtamista, koska järjestelmiltä 

vaaditaan nopeaa vastetta. Toinen vaihtoehto olisi käyttää vakiopaineahtamista, mutta 

tämänkaltaista systeemiä käytetään yleensä vasta suuremman kokoluokan moottoreissa, 

kuten laivanmoottoreissa tai suurissa peruskuorma-moottoreissa. Pulssiahtamisella 

saavutetaan jotain etuja verrattuna vakiopaineahtamiseen, kun kyseessä on 
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ajoneuvokäyttö. Pulssiahtamisessa pakokaasujen takaisinvirtaus on vähäistä 

osakuormillakin, jolloin pakokaasujen energia on vähäistä ja virtauksen sykkiminen 

pulssien muodossa auttaa. Lisäksi isohko ilmankulutus alentaa pakokaasujen lämpötilaa 

ja pakokaasukanava voidaan rakentaa pienikokoiseksi. (Sahlberg, Backman 2003, 4)      

 

 

4.2 Turboahtimien mekaniikka 

 

Pakokaasuahtimien tapauksessa niiden suunnittelun lähtökohtana on oltava ahtimen 

halpuus ja niitä on pystyttävä tekemään suuria sarjoja, kun puhutaan henkilö- tai 

kuorma-auto käyttöön suunnitelluista pienemmistä ahtimista. Nykyään voidaan ajatella 

pakokaasuahtimen koostuvan kolmesta peruskomponentista: laakeripesästä ahtimen 

akselin kanssa, johon on kiinnitetty sekä kompressorin että turbiinin juoksupyörä, sekä 

turbiinin ja kompressorin pesistä, jotka kiinnitetään laakeripesään. (Hiereth ja 

Prenninger 2007, 194.)     

 

4.2.1 Kompressoripesä 

 

Kompressoripesässä, joka ympäröi impellerin, on: imukanava ilmalle, diffuusori, ilman 

virtauksen stabiloimiseksi mahdollisesti kierrätys- tai lisäilmakanavia sekä spiraali, 

johon ilma johdetaan impelleristä. Nykyään kompressoripesät valmistetaan joko 

magnesiumista tai alumiinista. Impelleri valmistetaan poikkeuksetta alumiinista ja sen 

tulee kestää jopa yli 550 m/s kehänopeuksia. Impellerin tarkka suunnittelu on tärkeätä, 

jotta voidaan minimoida häviöt sekä mahdollistaa ahtimen pitkäikäisyys välttämällä 

erilaiset värinät. Suunnittelulle tärkeätä on myös mahdollistaa impellerin 

mahdollisimman laaja käyttöalue. (Hiereth ja Prenninger 2007, 195.)  
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4.2.2 Turbiinipesä 

 

Turbiinipesä ympäröi turbiinin juoksupyörän vastaavasti kuin kompressoripesä 

impellerin. Turbiinipesä koostuu kanavasta, missä moottorista tulevat pakokaasut 

johdetaan turbiinin juoksupyörälle johdesiivistön kautta. Muuttuvageometrisissa 

ahtimissa turbiini johdesiivistö koostuu itse siivistön lisäksi niitä liikuttavasta 

erityisestä levyn muotoisesta mekanismista, joka on kiinnitetty laakeripesään. Monessa 

tapauksessa turbiinipesä sisältää myös hukkaportin, jonka kautta voidaan tietyissä 

tapauksissa johtaa pakokaasuja suoraan turbiinin ohi. Turbiinipesän materiaali tulee 

valita pakokaasujen lämpötilan mukaan, mikä saattaa saavuttaa jopa 1000 oC 

lämpötilan. Turbiinin juoksupyörän kannalta pätevät samat suunnittelulliset asiat kuin 

kompressorin impellerin osalta. Turbiinin juoksupyörän materiaaleina käytetään 

erilaisia nikkeli- ja kromiseoksia. (Hiereth ja Prenninger 2007, 196.) 

 

 

4.2.3 Laakeripesä 

 

Laakeripesä sisältää laakeroinnin roottorien yhteelle, vaatimusten mukaisen voitelu- ja 

jäähdytysöljykierron, akselin tiivisteet sekä kompressorin että turbiinin puolessa ja 

lämpösuojat laakereille. Monissa tapauksissa laakerit sijaitsevat laakeripesässä 

kompressorin ja turbiinin välissä. Pienen turbiinin ja laakeroinnin välimatkan johdosta 

on tärkeätä, ettei akselia pitkin johdu liian suurta lämpökuormaa laakeripesään, mikä 

saattaisi johtaa öljyn palamiseen. Tämä saattaisi alentaa voitelu- ja jäähdytystehoa, 

jonka seurauksena laakeri- sekä akselivauriot olisivat mahdollisia. 

Tarkoituksenmukaisella lämpösuojauksella voidaan vaurioilta välttyä kokonaan. Tämän 

kaltainen suojaus voisi olla esimerkiksi kuvan 3 mukainen, jossa turbiini on erotettu 

suojalla, joka maksimoi lämmönjohtumisen reitin. Tulevaisuudessa tullaan 

keskittymään lämpösuojaukseen entistä tarkemmin. Laakeripesässä sijaitsevaa ahtimen 

akselia voidaan jäähdyttää myös öljysuihkulla turbiinin puoleisesta päästä. (Hiereth ja 

Prenninger 2007, 196.)  
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Kuva 3. Laakeripesän lämpösuojaus. (Hiereth ja Prenninger 2007, 197.) 

 

Nykyaikainen massatuotannossa valmistettu turboahdin voi pyöriä jopa 200 000 

kierrosta minuutissa ja samalla niiden pitäisi olla luotettavuudeltaan huippuluokkaa. 

Tämän takia on laakeroinnin oltava erityisen hyvä. Laakeroinnissa onkin päädytty 

erityiseen kelluvaan laakeriratkaisuun, mikä täyttää asetetut vaatimukset hyvin. 

Tämänkaltaisessa ratkaisussa laakeriholkit ovat kompressorin ja turbiinin 

laakerikansien välissä laakeripesässä. Näissä holkeissa ahtimen akseli pääsee 

pyörimään vapaasti öljypedin päällä. Lisäksi laakeriholkki pyörii itse noin puolella 

nopeudella akselista. Tällöin kitkanopeus pysytään puolittamaan. Yksiholkkiset laakerit 

ovat myös yleistymässä massatuotantoahtimissa. Näissä akseli pyörii yhden pitkän 

holkin kanssa, joka on voideltu päältä öljypedillä. Tämänkaltainen ratkaisu 

mahdollistaa lyhyemmän laakeripesän, jolloin koko ahtimen koko pienenee. Lisäksi 

kokoonpano on helpompaa ja kustannukset näin ollen alhaisempia. (Hiereth ja 

Prenninger 2007, 199.)   
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Kuva 4. Yksiholkkinen laakerointi. (Hiereth ja Prenninger 2007, 197.) 

      

4.2.4 Jäähdytys ja voitelu 

 

Bensiinimoottoreissa, missä pakokaasut ovat muutamia satoja asteita kuumempia kuin 

dieselmoottoreissa, on ahtimen laakeripesä varustettu vesijäähdytyksellä, joka on 

samassa piirissä kuin itse moottorin jäähdytys. Tämänkaltaisella ratkaisulla on myös 

mahdollista jäähdyttää ahdinta heti moottorin sammuttamisen jälkeen, mikäli siihen on 

tarvetta. Dieselmoottoreissa jäähdytyksestä huolehditaan öljykierrolla, joka on oltava 

myös bensiinimoottoreissa mahdollisen vesijäähdytyksen lisäksi. Nykyään kaikki 

ahtimet ovat voideltu moottoriöljyn avulla ja ne ovat integroitu moottorin 

öljykiertopiiriin. (Hiereth ja Prenninger 2007, 196-197.) 

 

4.2.5 Hukkaportti 

 

Hukkaportti on ohivirtausventtiili, jolla säädetään ahtopainetta kasvamasta liian 

suureksi. Ohivirtausventtiilillä ohjataan osa pakokaasuista suoraan ahtimen turbiinin 

ohi suoraan pakoputkeen. Hukkaporttia säädetään yleensä kompressorin ahtopaineen 

avulla, joko mekaanisella välityksellä tai moottorinohjainyksikön kautta sähköisesti. 
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Ahtimessa voi olla myös muun tyyppisiä varoventtiileitä suojelemaan moottorin 

rakenteita. Niiden avulla voidaan suojata esimerkiksi kompressoria paineaalloilta 

kaasuläpän sulkeutuessa vapauttamalla imukanavasta paineistettua ilmaa joko suoraan 

ulkoilmaan tai takaisin kompressorin etupuolelle imukanavaan. (Internet-artikkeli, 

saatavissa: http://www.autowiki.fi/index.php/Hukkaportti, luettu 21.1.2009 ja Stone, 

Ball 2004. 171-172)             

 

 

4.3 Ahto-ilman jäähdytys 

 

Ahdetun ilman välijäähdyttämisellä on merkittävä alentava vaikutus turboahdetun 

moottorin polttoaineen kulutukseen sekä päästöihin. Siksi onkin tärkeää ymmärtää 

välijäähdytyksen peruskomponenttien toiminta eri sovelluksissa. Tässä kappaleessa 

onkin perehdytty ilmanjäähdyttämiseen turboahtimen jälkeen. (Watson ja Janota 1993, 

317)  

 

4.3.1 Perusteet ja yhtälöt 

 

Ilman ahtamista on mahdotonta tehdä välttyen sen lämpötilan nousemiselta, ellei ilmaa 

jäähdytetä ahtamisen jälkeen. Ahtamisella pyritään pääasiassa nostamaan ilman tiheyttä 

ja välijäähdytyksellä saadaan nostettua sitäkin, koska 

 

  
p

RT
ρ =     (5) 

 

 ρ = tiheys [kg/m3] 

 p = paine [Pa] 

 R = kaasuvakio, ilmalle 287 J/kgK 

 T = lämpötila [K]. 
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Moottorin ahtamisessa onkin hyvä pitää kiinni periaatteesta, että ahtamisella pyritään 

nostamaan ilman painetta mahdollisimman paljon ilman merkittävää lämpötilan nousua 

eli olisi pyrittävä isentrooppiseen ahtamiseen. Todellisella ahtimella ei kuitenkaan 

päästä isentrooppiseen hyötysuhteeseen 1 vaan se on aina alhaisempi. Siksi ilma 

lämpenee ahtimessa aina merkittävästi. Lämpötilan nousua ahtimessa voidaan kuvata 

yhtälöllä 

 

 

1

2
1

1

1

s

p
T

p

T

γ

γ

η

− 
  −     ∆ =   (6) 

 

 ∆T = lämpötilan nousu ahtimessa [K] 

 p1 = ilmanpaine ennen ahdinta [Pa] 

 p2 = ilmanpaine ahtimen jälkeen [Pa] 

 γ = adiabaattivakio, ilmalle 1,4 

 ηs = ahtimen isentrooppi-hyötysuhde. 

 

 

Tällöin voidaan todeta, että jopa hyvällä ahtimen isentrooppisella hyötysuhteella ilman 

lämpötila nousee ahtimessa paljon, kun painesuhde pidetään hyvällä tasolla. Kuvassa 

on esitetty erilaisilla isentrooppisilla hyötysuhteilla lopputiheyden suhde alkutiheyteen 

painesuhteen funktiona. Voidaankin todeta, ettei tiheyttä saada nostettua 

rajoittamattomasti turboahtimilla, joiden painesuhde ei ole kovinkaan suuri.         
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Kuva 5. Tiheyden suhde painesuhteen funktiona. (Hiereth ja Prenninger 2007, 218.) 

 

Ilman tiheyden nostamiseksi on se jäähdytettävä ahtamisen jälkeen, kuten yhtälö 5 

näyttää. Jäähdytyksen tehokerroin voidaan esittää yhtälöllä 

 

 2 2

2

'
CAC

C

T T

T T
η

−
=

−
  (7) 

 

 ηCAC = jäähdytyksen tehokerroin 

 T2 = jäähdytyksen jälkeinen lämpötila [K] 

 T2’ = jäähdytyksen jälkeinen alhaisin mahdollinen lämpötila (= TC) [K] 

 TC = jäähdyttävän ilman/veden lämpötila [K]. 

 

Lämmönsiirtimiä ei voida rakentaa järkevässä mittakaavassa tehokkaaksi niin, ettei sen 

painehäviö olisi suuri ja sovittaminen ajoneuvoon mahdotonta. Tällöin tehokerroin ηCAC 

jää alle yhden. Kuvassa 6 on esitetty tiheyden suhdetta paineen funktiona erilaisilla 

jäähdytyksen tehokertoimilla. 
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Kuva 6. Tiheyden suhde painesuhteen funktiona. (Hiereth ja Prenninger 2007, 218.) 

 

Kuvasta nähdään, että jäähdyttämättömään tapaukseen nähden saadaan noin 20 % 

suurempi tiheyden suhde, kun ilmaa jäähdytetään ahtimen jälkeen. (Hiereth ja 

Prenninger 2007, 208-209 ja Watson ja Janota 1993, 317-322.)   

 

4.3.2 Ahto-ilman jäähdyttimet 

 

Periaatteessa ahtoilmajäähdyttimet koostuvat rivoitetusta lämmönsiirtopinnasta, missä 

jäähdyttävä fluidi ei sekoitu jäähdytettävän ilman kanssa. Ajoneuvoissa useasti 

jäähdytys tapahtuu ilma-ilma-periaatteella, mutta ahtoilman jäähdytystä voidaan 

tehostaa vedellä. Jäähdytyksen tehostamiseksi sekä kustannusten että painon 

pudotuksen vuoksi ahtoilman jäähdyttimet valmistetaan useasti alumiinista, jota on 

myös helppo työstää. Kuvassa 7 on esitetty tyypillisiä ahtoilman jäähdyttimiä 

tarkemmin. (Hiereth ja Prenninger 2007, 212.) 
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Kuva 7. Välijäähdyttimiä. (Hiereth ja Prenninger 2007, 212.) 

        

4.3.3 Ahdetun ilman jäähdyttämisen hyödyt ja haitat 

 

Ahtoilman jäähdyttämisellä saavutetut edut ovat selkeät. Moottoriin tulevan ilman 

tiheyttä saadaan nostettua merkittävästi, jolloin moottorin, niin diesel- kuin 

bensiinimoottorin, päästöjä sekä kulutusta saadaan alennettua, kun polttoaine palaa 

tehokkaammin. Lämpötilan alentamisella saadaan myös alennettua moottoriin ilman 

mukana tulevaa lämpöä ja tällöin moottorin lämpökuorma ei ole niin suuri kuin 

jäähdyttämättömässä tapauksessa. Se on kuitenkin poikkeuksetta suurempi kuin 

ahtamattomassa moottorissa. Ahtoilman jäähdytyksellä on kuitenkin haittapuoliakin. 

Ensinnäkin jäähdyttimestä aiheutuu poikkeuksetta painehäviö. Tällöin myös ilman 

tiheys laskee, eikä ahtamisesta saatava etu ole niin suuri. Toinen ongelma on se, ettei 

jäähdyttävää fluidia ole välttämättä saatavilla. Moottorin jäähdytykseen käytettävä vesi 

on liian kuumaa ollakseen tehokasta jäähdyttämään ahdettua ilmaa, siksi on käytettävä 

jotakin toista ratkaisua. Käytännössä tämä tarkoittaa ajoneuvosovelluksissa ajoviiman 

hyödyntämistä jäähdytykseen sijoittamalla välijäähdytin auton keulalle, kuten itse 

moottorinkin jäähdytin. Kolmas haitta on kustannusten lisääntyminen. Jäähdytys 

kuitenkin parantaa hyötysuhdetta merkittävästi, joten tämä ei ole merkittävä haitta. 

Neljäs haitta on kovasta jäähdytyksestä imusarjaan mahdollisesti tiivistyvä kosteus. 

(Watson ja Janota 1993, 320-321.)      
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4.4 Pakokaasuahtamisen erikoisprosessit 

 

4.4.1 Useamman ahtimen hyödyntäminen 

 

Lisäämällä ahtimia yhden turboahtimen kanssa sarjaan tai rinnan, voidaan saavuttaa 

merkittäviä parannuksia ahtimien käytöksessä. Tällöin saavutetaan korkeampi 

painesuhde sekä parempi ahtimen suorituskyky, kun kompressorin ja turbiinin 

tunnuskentät laajenevat. Ahtimilla saavutetaan myös parempi vaste, kun voidaan 

käyttää pienempiä ahtimia. Tällöin saavutetaan kuitenkin sama tilavuusvirta kuin 

yhdellä suuremmalla ahtimella. Ahtimien lisäämisellä on kuitenkin haittapuolensakin. 

Koska turbiinit käyttävät saman pakokaasun energiaa, on ahtimien vaste heikompi kuin 

yhden ahtimen ratkaisuissa. Kahdelle ahtimelle tarvitaan lisäksi enemmän tilaa ja 

moottorin paino kasvaa. Pakokaasujen lämpötila laskee myös merkittävästi useamman 

ahtimen jälkeen, jolloin katalysaattorin toiminta saattaa heiketä. Näiden syiden takia 

useamman ahtimen ratkaisuja on pidetty sopivampana matalakierroksisiin 

dieselmoottoreihin, kuten laivamoottoreihin. Kuitenkin lähivuosien aikana on 

markkinoille tullut henkilöautomoottoreita, joissa on hyödynnetty useampaa 

turboahdinta. Tämän on mahdollistanut kehittyneemmät moottorinohjainyksiköt, joilla 

voidaan valvoa tarkasti ahtimien toimintaa. (Hiereth ja Prenninger 2007, 105-113.)   

 

4.4.2 Muuttuvageometrinen turboahtaminen 

 

Muuttuvageometrisessä turboahtimessa (VTG, Variable turbine geometry) ahtopainetta 

pystytään kontrolloimaan helposti säätämällä turbiinin johdesiipiä. Tällöin 

pakokaasujen tulokulma roottoriin muuttuu, ja sen tehoa pystytään säätämään. 

Muuttuvageometrisen turboahtimen turbiinin toiminta-alue kasvaa merkittävästi tällöin 

ja sen suorituskyky nousee.  

 

Bensiinimoottorit, joissa on muuttuva geometrinen ahdin, eivät ole vielä yleistyneet. 

Markkinoilla on muutama moottori, joissa on tämän tyyppinen ahdin. Sen sijaan 
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dieselmoottoreissa VTG-ahtimet ovat olleet yleisiä jo jonkin aikaa henkilöautojen 

moottoreissa ja ensimmäiset kuorma-autosovellukset ovat tulleet markkinoille. Pääsyy 

sille, ettei bensiinimoottoreissa ole tapahtunut yleistymistä, on se, että 

bensiinimoottoreiden pakokaasujen lämpötilat ovat liian korkeita VTG-ahtimen 

johdesiiville. (Hiereth ja Prenninger 2007, 173-175.)  

 

 

4.5 Turboahtamisella saavutettava hyöty 

 

Turboahtamisella saavutetaan useita hyviä puolia, joita on lueteltu seuraavassa. 

Ensinnäkin samankokoisesta moottorista saadaan samalla pyörimisnopeudella 

suurempi teho sekä vääntö. Tällöin voidaan ajatella, että moottorin kokoa voidaan 

pienentää, mikäli kuitenkin halutaan säilyttää vanha teho. Samaan aikaan saadaan 

moottorin kulutusta alennettua, koska turboahdettu moottori on pienempi ja keveämpi. 

Toinen hyvä puoli turboahdetuilla moottoreilla voidaan ajatella olevan vapaasti 

hengittävään moottoriin nähden parempi hyötysuhde, kun mekaanisten häviöiden 

suhteellinen osuus pienenee. Lisäksi nelitahtisilla moottoreilla voidaan poisto- ja 

imutahdin pumppaustyötä pienentää tai muuttaa jopa hyödyksi. Suurilla moottoreilla 

korostuu erityisesti lisäksi pienempi kustannus tehoyksikköä kohti. Ajoneuvokäytössä 

turboahtamisella saavutetaan pienempi melutaso ja vähentynyt värähtely. Ahdetun 

moottorin pienempi koko mahdollistaa myös sen, ettei hukkalämpövuo moottorista 

ympäristöön ole niin suuri. (Sahlberg, Backman 2003, 2)   
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5 TURBOAHTAMINEN AJONEUVOSOVELLUTUKSISSA 

 

Ajoneuvosovellukset käsittävät useita erilaisia ajoneuvoja. Tässä työssä erottelun 

helpottamiseksi käsitellään ajoneuvoja henkilöautoina ja kuorma-autoina. Näillä 

luokilla on turboahtamisen kannalta aivan erilaiset vaatimukset. Siksi onkin tärkeätä 

perehtyä kummankin luokan tarpeisiin erikseen. Lisäksi nykypäivänä erilaiset 

päästörajoitukset, meluhaitat sekä moottorin kulutus ovat suuressa roolissa ahtimen ja 

moottorin suunnittelussa. Liitteessä 2 on esitetty erilaisia optimointikriteereitä 

mäntäpolttomoottoreille. (Hiereth ja Prenninger 2007, 144.)      

 

5.1 Henkilöautosovellutusten vaatimukset 

 

Nykypäivänä ja tulevaisuudessa henkilöautoilta odotetaan hyvää suorituskykyä. Lisäksi 

niiltä vaaditaan hyvää ajokäytöstä ja -mukavuutta. Näiden saavuttamiseksi moottorilta 

vaaditaan tasaista vääntö- ja tehokäyrää sekä saavutettavan ajonopeuden tulee olla 

suuri. Lisäksi auton elinkaaresta sekä polttoaineesta aiheutuvien kustannusten tulee olla 

alhaiset. Näiden kaikkien asioiden takia yhä useammin henkilöauton moottori on 

varustettu turboahtimella. Turboahtimen kompressorilta vaaditaan henkilöautokäytössä 

tällöin suurta toiminta-aluetta ja alle 2 painesuhdetta. (Hiereth ja Prenninger 2007, 144-

145.)      

 

5.2 Kuorma-autosovellutusten vaatimukset 

 

Kuorma-autojen käyttötarkoitus on paljon laaja-alaisempaa kuin henkilöautojen, aina 

pienistä jakeluautoista suuriin yhdistelmiin, joissa moottorilta vaaditaan suurta tehoa ja 

jarrutuskykyä tietyllä kierrosalueella. Lisäksi polttoaineen kulutuksen tulee olla 

mahdollisimman alhainen. Suuren kuorma-auton liikkeelle lähtö vaatii moottorilta 

suurta vääntöä. Tällöin moottorin turboahtimelta edellytetään kapeaa, mutta tehokasta 

toiminta-aluetta, painesuhdetta 3,5-4,5 sekä kulutuskestävyyttä, jonka on oltava samaa 

luokkaa itse moottorin kanssa eli jopa 1 miljoona ajokilometriä. Kuvassa 8 on vertailtu 
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henkilöauton ja kuorma-auton kompressorin painesuhdetta tilavuusvirran funktiona. 

Tästä kuvasta nähdään hyvin, kuinka eri käyttötarkoitukseen suunnitelluilta 

turboahtimilta edellytetään eri ominaisuuksia. (Hiereth ja Prenninger 2007, 145-146.)       

 

 

Kuva 8. Painesuhde tilavuusvirran funktiona henkilöautossa (a) ja kuorma-autossa (b). (Hiereth ja 
Prenninger 2007, 145.) 

 

6 TULEVAISUUDENNÄKYMÄT TURBOAHTAMISESSA 

 

Ajoneuvojen polttomoottorien ahtamisesta on tullut lähiaikoina erittäin suosittua ja 

tulevaisuudessa ahtaminen tulee entistä enemmän olemaan pääkeino lisätä 

polttomoottorien, niin bensiini- kuin dieselmoottorien, tehoa sekä hyötysuhdetta. 

Autoteollisuuden on keksittävä keinoja saavuttaakseen lakien asettamat päästönormit 

niin savukaasupäästöjen kuin meluhaittojen osalta mahdollisimman pienin 

kustannuksin. Tämän vuoksi moottorien koot tulevat pienenemään, mutta samalla niistä 

saatavan tehon tulee pysyä vähintään nykyisellä tasolla. Näiden tavoitteiden 

saavuttamisessa turboahtamisella sekä myös mekaanisella ahtamisella on suuri rooli. 

(Hiereth ja Prenninger 2007, 215.)  
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6.1 Pakokaasuahtimet ja VTG-järjestelmä 

 

Nykyään pakokaasuahtimia käytetään kaikissa kuorma-auton dieselmoottoreissa niiden 

kokoluokasta riippumatta ja myös melkein kaikissa henkilöauton dieselmoottoreissa. 

Tulevaisuudessa turboahtimia tullaan hyödyntämään entistä enemmän myös 

bensiinimoottoreissa niiden koon pienentyessä.  

 

Tulevaisuudessa tärkeässä osassa on muuttavageometrisen turboahtimen (VTG) 

kehittäminen edelleen tehokkaammaksi sekä kustannuksiltaan halvemmaksi. 

Sovelluksena voisi olla esimerkiksi 3K-Warnerin liukurengas VTG-ratkaisu, joka on 

sitetty kuvassa 9. Ahtimessa säädetään eräänlaisella liukuvalla systeemillä, kuinka 

monen kanavan kautta turbiinille ajetaan pakokaasuja.   

 

 

Kuva 9. 3K-Warnerin muuttuvageometrinen ahdin.  (Hiereth ja Prenninger 2007, 217.) 

 

Muuttuvageometrisen teknologian lisäksi kompressorin painesuhteen kehittäminen on 

tärkeätä tulevaisuudessa. Kuvassa 10 on esitetty, kuinka painesuhde on kehittynyt 

edellisten vuosikymmenien aikana. 
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Kuva 10. Painesuhteen kehittyminen. (Hiereth ja Prenninger 2007, 218.) 

 

Edellä olleiden kehitysratkaisuiden lisäksi turbiinissa tullaan hyödyntämään keraamisia 

materiaaleja, jotta voidaan hyödyntää pakokaasujen korkeita lämpötiloja paremmin. 

Myös pienilämpökapasiteettisia turbiinipesiä, jotka on valmistettu metallilevyistä, 

tullaan kehittämään, jotta voidaan parantaa ahtimen ja katalysaattorin vastetta. (Hiereth 

ja Prenninger 2007, 216.) 

 

 

 

Kuva 11. Keraamisen roottorin liittäminen metalliseen ahtimen akseliin. (Hiereth ja Prenninger 2007, 
218.) 
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6.2 Tulevaisuuden ahtamistekniikat 

 

Tulevaisuudessa tullaan käyttämään spesifioituja ratkaisuja entistä enemmän, jotta 

pystyttäisiin täyttämään paremmin erilaisten sovellusten, kuten kuorma- ja henkilö 

autojen, vaatimat tarpeet. Nykyään esimerkiksi henkilöautojen moottoreissa käytetään 

sekä mekaanista- että turboahdinta, jotta voitaisiin saavuttaa parempi teho ja vääntö 

koko kierrosalueen aikana. Kahden erityyppisen ahtimen järjestelmiä ovat esitelleet 

esimerkiksi Volkswagen TSI moottorissaan ja Volvo kuorma-auton moottoreissaan.     

 

6.2.1 Useamman ahtimen käyttö 

 

Kahden ahtimen käyttöä on hyödynnetty jo matalakierroksissa moottoreissa, mutta sen 

avulla voitaisiin saavuttaa ratkaisuja sellaisissakin järjestelmissä, jossa 

muuttuvageometrisen ahtimen avulla ei vielä saavuteta riittävän hyviä ominaisuuksia. 

Ajoneuvosovelluksien kannalta on kuitenkin tärkeää ottaa huomioon riskitekijöitä, 

kuten esimerkiksi tehohäviö kriittisen ajotapahtuman aikana. Ratkaisuna voisi olla 

järjestelmä, jossa toista ahdinta hyödynnettäisiin matalilla kierroksilla ja järjestelmän 

toinen ahdin alkaisi ahtaa vasta korkeammilla kierroksilla. Tällöin moottorin vääntö 

olisi tasaista alakierroksilta asti. (Hiereth ja Prenninger 2007, 218.)       

 

6.2.2 Turbo-compound 

 

Turbo-compoundia käytetään tänä päivänä monessa kuorma-auton moottorissa. 

Järjestelmässä on sijoitettu tavallisen turboahtimen taakse pakokaasujärjestelmään 

lisäturbiini, jonka avulla saadaan hyödynnettyä lisää pakokaasujen energiaa. 

Lisäenergia voidaan siirtää esimerkiksi hydraulikytkimen ja hammaspyörästön avulla 

moottorin kampiakselille. Tämän kaltaisen järjestelmän avulla saadaan hyvä reaktio ja 

ominaisuudet alhaisilla kierroksilla sekä alhaisempi polttoaineen kulutus suuren 

rasituksen alaisuudessa. Turbo-compoundin käyttö tulevaisuudessa riippuu kuitenkin 
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suuresti polttoaineen hinnan kehityksestä ja siihen käytettävien osien ja materiaalien 

kustannuksista. (Hiereth ja Prenninger 2007, 219. Volvo-esite) 

 

 

Kuva 12. Mekaaninen turbo-combound. (Hiereth ja Prenninger 2007, 219.) 

  

6.2.3 Pakokaasuahtimien tukeminen 

 

Nykyään tehdään paljon tutkimusta pakokaasuahtamisen parantamiseksi erilaisten 

tukevien systeemien avulla. Parannuskohde riippuu paljon käyttökohteesta. Onkin hyvä 

ymmärtää, mihin käyttöön ahdettu moottori on suunniteltu, käytetäänkö sitä 

esimerkiksi henkilöautossa vai kuorma-autossa. 

 

6.2.3.1 Henkilöautot 

 

Henkilöautoissa tärkein parannuskohde on turboviiveen parantaminen, mikä on 

ongelma jopa muuttuvageometristen ahtimien yhteydessä, koska alhaisilla kierroksilla 

ei pakokaasun virtaus ole riittävää. Tällöin esimerkiksi moottorin vääntö on vain 

perusmoottorin tuottamaa. Eräs ratkaisu voisi olla käyttää moottorin imujärjestelmässä 
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sähkökäyttöisellä moottorilla varustettua ahdinta. Sähkömoottori saisi virran auton 

akusta ja sitä voitaisiin käyttää aina hetkittäin ennen kuin moottorin varsinainen 

pakokaasuahdin alkaisi ahtaa ilmaa. Sähkökäyttöisen ahtimen painesuhde voisi olla 1,4 

ja 1,6 välillä, jolloin alakierrosten vääntö voisi olla jopa kaksinkertainen. Kuvassa on 

esitetty Honeywellin kehittämä ratkaisu, joka tunnetaan nimellä Turbopac.  

 

 

 

Kuva 13. Honeywellin sähkömoottorilla varustettu keskipakoahdin. (Hiereth ja Prenninger 2007, 220.) 

 

Tämänkaltaisella järjestelmällä voisi olla muutakin etua, esimerkiksi 

kylmäkäynnistyksen ja moottorin lämpenemisen aikana sekä diesel- että 

bensiinimoottoreissa. Imuilma voitaisiin esimerkiksi lämmittää ahtimen avulla, jolloin 

mahdollisesti bensiinimoottorin rikastus kylmänä jäisi kokonaan pois ja 

dieselmoottorin kylmäkäynnistys käytöstä voisi parantaa alentamalla puristusta 

kylmäkäynnistyksessä. 

(Hiereth ja Prenninger 2007, 219-220.)         

 

6.2.3.2 Kuorma-autot 

 

Kuorma-autoissa voitaisiin lisäahtimella parantaa huomattavasti liikkeellelähdön 

vaatimuksia, jolloin pitäisi olla käytettävissä paljon vääntöä, mitä ei välttämättä 

saavuteta pelkästään yhden ahtimen turvin. Kuorma-autoihin on kuitenkin suunnitteilla 

useita muita ratkaisuja, joiden avulla voitaisiin parantaa esimerkiksi moottorijarrutusta 
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sekä ahtimen vastetta kuormituksen alla. Tällöin moottorin varsinaisen ahtimen 

yhteyteen on liitetty sähkömoottori sen akselille tai kytkimen välityksellä, jolloin 

ahdinta voidaan hyödyntää riippumatta pakokaasujen sisältämästä energiasta. 

Tämänkaltaisella järjestelmällä voitaisiin myös tuottaa energiaa (Turbo-combound), 

kun hyödynnettäisiin sähkömoottoria generaattorina silloin, kun esimerkiksi bybass-

venttiilin kautta vapautettaisiin ahdettua imuilmaa. Kuitenkin tämänkaltaiset 

järjestelmät vaatisivat paljon lisäelektroniikkaa moottorin yhteyteen. Teoriassa olisi 

mahdollista hyödyntää kampiakselilla myös sähkömoottoria, johon syötettäisiin virtaa 

ahtimen generaattorilta, jolloin moottorista pakokaasujen mukana vapautuvaa energiaa 

hyödynnettäisiin uudestaan. Esimerkiksi moottorijarrutuksen yhteydessä saataisiin 

myös moottorin läpivirtaavasta ilmasta energiaa talteen, kun hyödynnettäisiin 

turboahtimen yhteyteen sijoitettua generaattoria. Näiden järjestelmien tulevaisuus 

riippuu kuitenkin ratkaisevasti eri sähkökomponenttien hyötysuhteista. Kuvassa on 

esitetty mahdollinen ratkaisu sähköiselle compound-järjestelmälle. (Hiereth ja 

Prenninger 2007, 220.)  

 

 

 

Kuva 14. Sähköinen compound-järjestelmä. (Hiereth ja Prenninger 2007, 220.) 
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7 ESIMERKKEJÄ TURBOAHDETUISTA MOOTTOREISTA 

7.1 Ahdettuja bensiinimoottoreita 

 

Volkswagen esitteli vuonna 2005 iskutilavuudeltaan 1,4 litraisen neljä sylinterisen 

bensiinimoottorin, jossa hyödynnettiin kaksoisahdin tekniikkaa. Moottorissa on sekä 

turbo- että mekaaninenahdin. Tämän kaltaisella ratkaisulla päästään kokonaan eroon 

turboahtimelle tyypillisestä turboviiveestä, koska mekaanisella ahtimella saadaan 

ahtopainetta nostettua jo alakierroksilta lähtien. Toisaalta turboahtimen avulla 

saavutetaan yhtä suuri teho ja vääntö korkeammilla kierroksilla kuin mekaanisella 

ahtimellakin ilman korkeaa polttoainekulutusta. Kuvassa 15 on esitetty tarkemmin 

Volkswagenin käyttämä ratkaisu. 

 

 

Kuva 15. E 

 

Porsche esitteli ensimmäisen muuttuvageometrisellä ahdintekniikalla varustetun 

bensiinimoottorin vuonna 2006. 3,6 litraisen kuusisylinterisen boxerimoottorin 

pakokaasukanavaan integroidut 3K-Warnerin turboahtimet mahdollistavat jopa 1000 oC 

lämpötilan turbiinin johdesiipien kohdalla. Ahtimien luotettava toiminta mahdollistaa 

jo alakierroksilta asti suuren väännön. Moottori tuottaa 1900 1/min kierrosnopeudella 
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jo 600 Newtonmetrin väännön. Muuttuvageometristen ahtimien suuren toiminta-alueen 

vuoksi moottorin suurin vääntö saavutetaan aina huipputeho alueelle asti, jolloin 

moottorista saadaan 353 kW teho. (Hiereth ja Prenninger 2007, 230-232.)    

    

 

7.2 Ahdettu dieselmoottori 

 

Vuonna 2005 BMW esitteli 3,0 litraisen kuusisylinterisen dieselmoottorin, jossa 

hyödynnettiin useampaa turboahdinta, joista suuremmalla ahtimella tuotettiin alempi 

painealue ja sen perään kytketyllä pienemmällä ahtimella korkeampi paine. 

Pienemmällä ahtimella saadaan tuotettua matalilla kierroksilla suuri vääntö, mutta 

koska se on varustettu bybass-venttiilillä, se ei aiheuta moottorille imuvaikeuksia 

suuremmilla kierroksilla, kun imuilman virta moottoriin on suuri. Lisäksi systeemillä 

saadaan ahtopaine nostettua nopeammin kuin yksivaiheisella ahtamisella. 

Turbiinipuolella ahtimet on varustettu ohivirtausventtiileillä siten, että vain suurimmilla 

kuormituksilla matalapaineturbiinin hukkaportti laskee virtauksen ohi, jotta 

ahtopainetta saadaan kontrolloitua. Muissa tapauksissa vain korkeapaineturbiinin ohi 

lasketaan pakokaasuja, jotka voidaan kuitenkin hyödyntää matalapaineturbiinissa, 

kuten kuvasta 16 voidaan nähdä. (Hiereth ja Prenninger 2007, 237-239.) 

 

 

Kuva 16. BMW 3,0 l turboahdetun dieselmoottorin ahtimien toimintaperiaate sekä niiden tuottama paine 
pyörimisnopeuden funktiona eri alueilla. 1. turbiinin ja kompressorin bybass-venttiili sekä hukkaportti 
suljettuna; 2. turbiinin bybass avattuna, kompressorin bybass ja hukkaportti suljettuna; 3. turbiinin ja 
kompressorin bybass avattuna, hukkaportti suljettuna; 4. kaikki avattuna. (Hiereth ja Prenninger 2007, 
239.)   
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8 YHTEENVETO 

Tässä kandidaatin työssä on selvitetty turboahtamista ajoneuvosovelluksissa. Asiaa on 

käsitelty historian ja perustietojen pohjalta, mitkä vaaditaan, jotta voidaan ymmärtää 

paremmin, mihin ahtamisella pyritään. Moottorin ahtamisessa on keskitytty 

turboahtamiseen, vaikka työn jossakin kohdissa on täytynyt ottaa kantaa myös 

mekaanisiin ahtimiin. Turboahtamista on selvitetty ajoneuvosovellutusten kannalta.  

 

Polttomoottorien turboahtaminen on vanha keksintö, lähes yhtä vanha kuin itse 

moottori. Tänä päivänä ahdettuja moottoreita on lähes kaikilla valmistajilla, ja 

turboahtimen rooli on suuri nykyaikaisessa moottoritekniikassa. Ahtamisella 

saavutetaan useita hyviä puolia, kun ajatellaan moottoreiden tarpeita nykypäivänä. 

Lakien tiukentuessa päästöjen osalta, moottorien koko tulee pienenemään, mutta niistä 

saatava tehon täytyy pysyä samansuuruisena kuin nykyään.  

 

Työtä tehdessä en kohdannut varsinaisia ongelmia ja sen tekeminen oli varsin 

mielenkiintoista ja opettavaista. Turboahtamisesta on saatavilla erittäin paljon 

lähdemateriaalia, joten työn haastavin osa oli tiedon kerääminen.    
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Liite 2,1 
 

 Optimointikriteereitä polttomoottoreille. (Hiereth ja Prenninger 2007, 144.)  

Taloudellisuus Ympäristöystävällisyys Käytös  

 

Polttoaineen kulutus 

 

Pakokaasupäästöt 

 

Vääntö- ja tehokäyrä 

Kulutuskestävyys Öljyn kulutus Vaste kuormituksessa 

Huollettavuus Melupäästö Liikkeellelähtö ja ajo 

Hankintakustannus Materiaalien kierrätettävyys Moottorijarrutus 

Elinkaarikustannus Käytös kylmäkäynnistyksessä Sujuvuus ja balanssi 

 


