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The purpose of this thesis is to examine drivetrain differences between electric cars and 

internal combustion engine cars. In this thesis we also examine technical specifications 

of internal combustion engines and different electric motors and figure out what effects 
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1 JOHDANTO 

Työn aiheena on sähköauton ja polttomoottoriauton voimansiirron eroja. Halusin tehdä 

työn ajoneuvoihin liittyen, mutta halusin sisällyttää siihen myös jotain uutta ja 

vähemmän tutkimatonta aihetta. Työssä käydään läpi polttomoottorin sekä 

sähkömoottorin rakenne ja ominaisuudet sekä vertaillaan niitä toisiinsa. Moottorien 

ominaisuuksien vuoksi voimansiirrot eroavat toisistaan huomattavasti. Kuitenkin samat, 

hyväksi koetut komponentit ovat säilyneet vasta tällä vuosituhannella suuren kehityksen 

kohteeksi päätyneeseen sähköautoon. 

Työn laajuuden vuoksi työssä perehdytään ainoastaan voimansiirron peruselementteihin 

kuitenkaan selostamatta perusfysiikkaa näiden taustalla. Sähköautojen kehitys on 

aluillaan ja jokainen valmistaja kehittelee omia versioitaan voimansiirrosta, joten näiden 

osalta keskitytään suuren suosion saaneen Tesla Model S:n voimansiirtoon sekä 

hintaluokaltaan halvempaan ja yleisempään Nissan Leafiin. Polttomoottoriautoissa ei 

keskitytä jokaisen autovalmistajan voimansiirron toteutuksiin, vaan niiden taustalla 

oleviin perusteisiin.  
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2 POLTTOMOOTTORIAUTO 

Polttomoottoriautossa moottorin tuottama teho välitetään vauhtipyörän, kytkimen, 

momenttimuuntimen, vaihteiston, tasauspyörästön ja vetoakseleiden sekä -nivelien 

välityksellä vetäville pyörille. Voimansiirron elementit toteutuvat, jos se täyttää 

seuraavat ehdot; auton pitäminen paikallaan moottorin ollessa käynnissä, saattaa auto 

liikkeelle, kompensoida eri puolen renkaiden pyörimisnopeudet kulma-ajossa, 

mahdollistaa liikkeen eteen- sekä taaksepäin ja olemalla mahdollisimman taloudellinen 

ja vähäpäästöinen. Auto voi olla taka-, etu- tai nelivetoinen ja siinä voi olla 

automaattinen tai manuaalinen vaihteisto (Dietcshe ja Reif 2014 s.744). 

2.1 Polttomoottori 

Polttomoottori on henkilöautoissa 4-tahtinen ottomoottori ja se voi olla bensiini- tai 

dieselkäyttöinen. Polttomoottorin 4 tahtia koostuvat imu-, puristus-, työ- ja 

poistotahdista. 

Imutahdissa polttoainetta syötetään sylinteriin samalla kun mäntä liikkuu alaspäin. 

Puristustahdissa mäntä liikkuu ylöspäin puristaen polttoaineen ja ilman seoksen. 

Työtahdissa polttoaine sytytetään bensiinikäyttöisessä moottorissa kipinällä, joka 

saadaan aikaiseksi sytytystulpilla, kun taasen dieselmoottorissa polttoaine syttyy 

paineesta. Mäntä liikkuu alas räjähdyksen seurauksesta. Poistotahdin tehtävänä on 

poistaa työtahdissa aiheutuneet palokaasut. (Nieminen 2005 s.62). 

Polttomoottorin peruskomponentit koostuvat männistä, sylintereistä, kampiakseleista, 

nokka-akseleista, venttiileistä sekä kiertokangesta. (kts. kuva 1.) (Nieminen 2005 s. 79). 
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Kuva 1. Polttomoottori ja sen osat. (Nieminen 2005). 

2.1.1 Teho ja vääntö 

Polttomoottorin teho- ja vääntö on kuvattu seuraavissa kuvissa (kuva 2. ja kuva 3.). 

Kuvista voidaan nähdä, että kyseisessä henkilöautossa bensiinillä saavutettava 

huippuvääntö on 3000 kierroksen kohdalla. Dieselkäyttöisessä autossa huippuvääntö 

saavutetaan noin 2000 kierroksen kohdalla. 
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Kuva 2. Bensiinikäyttöisen BMW 320i:n teho- ja vääntökäyrä. (RRI 2017). 

 

Kuva 3. Dieselkäyttöisen BMW 320d:n teho- ja vääntökäyrä. (RRI 2017). 
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2.1.2 Hyötysuhde 

Henkilöautoissa käytettävien moottoreiden hyötysuhde voi parhaillaan olla noin 40%. 

Näinkin korkea hyötysuhde voi olla saavutettavissa vain polttomoottorille ideaalisissa 

olosuhteissa. (Dietcshe ja Reif 2014 s.398) Polttoaineesta saatava energia häviää 

suurimmaksi osaksi ympäristöön lämpöenergiana. Kuvassa 4. on havainnollistettu 

moottorin toimintoihin kuluva energia prosentteina. 

 

Kuva 4. Moottorin energiatase. (Nieminen 2005 s. 78). 

2.2 Vauhtipyörä 

Voimansiirron ensimmäiseksi komponentiksi luokitellaan vauhtipyörä. Vauhtipyörä on 

yksinkertaisuudessaan raskas pyörä, joka kiinnittyy kampiakselin päähän. Sen tehtävänä 

on tasoittaa moottorin käyntiä, mahdollistaa tyhjäkäynti, poistaa moottorin aiheuttaman 

värinän eteneminen sekä toimia kytkimen tartuntapintana. Ilman vauhtipyörää 

polttomoottoriautot eivät toimi. Se varastoi pyörimisenergiaa ja täten lisää vääntöä 

moottorin alemmilla kierroksilla. Suuren massansa vuoksi se rajoittaa kierrosherkkyyttä. 

Vauhtipyörän ulkokehän hammastus on starttimoottoria varten.  
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Kaksoismassavauhtipyörää käytetään nykyään erityisesti dieselkäyttöisissä autoissa. 

Siinä kaksi eri massaista vauhtipyörää on kiinnitettynä toisiinsa jousen avulla. Se 

vaimentaa tavallista vauhtipyörää tehokkaammin värinää. (Dietcshe ja Reif 2014 s.746). 

2.3 Kytkin 

Kytkimellä moottorista saatu teho välitetään vaihteistolle. Sen tehtävänä on irrottaa 

voimansiirtolaitteet moottorin kampiakselista, kun vaihteet kytketään päälle ja saada 

auto liikkeelle nykäyksettömästi. Kytkimen avulla autoa voidaan myös pitää käynnissä 

auton ollessa paikallaan. (Dietcshe ja Reif 2014 s.747) Kytkin on yleisesti kuiva 

yksilevyinen kytkin, kierrejousellinen yksilevykytkin tai levyjousellinen yksilevykytkin. 

(Nieminen 2005 s. 158). 

2.3.1 Kuiva yksilevyinen kytkin 

Kuiva yksilevyinen kytkin on yleisin kytkimistä. Se kiinnittyy moottorin vauhtipyörään, 

josta moottorista tuleva vääntömomentti välittyy kytkimessä olevien kitkapintojen 

kautta kytkinakseliin. (Nieminen 2005 s. 158). 

2.3.2 Kierrejousellinen yksilevykytkin 

Kierrejousellisessa kytkimessä kytkinjousina käytetään kierrejousia. Tällöin kytkimessä 

on runkoon ja painelevyyn tuetut irrotusvivut. (kts. kuva 6.) Kytkintä painettaessa 

irrotusvoima vaikuttaa kytkimen painelaakerin kautta irrotusvipujen sisempiin päihin. 

Kytkimen ollessa irti, kytkinjouset saavat aikaan tarpeeksi suuren puristuspaineen, joka 

painaa kytkinlevyn kiinni vauhtipyörään. (Nieminen 2005 s. 158). 
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Kuva 6. Kierrejousellisen kytkimen osat. (Nieminen 2005 s. 159). 

 

Kuva 7. Kytkin kytkettynä ja irrotettuna. (Nieminen 2005 s. 159). 

 

2.3.3 Levyjousellinen yksilevykytkin 

Levyjousellinen kytkin koostuu kytkinlevystä, painelevystä, niiteistä, levyjousesta, 

tukirenkaista sekä kytkinrungosta. Siinä levyjousi on kiinnitetty ulkoreunastaan 
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painelevyyn (kts. kuva 8.). Kytkimen painelaakeri vaikuttaa levyjousen keskiosaan. 

(Nieminen 2005 s. 160). 

 

Kuva 8. Levyjousellisen kytkimen osat. (Nieminen 2005 s. 160). 

Rakenne on kierrejousellista yksinkertaisempi, sillä levyjousi korvaa irrotinvivut. 

Kytkimen ollessa kiinni, levyjousi painaa painelevyä. Painelevy puristaa kytkinlevyn 

vauhtipyörää vasten ja kampiakselilta saatava vääntömomentti välittyy kytkinakseliin. 

(kts. kuva 9.) (Nieminen 2005 s. 160). 
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Kuva 9. Levyjousi kytkin irrotettuna ja kytkettynä. (Nieminen 2005 s. 160). 

2.3.4 Momenttimuunnin 

Automaattivaihteisissa autoissa kytkimen tilalla käytetään nestevaihdetta, eli 

momenttimuunninta. Sen tehtävänä on mahdollistaa auton paikallaan olo silloin kun 

riittävää momenttia ei ole.  

Momenttimuunnin koostuu pumppupyörästä, turbiinipyörästä, staattoripyörästä sekä 

lukituslaitteesta (kts. kuva 10.). Pumppupyörä pyörii kampiakselin mukana, joka saa 

siihen aikaiseksi pyörimisenergiaa. Pumppupyörä muuttaa pyörimisenergian nesteen 

liike-energiaksi. Turbiinipyörä vastaanottaa nesteen liike-energian ja muuntaa sen 

pyörimisenergiaksi. Tämä pyörimisenergia siirrerään muiden voimansiirron 

komponenttien välityksellä eteenpäin. (Nieminen 2005 s. 178). 
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Kuva 10. Momenttimuuntimen osat. (Nieminen 2005 s. 178). 

Kun pyörimisnopeus on pieni, staattoripyörä ohjaa turbiinipyörästä tulevan 

nestevirtauksen takaisin pumppupyörään siten, että pumppupyörän momentti kasvaa. 

Staattoripyörä on asennettuna akselilleen vapaakytkimen välityksellä, jolloin 

vapaakytkin estää staattoripyörää pyörimästä. Kun turbiinipyörän ja pumppupyörän 

pyörimisnopeudet ovat lähes samat, staattori pyörä alkaa pyöriä nestevirtauksen mukana 

ja momentin muuttuminen päättyy. (Nieminen 2005 s. 179). 

2.4 Vetopyörästö 

Vetopyörästön (kts. kuva 11.) tehtävänä on siirtää teho vetäville pyörille vetoakseleiden 

avulla. Toimiessaan kulmavaihteena, vetopyörästö muuttaa pituussuuntaisen 

pyörintäliikkeen poikkisuuntaiseksi. Vetopyörästön pyöräparin hammaspyöräparien 

välinen välityssuhde on yleensä polttomoottoriautoissa noin 4:1. Näin saadaan lisättyä 

vetopyörästön vääntömomenttia. (Nieminen 2005 s. 187). 
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Kuva 11. Etuvedossa käytettävä lieriöhammaspyöräinen vetopyörästö. (Nieminen 2005 

s. 187). 

Vetopyörästön tehtävänä on myös mahdollistaa pyörien eri pyörimisnopeudet kaarre-

ajossa. Esimerkiksi vasemmalle käännyttäessä ulompi, eli oikean puolen renkaan on 

pyörittävä pidempi matka, kun taas vasemmalla olevan renkaan lyhyempi. Tässä 

käytetään vetopyörästössä olevaa tasauspyörästöä. (kts. kuva 12.) (Nieminen 2005 s. 

188). 

 

Kuva 12. Yksinkertaistettu tasauspyörästö. (Karihma & Torniainen 2005 s. 174). 
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Tasauspyörästö ohjaa pyörimisliikkeen pyörälle, jolla on vähiten kitkaa. Joissakin 

tapauksissa tarvitaan tasauspyörästön lukkoa, joka voi olla täydellinen lukko tai 

rajoitetun luiston salliva lukko. (Nieminen 2005 s. 189). 

2.4.1 Täydellinen lukko 

Täydellisessä lukossa, tai 100%-lukossa tasauspyörästön osat lukitaan esimerkiksi 

hammaskytkimellä. Tasauspyörästö ei tällöin toimi ja molemmat pyörät pyörivät yhtä 

nopeasti. Täydellisen lukon heikkouksena on ohjauksen vaikeutuvuus, sillä auto pyrkii 

kulkemaan suoraan. (Nieminen 2005 s. 189). 

2.4.2 Rajoitetun luiston salliva lukko 

Rajoitetun luiston sallivissa lukoissa tasauspyörästöt toimivat kitkalamelleilla, 

kitkakartioilla tai itsepidättävillä hammaspyörillä. Näillä saavutetaan noin 25-40% 

lukitusprosentti. Lukko toimii automaattisesti, kun jommankumman vetoakselin 

momentti kasvaa toista suuremmaksi. (Nieminen 2005 s. 189). 

2.5 Etu- ja takapyöräveto 

Polttomoottorista saatava teho voidaan autossa siirtää etu- tai taka-akselille. (kts. kuva 

13.). Näistä yleisempi vetotapa on etuveto, sillä se on halvempi ja helpompi toteuttaa. 
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Kuva 13. Polttomoottoriauton vetotavat. (Nieminen 2005 s. 157). 

2.5.1 Etuveto 

Etuvetoisessa autossa teho välitetään etupyörille. Se on yleisimpiä vetotapoja, koska se 

on helpompi toteuttaa kuin taka- tai neliveto. Moottori ja vaihteisto on yleensä sijoitettu 

auton etuosaan sivuttain. Osien tarve etuvedossa on vähäinen, sillä vaihteistosta tuleva 

voima ohjataan suoraan vetopyörästöön, ja sitä kautta vetoakseleilla vetäviin pyöriin. 

(Nieminen 2005 s. 191). 
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2.5.2 Takaveto 

Takavetoisessa autossa moottori sijoitetaan auton etuosaan pitkittäin ja kytkin sekä 

vaihteisto sen jatkeeksi. Työ välittyy pyörille vaihteistosta nivelakselin ja vetopyörästön 

avulla. (Nieminen 2005 s. 173). 

2.6 Nelipyöräveto 

Voiman siirtämiseen kaikille neljälle pyörälle on kehitelty paljon erilaisia ratkaisuja. 

Yleisimpiä tapoja on kiinteä, käsivalintainen kaksi- tai neliveto, keskustasauspyörästöllä 

toimiva neliveto, automaattinen nelivetojärjestelmä MB 4-Matic, viskokytkimellä 

varustettu neliveto tai Haldex-kytkimellä varustettu neliveto. (Karihma & Torniainen 

2005 s. 195). 

2.6.1 Kiinteä neliveto 

Kiinteä neliveto on hyötysuhteeltaan huonoin. Tämä johtuu siitä, että voimansiirron 

kaikki komponentit pyörivät, vaikka etuveto olisikin kytketty pois päältä. Etuvedon 

poiskytkentä voidaan toteuttaa pyörän napaan asennetulla kytkentähammastuksella. 

Kiinteä neliveto ei salli etu- ja taka-akseleiden pyörimisnopeuden eroa, koska 

kytkentähammastus ei toimi tasauspyörästön tavoin. Etu- ja taka-akseleilla on kuitenkin 

omat veto- ja tasauspyörästönsä, jotka sallivat kaarreajossa aiheutuvat 

pyörimisnopeuserot. (Karihma & Torniainen 2005 s. 196). 

2.6.2 Keskustasauspyörästöllä varustettu neliveto 

Keskustasauspyörästö sallii etu- ja taka-akselin pyörimisnopeuden erot, mutta ohjaa 

eniten voimaa sille renkaalle, jolla on vähiten kitkaa. Ongelmatilanteissa 

keskuspyörästö voidaan lukita, jolloin auto käyttäytyy kiinteän nelivedon tavoin. 

Kuvassa 14. on esitetty Audi 80 Quattron voimansiirtolaitteisto, jossa on lukolla 

varustettu keskustasauspyörästö. (Karihma & Torniainen 2005 s. 197). 
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Kuva 14. Audi 80 Quattro voimansiirtolaitteisto. (Karihma & Torniainen 2005 s. 197). 

Tässä nelivedossa voimansiirto tapahtuu käsivaihteistosta jakovaihteistoon. 

Jakovaihteistossa on keskustasauspyörästö, josta voima siirtyy nivelakseliston avulla 

taka-akselin vetopyörästöön ja pienen vetopyörän avulla etuakselin vetopyörästöön. 

Tasauspyörästöjen lukitukset tehdään ja valitaan käsin. (Karihma & Torniainen 2005 s. 

198). 

2.6.3 MB 4-Matic 

Automaattisessa nelivetojärjestelmässä voimansiirto tapahtuu lähes samalla tavalla kuin 

keskustasauspyörästöllä varustetussa nelivedossa. Erona siihen 4-Matic hoitaa 

tasauspyörästöjen lukitukset automaattisesti. 4-Maticissa on neljä eri kytkentävaihdetta: 

normaali takapyöräveto, nelipyöräveto tasattuna, nelipyöräveto lukittuna 

pitkittäissuunnassa sekä nelipyöräveto lukittuna molemmissa suunnissa. 

Automaatio saa tietoja auton pyörien luistosta, nopeudesta, kääntökulmasta, 

kiihdytyksestä, lukitusten tapahtuma-ajoista ja jarrujen käytöistä, ja ohjaa näiden 

tietojen perusteella eri lukituksia. (Karihma & Torniainen 2005 s. 200). 
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2.6.4 Viskokytkimellä varustettu neliveto 

Viskokytkimellä kytketään etu- ja taka-akseliston voimansiirto yhteen (kts. kuva 15.). 

Se koostuu erikoisnesteen sisällä pyörivistä lamelleilla varustetuista akselipareista. Kun 

akseleiden pyörimisnopeus ero kasvaa, nesteen kitka lisääntyy ja lukon 

momentinsiirtokyky kasvaa. Tällöin pyörintänopeuksien erot pienenevät. Järjestelmä 

toimii automaattisesti eikä rasita voimansiirtoa kuten kiinteä neliveto. Nesteellä 

tapahtuva tehonsiirto saa kuitenkin aikaan paljon tehonhukkaa. (Karihma & Torniainen 

2005 s. 202). 

 

 

Kuva 15. Viskokytkimellä varustettu neliveto. (Karihma & Torniainen 2005 s. 202). 

2.6.5 Haldex-kytkimellä varustettu neliveto 

Haldex-kytkin on lamellikytkin, joka koostuu mekaniikkaosasta, hydrauliikkaosasta ja 

elektroniikkaosasta. Tässä nelivetotyypissä mikroprosessori vastaanottaa tietoja 

vetovoimien jakautumisesta etu- ja taka-akseleiden välillä, ajonopeudesta, kaarreajosta, 

moottorijarrutuksesta tai vedätyksestä ja reagoi näihin tietoihin eri tavalla. 
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Haldex-kytkin säätää elektronisesti jatkuvaa nelivetoa. Sen vuoksi se on nopea 

reagoimaan ja on helposti yhdistettävissä luistoa sääteleviin järjestelmiin. (Karihma & 

Torniainen 2005 s. 207). 

2.7 Vaihteisto 

Koska polttomoottorin vääntöalue on hyvin rajallinen ja auton massa on suuri, sen 

liikkeelle saamiseen tarvitaan paljon voimaa. Tästä syystä polttomoottoriautossa tulee 

olla vaihteisto. Vaihteisto voi olla manuaalinen tai automaattinen. Myös semi-

automaattisia vaihteistoja on saatavilla erityisesti urheiluautoissa. (Nieminen 2005 s. 

163). 

2.7.1 Manuaalivaihteisto 

Manuaalivaihteistossa on yleensä viidestä kuuteen vaihdetta. Se koostuu useasta eri 

kokoisesta hammaspyörästä, kytkimeltä tulevasta kytkinakselista ja pääakselista. 

 

Kuva 16. Manuaalivaihteisto. (Karihma & Torniainen 2005 s. 159). 
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Manuaalivaihteistossa kytkinakselilta tuleva teho ohjataan kytkettynä olevan 

hammaspyöräparin kautta pääakselille, josta se siirtyy etuvetoisissa autoissa 

pääakselissa kiinteänä olevasta hammaspyörästä tasauspyörästön lautaspyörään. 

Takavetoisissa autoissa tehon siirto tasauspyörästölle tapahtuu nivelakselin avulla. 

Koska kytkinakseli pyörii kiihdyttäessä pääakselia nopeammin ja vinohammaspyörät 

ovat jatkuvassa kosketuksissa toisiinsa, täytyy kytkinakselin pyörimisnopeutta 

pienentää vaihteen vaihdon ajaksi. Tässä käytetään synkronointilaitetta.  

Synkronointilaite pyörii yhtä nopeasti kuin pääakseli. Vaihdetta vaihtaessa 

synkronointilaitteen siirtoholkki siirtyy lähemmäksi hammaspyörää. Synkronointirengas 

alkaa jarruttaa nopeammin pyörivää hammaspyörää ja sen mukana pyörivää 

sisäänmenoakselia. Vaihdetta pienennettäessä kytkinakselin pyörimistä nopeutetaan 

synkronointilaitteella. (Nieminen 2005 s.174) (Brain 2017). 

2.7.2 Automaattivaihteisto 

Automaattivaihteisto toimii manuaalivaihteistosta poiketen planeettavaihteilla. 

Planeettavaihteisto (kts. kuva 17.) koostuu yksinkertaisuudessaan kolmesta 

osakokonaisuudesta: aurinkopyörästä, planeettapyöristä, planeettakannattimiistaan sekä 

sisähammastetusta kehäpyörästä.  Kaikki osat ovat jatkuvassa hammaskosketuksessa 

toisiinsa. (Nieminen 2005 s. 179). 
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Kuva 17. Planeettavaihteisto. (Gibbs Gears 2017). 

Välityssuhdetta pystytään muuttamaan lukitsemalla jokin kolmesta osasta ja se riippuu 

täysin siitä, mikä osa lukitaan. Välityssuhde riippuu myös siitä, minkä planeettavaihteen 

osaan teho tuodaan ja mistä se otetaan. Osat lukitaan hydraulisesti toimivilla 

jarruvanteilla ja kytkimillä, joiden hydraulinen paine kehitetään vaihteistossa olevalla 

pumpulla. Kun planeettavaihteistosta lukitaan kaksi perusosaa, saadaan välityssuhteeksi 

1.   

Kun momenttimuuntimeen kytketään kaksi tai useampi planeettapyörästö, saadaan 

aikaiseksi kolmesta seitsemään vaihdeporrasta. Tietokone säätelee pyörästöjen 

lukituksia tilanteen mukaan. (kts. kuva 18.) (Nieminen 2005 s. 180). 
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Kuva 18. Planeettavaihteiden lukitukset. (Nieminen 2005 s. 180). 

2.8 Nivelakseli sekä vetoakselit ja -nivelet 

Taka- ja nelivetoisissa autoissa teho siirretään vaihteistolta vetopyörästölle 

nivelakseliston avulla. Vetopyörästöltä teho siirretään renkaille vetoakseleiden avulla. 

2.8.1 Nivelakseli 

Nivelakselirakenteissa on päädytty kahteen eri versioon. Toisessa rakenteessa käytetään 

vain yhtä nivelakselia ja toisessa rakenteessa kahta nivelakselia sekä niiden välissä 

olevaa tukilaakeria. Tämä rakenne on yleistynyt, sillä pitkät akselit aiheuttavat 

helpommin tasapainohäiriöitä ja taipuvat helpommin kuin lyhyet akselit. Lyhyen akselin 

maksimipituus on 1,7 m. Tukilaakerina käytetään yleensä kuulalaakeria, joka on 

kiinnitetty koriin jouston sallivalla kumikiinnikkeellä. Kumikiinnike sallii 

asennuskulmavirheen ja mahdollistaa akselin aksiaalisen liikkeen. (Nieminen 2005 s. 

186). 

Nivelakseliston nivelöinnissä käytetään levy- tai ristiniveltä. Levynivel on rakenteeltaan 

joustava ja se mahdollistaa hyvin pienen murtokulman. Levynivel on rakenteensa 

ansiosta hyvä vaimentamaan värähtelyä sekä ääntä (Nieminen 2005 s. 184). Ristinivel 
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on kuitenkin levyniveltä yleisempi. Sen rakenne mahdollistaa 15 asteen kulman ja on 

yleensä laakeroitu neulalaakereilla. Ristinivelen heikkous on epätasainen pyörimisliike, 

joka saadaan kuitenkin poistettua asentamalla kaksi ristiniveltä peräkkäin. (Nieminen 

2005 s. 185). 

2.8.2 Vetoakselit ja -nivelet 

Vetoakselit ovat voimansiirron viimeiset komponentit, jotka välittävät moottorin tehoa 

renkaille. Vetoakselit ovat nivelöity tasauspyörästön jälkeen, jotta ne sallisivat pyörien 

joustoliikkeen. Renkaan puoleisella nivelöinnillä pyritään antamaan etuvetoisessa 

autossa pyörälle mahdollisimman suuri kääntökulma. 

Uloimpien vetonivelten on oltava etuvetoisissa autoissa vakionopeusniveliä, sillä ne 

joutuvat välittämään väännön renkaille suurien kulmien kautta. Siksi vetonivelinä 

käytetään kuulaniveliä, joissa kuulat kiertyvät urissaan, kun niveltä käännetään. 

Kiertyessä saadaan vetonivelen kulmanopeus pidettyä vakiona. Joustossa vetoakselin 

pituus täytyy pystyä muuttumaan. Pituuden muutos saadaan aikaiseksi sisemmän 

nivelen joustolla, jossa vetonivelen väännin on laakeroitu tasauspyörästöön. 

Tasauspyörästön urassa on joustava lukkorengas, joka lukitsee akselin. Näin akseli 

pystyy liikkumaan aksiaalisesti vääntimen nivelosassa. (Nieminen 2005 s. 191). 
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3 SÄHKÖAUTO 

Sähköauto on auto, jossa polttomoottorin tilalla on sähkömoottori. Koska sähköautojen 

määrä ja valikoima eivät vastaa polttomoottorilla varustettuja autoja, keskitytään tässä 

tutkimaan Tesla Model S:n (kts. kuva 19.) ja Nissan Leafin (kts. kuva 20.) 

voimansiirron toteutuksiin. Useat valmistajat ovat myös kehittäneet omia versioitaan 

voimansiirrosta, joten yleistystä sähköautojen voimansiirrosta ei voi tehdä. 

 

Kuva 19. Tesla Model S. (Tesla 2017). 

 

Kuva 20. Nissan Leaf. (Nissan 2017). 
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3.1 Sähkömoottori 

Sähköautoissa käytettävä moottori voi olla oikosulkumoottori, eli induktiomoottori 

(Tesla Model S) tai vierasmagnetoitu tahtimoottori (Nissan Leaf). (Tesla 2017 & Nissan 

2017). 

3.1.1 Induktiomoottori 

Teslassa käytettävä sähkömoottori on Nikolai Teslan vuonna 1888 patentoima 

vaihtovirralla toimiva 3-vaiheinen induktiomoottori (kts. kuva 21.). Induktiomoottorin 

toiminta perustuu staattorin käämeissä kulkevan virran aiheuttamaan magneettikenttään. 

Magneettikenttä indusoi roottorin häkkikäämitykseen sähkövirran, joka aiheuttaa 

vastakkaisen magneettikentän roottoriin. Molemmat magneettikentät pyrkivät pois 

toisistaan, mikä saa aikaan roottorin pyörimisen.  

Moottorin pyörimisnopeus riippuu vaihtovirtalähteen aiheuttamasta taajuudesta ja 

staattorin käämien määrästä. Synkronoidussa vaihtovirtamoottorissa roottori pyörii aina 

samalla nopeudella kuin magneettikenttä. Vaihtovirtainduktiomoottori vaatii 

toimiakseen staattorin ja roottorin välisen magneettikenttien eron. Jos roottori pyörii 

yhtä nopeasti kuin staattorin aiheuttama magneettikenttä, roottorin häkkikäämitykseen 

ei indusoidu sähkövirtaa ja täten ei synny vastavaikutuksessa olevaa magneettikenttää. 

Roottori siis hidastuu, jolloin häkkikäämitykseen indusoituu virta ja roottori pyrkii taas 

vastakkaiseen suuntaan. Roottori ei saavuta koskaan samaa pyörimisnopeutta kuin 

staattorin magneettikenttä. Pyörimisnopeuksien eroa kutsutaan luistoksi, ”slip”. Luiston 

suuruus riippuu myös moottorin kuormituksesta. (Woodford 2012). 
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Kuva 21. Teslan patentti. (Woodford 2012). 

Vaihtovirtainduktiomoottorin vahvuus on sen yksinkertaisuus. Moottori on harjaton ja 

siinä on vain yksi pyörivä osa. Tämän vuoksi moottorin huollon tarve on vähäinen. 

Moottori on myös hiljaisempi tasavirtamoottoriin verrattuna. Induktiomoottorin 

hyötysuhde on huomattavasti parempi polttomoottoreihin verrattuna, noin 85%. Loput 

15% muuttuu lämpöenergiaksi.  

Induktiomoottorin ohjausta voidaan pitää heikkouksena. Toisin kuin 

tasavirtamoottorissa, induktiomoottoria ei ohjata säätelemällä käämeihin tulevaa 

jännitettä vaan taajuutta. (Woodford 2012 & Bakker 2016). 
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Kuva 22. Induktiomoottorin vääntökäyrä. (Electrical4u 2017a). 

Yllä olevassa kuvassa (kts. kuva 22.) nähdään kolme eri vaihetta, jarruttava-, käyttö- ja 

generoiva-alue. Käyttöalueella staattorin käämeihin johdetaan virtaa, jolloin roottori 

alkaa pyöriä. Roottori pyörii magneettikenttää hitaammin ja tapahtuu luistoa. Luiston 

arvo vaihtelee arvosta s=1, jolloin moottori on kuormituksen alaisena, arvoon s=0, 

jolloin kuormitusta ei ole. Vääntömomentti on siis verrannollinen luistoon. 

Generoivalla-alueella roottori pyörii magneettikenttää nopeammin, jolloin luiston ja 

vääntömomentin arvot ovat negatiivisia. Tämä tarkoittaa sitä, että moottori vastaanottaa 

mekaanista energiaa ja tuottaa sähkövirtaa.  

Jarruttavalla-alueella moottoriin syötetään virtaa siten, että roottori pyrkii pyörimään 

vastakkaiseen suuntaan, eli jarrutetaan. Tällä alueella moottoriin syötetty virta muuttuu 

lämpöenergiaksi ja moottori kuumenee huomattavasti. (Electrical4u 2017a).  
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Tesla Model S:ssä pystytään varastoimaan energiaa jarrutuksessa. Tämä tapahtuu 

generoivalla alueella.  

 

 

 

Kuva 23. Tesla Model S:ssä käytettävä induktiomoottori. (Morris 2014). 

Tesla Model S käyttää kahta eri induktiomoottoria (kts. kuva 23.), riippuen mallista. 

Tavallinen ilmajäähdytteinen induktiomoottori tuottaa 250kW tehon. Tehokkaampi 

vesijäähdytteinen moottori tuottaa 310kW tehon. (Tesla 2017). 
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Kuva 24. Tesla Model S:n moottorin sijoittelu. (Tesla 2017). 

Tesla Model S:ssä induktiomoottori on sijoitettu mallista riippuen taka-akselille tai 

molemmille akseleille (kts. kuva 24.). Takavetoinen malli käyttää tehokkaampaa 

310kW moottoria, nelivetoinen malli kahta 250kW moottoria ja tehokkain nelivetoinen 

malli etuakselilla 250kW moottoria ja taka-akselilla 350kW moottoria. (Tesla 2017). 

Akut Teslassa on sijoitettu auton pohjaan, ja mallista riippuen akkukapasiteetti voi olla 

joko 60, 75, 90 tai 100kWh. Akuista saatava virta on tasavirtaa. Teslassa tasavirta 

muunnetaan vaihtovirraksi invertterillä, joka on kiinnitetty moottorin yhteyteen. 

Invertteri muuntaa myös vaihtovirtaa tasavirraksi jarrutuksessa (kts. kuva 25.) (Tesla 

2017 & Rippel 2007). 
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Kuva 25. Tesla Model S:ssä käytettävä invertteri. (Lambert 2016). 

3.1.2 Vierasmagnetoitu tahtimoottori 

Nissan Leaf käyttää induktiomoottorin sijasta vierasmagnetoitua tahtimoottoria. Sana 

tahtimoottori tulee englanninkielisestä sanasta ”synchronous motor”, joka tarkoittaa sitä, 

että toisin kuin induktiomoottorissa, roottori pyörii yhtä nopeasti kuin magneettikenttä. 

Vierasmagnetoitu sähkömoottori rakenne on lähes samanlainen kuin induktiomoottorin 

rakenne (kts. kuva 26.). Toiminnallisena eroavaisuutena roottorille syötetään tasavirtaa, 

joka aiheuttaa magneettivuon, vaikka roottori ei pyörisikään. Tämä magneettivuo on 

nimetty päävuoksi. Tahtimoottori vaatii toimiakseen erillisen käynnistyskäämityksen eli 

vaimennuskäämityksen. Tämä käämitys on häkkikäämityksen kaltainen.  

Tahtimoottori voi olla avo- tai umpinapainen. Avonapaista tahtimoottoria käytetään 

yleensä matalilla kierrosnopeuksilla, joten Nissan Leafissa oleva tahtimoottori on 

umpinapainen. Siinä käämitys on sijoitettu roottorin akselin suuntaisiin uriin, eikä niitä 
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ole sijoitettu tasaisesti kehän alueelle. Näiden urien välissä on magneettinapoja, jotta 

saavutettaisiin mahdollisimman sinimuotoinen vuontiheys. (Korpinen 2017). 

 

Kuva 26. Vierasmagnetoitu tahtimoottori. (Electrical4u 2017b). 

Tesla Model S:stä poiketen Nissan Leafissa moottori ja voimansiirto on sijoitettu 

polttomoottoriauton tavoin auton etuosaan. (kts. kuva 27.). 
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Kuva 27. Teslasta poiketen Nissanissa sähkömoottori löytyy edestä polttomoottorin 

tavoin. (Nissan 2017). 

3.2 Vaihteisto ja vetopyörästö  

Kuten polttomoottoriautossa, teho moottorilta renkaille välitetään vaihteiston ja 

vetopyörästön avulla. Erona polttomoottoriautoon on se, että vaihteistossa on vain yksi 

vaihdevälitys. Tämän mahdollistaa sähkömoottorin suuri teho ja vääntö alhaisilla 

kierroksilla. Teslan ensimmäisessä Roadster -mallissa käytettiin vielä kahta vaihdetta, 

mutta se todettiin lopulta epäluotettavaksi ja kalliiksi, joten Tesla palkkasi 

BorgWarnerin kehittämään yksivaihteisen vaihteiston (kts. kuva 28.). (Straubel 2008 & 

Jerew 2015). 
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Kuva 28. Tesla Model S:n voimansiirto. (Richard 2015). 

Teslan voimansiirto koostuu siis kokonaisuudessaan induktiomoottorista, josta saatava 

työ siirretään yhden vaihteen yli vetopyörästölle. Vetopyörästössä sijaitsee tavallinen 

avoin tasauspyörästö, josta kerrottiin jo polttomoottoriauton puolella. Vetoakselit ovat 

myös samanlaiset kuin polttomoottoriautossa. (Richard 2015). 

Tesla Model S:n vaihteisto on lähes samanlainen kuin Roadsterissa käytetty vaihteisto. 

Roadsterin välityssuhde yhdellä vaihteella on 8,28:1 ja Model S:n 9,73:1. (Straubel 

2008 & Tesla 2017). 
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Kuva 29. Roadsterin vaihteiston toinen hammaspyöräparista. (Straubel 2008). 

 

Kuva 30. Roadsterin vaihteiston toinen hammaspyöräparista. (Straubel 2008). 

Yllä olevissa kuvissa 29. ja 30. nähdään roadsterin vaihteiston hammaspyöräpari. 

Näiden hammaspyörien avulla saadaan aiemmin mainittu välityssuhde (8,28:1). 

Kuvassa 30. kahden hammaspyörän välissä näkyvä komponentti mahdollistaa 

vaihteiston lukitsemisen pysäköinnin ajaksi. (Straubel 2008). 
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Kuva 31. Nissan Leafin voimansiirto. (Nissan 2017). 

Vaikka Nissanin vaihteisto näyttää erilaiselle, toimii se samalla periaatteella kuin Model 

S:n vaihteisto. Kuvassa 31. nähdään vierasmagnetoitu sähkömoottori, vaihteisto ja 

tasauspyörästö. (Nissan 2017). 

 

Kuva 32. Leafin voimansiirto kokonaisuudessaan. (Nissan 2017). 
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Kuvassa 32. on Leafin voimansiirron komponentit kokonaisuudessaan. PDM:n 

tehtävänä on nimensä mukaan ohjata akuilta saatava virta invertterille. Se muuntaa 

myös suuren jännitteen matalammaksi (14V). Invertterin tehtävänä on muuntaa PDM:ltä 

saatava sähkövirta moottorille sopivaksi. Se osaa myös muuntaa regeneroivassa 

jarrutuksessa saatavan virran akuille sopivaksi.  Alennusvaihde koostuu itse 

vaihdelaatikosta ja tasauspyörästöstä. (Nissan 2017). 

Sähköautoissa vaihteisto ei tarvitse erillistä peruutusvaihdetta. Sähkömoottoria 

pystytään helposti ohjaamaan pyörimään eri suuntaan. Tämän vuoksi sähköautoilla voi 

teoriassa ajaa yhtä nopeasti taaksepäin kuin eteenpäin.  
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4 YHTEENVETO 

Polttomoottoriauto on ollut kehityksen alla jo yli vuosisadan ajan ja sen kehitystä on 

jatkettu sen puutteista riippumatta jättäen sähköauton varjoonsa. Tämän vuosituhannen 

aikana kuitenkin sähköauton lähestulkoon ideaalisen sähkömoottorin hyödyt on pystytty 

hyödyntämään ja sen kehitys onkin kasvanut räjähdysmäisesti.  

Polttomoottorin suurin ongelma on käyttöön sopivan vääntöalueen ja polttoaineesta 

saatavan energian hyödyntäminen. Vääntöalueen vuoksi onkin kehitetty vaihdelaatikko, 

jolla pystytään pitämään kierrokset sopivalla vääntöalueella ja kytkin, jotta vaihteen 

vaihtaminen onnistuu ajoneuvon kulkemassa nopeudessa.  

Sähköautojen matkiessa polttomoottoriautossa olevaa vaihdelaatikkoa, törmättiin 

ongelmiin suuren väännön vuoksi. Suuri alkuvääntö on kuitenkin autolle eduksi ja 

kehittyneen vaihdelaatikkosuunnittelun avulla tätä on päästy hyödyntämään. 

Tutkimusta voisi jatkaa tutkimalla akkutekniikkaa, joka on ollut luultavasti suurin 

sähköauton puutteista. Koenkin sähköautojen olevan tulevaisuutta ja tulen varmasti 

perehtymään asiaan tarkemmin jatkossa. 
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