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In this thesis I researched information about different kinds of superchargers for vehicles 

that use combustion engines and their pros and cons. The goal for the thesis is to introduce 

differences, working principles and uses between superchargers even for those that are 

new to the subject.     

Turbochargers are the best choice for passenger cars due to their working principle.  They 

use the energy in exhaust gases which would otherwise go to waste. Mechanically driven 

superchargers are used in more specific purposes, for example towing trucks.     

Keywords: supercharger, internal combustion engine, turbocharger, charge pressure 



 

ALKUSANAT 

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on tutkia erilaisia polttomoottorien 

ahdinratkaisuja, käyttökohteita ja toimintaperiaatteita. Tavoitteena on tuoda nämä asiat 

esille myös ahdintekniikkaan vasta tutustuvillekin ymmärrettävässä muodossa. 

Ohjaajien osuus tässä kandidaatintyössä oli melko pieni. Auto- ja työkonetekniikan 

professori Mauri Haataja antoi käyttööni lähdekirjallisuutta sekä pohdimme ja 

keskustelimme kandidaatintyön aiheesta. Rahoitusta kandidaatintyöllä ei ollut. 

Oulu, 5.12.2016 

 

Eetu Asikainen 



 

SISÄLLYSLUETTELO 

1 JOHDANTO .................................................................................................................. 7 

2 Polttomoottorin ahtaminen ............................................................................................. 8 

2.1 Historia .................................................................................................................... 8 

2.2 Ahtamisen toimintaperiaate .................................................................................... 8 

2.3 Ahtamisen ongelmakohtia ..................................................................................... 10 

2.4 Termodynaaminen periaate ................................................................................... 11 

2.5 Jäähdytys ............................................................................................................... 13 

2.5.1 Ilmakäyttöinen välijäähdytys ....................................................................... 13 

2.5.2 Nestekäyttöinen välijäähdytys ..................................................................... 14 

2.5.3 Vesiruisku välijäähdytys .............................................................................. 15 

3 Mekaaninen ahtaminen ................................................................................................ 16 

3.1 Keskipakoahdin ..................................................................................................... 16 

3.2 Ruuviahdin ............................................................................................................ 17 

3.3 Spiraaliahdin ......................................................................................................... 19 

3.4 Comprex-ahdin ...................................................................................................... 20 

3.5 Roots-ahdin ........................................................................................................... 23 

4 Pakokaasuahtaminen .................................................................................................... 25 

4.1 Pakokaasuahtimen rakenteellisia arvoja ............................................................... 26 

4.2 Muuttuvageometrinen ahdin ................................................................................. 28 

4.3 Kaksoisturboahdin................................................................................................. 30 

4.4 Twin-scroll-ahdin .................................................................................................. 32 

4.5 Kaksoisahtaminen ................................................................................................. 34 

4.6 Sähköavusteinen turboahdin ................................................................................. 35 

5 YHTEENVETO ........................................................................................................... 37 

6 LÄHDELUETTELO .................................................................................................... 39 

 



 

MERKINNÄT JA LYHENTEET 

A poikkipinta-ala 

c ominaislämpökapasiteetti 

F voima 

gz ominainen potentiaalienergia 

h entalpia 

m massa 

n ainemäärä (mol) 

p paine 

Q lämmön johtumisnopeus 

R moolinen kaasuvakio 

T lämpötila 

u virtausnopeus 

V tilavuus 

W työ 

rpm kierrosta minuutissa 

 

γ ominaislämpökapasiteetin suhdeluku 

η hyötysuhde 

 



 

 

7 

1 JOHDANTO 

Tutkielman aiheena ovat ahdintyypit ajoneuvoissa. Olen itse kiinnostunut autoista, niiden 

moottoreista ja voiman tuotosta. Tarkoituksena on tutkia erilaisia polttomoottorin ahdin-

ratkaisuja sekä eri ratkaisuiden hyötyjä ja haittoja. Ajoneuvojen moottorien taloudellisuus 

on mielenkiintoa herättävä puheenaihe ja autonvalmistajat hakevat 

polttoainetaloudellisuutta polttomoottoreihin erilaisten ahtimien avulla. 

Ahtamismenetelmät ovat muuttuneet ja kehittyneet vuosien saatossa. Tutkielman 

tavoitteena on valottaa eri ahdintyyppien toimintaperiaatteita ja niille sopivia 

käyttökohteita ahdintekniikkaan vasta tutustuville. Tutkimus suoritetaan 

kirjallisuustutkielmana, jossa käytetään alaan ja aiheeseen liittyviä tekstejä niin kirjoista 

kuin Internetistäkin. 
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2 POLTTOMOOTTORIN AHTAMINEN 

Moottorin ahtamisella tarkoitetaan moottorin imusarjan ilman ylipaineistamista. Tällä 

saavutetaan suurempi ilmamassa ja sitä vastaava polttoainemassa käyttöön sylinterin pa-

lotapahtumaan. Se johtaa moottorin tehon kasvuun ilman tarvetta kasvattaa moottorin 

iskutilavuutta, mikä ei ole polttoainetaloudellista. Ajoneuvovalmistajat ovatkin alkaneet 

pienentämään moottoreidensa iskutilavuuksia ja sylinterimääriä. Kyseistä ilmiötä 

kutsutaan nimellä downsizing. 

2.1 Historia 

Lähes kaikki mekaanisesti toimivat ahtimet ovat kehittyneet erilaisista siirtopumpuista, 

joita käytettiin ennen ajoneuvojen ajan alkua. Ensimmäisen polttomoottorin kanssa 

toimivan ahtimen rakensi Dugald Clerk vuonna 1901. Moottorina toimi silloin 

kaksitahtimoottori, jonka palamislämpötilaa Clerk yritti alentaa asentamalla moottoriin 

Roots-ahtimen. Palolämpötila kuitenkin vain nousi, mutta Clerk huomasi myös moottorin 

tehon nousseen 6 %. Ensimmäinen merkittävä kohde ahtimien käytössä oli lentokoneet, 

joiden oli matalassa ilmanpaineessa vaikeaa saada tarpeeksi palamisilmaa moottorille 

(McNeil 1990). Ahtimia on käytetty laajasti myös moottoriurheilussa. Ensimmäinen 

ahdettu kilpamoottori oli Mercedeksellä vuonna 1922. Säännöt sanelivat silloin moottorin 

maksimi koon ja ahtimella saatiin huomattava määrä lisää tehoa kilpailijoihin nähden. 

Vuonna 1921 Daimler-Mercedes Group esitteli maailman ensimmäiset ahdetut 

tuotantoautot 6/20 hp ja 10/35 hp, joissa käytettiin kaksisiipistä Roots-ahdinta. (Hodzic 

2008) 

2.2 Ahtamisen toimintaperiaate 

Yleisin moottorityyppi nykypäivänä on nelitahtimoottori. Siinä on nimensä mukaan neljä 

tahtia: imutahti, puristustahti, työtahti ja poistotahti. Imutahdissa mäntä liikkuu kohti 

kampiakselia ja sylinteriin syötetään ilman ja polttoaineen seos imuventtiilien kautta. 

Puristustahdissa männän liike moottorin kantta kohti puristaa seoksen pieneen tilaan 

nostaen seoksen painetta. Työvaiheessa moottori tuottaa voimansa, kun sylinterissä oleva 
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polttoaineen ja ilman seos palaa ja laajenee työntäen mäntää kohti kampiakselia. 

Poistovaiheessa sylinteriin syntynyt pakokaasu poistuu pakoventtiilien kautta, kun mäntä 

liikkuu jälleen moottorin kantta kohti.    

Polttomoottori tarvitsee toimiakseen kolmea asiaa: polttoainetta, happea ja sytytyksen. 

Bensiinikäyttöinen moottori sytyttää polttoaineen sytytystulpan kipinällä ja dieselmoot-

torissa polttoaine syttyy sylinterin puristusvaiheen kovan paineen johdosta. Polttoaineen 

ja sytytyksen saanti eivät ole yleensä rajoittavia tekijöitä moottorin voiman tuotossa. Aina 

on mahdollista laittaa tehokkaampi polttoainepumppu, isommat suuttimet tai parempi sy-

tytys. Ongelmaksi onkin muodostunut ilman riittävä saanti. Moottorille saatavan ilman 

määrää rajoittavat syliterien iskutilavuus ja ilman lämpötila. Oletetaan, että ilma käyttäy-

tyy ideaalikaasun tavoin ja tarkastellaan ideaalikaasun tilayhtälöä (Mäkelä et al. 2013) 

 𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇  ↔   𝑛 =
𝑝𝑉

𝑅𝑇
                                                          (1) 

missä p on kaasun paine (Pa) 

 V on kaasun tilavuus (m3) 

 T on kaasun lämpötila (K) 

 n on kaasun ainemäärä (mol) 

 R on moolinen kaasuvakio (8,3145
𝐽

𝑚𝑜𝑙 𝐾
) 

Yhtälöstä (1) havaitaan, että ilman määrän kasvattamiseksi voidaan vaikuttaa kolmella 

tavalla: alentamalla lämpötilaa ja kasvattamalla tilavuutta tai painetta. Lämpötilan alenta-

mista rajoittaa ympäristön lämpötila, sillä ilmaa ei voi jäähdyttää kylmemmäksi kuin ul-

koilma on. Tilavuuden kasvattaminen tarkoittaa moottorin sylinterien kasvattamista. Se-

kään ei ole kannattavaa kovinkaan pitkälle, sillä iso moottori on painava ja kallis valmis-

taa. Jäljelle jää vaihtoehto kasvattaa ilman painetta sylinterissä.  
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2.3 Ahtamisen ongelmakohtia 

Moottoria ahtaessa, lisääntynyt ilmanpaine sylinterissä aiheuttaa lisää vaatimuksia muille 

moottorin osille verrattuna ahtamattomaan ns. vapaasti hengittävään moottoriin. 

Ahdetussa moottorissa imutahdissa sylinteriin tuleva ilma on valmiiksi jo ylipaineistettu. 

Vapaasti hengittävässä moottorissa taas ilma on suunnilleen normaalissa ilmanpaineessa. 

Tämä johtaa siihen, että paine sylinterissä puristustahdin päätteeksi on huomattavasti 

suurempi ahdetussa moottorissa kuin vapaasti hengittävässä moottorissa, koska ilma on 

valmiiksi paineistettua. Tämä paineen kasvu sylinterissä saa aikaan osan lisätehoista, 

mutta myös mahdollisia vaurioita muissa moottorin osissa. Polttoaineen ja ilman seos 

saattaa syttyä itsestään ennenaikaisesti paineen kasvaessa enne sytytyskipinän ajoitusta.  

Tätä kutsutaan ”nakutukseksi” ja se on erittäin haitallista moottorille. Nakutuksen aikana 

polttoaineen ja ilman seos syttyy ennen optimaalista syttymiskohtaa männän vielä 

liikkuessa yläkuolokohtaa kohti. Seoksen syttyessä lämpötila sylinterissä kasvaa 

huimasti, jolloin myös paine kasvaa. Lisäksi mäntä puristaa seosta pienempään 

tilavuuteen, jolloin paine kasvaa vielä lisää. Tavallaan siis työtahti alkaa ennen kuin 

puristustahti on loppunut. Äärimmäinen paine sylinterissä voi rikkoa moottorin osia. 

Moottorin sylinterikansi ja kannenpultit ovat tyypillisiä rakenteita, jotka murtuvat 

sylinterin paineen kasvaessa liian suureksi. Toinen tavallisesti rikkoutuva kone-elin on 

kiertokanki, joka voi nurjahtaa korkean paineen johdosta. Ahtimiin on olemassa erilaisia 

laitteita ja ratkaisuja, joilla voidaan säätää ahtimen antamaa painetta ja näin estää 

nakutusta. Yksi käytetyimmistä laitteista on hukkaportti, jota käytetään turboahtimissa. 

On olemassa myös muita ahtopaineen rajoitusjärjestelmiä, joilla esimerkiksi osa 

liiallisesta imuilmasta kierrätetään takaisin imusarjaan tai ulkoilmaan.  Myös 

polttoaineella on tärkeä merkitys nakutuksen syntyyn. Bensiinikäyttöisessä moottorissa 

voidaan käyttää suurempioktaanista bensiiniä, joka kestää paremmin painetta, sekä 

rikkaampaa polttoaineen ja ilman sekoitusta. Yleensä tehokkaissa autoissa 

suositellaankin käyttämään korkeaoktaanista, yli 95 oktaanista, bensiiniä. 

Polttomoottorin puristussuhteen pienentäminen auttaa myös nakutuksen estossa. Silloin 

saadaan edelleen paljon ilmaa ja polttoainetta sylinteriin, mutta taloudellisuus kärsii. 

Korkeammalla puristussuhteella pienempi määrä polttoainetta ja palamisilmaa tarvitaan 

saavuttamaan sama työpaine sylinteriin. Sytytystä voi myös myöhästyttää ja näin 

vähentää huippupaineita sylinterissä nakutuksen estämiseksi. (Stone 1993: 347) 
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2.4 Termodynaaminen periaate 

Ahtimien teoreettinen tehon tuotto on mahdollista laskea termodynamiikan ensimmäisen 

ja toisen lain avulla (Heywood 1988: 249) 

�̇� − �̇� = �̇� [(ℎ +
𝐶2

2
+ 𝑔𝑧)

𝑜𝑢𝑡
− (ℎ +

𝐶2

2
+ 𝑔𝑧)

𝑖𝑛
]  (2) 

missä �̇� on lämmön johtumisnopeus vakiotilavuudessa 

 �̇� on ulkoisen voiman tekemä työ 

 �̇� on massan virtaus 

 h on entalpia  

 C2/2 on kineettinen energia 

 gz on potentiaali energia 

 

Saadaan yhtälöstä (2) muokkaamalla työnsiirtosuhteeksi (Heywood 1988: 251) 

−�̇� = �̇�(ℎ0,𝑜𝑢𝑡 − ℎ0,𝑖𝑛)    (3) 

missä ℎ0,𝑜𝑢𝑡 on kokonaisentalpia ulos 

 ℎ0,𝑖𝑛 on kokonaisentalpia sisään 

Termodynamiikan toista lakia käytetään määrittämään palautuva adiabaattinen työn siirto 

isentrooppisessa prosessissa.  

Kompressorin isentrooppinen hyötysuhde nc on (Heywood 1988: 251) 
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 𝑛𝑐 =
𝑝𝑎𝑙𝑎𝑢𝑡𝑢𝑣𝑎 𝑡𝑒ℎ𝑜𝑛 𝑡𝑎𝑟𝑣𝑒

𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑡𝑒ℎ𝑜𝑛 𝑡𝑎𝑟𝑣𝑒
 

Ahtamiseen toimintaan tarvittava työ (Heywood 1988: 253) 

−�̇�𝐶,𝐷 = −
�̇�𝐶

𝜂𝑚
    (4)  

missä −�̇�𝐶,𝐷 on tarvittava työ 

 𝑊𝐶
̇  on kompressorin tekemä työ 

 𝜂𝑚 on hyötysuhde 

Turbiinin tuottama voima (Heywood 1988: 254) 

𝑊𝑇
̇ = 𝑚𝑒̇ (ℎ03 − ℎ04) = �̇�𝑒𝑐𝑝,𝑒(𝑇03 − 𝑇04) = 𝑚𝑒̇ 𝑐𝑝,𝑒𝜂𝑇𝑇𝑇𝑇03 [1 − (

𝑝04

𝑝03
)

(𝛾𝑒−1)/𝛾𝑒

]    (5) 

missä �̇�𝑇 on turbiinin tekemä työ 

 𝑚𝑒̇  on pakokaasun massavirta 

 ℎ0 on entalpia 

 𝑐𝑝,𝑒 on pakokaasun ominaislämpökapasiteetti vakiopaineessa 

 𝑇0 on lämpötila 

 𝜂𝑇𝑇𝑇 on turbiinin hyötysuhde 

𝛾𝑒 on pakokaasun vakiopaineisen ja vakiotilavuuksisen ominaislämpökapa-

siteettien suhde (
𝑐𝑝

𝑐𝑣
)  

Turboahtimen hyötysuhde vakionopeudella (Heywood 1988: 254) 



 

 

13 

−𝑊𝑐
̇ = 𝜂𝑚𝑊𝑇

̇     (6) 

missä  𝑊𝑐
̇  on kompressorin tekemä työ 

 𝑊𝑇
̇  on turbiinin tekemä työ 

 𝜂𝑚 on mekaaninen hyötysuhde 

2.5 Jäähdytys 

Ahtaminen nostaa palamisilman lämpötilaa ja painetta moottorin imupuolella ja sitä 

kautta myös myöhemmissä prosesseissa. Sytytyksen myöhennys nakutuksen estämiseksi 

vähentää painetta ja lämpötilaa sylinterissä, mutta nostaa pakokaasun lämpötilaa. Siitä 

voi aiheutua ongelmia moottorille. Tehokkain tapa estää liiallista lämpenemistä ja 

samalla vähentää nakutuksen mahdollisuutta on jäähdyttää ilmaa ennen 

palamistapahtumaa. (Reif et al. 2014: 475) 

2.5.1 Ilmakäyttöinen välijäähdytys 

Tyypillinen tapa jäähdyttää moottorille tulevaa ilmaa on välijäähdytin. Se sijoitetaan 

ahtimen kompressorin ja moottorin väliin. Ilmajäähdytteinen välijäähdytin on tavallinen 

näky ahdetuissa henkilöautoissa ja erityisesti harrasteautoissa, joissa iso jäähdytinkenno 

jätetään usein selkeästi näkyville paksujen ahtoputkien kanssa. Ilma-

ilmavälijäähdyttimeen kuuluu oikeastaan vain jäähdytinkenno, jossa kuuma paineistettu 

ilma liikkuu ks. kuva 1. Jäähdytin sijoitetaan yleensä auton keulalle paikkaan, jossa on 

kova ilmavirtaus. Tämä ilmavirta jäähdyttää kennossa liikkuvaa paineistettua ahtoilmaa. 

(Reif et al. 2014: 475) 
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Kuva 1. Ilmakäyttöisen välijäähdyttimen toimintaperiaate (Turbosmart) 

2.5.2 Nestekäyttöinen välijäähdytys 

Nesteellä toimivassa välijäähdyttimessä on erillinen nestekiertojärjestelmä johon sisältyy 

nesteen jäähdytinkenno, vesipumppu ja lämmönvaihdin ks. kuva 2. Neste jäähdytetään 

samalla tavalla kuin moottorin nestejäähdyttimen nestekin jäähdyttimen kennon läpi 

virtaavalla ulkoilmalla. Jäähdytetty neste pumpataan lämmönvaihtimelle, jossa 

paineistettu ahtoilma jäähdytetään ennen moottorille menoa. Sitten lämmennyt neste 

kierrätetään takaisin nesteen jäähdyttimelle. Nestejäähdytin on helpompi sijoittaa 

moottoritilaan, sillä lämmönvaihdin voidaan sijoittaa oikeastaan minne vain. Ainoastaan 

nesteen jäähdyttimen tulee saada viileää ja virtaavaa ilmaa. Senkin sijoittaminen on 

helpompaa sillä nesteen jäähdytinkenno voi olla pienempi kuin vastaava jäähdytinkenno 

ilmakäyttöisessä välijäähdyttimessä. (Reif et al. 2014: 475)  
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Kuva 2. Nestekäyttöisen välijäähdyttimen toiminta (Turbosmart) 

2.5.3 Vesiruisku välijäähdytys 

Eräs tapa jäähdyttää ahtoilmaa on vesiruisku. Sitä on käytetty ahdetuissa sotilasajoneu-

vojen moottoreissa jäähdyttämään ilmaa, lisäämään ahtoilman tiheyttä ja estämään naku-

tusta. Se on ollut käytössä myös muutamissa henkilöautoissa. Veden lisäksi voidaan käyt-

tää myös alkoholia tai veden ja alkoholin sekoitusta. Vesiruiskujäähdytyksessä vettä ruis-

kutetaan suoraan ahtoilmaan, jossa se sitoo itseensä paljon lämpöenergiaa. (Hartman 

2009: 240) 
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3 MEKAANINEN AHTAMINEN 

Mekaanisella ahtimella tarkoitetaan moottoriin ilmaa ahtavaa laitetta, jonka kompressorin 

käyttövoima otetaan moottorin kampiakselilta. Energia ahtimen käyttämiseen otetaan 

yleensä kampiakselilta hihnalla, ketjulla tai suoraliitoksella. Mekaanisten ahtimien huono 

puoli onkin se, että niiden käyttäminen vie jonkin verran tehoa moottorilta. Toisaalta 

kulunut teho saadaan takaisin nopeasti, sillä mekaanisen vedon takia ahdin voi olla 

toiminnassa jopa tyhjäkäynnillä ja ahtopainetta saadaan siis moottorin koko kierrosalu-

eelta. Mekaanisen ahtimen toimintaan vaikuttavia suureita ovat kampiakselin ja ahtimen 

vetopyörien halkaisijoiden suhde ja ahtimen koko. Ahtimen kytkentä voi olla jatkuva tai 

kytkimellä käytettävä.  Mekaaniset ahtimet jakautuvat kahteen ryhmään: virtausahtimiin 

ja vakiotilavuusahtimiin (Reif et al. 2014: 504).  

3.1 Keskipakoahdin 

Eniten monelle tuttua turboahdinta muistuttava mekaaninen ahdin on keskipakoah-

din(centrifugal), joka kuuluu virtausahtimiin. Siinä on samanlainen kompressoriosa kuin 

turboahtimessa, jossa pyörivät kompressorin siivet imevät ilmaa moottorille. Ilma virtaa 

kompressoriin siipien akselin suuntaisesti. Siipien korkea pyörimisnopeus pakottaa ilman 

liikkumaan kompressorin reunaa pitkin suurella nopeudella ja lopulta ulos kompressorista 

Kuva 3. Hihnavetoisen keskipakoahtimen läpileikkaus (Procharger superchargers) 
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imusarjaan. Viimeisimmissä keskipakoahtimissa on alettu näkemään yksinkertaisen rem-

mivedon sijasta variaattoria, eli portaattomasti muuttuva välityksellistä remmivetoa. Vas-

taavaa voimansiirtomenetelmää käytetään muun muassa skoottereissa. Tämä 

mahdollistaa ahtimen nopean kiertämisen moottorin pienillä kierroksilla (Reif et al. 2014: 

504). Ahtimen vetopyörän ja kompressorin siivekkeen välissä on hammasvälitys, jolla 

saavutetaan haluttu siipien korkea pyörimisnopeus. Välityssuhde voidaan valita ahtimen 

käyttötarkoituksen mukaan. Suurella välityssuhteella ongelmaksi muodostuu ahtimen 

raskaus pienillä kierroksilla, jolloin moottori ei tuota riittävästi tehoa. Tehohäviö palautuu 

kuitenkin nopeasti takaisin, kun ahdin ja moottori saadaan kunnolla pyörimään, sillä 

suuren välityksen keskipakoahdin tuottaa suuren ahtopaineen korkeilla moottorin 

kierroksilla. Perinteisessä keskipakoahtimessa remmin ja kompressorin siipien välinen 

välitys on hoidettu kahdella hammasrattaalla ks. kuva 3.  

1980-luvun lopulla tanskalainen Rotrex kehitti mekaanisen keskipakoahtimen, jossa käy-

tettiin planeettavaihteistoa. Nyt voitiin käyttää pienempiä kompressoreita, sillä planeetta-

vaihteisto mahdollisti kompressorin siipien pyörintänopeuden nousun 50 000 -60 000 

rpm kierrosnopeudesta aina huimaan 200 000 rpm nopeuteen asti, joka vastaa pakokaa-

suahtimien pyörintänopeutta. Tämä mahdollisti pakokaasuahtimiin suunniteltujen komp-

ressorien käyttöä mekaanisissa ahtimissa. Keskipakoahtimen voi asentaa moottorin eteen 

ja asentaminen on melko helppoa ja nopeaa (Hartman 2011: 23).   

3.2 Ruuviahdin 

Ruuveja on normaalisti käytetty kappaleiden kiinnittämiseen toisiinsa. Kahdella vierek-

käisellä ruuvilla on kuitenkin myös mahdollista ahtaa ilmaa moottoriin. Ruuviahdin koos-

tuu siis kahdesta ruuvista ja kotelosta. Molemmat ruuvit ovat laakeroitu molemmista 

päistään. Ruuvien kierre on vastakkainen toisiinsa nähden ja ne pyörivät eri suuntiin 

siirtäen ruuvien ja kuoren välissä aina vakiomäärän ilmaa ahtimen kierrosta kohti. 

Ahtimessa vallitsevat erittäin pienet toleranssit, jotka parantavat sen hyötysuhdetta. 
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Miinuspuolena kuitenkin tiukat toleranssit aiheuttavat paljon lämpöä ja osien kulumista. 

Ruuvien muotoilu on epäsymmetrinen, niin että toisen ruuvin lavat ovat pyöreät ja toisen 

terävät. Siipien lavat sopivat kuitenkin lomittain hyvin. Ilma liikkuu ahtimessa ruuvien 

akselin suuntaisesti ahtimen päädystä toiseen toisin kuin Roots-ahtimessa, jossa ilma 

liikkuu akselien välistä ks. kuva 4. Jokaisessa kierrossa ilmaa tulee ahtimeen imuportista 

normaalissa ilmanpaineessa. Kun ruuvit pyörivät, imuportti sulkeutuu ja ruuvien väliin 

jäävä tila pienenee nostaen ilman painetta. Kierroksen lopussa pakoportti avautuu ja 

paineistettu ilma pääsee moottorille (Downing). Paineistetun ilman vapautuessa ahtimelta 

moottorille voi kuulua pieni poksahdus. Ahtimen pyöriessä nopeasti, nämä poksahdukset 

aikaansaavat ruuviahtimelle ominaisen ujeltavan tai naukuvan äänen. Ruuviahdin on siis 

vakiotilavuusahdin, sillä jokaisella ahtimen kierroksella moottoriin ahdetaan vakio määrä 

ilmaa. Ahtopaine on suoraan verrannollinen ahtimen kierrosnopeuteen. Ruuviahtimia 

valmistetaan lukuisilla mitoituksilla ja niiden koko ilmoitetaan ahdettavan ilman 

tilavuutena kierrosta kohti. 

Ruuviahtimen etuja ovat sen tehokkuus verrattuna muihin vakiotilavuusahtimiin, sekä 

vakiotilavuusahtimille ominainen hyvä toimivuus myös matalilla moottorin kierroksilla. 

Muutamia huonojakin puolia on. Ruuviahdin ei ole termisesti yhtä tehokas verrattuna 

keskipakoahtimiin. Kokonsa vuoksi ruuviahtimen ahtoilma on vaikea jäähdyttää te-

hokkaasti ks. kuva 5. Monesti joudutaankin käyttämään nestekäyttöistä välijäähdytintä. 

Rakenteen tarkkojen toleranssien takia ruuviahdin on verrattain kallis valmistaa. Siksi 

ruuviahtimia onkin käytetty lähinnä hiukan kalliimmissa autoissa, joissa on myös 

riittävän iso moottori pyörittämään ruuviahdinta. Tunnetuimpia käyttökohteita on Mazda 

Kuva 4. Ilman kulku ruuviahtimen virtauskanavissa (Downing) 
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Millenia S, Mercedes-Benz SLR McLaren sekä Koenigsegg CC8S ja CCR (Hartman 

2011: 69).   

Kuva 5. Ruuviahtimen koko voi olla ongelma (SeriousHP) 

  

3.3 Spiraaliahdin 

Spiraaliahdin on tullut tunnetuksi Volkswagenin käyttämänä ahtimena 80- ja 90-luvulla. 

Ensimmäisen kerran ahdin nähtiin VW Polo GT G40 autossa vuonna 1987. Volkswagen 

valmisti spiraaliahtimisia autoja suhteellisen pieniä määriä ja jotkin malleista ovat jopa 

numeroituja. Kyseiset autot ovatkin keräilijöiden suosiossa. Spiraaliahdin on 

mekaanisesti käytettävä vakiotilavuusahdin, jossa on kaksi spiraalin muotoista seinä-

rakennetta ks. kuva 6. Toinen rakenteista pyörii epäkeskeisesti kuvitellun akselin ympäri 

keskellä ahdinta, kuitenkaan pyörimättä oman akselinsa ympäri. Seinämien väliin jäävä 

ilma kulkeutuu lähemmäksi ahtimen keskustaa samalla puristuen kokoon. Puristettu ilma 

kulkeutuu moottorille ahtimen keskustassa olevista kanavista (Schlagwein 1998). Volks-

wagenin käyttämällä ”G-Lader” ahtimella saavutetaan vakiovetopyörillä noin 0,8 baarin 

ahtopaine, joka tarkoittaa että palamisilman paine imusarjassa on 0,8 baaria suurempi 

kuin atmosfäärinen ilmanpaine. 
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Erikoinen ominaisuus spiraaliahtimessa on sen rakenne. Se on kevyt käyttää, joten se 

soveltuu hyvin pienille moottoreille ja sen tilantarve on pieni. Ongelmaksi on noussut 

rakenteiden kuluminen hankaamisen takia. Tätä voidaan kuitenkin vähentää riittävällä 

huoltamisella (Reif et al. 2014: 506).  

Kuva 6. Spiraaliahtimen läpileikkaus (Victory Library) 

3.4 Comprex-ahdin 

Paineaaltoahtimenakin tunnetun Comprex-ahtimen kehitti Claude Seippel, joka oli töissä 

Brown Boveri Companyssa. Sitä käytettiin ensin junien kaasuturbiinimoottorissa. Paine-

aaltoahtimen toiminta perustuu siihen, että kahden eri paineessa olevan nesteen tai kaasun 

kohdatessa paineen tasaus tapahtuu nopeammin kuin sekoittuminen. Hyötynä pakokaa-

suahtimeen verrattuna on korkea ahtopaine ja lyhyempi kaasun vasteaika. Comprex-ah-

din on hyvin soveltuva pieniin polttomoottoreihin, joissa sen hyötysuhde on parempi kuin 

muilla ahtimilla. Comprex-ahdinta on käytetty aika vähän. Ensimmäisenä Comprex-ah-

dinta alettiin sarjatuotannossa käyttää suomalaisessa Valtra 1203 – traktorissa. Toinen 

käyttökohde on ollut 80-luvun lopulla Mazda 626 Cappelan diesel-mallissa. Tämä on ol-

lut toistaiseksi ainut Comprex-ahtimen merkittävä kaupallinen käyttökohde. Comprex-

ahdin on siitä poikkeuksellinen, että se käyttää ahtamiseen mekaanista vetoa ja pakokaa-

suja. Kuoren sisällä oleva roottori pyörii hihnan välityksellä kampiakselin voimasta. Pa-
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kokaasut hoitavat itse ahtamisen. Roottori jakaa ahtimen kopan sisustan kanaviin siipi-

rattaan tavoin. Kopassa on neljä aukkoa: 1.pakokaasujen tulo 2. ahtoilma meno 3. pako-

kaasujen poisto 4. ahtamattoman ilman tulo ks. kuva 7. Yhden kanavan kierros alkaa siitä, 

että se on täynnä ilmaa suunnilleen ulkoilman paineessa. Roottorin pyörähtäessä pako-

kaasun tuloaukko aukeaa ja päästää kuumaa pakokaasua kanavaan. Kaasujen paine ero 

saa aikaan paineaallon. Tämä paineaalto kimpoaa kanavan kylmästä päästä takaisin. Näin 

ilma kanavassa paineistetaan kaksi kertaa. Ahtoilman menoaukko aukeaa heti paineaallon 

kimmottua takaisin lämmintä päätyä kohti. Ideaalitilanteessa kimmonnut paineaalto 

saavuttaa kanavan lämpimän päädyn ja kimpoaa jälleen. Samalla pakokaasujen tuloaukko 

alkaa sulkeutua. Nyt paineaalto kulkeutuu vielä kanavan kylmään päätyyn työntäen 

ahdettua ilmaa moottoriin ennen kuin ahtoilman menoaukko sulkeutuu. Ahtoilman 

menoaukon sulkeuduttua kanavassa on vielä ulkoilmaa korkeampi paine. Seuraavaksi 

aukeaa pakokaasujen menoaukko ja pakokaasu alkaa virrata pakoputkistoon ja syntyy 

”laajenemisaalto”. Ilman tuloaukko aukeaa, kun laajenemisaalto on päässyt kanavan 

kylmään päätyyn. Poistuva pakokaasu imee raitista ilmaa ulkoa kanavaan. Pakokaasujen 

poistoaukko ja ilman tuloaukko sulkeutuvat ja kierros alkaa alusta ks kuva 8. Korkean 

ahtopaineen (jopa 2,8 bar) johdosta nakutus voi olla suuri ongelma bensiinimoottoreissa. 

Nakutuksen estämiseksi pakokaasujen tulo- ja menoputken väliin on asennettu 

Kuva 7. Comprex-ahtimen rakenne (Mardarescu et al.) 



 

 

22 

hukkaportti. Comprex-ahtimessa on ongelmia, jotka vaikuttavat sen tehokkuuteen. Yksi 

ongelma on, että aukot eivät avaudu ja sulkeudu välittömästi. Siksi paineaallot saattavat 

olla epämääräisiä ja laajalle levinneitä. Toinen ongelma on, että ahtoilma ja pakokaasut 

sekoittuvat hiukan keskenään ja kuumat pakokaasut lämmittävät ahtoilmaa. Kolmas on-

gelma johtuu kaasujen vuotamisesta roottorin ja kotelon päätyjen välistä, kun moottori 

on tyhjäkäynnillä tai kevyellä kuormituksella. Pakokaasujen paine on silloin pieni ja pa-

kokaasuja saattaa jäädä kanavaan ja kulkeutua sitten takaisin moottorille. Tämä voi ai-

heuttaa tehojen häviötä tai pahimmassa tapauksessa moottorin sammumisen. Ongelman 

estämiseksi ahtimessa on käynnistysventtiili, jonka voi sulkea, kun moottoria käynniste-

tään tai tyhjäkäytetään. Silloin moottori käyttäytyy kuin vapaasti hengittävä moottori 

(Reif et al. 2014: 508; Mardarescu et al.).     

 

   

Kuva 8.  Comprex-ahtimen vaiheet (Mardarescu et al.) 
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3.5 Roots-ahdin 

Ruuvit toimivat Roots-ahtimen ilman kuljettajana. Ruuviahtimeen verraten Roots-

ahtimen ruuveilla on merkittävästi loivempi kierre ja väljemmät toleranssit. Ilman 

kulkureitti poikkeaa ruuviahtimen kulkureitistä. Imuilma siirtyy moottorille ruuvien 

välistä, eikä ruuveja pitkin kuten ruuviahtimessa ks. kuva 9. Roots-ahdin liikuttaa ilmaa 

aina vakiomäärän jokaisella kierroksella. Ilma jää ruuvin laippojen ja ahtimen seinämän 

väliin, jonka avulla ilma kulkeutuu ahtimen läpi. Roots-ahdin on siitä erilainen muihin 

ahtimiin verrattuna, että ilman paineistus ei tapahdu itse ahtimessa vaan moottorin ja 

ahtimen välisessä imusarjassa, kun ahdin työntää ilmaa kohti moottoria. Tätä ahdinta 

kutsutaankin puhaltimeksi (Roots-Blower). Väljät toleranssit johtavat siihen, että ilman 

vuotoa siipien ohi tapahtuu korkeilla moottorin kierroksilla. Siksi Roots-ahtimen 

hyötysuhde kärsiikin huomattavasti, kun moottoria ajetaan suurilla kierrosnopeuksilla. 

Laippojen kärkiin voidaan asentaa silikonitiivisteet, jotka parantavat Roots-ahtimen 

hyötysuhdetta ja tiivistävät välejä. Ongelmana kuitenkin on lisääntyvä lämmöntuotto 

kitkan kasvaessa. Roots-ahdin tuottaa ilman lisätiivisteitäkin paljon lämpöä, joka onkin 

sen suurin ongelma. Tämä syö tehoa moottorilta, koska ahtoilma tulee sylinteriin 

lämpimänä. Myös palotapahtuman jälkeen tulevien prosessien lämpötila siis kasvaa. 

Roots-ahtimen kanssa onkin lähes aina käytettävä välijäähdytintä. Lisälämpöä aiheuttaa 

ruuvien välistä takaisin vuotava lämmin ilma.  

Kuva 9. Roots-ahtimen läpileikkaus (Superchargersonline dot com) 
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Roots-ahdin toimii parhaiten moottoreissa, joihin halutaan tehoa jo pienillä moottorin 

kierroksilla. Roots-ahdin nimittäin saavuttaa parhaan ahto-ominaisuutensa melko pienillä 

kierroksilla (n. 2000rpm). (SuperchargersOnline dot com 2016; Downing; Hartman 2011: 

66). 
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4 PAKOKAASUAHTAMINEN 

”Turbona” tunnettu pakokaasuahdin ottaa voimansa nimensä mukaisesti moottorin pako-

kaasuista. Turboahtimessa on kaksi pyörivää siivekettä, jotka ovat yhteydessä toisiinsa 

akselilla. Siivekkeet pyörivät omien koteloidensa sisällä. Kotelot on suunniteltu ohjaa-

maan kaasut toimiville siivekkeille halutulla tavalla. Ne valmistetaan valamalla joko alu-

miiniseoksesta tai teräksestä. Pakokaasut pyörittävät turbiinin siipiä, jotka akselin väli-

tyksellä pyörittävät myös kompressorin siipiä. Siivet valmistetaan valamalla mahdolli-

simman kevyestä ja kestävästä materiaalista. Siipien keveys auttaa siipiä pyörimään pa-

remmin vähentämällä pyörivän massan hitautta. Yleensä valmistuksessa on käytetty 

alumiiniseoksia tai titaania. 

Kaikissa turboahtimissa on hukkaportti rajoittamassa ahtopainetta. Liian suuri ahtopaine 

saattaa rikkoa moottorin. Ahtopaineiden rajoittaminen tapahtuu päästämällä osa turbiinia 

pyörittävästä pakokaasusta suoraan pakoputkistoon venttiilin eli hukkaportin kautta ks. 

kuva 10. Venttiili aukeaa, kun paine imusarjassa olevassa paineletkussa kasvaa tarpeeksi 

suureksi. Se liikuttaa painekellossa olevaa jousta, joka taas liikuttaa tankoa. Venttiili au-

keaa, kun tanko liikuttaa venttiilin vipukoneistoa. Uudemmissa autoissa hukkaporttia voi-

daan ohjata myös sähköisesti. Ahtopaine saadaan näin pysymään halutussa arvossa ja ta-

saisena. Haluttua ahtopainetta voidaan säätää muuttamalla kellon halkaisijaa, tangon 

pituutta tai jousen jäykkyyttä.  Hukkaportteja on integroituja ja ulkoisia malleja. Yleisin 

on integroitu malli, jossa venttiili on sisällä turbiinikotelossa (Raiski 2015). Erilaisia 

turboahtimen sovelluksia ovat muuttuvageometrinen-, kaksois- ja twin-scroll-ahdin 

(Hartman 2009: 94).  

Kuva 10. Turboahdin ja sen hukkaportin kello (Turbosmart 2012) 
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Pakokaasuahtimen yksi suuri haaste on siipiä yhdistävän akselin laakerointi ks. kuva 11. 

Ongelmana ovat erittäin suuret pyörimisnopeudet ja lämpötila. Laakerin tulisi kestää jopa 

yli 200 000 rpm kierrosnopeuksia, jotka vaativat jatkuvaa paineistettua öljyvoitelua laa-

kerille. Pakokaasuahtimen lämpötilan laskemiseksi on mahdollista lisätä jäähdytinneste-

kanavat ahtimen runkoon.   

 

4.1 Pakokaasuahtimen rakenteellisia arvoja 

Pakokaasuahtimissa on muutamia tärkeitä rakenteellisia arvoja, jotka määrittävät ahtimen 

käyttäytymistä ja sitä kautta soveltuvuutta erilaisiin käyttökohteisiin. Tällaisia arvoja ovat 

trim- ja A/R-suhde, jotka lasketaan erikseen turbiinin ja kompressorin puolelle. Kaavat 

ovat samat molemmille puolille ahdinta. Tärkeämpi näistä kahdesta arvosta on A/R-

suhde. Se määrittää pakokaasuahtimen käyttäytymistä suuresti, varsinkin turbiinin puo-

lella. Kompressorin puolella A/R-suhde ei vaikuta juurikaan ahtimeen, joten ahdinval-

mistajat eivät yleensä edes tarjoa erilaisia kompressorivaihtoehtoja. A/R-suhde kuvastaa 

sisääntuloaukon (tai kompressorin puolella ulosmenoaukon) poikkipinta-alan suhdetta 

poikkipinta-alan keskipisteen etäisyyteen ahtimen keskiöstä ks. kuva 12 

Kuva 11.  Pakokaasuahtimen läpileikkaus (Stone 1993: 376) 



 

 

27 

𝐴/𝑅 

Missä A on sisääntuloaukon poikkipinta-ala ja R on A:n keskipisteen etäisyys ahtimen 

keskiöstä. 

Suuren A/R-suhteen omaava pakokaasuahdin on vaikea saada pyörimään matalilla kier-

roksilla, koska suuri sisääntuloaukko ei mahdollista suurta pakokaasun virtausta turbiinin 

siiville alhaisilla moottorin kierroksilla. Siivet saavat riittävästi nopeutta tuottaakseen 

ahtopainetta vasta korkeammilla moottorin kierroksilla. Tätä ilmiötä kutsutaan 

turboviiveeksi. Suurilla kierroksilla kuitenkin voidaan saavuttaa korkeat ahtopaineet. 

Suuria A/R-suhteita käytetäänkin enimmäkseen kilpa-autoissa, koska moottoria 

käytetään kokoajan suurilla kierroksilla kilpaa ajaessa. Pienen A/R-suhteen omaava ahdin 

alkaa toimimaan hyvin jo pienillä moottorin kierroksilla, sillä virtausta turbiinin siiville 

saadaan myös pienillä pakokaasumäärillä riittävästi. Korkeilla kierroksilla pieni 

sisääntuloaukko saattaa alkaa rajoittamaan pakokaasun virtausta ja näin vähentää 

moottorin huipputehoa. Pieniä A/R-suhteita käytetään normaaleissa katuautossa, koska 

liikenteessä käytetään yleensä pieniä moottorin kierroksia. Ajaminenkin on helpompaa, 

kun moottori reagoi kaasupolkimen liikkeisiin nopeasti.(Garrett 2016; Kosunen Racing 

2012)     

 

Pakokaasuahtimen trimmillä kuvataan ahtimen siipien muotoa. Kompressorin ja turbiinin 

siivissä on ”jättö”- ja ”ottopää”, eli inducer ja exducer ks. kuva 13. Kaasu saapuu siiville 

Kuva 12.  Pakokaasuahtimen A/R-suhde (Garrett 2016) 
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ottopäästä ja poistuu jättöpäästä. Trimmillä tarkoitetaan siiven imureiän ja jättöreiän hal-

kaisijoiden suhdetta. Laskennallinen arvo trimmille voidaan laskea kaavalla 

𝑇𝑟𝑖𝑚𝑚𝑖 = (𝑗ä𝑡𝑡ö/𝑝ää𝑠𝑡ö)2 ∗ 100   

Trimmi vaikuttaa pakokaasuahtimen käyttäytymiseen muuttamalla kaasujen virtauksen 

kapasiteettia. Suurilla trimmin arvoilla kaasut virtaavat paremmin ja pienillä arvoilla huo-

nommin. (Garrett 2016; Kosunen Racing 2012)  

  

4.2 Muuttuvageometrinen ahdin 

Pakokaasuahtimien suurin ongelma on ollut aina riittävän ahtopaineen tuotto laajalla 

moottorin kierrosaluella. Tähän ongelmaan on haettu ratkaisua muuttuvageometrisestä 

pakokaasuahtimesta eli VGT:stä (variable geometry turbine). Ahtimen geometrian muut-

tamisella haetaan mahdollisuutta manipuloida pakokaasun virtausta turbiinin siiville, jol-

loin virtaus olisi riittävä molemmissa päissä moottorin kierrosaluetta. Geometrian muutos 

on toteutettu kahdella erilaisella tekniikalla. Yksinkertaisempi ratkaisu on VATN (va-

riable area turbine nozzle). Siinä on turbiinin kotelon sisääntuloaukolla läppä, jolla muu-

tetaan aukon kokoa pakokaasun määrän mukaisesti. Tällä tavalla siis muutetaan ahtimen 

A/R-arvoa. Kun moottori käy pienillä kierroksilla ja pakokaasua on vähän, niin läppä 

säätyy lähemmäksi kotelon seinää, jolloin aukko on pienempi. Pakokaasun nopeus kasvaa 

sen virratessa pienestä aukosta. Korkeilla moottorin kierroksilla pakokaasua on paljon ja 

läppä säätyy lähemmäksi ahtimen keskustaa suurentaen sisääntuloaukkoa. Läpän asentoa 

säädetään sähköisesti tai paineilmalla.(Reif K et al. 2014; Stone 1993) 

Kuva 13. Trimmi kompressorin ja turbiinin siivillä (Garrett 2016) 
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Toinen ratkaisu muuttuvageometriselle ahtimelle on käyttää useampia virtauksen oh-

jaimia turbiinin siipien lähellä ks. kuva 14. Ohjaimet ovat pieniä siivekkeitä, jotka on si-

joitettu turbiinin ympärille. Siivekkeiden kulma turbiinin keskustaan nähden muuttuu pa-

kokaasun määrän mukaan. Pienillä pakokaasun määrillä siivekkeet ovat enemmän poikit-

tain jättäen pienemmän aukon siivekkeiden väliin. Pakokaasun nopeus kasvaa virratessa 

pienestä aukosta turbiinin siiville. Suurilla pakokaasun määrillä siivekkeitä käännetään 

taas osoittamaan enemmän keskustaan, jolloin siivekkeiden välit kasvavat ja pakokaasu 

pääsee virtaamaan vapaammin. (Reif K et al. 2014: 515; Stone 1993) 

Ensimmäisiä muuttuvageometrisiä ahtimia on tarjonnut Chrysler 1990-luvulla (Hartman 

2009: 110). Siitä lähtien VGT-ahtimia on käytetty niin diesel käyttöisissä rekoissa kuin 

urheiluautossakin. Suurin ongelma VGT-ahtimissa on niiden luotettavuus. Pienten osien 

tulee kestää kova kuumuus ja olla samaan aikaan liikuteltavissa sekä sopia riittävän sau-

mattomasti koteloon. Tämä asettaa korkeita materiaali- ja viimeistelyvaatimuksia, jotka 

taas nostavat ahtimen hintaa (Reif K et al. 2014: 516). Ongelmia on raportoitu erityisesti 

VAG-konsernin muuttuvasiipisistä ahtimista, joista on tullut kansankielessä ”juuttuvasii-

pisiä” ahtimia. Juuttuminen johtuu siipien väliin jäävästä karstasta, joka tulee pakokaasun 

mukana. Jos moottoria ei käytetä niin että siivekkeet joutuvat liikkumaan koko liikealu-

eeltaan, niin siivekkeiden väliin jää karstaa. Tämä karsta jumittaa siivekkeet ja moottori 

voi mennä vikasietotilaan estääkseen suuremmat vahingot moottorissa. (Hagan Autos).  
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4.3 Kaksoisturboahdin 

Teho- ja kaasuvastevaatimusten kasvaessa esimerkiksi kalliissa urheiluautoissa tai kilpa-

autoissa voidaan harkita kaksoisahtamisen mahdollisuutta. Kahta pakokaasuahdinta voi-

daan käyttää kytkettynä rinnan tai sarjaan, niin V- kuin rivimoottoreissa. Yleensä kuiten-

kin päädytään käyttämään V-moottoreissa kytkentää rinnakkain ja rivimoottoreissa sar-

jaan kytkentää. Rinnakkain kytkettynä V-moottoriin ahtimet toimivat normaalisti, yksi 

ahdin molemmille puolille moottorin sylintereistä. Rinnakkain kytketyt ahtimet voivat 

myös toimia ohjatusti. Silloin molemmat ahtimet ovat kytkettynä ahtamaan kaikkia moot-

torin sylintereitä. Ahtimien toimintaa ohjataan sarjalla venttiileitä ja sensoreita. Pienillä 

moottorin kierroksilla vain yksi ahdin on käytössä, jotta pakokaasuista saataisiin riittä-

västi energiaa ahtamiseen. Moottorin kierrosten noustessa venttiili alkaa aukeamaan ja 

toista ahdinta herätellään mukaan toimintaan. Kierrosten edelleen noustessa molemmat 

ahtimet toimivat samaan aikaan. Tällainen ahdinratkaisu vaatii tarkkaa säätämistä vent-

tiilien ja sensorien kanssa toimiakseen halutulla tavalla, mutta oikein tehtynä tuloksena 

ovat erinomainen kaasuvaste ja suuret huipputehot (Reif K et al. 2014: 517). 

Kuva 14.  Kahden muuttuvageometrisen ahtimen läpileikkaus (Stone) 
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Sarjaan kytkentä ei V-moottoreissa ole kovinkaan käytännöllinen ratkaisu sillä ahtoput-

kistosta tulee monimutkainen ja uhkana on mahdollinen tilan puute. Rivimoottoreissa sar-

jaan kytkentä on parempi ratkaisu, koska ahtoputkistosta ei tule liian monimutkainen. 

Sarjaan kytkennässä siis on kaksi pakokaasuahdinta peräkkäin, niin että ne jakavat saman 

imuputkiston ja pakoputkiston ks. kuva 15. Toinen, lähempänä moottoria oleva, ahdin on 

yleensä pienempi. Se alkaa toimimaan jo pienillä moottorin kierroksilla samalla, kun 

isompi ahdin alkaa keräämään kierroksia toimiakseen moottorin suurilla kierroksilla. Kun 

paine imukanavassa kasvaa tarpeeksi suureksi, pienempi ahdin ohitetaan by-pass-venttii-

lillä. Näin vältytään siltä, että pienempi ahdin rajoittaisi pakokaasujen virtausta isommalle 

ahtimelle vähentäen moottorin tehoja korkeilla kierroksilla (Reif K et al. 2014: 518).  

Kahden pakokaasuahtimen käyttö on aika harvinaista tuotantoautoissa, koska se on kallis 

valmistaa, vaikeahko suunnitella sekä se lisää huollon tarvetta ja kustannuksia verrattuna 

yhden ahtimen käyttöön. Siksi sitä käytetäänkin lähinnä jo muutenkin kalliissa autoissa. 

Esimerkiksi Audilla ja BMW:llä on kaksoisahdettuja moottorivaihtoehtoja. BMW on 

mennyt vielä askeleen pidemmälle ahtamisessa ja käyttää M50d moottorissaan kolmea 

pakokaasuahdinta. Kaksi pienempää ahdinta toimii matalalla kierrosluvulla ja iso ahdin 

tuottaa tehoa korkeilla kierroksilla (BMW 2014). 

 

Kuva 15.  Kytkentä kaavio sarjaan asennetusta kaksoisturboahdetusta moottorista 

(Stone 1993: 401) 
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4.4 Twin-scroll-ahdin 

Pakokaasujen sykäyksiin ja virtauksen kohdistukseen perustuva pakokaasuahdin on ni-

meltään Twin-scroll-ahdin. Se on saanut nimensä turbiinin kahdesta kanavasta, jotka ja-

kavat moottorin ja ahtimen välisen pakokanavan kahteen erilliseen osaan. Toinen kana-

vista on hieman ohuempi muotoilultaan kuin toinen mahdollistaen erilaiset pakokaasun 

virtaukset kanavissa. Twin-scroll-ahdinta voidaan käyttää neljä sylinterisissä 

moottoreissa. Sylinterit jaetaan niin että joka toisena työjärjestyksessä oleva sylinteri 

liitetään ohuempaan kanavaan ja loput paksumpaan kanavaan. Hyötynä yksikanavaiseen 

pakosarjaan verrattuna on sykäysten alipaineiden vaikutuksen vähentyminen. Kun mäntä 

työntää kuumat pakokaasut ulos sylinteristä, se synnyttää ylipaineaallon pakosarjassa. 

Tätä ylipaineaaltoa seuraa pakoventtiilin sulkeuduttua alipaineaalto, jonka jälkeen paine 

tasaantuu. Sama toistuu myös muissa sylintereissä, mutta vain eri tahdissa. Mikäli 

käytössä on normaali yksikanavainen pakosarja, niin näitä yli- ja alipaineaaltoja saapuu 

jatkuvasti ahtimelle. Ongelmana on paineaaltojen yhdistyminen, jonka seurauksena 

alipaineaallot vähentävät ylipaineaaltojen painetta ja näin vähentävät kokonaisvirtausta 

pakokaasuahtimen turbiinin siiville. Twin-scroll–ahtimessa nämä paineaaltojen 

päällekkäisyydet on poistettu käyttämällä kahta kanavaa, jolloin ylipainesykäyksen koko 

potentiaali tulee käyttöön. Jos moottorissa on useampi kuin neljä sylinteriä, niin 

pakokaasujen paineaaltojen hallinnasta tulee kompleksinen ja siitä saatava hyöty 

saatetaan menettää. 

Kaksi kanavaa mahdollistavat myös toisen ominaisuuden, joka on ominainen Twin-

scroll-ahtimelle. Kanavat voidaan suunnata turbiinin siiville. Ohuemmasta kanavasta, 

jossa on suurempi virtaus, ohjataan pakokaasut turbiinin siipikartion ohuempaan osaan 

ks. kuva 16. Tällöin turbiini saa suurempaa virtausta jo pienillä kierroksilla. Paksummassa 

kanavassa kulkevat pakokaasut ohjataan kartion leveämpään osaan, jossa tarvitaan suurta 

määrää pakokaasua moottorin korkeilla kierroksilla. Turbiini saa siis hyvän pakokaasu-

virtauksen lähes kaikilla kierrosalueilla. Tämä ratkaisu on muuttuvasiipistä turboahdinta 

luotettavampi, sillä liikkuvia osia on vähemmän (Pratte 2009). 
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Twin-scroll ahtimen voi viedä vielä pidemmälle lisäämällä läppä kanavien väliin ks. kuva 

17. Sillä voidaan muuttaa kanavissa kulkevan pakokaasun määrän suhdetta. Tämä poistaa 

tai vähentää paineaalloista johtuvan hyödyn, mutta lisää kontrollia kanavien kohdistami-

seen turbiinin siiville. Esimerkiksi pienillä kierroksilla voidaan suunnata vaikka kaikki 

pakokaasu ohuempaa kanavaa pitkin, jolla saadaan kaikki irti vähistäkin pakokaasuista.     

    

 

Kuva 16.  Twin-srcoll-ahtimen rakenne (Pratte 2009) 
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4.5 Kaksoisahtaminen 

Edellä mainituista ahdinjärjestelmistä voisi vetää johtopäätöksenä, että mekaaniset ahti-

met ovat hyviä pienillä kierroksilla ja pakokaasuahtimet suurilla kierroksilla. Kaksoisah-

taminenkin on mahdollista, joten miksi ei laitettaisi yhtä mekaanista ja yhtä pakokaa-

suahdinta. Volkswagen toi ”seka-ahdetut” moottorit markkinoille jo vuonna 2006, jolloin 

se voitti arvostetun Vuoden moottori –tittelin. Tarkoituksena oli pienentää polttoaineen 

kulutusta pienentämällä moottorin iskutilavuutta. Markkinoiden takia tehoa oli kuitenkin 

oltava vähintään yhtä paljon kuin vanhemmissakin moottoreissa. Avuksi otettiin mekaa-

nisesti toimiva Roots-ahdin sekä pakokaasuahdin (Parks 2009). Ahtimet on asennettu pe-

räkkäin siten, että imuilma kulkee molempien ahtimien läpi ks. kuva 18. Roots-ahdin 

tuottaa ahtopainetta pienillä moottorin kierroksilla ja moottori tuottaakin peräti 200Nm 

vääntöä jo 1250 rpm kohdalla. Tämä johtaa moottorin nopeampaan reagointiin 

kaasupolkimen asennon muuttuessa. Roots-ahdin poistetaan käytöstä magneettisen 

kytkimen avulla, kun moottorissa on riittävästi kierroksia. Silloin päävastuun ahtopaineen 

tuotosta ottaa pakokaasuahdin (Wikipedia 2016, List of Volkswagen Group petrol 

Kuva 17.  Twin-scroll-ahtimen säätöläppä pakokaasukanavassa  
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engines).  Sittemmin Volkswagen on lopettanut tällaisen ahtamisratkaisun käytön. 

Mahdollisesti syynä voi olla korkeat kustannukset ja pakokaasuahdintekniikan kehitys.    

 

4.6 Sähköavusteinen turboahdin 

Uusimpana teknologiana turboahtimien toimintaa helpottamaan on tullut sähköavusteiset 

ahtimet. Tekniikka perustuu siis ajoneuvon sähköpiiriin kytkettyyn sähkömoottoriin, joka 

voidaan toteuttaa useammalla eri tavalla. Sähköavusteinen ahdin vaatii enemmän sähkö-

piirin jännitettä kuin henkilöajoneuvon normaali 12V järjestelmä tuottaa. Ajoneuvoihin 

on siis suunniteltava 24-, 36- tai 48 voltin sähköpiiri. (Hartman 2009: 119) 

Honeywell Garrett on lähestynyt sähköavusteisia turboahtimia sijoittamalla sähkömoot-

torin suoraan muuttuvageometrisen turbon akseliin imu- ja pakopuolen väliin. Sähkö-

moottori pyörittää turbon akselia ja näinollen myös kompressorin siipiä silloin kun pako-

kaasujen tuotto ei ole riittävän voimakasta pyörittääkseen kompressoria tarpeeksi. Turbon 

vaste paranee kun ahtopainetta saadaan periaatteessa vaikka tyhjäkäynnillä. Tämä rat-

Kuva 18.  Volkswagenin TSI- moottori kuvattuna takaa päin (Autoblog 2007) 
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kaisu on tilaa hyvin säästävä sillä se ei vie juurikaan enempää tilaa kuin ahdin ilman säh-

köavustusta. Ongelmaksi koituu kuitenkin sähkökomponentteihin kohdistuvat suuret 

lämpötilat ahtimen läheisyydessä. (Hartman 2009: 119)  

Borg Warner on lähestynyt turboahtamisen sähköistämistä lisäämällä moottorin imupuo-

lelle erillisen sähköahtimen. Siinä on samankaltainen virtauskompressori kuin turboissa-

kin, mutta sitä vain pyöritetään sähkömoottorilla. Ahtopainetta saadaan moottorille jäl-

leen vaikka tyhjäkäynnillä, koska sähköahdinta voidaan pyörittää koko moottorin kier-

rosalueella. Sähköahdin voidaan sijoittaa ennen tai jälkeen turboahtimen niin että se voi-

daan tarvittaessa ohittaa bypass-venttiilillä ks. kuva 19. Koska sähköahdin on erillinen 

komponentti, se voidaan sijoittaa paikkaan jossa siihen ei kohdistu liikaa sähkökom-

ponentteja rikkovaa lämpöä. (BorgWarner 2016) 

 

Kuva 19. BorgWarnerin eBooster sähköahdin (BorgWarner) 
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5 YHTEENVETO 

Työn aiheena oli erilaiset polttomoottoreissa käytettävät ahdinratkaisut. Tarkoituksena oli 

selvittää ahdinratkaisuiden eroja, toimintaperiaatteita ja käyttökohteita ymmärrettävästi 

myös ahdintekniikkaan vasta tutustuville ja aiheesta kiinnostuneille. Työ suoritettiin kir-

jallisuustutkielmana, jossa käytettiin lähteinä alan kirjallisuutta ja nettiartikkeleita. 

Työssä on tutkittu mekaanisia ja pakokaasukäyttöisiä ahtimia, sekä selvitetty 

polttomoottorien ahtamisen syitä. Polttomoottoreita ahdetaan polttoainetaloudellisuuden 

ja moottorin tehon lisäämiseksi. Pakokaasuahtimet ovat parempia hyötysuhteeltaan kuin 

mekaaniset ahtimet, koska ne käyttävät pakokaasujen energiaa, joka menisi muuten 

hukkaan. Mekaaniset ahtimet käyttävät nimensä mukaan mekaanista energiaa, joka 

otetaan moottorin kampiakselilta. Se energia menisi muuten vetäville pyörille.  

Mekaanisia ahtimia on neljää erilaista: keskipako-, spiraali-, ruuvi- ja Roots-ahdin. Jo-

kaisella mekaanisella ahtimella on omanlaisensa toimintaperiaate, mutta yhteistä kaikilla 

mekaanisilla ahtimilla on niiden tehokkaan toiminnan alku jo pienillä moottorin kierrok-

silla. Pakokaasuahtimia on muutamaa erilaista. Erot eivät ole suuria rakenteellisesti, 

mutta pienillä muutoksilla voi olla suuri vaikutus ahtimen toimintaan, kuten muuttuva-

geometrisessä ahtimessa. Eroja pakokaasuahtimien erilaisiin käyttökohteisiin tuo ahti-

mien toimintatapa, määrä ja sijoitus moottorissa.   

Pakokaasuahtimet, ns. turboahtimet, ovat yleisesti parempi vaihtoehto kuin mekaaniset 

ahtimet. Turboahdin käyttää muuten hukkaan menevää energiaa, joka tekee siitä 

taloudellisemman vaihtoehdon henkilöautoissa ja raskaassa kalustossa. Nykytekniikalla 

turboahtimen valitseminen ajoneuvoon ja tarkoitukseen sopivaksi on myös helppoa, sillä 

sopivia turboahtimia voidaan valmistaa toimivaksi niin pieniin, kuin isoihinkin 

moottoreihin ja laajalle moottorin kierrosalueelle. Ainoastaan pienillä kierroksilla ajetta-

essa suorituskyky jää heikoksi. Mekaaniset ahtimet ovat oivallisia tietynlaisiin käyttökoh-

teisiin, kuten hinausautoihin, rekkoihin ja muihin paikkoihin joissa tarvitaan paljon voi-

maa pienillä moottorin kierroksilla. Ongelmana onkin hyötysuhteen merkittävä 

aleneminen moottorin suurilla kierroksilla. Vakiotilavuusahtimet ovat suorituskykyisiä 

myös tilanteissa, joissa tilan puute ei ole ongelma, kuten kiihdytysautot. Henkilöautoihin 
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mekaaninen ahdin sopii vain, jos autoon halutaan tietynlainen tuntuma, kuten moottorin 

nopea reagointi kaasupolkimen asentoon.     
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