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1 JOHDANTO 

Työn aiheena on tutkia erilaisia venttiilikoneistoja nelitahtisissa polttomoottoreissa, sekä 

tutustua muuttuvan venttiilin ajoituksen toimintaa ja sen vaikutukseen moottorin 

toiminnassa. Valitsin kyseisen aiheen, koska moottoreiden toiminta on aina kiinnostanut 

minua. Koko ajan tiukentuvat moottoreiden päästörajat tarkoittavat, että 

moottorivalmistajien on löydettävä keinoja polttoaineenkulutuksen ja 

pakokaasupäästöjen vähentämiseen. Muuttuva venttiilien ajoitus on yksi keino näiden 

ongelmien ratkaisemiseen, joten on mielenkiintoista tutustua millä eri tavoilla venttiilien 

ajoitusta voidaan säädellä. 
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2 VENTTIILIKONEISTON TEHTÄVÄT JA OSAT 

2.1 Nelitahtisen polttomoottorin toiminta 

Nelitahtisen mäntämoottorin toiminta koostuu kuvan 1 mukaisesti neljästä eri tahdista. 

Ensimmäinen tahti on imutahti, jolloin sylinterinkannessa oleva imuventtiili aukaistaan 

ja mäntä laskee sylinterissä. Pakoventtiili on tässä vaiheessa suljettuna. Männän liike 

vetää ilmaa imusarjasta sylinterin sisään. Kipinäsytytysmoottoreissa voidaan tämän 

tahdin aikana myös syöttää sylinteriin polttoaine ilmaan sekoitettuna. Toinen tahti on 

puristustahti, jolloin mäntä liikkuu sylinterissä ylöspäin. Tämän tahdin aikana sekä imu- 

että pakoventtiilit ovat suljettuina, jolloin sylinterissä oleva ilma puristuu voimakkaasti. 

Puristussytytteisissä ja suoraruiskutusmoottoreissa polttoaine ruiskutetaan sylinteriin 

tämän tahdin aikana. Tahdin lopussa kipinäsytytysmoottoreissa sytytystulpan kipinä 

sytyttää palotilassa olevan polttoaineen ja ilman seoksen. Puristussytytteisen moottorin 

tapauksessa seos syttyy itsestään puristuksesta aiheutuvan korkean paineen ja lämpötilan 

johdosta. Kolmas tahti on työtahti, jonka aikana polttoaineen ja ilman seos palaa nostaen 

painetta ja lämpötilaa sylinterin sisällä. Palavien kaasujen laajeneminen pakottaa mäntää 

alaspäin sylinterissä. Työtahdin lopussa pakoventtiili sylinterinkannessa avautuu ja 

pakokaasut pääsevät ulos sylinteristä. Neljäs ja viimeinen tahti on poistotahti, jonka 

aikana takaisin ylös liikkuva mäntä työntää sylinterissä vielä olevat pakokaasut avonaisen 

pakoventtiilin kautta pois sylinteristä pakosarjaan. Tahdin lopussa pakoventtiili suljetaan 

ja seuraava kierros voi alkaa uudella imutahdilla. (van Basshuysen ja Schäfer 2004, s.1-

2) 
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Kuva 1. Nelitahtisen ottomoottorin työkierron toimintavaiheet.   

2.2 Venttiilikoneiston tehtävä 

Mäntämoottorissa eri tahtien aikana tapahtuvaa kaasujenvaihtoa ohjataan venttiilien ja 

niitä liikuttavien venttiilikoneistojen avulla. Sylinterin kaasunvaihto vaikuttaa 

moottorista saatavaan litratehoon, polttoainetaloudellisuuteen ja pakokaasujen 

ainepitoisuuksiin. Näin ollen venttiilikoneisto ja sen toiminnan oikea ajoitus ovat tärkeä 

osa nelitahtista mäntämoottoria. (Juurikkala 1981, s. 304) Venttiileiden ajoitukset 

voidaan esittää venttiilin ajoituskuvaajan avulla (Kuva 2). 
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Kuva 2. Venttiilin ajoituskuvaaja (mukaillen Reif 2015, s. 9). 

2.3 Venttiili 

Imu- ja pakoventtiilit sijaitsevat mäntämoottoreissa sylinterinkannessa ja ne erottavat 

palotilan imu- ja pakosarjasta. Venttiileitä avaamalla ja sulkemalla säädellään 

polttomoottorin toimintaan liittyvää kaasuvaihtoa. (van Basshuysen ja Schäfer 2004, s. 

165) Polttomoottoreissa on käytetty muutamia erilaisia venttiileitä, kuten lautas-, pallo- 

ja luistiventtileitä. Yleisimmin käytetty venttiilityyppi on kuvan 3 mukainen 

sienenmuotoinen lautasventtiili. 
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Kuva 3. Lautasventtiili. 

 

Lautasventtiilin etuja muihin venttiilityyppeihin verrattuna ovat hyvät 

virtausominaisuudet, hyvä asettuvuus, helppo voitelu, edullisuus ja hyvä lämmönsiirto 

sylinterinkanteen. (Stone 1999, s. 273) Venttiilit voivat olla yksimetallisia, 

kaksimetallisia tai onttoja. Yksimetalliset venttiilit voidaan valmistaa joko 

kuumaekstruusiolla tai tyssäämällä. Kuvan 4 mukaisissa kaksimetalliventtiileissä 

venttiilinvarsi ja lautasosa valmistetaan eri metalleista, koska molemmilla osilla on eri 

vaatimukset materiaalin osalta, ja näin saadaan sekä varrelle että lautaselle parhaimmin 

sopivat materiaalit. Varsi ja lautanen yhdistetään toisiinsa hitsaamalla. (van Basshuysen 

ja Schäfer 2004, s. 165-166) 
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Kuva 4. Kaksimetallin lautasventtiili. 

 

Ontoissa venttiileissä venttiilinvarsi ja joskus myös venttiilin lautanen jätetään ontoiksi 

ja venttiilin keskellä jäävä tila täytetään 40-50%:sti natriumkiteillä. Natriumkiteet sulavat 

n. 98C:ssa ja nestemäinen natrium liikkuu edestakaisin venttiilinvarressa venttiilin 

edestakaisen liikkeen mukana siirtäen samalla lämpöä pois venttiilin lautasosalta. 

Natriumin lämmönjohtavuus on huomattavasti parempi kuin teräksen, joten lämmön 

jakautuminen pitkin venttiiliä on tehokkaampaa kuin perinteisessä umpinaisessa 

venttiilissä. Kuvassa 5 on esitetty onton ja umpinaisen venttiilin lämpötilajakaumat. 

(Heisler 1995, s. 13-14) 
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Kuva 5. Onton ja umpinaisen venttiilin lämpötilajakaumat (mukaillen Heisler 2015, s. 

14). 

2.4 Venttiilinistukka 

Lautasventtiilit tiivistetään sylinterinkanteen istukkarakenteella. Istukan ja venttiilin 

välinen tiivistyspinta on kuvan 6 mukaisesti kartiomainen, jolla varmistetaan hyvä tiiviys 

moottorin kaikissa käyttölämpötiloissa. Palotilan tiivistäminen on tärkeää moottorin 

hyötysuhteen ja tehon saannin kannalta, jotta sylinterin palotapahtumasta syntyvä 

kaasunpaine saadaan muutettua tehokkaasti mäntää liikuttavaksi voimaksi. Erityisen 

tärkeää palotilan tiiveys on dieselmoottoreissa, joissa sytytys tapahtuu paineen avulla. 

(Ahola 2015, s. 6-7) 
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Kuva 6. Venttiilinistukka liitettynä sylinterinkanteen. 

 

Venttiilinistukka valmistetaan yleensä kovametalliseoksista. Joissakin erikoistapauksissa 

käytetään myös keraamisia istukoita. (Pulkrabek 2004, s. 24) Venttiilinistukka on myös 

tärkeä osa lämmön siirrossa venttiilistä sylinterinkanteen ja sitä kautta moottorin 

jäähdytysjärjestelmään. Palotapahtumassa syntyvästä lämmöstä 70% siirtyy pois 

pakoventtiilin ollessa kiinni, ja tästä osasta 76% siirtyy venttiilistä sylinterinkanteen 

istukan kautta (Kuva 7). (Heisler 1995, s. 11) 
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Kuva 7. Lämmön siirtyminen venttiilistä istukan kautta (mukaillen Heisler 1995 s. 11). 

 

2.5 Venttiilinohjain 

Venttiilinohjain on metallista valmistettu sylinterimäinen komponentti 

sylinterinkannessa, ja sen kautta venttiilin varsi tukeutuu sylinterinkanteen. 

Venttiilinohjaimen tehtävänä on myös estää venttiilin poikittainen liike tarvittavia 

välyksiä lukuun ottamatta ja sallia vain venttiilin pituusakselin suuntainen translaatio ja 

rotaatio akselin ympäri. (Ahola 2015, s. 7) Joissakin tapauksissa venttiilinohjain on voitu 

myös integroida osaksi sylinterinkantta (Kuva 8). Erilliset venttiilinohjaimet kiinnitetään 

sylinterinkanteen puristesovitteella. (Heywood 1988, s. 15) 
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Kuva 8. Integroitu ja erillinen ventiilinohjain (mukaillen 

http://www.sweethaven02.com/Automotive01/fig0352.gif).  

 

2.6 Venttiilin jousi 

Venttiilin jousen (Kuva 9) tehtävänä on sulkea venttiili hallitusti. Jotta tämä onnistuu, on 

venttiilinkoneiston komponenttien välillä ylläpidettävä jatkuva kosketus venttiilien 

liikkuessa edestakaisin. (van Basshuysen ja Schäfer 2004, s. 171) Venttiilin jousen 

jäykkyys vaikuttaa suuresti siihen, seuraako venttiilin nousu ja lasku tarkasti nokka-

akselin profiilia. Liian löysä jousi ei välttämättä pysty ylläpitämään jatkuvaa kontaktia 

nokka-akselin ja venttiilinnostimen välillä, kun venttiilinnostimen liikesuunta muuttuu 

nokan profiilin huipun jälkeen. Venttiilin sulkeutuessa siihen kohdistuva isku voi 

pompauttaa venttiilin uudelleen osittain auki, jos venttiilin jousi ei ole tarpeeksi jäykkä. 

Toisaalta liian jäykkä jousi on myös haitaksi. Jäykkä jousi aiheuttaa painetta 

venttiilikoneistossa toisiinsa hankaavissa osissa ja liian suuri paine osien välissä voi 

rikkoa osien pinnoilla olevan voiteluainekalvon aiheuttaen näin hiertymistä. (Heisler 

1995, s. 39-40) 



16 

 

2.7 Keinuvivut 

Keinuvivustot ovat yhdentyyppinen venttiileiden käyttömekanismi. 

Keinuvipumekanismien käyttäminen venttiilikoneistoissa on mahdollista lähes aina 

nokka-akselin sijainnista riippumatta. Niiden käyttö on kuitenkin välttämätöntä silloin, 

kun nokka-akseli on asetettu eri linjaan venttiiliriviin nähden. Esimerkiksi 

työntötankomoottoreissa tarvitaan keinuvivustoa siirtämään työntötangon liike venttiilin 

liikkeeksi (Kuva 9). (Ahola 2015, s.17) 

Keinuvivustojen hyvänä ominaisuutena voidaan mainita vipusuhteen hyväksikäytön 

mahdollisuus venttiilin noston toteutuksessa. Kun vipusuhde suunnitellaan oikein, 

saadaan sama venttiilin nosto pienemmän nokan avulla verrattuna suorakäyttöisiin 

käyttömekanismeihin. Huonoina puolina keinuvivustoissa ovat venttiilikoneiston osien 

suurempi määrä ja koneiston massan kasvu. (Ahola 2015, s.17) 

 

Kuva 9. Keinuvipumekanismeja ja venttiilin jousia työntötankomoottorissa. 
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2.8 Nokka-akseli 

Nokka-akseli on venttiilikoneiston komponentti, jonka avulla venttiilien lineaariset 

liikeradat toteutetaan. Nokat ovat akselin epäkeskeisiä osia, joita venttiileiden 

käyttömekanismit seuraavat ja liikuttavat siten venttiileitä. Nokan profiili koostuu 

yksinkertaistettuna kuvan 11 mukaisesti kolmesta eri kohdasta: avaavasta rampista, 

nokan kärjestä ja sulkevasta rampista. Avaava ramppi määrittää venttiilin liikeradan ja 

kiihtyvyyden venttiilin avautumisen aikana, sulkeva ramppi määrittää liikeradan ja 

kiihtyvyyden venttiilin sulkeutuessa. Nokan kärki määrittää venttiilin kiihtyvyysprofiilin, 

kun venttiilin suunta muuttuu. Nokkaprofiilin muoto vaikuttaa suoraan 

venttiilikoneistossa esiintyviin värähtelyihin, kuormituksiin ja venttiili jousen vaadittuun 

jäykkyyteen. Nokkaprofiili pyritään tästä syystä suunnittelemaan niin, että venttiilille 

saadaan mahdollisimman pienillä kiihtyvyyksillä optimit maksiminostot sekä 

aukioloajat.  Kuvassa 12 on esitetty nokka-akseli, sen pyörittämiseen vaadittava 

käyttövoima otetaan kampiakselilta yleensä ketjun tai hihnan avulla, mutta myös 

hammaspyöräveto on mahdollinen. (Ahola 2015, s. 8-14) 
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Kuva 10. Nokka-akselin nokkaprofiili (mukaillen Ahola 2015, s. 10). 

 

 

Kuva 11. Nokka-akseli. 
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3 ERITYYPPISET VENTTIILIKONEISTOT 

3.1 Sivuventtiilit 

Kuvassa 13 on esitetty sivuventtiilisen moottorin lohko. Kuvassa näkyvät sylintereiden 

lisäksi venttiileitä varten koneistetut reiät. Kyseisen rakenteen käyttö on jäänyt pois 

kokonaan autoteollisuudessa, sitä käytetäänkin enää vain kevyissä pienmoottoreissa. 

Sivuventtiilimoottorissa kampiakseli sijaitsee sylinteriryhmän sivulla ja venttiileitä 

käytetään venttiilinnostinten välityksellä. Venttiilit on sijoitettu tavallisesti sylinterin 

sivulle samalle puolelle. (Juurikkala 1981, s. 305-306) 

 

Kuva 12. Sivuventtiilimoottori. 
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Sivuventtiilijärjestelmän etuja ovat yksinkertainen rakenne, venttiilikoneiston pienet 

massavoimat ja pienet valmistuskustannukset. Rakenteen huonoina puolina ovat 

venttiilien paikasta johtuva huono huuhtelu ja palotilan muoto. (Juurikkala 1981, s.305-

306)  

3.2 Overhead valves 

Kansiventtiilikoneistossa (OHV) venttiilit on sijoitettu kuvan 13 mukaisesti 

sylinterinkanteen ja kampiakseli moottorilohkoon. Kampiakseli käyttää venttiileitä 

työntötankojen ja keinuvipujen avulla. (Stone 1999, s. 273) 

 

Kuva 13. Kansiventtiilikoneiston rakenne (mukaillen 

http://engines.honda.com/why/overhead-valve-design).  
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Nokka-akselin sijoittaminen moottorilohkoon tekee koneistosta halvan, sillä nokka-

akselin käyttö on yksinkertaista toteuttaa suoraan kampiakselilta hammaspyörillä tai 

ketjulla. V-moottoreissa nokka-akseli voidaan suunnitella sylinteririvien väliin, jolloin ei 

tarvita kahta nokka-akselia. (Stone 1999, s. 273) Venttiilien sijoittaminen 

sylinterinkanteen parantaa moottorin ominaisuuksia ja kansiventtiilijärjestelmiä voidaan 

suunnitella monella eri tavalla. Hinnaltaan ne ovat kuitenkin usein kalliita verrattuna 

sivuventtiilijärjestelmiin. (Juurikkala 1981, s. 306-307) 

3.3 Overhead camshaft 

Overhead camshaft (OHC) venttiilikoneistossa sekä venttiilit että nokka-akseli ovat 

asennettu sylinterinkanteen. Nokka-akseli voidaan sijoittaa suoraan venttiilirivin ylle tai 

sen viereen, jolloin venttiileitä käytetään vipuvarsien kautta. Nokka-akselin käyttö 

otetaan kampiakselilta yleensä ketjun tai hihnan avulla. Myös hammaspyöräveto on 

mahdollinen, mutta sen haittana on rakenteen kallis hinta ja meluisuus. Kuvan 14 

mukaisessa douple overhead camshaft (DOCH) järjestelmässä imu- ja pakoventtiileitä 

käytetään erillisillä nokka-akseleilla. Toinen nokka-akseli nostaa venttiilikoneiston 

hintaa, joten DOCH-rakennetta käytetään yleensä vain korkeatehoisissa moottoreissa. 

(Stone 1999, s. 273-275) Kahden nokka-akselin käyttäminen mahdollistaa imu- ja 

pakoventtiileiden ajoituksen eriävän muuttamisen (Hoag 2006, s. 215). 
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Kuva 14. DOCH-moottorin venttiilikoneisto (mukaillen 

https://en.wikipedia.org/wiki/Valvetrain).  

 

3.4 Desmodrominen venttiilikoneisto 

Perinteisissä venttiilikoneistoissa venttileiden sulkeutuminen toteutetaan venttiilin 

jousilla. Korkeisiin käyntinopeuksiin pystyvillä moottoreilla saattaa ongelmaksi 

muodostua jousen kykenemättömyys sulkea venttiiliä tarpeeksi nopeasti venttiilin 

massavoiman takia (Juurikkala 1981, s. 309). Venttiilin jousi voi myös alkaa resonoida, 

jolloin sen jousivoima pienenee, eikä venttiili pysy kunnolla kiinni sylinterinkannessa. 

Desmodromisessa eli pakko-ohjatussa venttiilikoneistossa venttiili suljetaan erillisen 

keinuvivun avulla kuvan 15 mukaisesti. Keinuvipu seuraa nokka-akselissa olevaa erillistä 

nokkaprofiilia. Järjestelmässä jousen tehtävänä on ainoastaan mekanismin vaatimien 

välysten kompensoiminen. Pakko-ohjatun venttiilikoneiston etuna on venttiilin 



23 

 

kellumisen estäminen ilman jäykkiä venttiilinjousia. Kääntöpuolena on tavallista 

monimutkainen ja kalliimpi rakenne. (http://www.formula1-

dictionary.net/desmodromic.html) Ducati on käyttänyt eri versiota desmodromisesta 

venttiilikoneistossa moottoripyörissään vuodesta 1956 aina tähän päivään saakka. 

(http://www.ducati.com/history/editorials/history_of_desmodromic_timing/index.do)  

 

Kuva 15. Desmodrominen venttiilikoneisto (mukaillen http://www.formula1-

dictionary.net/desmodromic.html).  
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4 MUUTTUVA VENTTIILIEN AJOITUS 

Moottoria suunniteltaessa on kaksi keskeistä asiaa, joihin kiinnitetään paljon huomiota. 

Moottorilta halutaan sekä hyvä vääntömomentti laajalla kierrosalueelta, että 

mahdollisimman suuri huipputeho. Näitä ominaisuuksia haettaessa kiinteä 

venttiilienajoitus aiheuttaa aina kompromisseja suunnittelussa ja näin ei saada haluttua 

lopputulosta kaikilla osa-alueilla. Mitä laajempi moottorin kierrosalue on, sitä heikompi 

kompromissin tulos on. Muuttuva venttiilien ajoitus ja muuttuva nousu pienentävät näitä 

ongelmia. Erityyppiset ratkaisut venttiilien ajoituksen ja nousun hallintaan ovat 

kasvattaneet suosiotaan viime aikoina, sillä niiden käytöllä saadaan lukuisia hyötyjä: 

• suurempi huipputeho ja -vääntömomentti, 

• mahdollinen sylintereiden lepuutus, 

• pakokaasupäästöjen hallinta, 

• parempi kylmäkäynnistys ja -käynti, 

• pakokaasuahtimien nopeuden säätely ja 

• pakolämpötilojen hallinta.    

(Reif 2014, s. 418-422) 

Haittoina näillä järjestelmillä on monimutkaisemman venttiilikoneiston valmistuksen ja 

suunnittelun korkeammat kustannukset. Lisäksi monissa tapauksissa joudutaan 

suunnittelemaan moottorin sylinterinkansi uusiksi, mikä osaltaan lisää kustannuksia. Eri 

moottorivalmistajilla on käytössä monia eri järjestelmiä ja ne voidaan jakaa ryhmiin sen 

mukaan millä tavalla ne toimivat ja mihin komponenttiin ne vaikuttavat (Kuva 16). (van 

Basshuysen ja Schäfer 2004, s. 334) 
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Kuva 16. Erilaisia keinoja venttiileiden ajoituksen muuttamiselle (mukaillen van 

Basshuysen ja Schäfer 2004, s. 334). 

4.1 Imuventtiilin ajoitus 

Matalilla käyntinopeuksilla imuventtiileiden avautumisen jätättäminen vähentää aikaa, 

jolloin sekä pako- että imuventtiilit ovat yhtä aikaa auki. Tämä vähentää imukanavaan 

takaisin virtaavaan palokaasun määrää ja parantaa moottorin käyntiä matalilla kierroksilla 

(alle 2000 rpm). Näin ollen moottorin tyhjäkäyntiä voidaan laskea alemmas ja siten 

säästetään polttoainetta. (Reif 2015, s. 36-37) 

Myös korkeilla kierroksilla (yli 5000 rpm) imuventtiilien ajoituksen myöhästyttämisellä 

on positiivisia vaikutuksia. Imuventtiilien sulkeutuessa myöhemmin tuoreella ilmalla on 

enemmän aikaa virrata sylinteriin ja näin saadaan parempi sylinterin täytös. (Reif 2015, 

s. 36-37) 

Keskisuurilla kierroksilla imuventtiilin ajoitusta halutaan edistää. Sulkemalla imuventtiili 

ennen alakuolokohtaa estetään ylös liikkuvaa mäntää työntämästä sylinteriin imettyä 
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tuoretta ilmaa takaisin imusarjaan. Näin saadaan paras mahdollinen sylinterintäytös, 

minkä ansiosta saadaan moottorille hyvä keskialueen vääntö. Imuventtiilin ajoituksen 

edistäminen kasvattaa aikaa, jolloin sekä imu- että pakoventtiilit ovat auki. Imuventtiilin 

avaaminen ennen yläkuolokohtaa poistotahdin lopussa päästää osan pakokaasuista 

imusarjaan. Sylinterin täyttyessä uudelleen tuoreen ilman seassa olevat pakokaasut 

laskevat palotilan lämpötilaa mikä vähentää moottorin typenoksidipäästöjä. (Reif 2015, 

s. 36-37) 

4.2 Pakoventtiilin ajoitus 

Pakoventtiileiden ajoituksien säätäminen tarjoaa lisää vapauksia pakokaasun takaisin 

kierrätyksen suhteen, sylinteriin imettävän tuoreen ilman ja pakokaasujen suhde saadaan 

säädettyä optimiksi (Reif 2015, s.37). Turboahtimella varustetussa moottorissa 

pakoventtiilin ajoitusta säätämällä voidaan kasvattaa turbon pyörimisnopeutta. 

Sulkemalla pakoventtiilit huomattavasti viivästetysti ja avaamalla imuventtiilit edistetysti 

saadaan suurin osa tuoreesta ilmasta kulkemaan suoraan pakosarjaan, mikä kasvattaa 

turboahtimen läpi virtaavaa ilmamäärää ja siten turboahtimen nopeus kasvaa. (Reif 2014, 

s. 421)  

4.3 Nokka-akselin kulman muuttaminen 

Venttiilien aukeamisen ajankohtaa voidaan muuttaa säätämällä nokka-akselin kulmaa 

kampiakseliin nähden (Kuva 17). Yleensä nokkakulmaa muutetaan hydraulisilla 

toimilaitteilla, jotka mahdollistavat jatkuvan kulman säätämisen. Alun perin monissa 

järjestelmissä muutettiin vain imuventtiileitä ohjaavan nokka-akselin kulmaa, mutta 

nykypäivänä myös pakoventtiileiden nokka-akselin säätäminen on yleistymässä. (Reif 

2015, s. 36)  
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Kuva 17. Nokka-akselin kulman muuttaminen (mukaillen Reif 2015 s. 37). 

 

BMW:n käyttämä VANOS (variable Nockenwellensteuerung) säätelee imuventtiileiden 

nokka-akselin kulmaa. Menetelmä esiteltiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuonna 

1997 BMW toi markkinoille double-VANOS moottorin, jossa myös pakoventtiileiden 

nokka-akseleiden kulmaa muutellaan kuvan 18 mukaisella rakenteella. Matalilla 

kierroksilla nokka-akselin kulmaa jätätetään kampiakseliin nähden, jolloin venttiilit 

avautuvat tavallista myöhemmin. Tämä parantaa moottorin tyhjäkäyntiominaisuuksia ja 

pehmentää voiman tuottoa. Kierrosalueen keskellä venttiilit avataan aiemmin, jolloin 

päästöt ja polttoaineen kulutus pienentyvät. Korkeilla kierroksilla venttiilien avautumista 

myöhästytään, jolloin saadaan korkea huipputeho. 

(http://www.bmw.com/com/en/insights/technology/technology_guide/articles/vanos_do

uble_vanos.html?content_type=&source=/com/en/insights/technology/technology_guid

e/articles/mm_valvetronic.html&article=vanos_double_vanos) 
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Kuva 18. BMW:n tupla VANOS -järjestelmän yksinkertaistettu toimintaperiaate 

(mukaillen http://www.bimmerhq.com/blog/diagnosing-a-failing-bmw-vanos-system-

when-to-repair-your-vanos/).  

4.4 Nokka-akselin nokan profiilin muuttaminen 

Nokka-akseliin voidaan suunnitella useampi nokkaprofiili, joilla venttiileiden 

avautumista ohjataan. Useamman nokkaprofiilin käyttämisellä saadaan muutettua 

venttiilin avautumisen määrää avautumishetken muuttamisen lisäksi. Usein ensimmäinen 

nokkaprofiili on suunniteltu matalille ja keskisuurille käyntinopeuksille ja toinen profiili 

suurille käyntinopeuksille (Kuva 19). (Reif 2015, s. 37) 
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Kuva 19. Kahden nokkaprofiilin vaikutus venttiilin nostoon (mukaillen Reif 2015 s. 37). 

 

 Hondan moottoreissaan käyttämä VTEC käyttää kahta eri nokkaprofiilia, joiden välillä 

vaihdellaan moottorin käyntinopeuden mukaan kuvan 20 mukaisesti. Matalilla 

kierroksilla kuvassa näkyvä keinuvipu on vapautettu ja imuventtiilit avautuvat 

matalamman nokkaprofiilin mukaan. Moottorin käyntinopeuden kasvaessa keinuvivut 

lukitaan yhteen tapilla, jota liikutetaan hydraulisesti. Nyt imuventtiilit avautuvat 

korkeamman profiilin mukaan, jolloin saadaan suurempi venttiilin avautuminen. Tämä 

parantaa moottorin huipputehoa korkeilla käyntinopeuksilla. 

(http://world.honda.com/automobile-technology/VTEC/)  
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Kuva 20. Hondan VTEC-järjestelmä (mukaillen https://www.carthrottle.com/post/v-tec-

vs-vanos-vs-vtt-i-how-do-they-all-work/).  

 

Nokka-akselin nokkaprofiilista voidaan myös tehdä kuvan 21 mukaisesti kiilamainen, 

jolloin venttiileiden avautumishetkeä ja -määrää voidaan säädellä portaattomasti. Nokka-

akselia liikutetaan pitkittäissuunnassa, jolloin nokka-akselin profiili muuttuu venttiilin 

kohdalla. (Reif 2015, s. 38) 
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Kuva 21. Esimerkki portaattomalle venttiilin ajoituksen muuttamiselle (mukaillen Reif 

2015 s. 38). 

4.5 Nokka-akseliton järjestelmä 

Nokka-akselittomat venttiilikoneistot mahdollistavat erittäin vapaan venttiilien ajoitusten 

muuttamisen ja näin ollen niillä onkin suurin potentiaali polttoaineenkulutuksen 

vähentämiseen. Järjestelmään voidaan yhdistämää sylintereiden ja venttiilien lepuutus, 

jolloin voidaan saavuttaa vieläkin suuremmat polttoainesäästöt. Vapaa venttiilien 

säädeltävyys mahdollistaa myös optimaalisen sylinterintäytöksen ja näin ollen 

maksimaalisen väännön moottorilta. Venttiileitä ohjataan nokka-akselin sijasta 

esimerkiksi sähkömagneettisilla tai -hydraulisilla säätimillä. Säädinten ohjaamiseen 

käytetään erillistä sähköistä ohjainyksikköä. Nokka-akselittomat järjestelmät eivät ole 

vielä yleistyneet niiden kalliiden rakenteiden ja teknisten riskien vuoksi. (Reif 2015, s. 

38) 



32 

 

Ruotsalaisen urheiluautovalmistajan Koenigseggin tytäryhtiö FreeValve AB on kehitellyt 

nokka-akselittoman FreeValve -konseptin, jossa venttiileitä ohjataan kuvan 22 mukaisilla 

sähköhydraulipneumaattisilla säätimillä. Tekniikan yksityiskohtia ei löytynyt yhtiöiden 

julkisista materiaaleista, ja mahdollinen toteutus onkin piirretty lähteestä saadun 

käsityksen mukaisesti. (http://www.freevalve.com/technology/freevalve-technology/) 

 

Kuva 22. Nokka-akselittoman järjestelmän konsepti (yksinkertaistettu konseptuaalinen 

kuva mahdollisesta toteutuksesta http://www.freevalve.com/technology/freevalve-

technology/).  
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5 YHTEENVETO 

Venttiilikoneiston tehtävänä on ohjata nelitahtisessa polttomoottorissa työkierron 

toimintavaiheiden aikana tapahtuvia kaasunvaihtoja. Tehtävä on tärkeä, sillä 

kaasunvaihto vaikuttaa moottorin litratehoon, polttoainetaloudellisuuteen ja 

pakokaasupäästöihin.  

Venttiilikoneistojen osia ovat muun muassa: venttiili, venttiilinistukka, venttiilinohjain, 

venttiilien jousi, keinuvipu, työntötanko ja nokka-akseli. Nykyään venttiilit sijoitetaan 

yleensä sylinterinkanteen, mutta ne voivat olla myös asennettuna sylinterin sivulle. Imu- 

ja pakoventtiileiden avaamisella ja sulkemisella säädellään sylinterin kaasunvaihtoa. 

Yleisin käytetty venttiilityyppi on sienenmallinen lautasventtiili. Yleisyyden syynä ovat 

lautasventtiilin hyvä asettuvuus, virtausominaisuudet, helppo voitelu, edullisuus sekä 

hyvä lämmönsiirto sylinterinkanteen.  

Venttiili tuetaan sylinterinkanteen venttiilinohjaimen avulla. Venttiilinohjain voi olla 

integroitu osa sylinterinkantta, tai erillinen metallista valmistettu sylinterimäinen 

komponentti. Istukan tehtävä on rajoittaa venttiilin poikittaista liikettä ja sallia sen 

pituussuunnassa tapahtuva rotaatio ja translaatio. Lautasventtiilin tiivistäminen 

sylinterinkanteen tehdään venttiilinistukan avulla. Venttiilin hyvä tiivistäminen on 

tärkeää, jottei palotapahtumasta syntyvä kaasupaine karkaa sylinteristä ja se saadaan 

muutettua mäntää liikuttavaksi voimaksi. Venttiilinistukan kautta myös siirtyy lämpöä 

venttiilistä sylinterinkanteen. Varsinkin pakoventtiilin kohdalla tämä on tärkeää. 

Pakoventtiilin ollessa kiinni suurin osa palotapahtumasta venttiilin siirtyvästä lämmöstä 

johtuu venttiilistä sylinterinkanteen venttiilinistukan kautta.  

Venttiilinjousen tehtävä on sulkea venttiili ja ylläpitää jatkuva kosketus venttiilikoneiston 

osien välillä venttiilin liikkuessa. Jousen jäykkyys on suunniteltava hyvin. Liian löysä 

jousi ei pysty sulkemaan venttiiliä tarpeeksi nopeasti ja hallitusti. Liian jäykkä jousi taas 

aiheuttaa liiallista painetta venttiilikoneistossa toisiaan vasten hankaavien osien välillä. 

Keinuvivut ovat venttileiden käyttömekanismeja, joiden avulla venttiileitä voidaan 
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liikuttaa esimerkiksi silloin, kun nokka-akseli on asennettu eri linjaan venttiilirivistön 

kanssa.  

Nokka-akseli saa käyttönsä kampiakselilta ja sen tehtävänä on toteuttaa venttiilien 

lineaariset liikeradat venttiilikoneiston kautta. Venttiilien kiihtyvyys ja liike säädellään 

nokka-akselissa olevilla epäkeskeisillä nokilla. Nokka-profiilia on optimoitava siten, että 

tarpeeksi suuri ja pitkäkestoinen venttiilin avautuminen saadaan aikaan mahdollisimman 

pienillä kiihtyvyyksillä. 

Taulukossa 1 on esitetty työssä tutustuttuihin venttiilikoneistoihin sekä niiden hyviin ja 

huonoihin ominaisuuksiin.  

Taulukko 1. Venttiilikoneistojen ominaisuudet. 

Venttiilikoneiston 

tyyppi 

Hyvät ominaisuudet Huonot ominaisuudet 

Sivuventtiilijärjestelmä • yksinkertainen 

• venttiilikoneiston 

pienet massavoimat 

• pienet 

valmistuskustannukset 

• venttiilien huono huuhtelu 

• palotilan muoto 

Kansiventtiilijärjestelmä • nokka-akselin käyttö 

helppo toteuttaa 

• nokka-akselin sijoitus 

pienentää rakenteen 

kustannuksia 

• V-koneissa ei 

välttämättä tarvetta 

kahdelle nokka-

akselille  

• kalliimpi verrattuna 

sivuventtiilijärjestelmään 
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• parantaa moottorin 

ominaisuuksia 

 

OHC • parantaa moottorin 

ominaisuuksia 

• kalliimpi verrattuna 

sivuventtiilijärjestelmään 

DOHC • mahdollistaa imu- ja 

pakoventtiileiden 

eriävän ajoituksen 

muuttamisen 

• parantaa moottorin 

ominaisuuksia 

• toisen nokka-akselin 

tuoma lisähinta 

Desmodrominen 

järjestelmä 

• estää venttiilin 

kellumisen ilman 

jäykkää venttiilin 

jousta 

• monimutkikas ja kallis 

rakenne 

Muuttuva venttiilien 

ajoitus ja nosto 

• suurempi huipputeho ja 

-vääntömomentti 

• mahdollistaa 

sylintereiden lepuutus 

• pakokaasupäästöjen 

hallinta 

• parempi 

kylmäkäynnistys ja -

käynti 

• pakokaasuahtimien 

nopeuden säätely 

• pakolämpötilojen 

hallinta 

• monimutkikas rakenne 

• kalliimpi valmistaa ja 

suunnitella 

• sylinterinkannen uudelleen 

suunnittelu 
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Sivuventtiilijärjestelmä on yksinkertaisin työssä tutkituista venttiilikoneistoista. Sen 

käyttö on jäänyt kokonaan pois autoteollisuudessa ja sitä käytetään enää vain 

pienmoottoreissa. Venttiilit on sijoitettu sylinterin sivulle ja niitä käytetään venttiilin 

nostinten välityksellä sylinteriryhmän sivulle asennetun nokka-akselin avulla. 

Järjestelmän hyviä ominaisuuksia ovat venttiilikoneiston pienet massavoimat, pienet 

valmistuskustannukset ja yksinkertainen rakenne. Huonoja ominaisuuksia ovat palotilan 

epäedullinen muoto ja venttileiden huono huuhtelu. 

OHV-järjestelmissä (overhead valves) venttiilit on sijoitettu sylinterinkanteen. Nokka-

akseli sijaitsee moottorilohkossa ja venttileitä liikutetaan työntötankojen ja keinuvipujen 

kautta. Nokka-akselin sijainnin vuoksi sen käyttö on yksinkertaista toteuttaa 

kampiakselilta ketjulla tai hammaspyörillä. Venttiilien sijoitus sylinterinkanteen parantaa 

moottorin ominaisuuksia sivuventtiileihin nähden, mutta tekee samalla järjestelmästä 

kalliimman. 

OHC-venttiilikoneistossa (overhead camshaft) venttiileiden lisäksi nokka-akseli on 

sijoitettu sylinterinkanteen. Käyttö nokka-akselille otetaan kampiakselilta hihnan, ketjun 

tai hammaspyörien avulla. DOCH-järjestelmissä (douple overhead camshaft) imu- ja 

pakoventtiileille on omat nokka-akselinsa. Toinen nokka-akseli nostaa järjestelmän 

kustannuksia, mutta parantaa samalla moottorin ominaisuuksia. Erilliset nokka-akselit 

mahdollistavat imu- ja pakoventtiileiden ajoitusten muuttamisen erikseen. 

Desmodromisessa venttiilikoneistossa venttiileiden sulkeutuminen toteutetaan erillisellä 

keinuvivulla venttiilin jousen sijaan. Nokka-akselissa on erillinen nokkaprofiili, jota 

venttiilin sulkeva keinuvipu seuraa. Tällä järjestelmällä vältetään venttiilin jousen 

mahdollinen resonointi korkeilla moottorin käyttönopeuksilla. Resonoinnista johtuen 

venttiilin jousen jousivoima pienenee, eikä se riitä pitämään venttiiliä kunnolla kiinni 

sylinterinkannessa. Korkeilla käyttönopeuksilla venttiilin massavoiman kasvaa, jolloin 

venttiilin jousi ei välttämättä kykene sulkemaan venttiiliä riittävän nopeasti. 

Desmodrominen järjestelmä ratkaisee tämän ongelman ilman jäykkiä venttiilin jousia. 

Järjestelmän huonoja ominaisuuksia ovat sen monimutkainen ja kallis rakenne. 
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Venttiilien muuttuvalla ajoituksella saadaan huomattavia parannuksia moottorin 

ominaisuuksiin kiinteään ajoitukseen verrattuna. Kiinteä venttiilien ajoitus johtaa 

kompromisseihin, kun moottorilta haetaan sekä laajaa vääntöaluetta että korkeaa 

huipputehoa. Muuttuvalla ajoituksella vältytään näiltä kompromisseilta ja saavutetaan 

halutut moottorin ominaisuudet. Venttiileiden ajoitusta muuttamalla saadaan seuraavia 

hyötyjä: 

• suurempi huipputeho- ja vääntö, 

• sylintereiden lepuutus, 

• pakokaasupäästöjen parempi hallinta, 

• parempi kylmäkäynti ja -käynnistys, 

• pakokaasuahtimen nopeuden säätely ja 

• pakolämpötilojen hallinta. 

  

Järjestelmien rakenteet ovat kuitenkin monimutkaisia. Tämä nostaa suunnittelun ja 

valmistuksen kustannuksia. Lisäksi järjestelmälle täytyy suunnitella erillinen ohjaus ja 

sylinterinkansi joudutaan yleensä suunnittelemaan uudelleen. Eri moottorin valmistajilla 

on useita eri järjestelmiä venttiileiden ajoitusten muuttamiseen. Tässä työssä on tutkittu 

kolmea eri järjestelmää. BMW:n Vanos-järjestelmää on niistä ensimmäinen. Järjestelmän 

toiminta perustuu nokka-akselin kulman muuttamiseen kampiakseliin nähden. Näin 

voidaan joko edistää tai jätättää venttiileiden avautumista. Toinen tutkituista 

järjestelmistä on Hondan VTEC. Tässä järjestelmässä nokka-akseliin on suunniteltu kaksi 

eri nokkaprofiilia. Matalilla käyttönopeuksilla moottori käyttää vakio nokkaprofiilia, joka 

on optimoitu matalille ja keskisuurille käyttönopeuksille. Korkeilla käyttönopeuksilla 

vaihdetaan toiseen nokkaprofiiliin, jolla saadaan suurempi venttiilin nosto ja pidempi 

aukioloaika. Kolmas järjestelmä on FreeValve AB:n konsepti nokka-akselittomasta 

järjestelmästä. Siinä venttiileiden liike toteutetaan nokka-akselin sijasta 

sähköhydraulipneumaattisilla säätimillä. Nokka-akseliton rakenne mahdollistaa venttiilin 

ajoitusten vapaamman muuttelun, mikä parantaa moottorin ominaisuuksia entisestään. 

Nokka-akselittomat järjestelmät eivät ole vielä yleistyneet niiden korkeista 

kustannuksista ja teknisistä riskeistä johtuen.  
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