
AHTIMET JA  DIAGNOSOINTI



AHTAMINEN

• Nykyään lähes kaikki henkilö ja paketti-autojen diesel 
moottorit on varustettu ahtimella. Muutamat merkit ovat 
ottaneet käyttöön kaksikin ahdinta. Toinen ahdin hoitaa 
ahtamisen ala kierroksilla ja toinen keski- ja yläkierroksilla. 
Ahtimeen liittyy yleensä myös välijäähdytin, jolla ahdettu 
ilma saadaan kylmemmäksi. Tällöin moottorin täytös 
saadaan vielä suuremmaksi, ja myös moottorin teho ja 
alavääntö nousee, joka on ahtamisen tarkoitus. Ahtamisen 
ansiosta voidaan moottorit rakentaa entistä pienimmiksi. 
Diesel moottoreiden ahdinpaineet on sen myötä nousseet 
mitä enemmän moottoreista on tehoja otettu. 2000- luvun 
alussa ahdinpaineet olivat 0,8- 1,1 bar. Tällä hetkellä paineet 
liikkuvat 1,3- 2,0 bar tienoilla. Bensiini moottoreiden paineet 
on noin 0,4- 1,1 bar riippuen viritys asteesta.



AHDIN  MALLIT

Yleisimmin käytetty ahdin malli on 

pakokaasuahdin. 1990-luvulla ahtimet 

toimivat yleensä mekaanisella 

hukkaportilla, ja ahdinpaineet olivat 

matalia noin 0,6-0,9 bar. Viereisessä 

kuvassa näemme vuoden 1999 

Volkswagenin  1,9 tdi:n  

pakokaasuahtimen. Tässä mallissa 

hukkaportin toiminta on toteutettu 

kalvorasialla ja painemuuntimella, 

jota moottoriohjainyksikkö ohjaa 

säätöpulssin avulla. Kalvorasian 

taakse ohjataan ahdinpaine, joka 

säätää hukkaporttia. Samanlainen 

rakenne on käytössä paljolti nykyisten 

pienien bensiini autojen 

turbomoottoreissa. Vian haussa 

huomaa säätöjärjestelmien erot



ROOTS-AHDIN

Viereisessä kuvassa näemme 

Volkswagenin käyttämän roots-

ahtimen. Mekaanisen ahtimen avulla 

saadaan turbo-viive lähes täysin pois. 

Ahdinta käytetään bensiinimoottorin 

yhteydessä. Mekaanisen ahtimen 

avulla saadaan ahdinpaine 

nousemaan välittömästi 

kiihdyttäessä. Moottorista löytyy 

myös pieni pakokaasuahdin jolla 

hoidetaan ahtaminen keskikierroksilla 

ja yläkierroksilla. Moottorista löytyy 

järjestelmä jolla mekaaninen ahdin 

ohitetaan kun kierrokset on noussut 

riittävän korkeaksi. Mekaanisen 

ahtimen toimintaa ohjataan 

magneettikytkimen avulla.



MAGNEETTIKYTKIN

Viereisessä kuvassa näemme  roots-

ahtimen magneettikytkimen. Kytkin 

on integroitu samaan pakettiin 

vesipumpun kanssa. Paljon ajetuissa 

autoissa ilmaväli kuluu liian suureksi 

ja kytkin voi luistaa, jolloin 

ahdinpaine voi jäädä alhaiseksi.



VNT-AHDIN

Viereisessä kuvassa näemme VNT-

ahtimen joka on integroitu pakosarjaan. 

Nykyisissä henkilö ja pakettiautoissa, 

jotka käyttävät dieselmoottoria on lähes 

kaikissa VNT-tyypin pakokaasuahdin. 

Ahdin poikkeaa normaali 

pakokaasuahtimesta ainoastaan 

pakopuolen turbiinipesän  rakenteen 

erilaisuudesta. Pako puolelta löytyy 

säätösiivet joilla ohjataan ja muutetaan 

pakokaasujen virtaus poikkipinta-alaa. 

Ohjaus tapahtuu yleisemmin alipaineen 

ja VNT-säätimen avulla. Nykyisissä 

malleissa ohjaus voi tapahtua myös 

suoraan servomoottorin avulla.



TUNNISTAMINEN

VNT-ahtimen tunnistaa yleensä siitä, 

että säätörasian tanko on kohti 

suoraan turbiiniakseliin nähden. 

Ahdin joka käyttää normaalia 

hukkaporttia tanko on yleensä 

turbiiniakselin suuntaisesti



ASENTOTUNNISTIN

Volvo, Opel ja Saab käyttävät ahtimessa 

säätösiipien asentotunnistinta joka 

lähettää tiedon säätösiipien asennosta 

moottorin ohjainyksikölle. 

Tunnistimessa on kolme liitäntää  5 V 

syöttöjännite, maajohdin ja 

signaalijohdin.



SÄHKÖLLÄ TOTEUTETTU      

SÄÄTÖ

Nykyisin on otettu käyttöön 

sähkömoottorilla toimiva 

säätöjärjestelmä. Servomoottorin 

viputanko on yhdistetty suoraan 

säätösiipien yhdystankoon. 

Järjestelmällä pyritään nopeampaan 

säätötoimintaan.



Kaksois ahdin
1.   Korkeapaineturbo   

2.   Matalapaineturbo     

3.   Pakokaasujen ohivirtaus 

4.   Pakokaasujen ohivirtauksen

toimilaite 

5.   Katalysaattori 

6.   EGR-liitäntä 

7.   Hukkaportin toimilaite 

8.   Ahtoilman ohivirtaus 



TOIMINTA

• Ensin ahtopainetta muodostuu pienessä ahtimessa. Imuilma ohittaa aluksi suuren ahtimen, joka 
tällöin auttaa pienellä paineenlisäyksellä ennen kuin ilma saavuttaa pienen turboahtimen. 

•

• Pakokaasun säätöä turboahtimien välillä ohjaa imusarjassa oleva venttiili (3), jota säätää 
portaattomasti ja ajotilanteen mukaan alipainetoimilaite (4). Alipainetoimilaitetta säätää ECM:n 
ohjaama venttiili. 

•

• Pienempi ahdin voi ylläpitää painetta enintään 2500 r/min käyntinopeuteen asti. Suuri ahdin alkaa 
toimia kierrosluvulla 2000 r/min, kierrosluvulta 2600 r/min alkaen se toimii yksinään ja sen jälkeen 
se voi pitää ahtopaineen yllä kunnes moottori on saavuttanut täyden kierrosluvun. 

•

• Jotta suuri turboahdin ei pyörisi ylikierroksilla, säädetään ahtopainetta hukkaportin avulla. 
Hukkaportti on paineohjattu ja sitä säädetään ECM:n ohjaaman TCV-venttiilin avulla. 

•

• Ohitusventtiili (8) huolehtii siitä, että ahtopainevirtaus kulkee oikeaan suuntaan. Kun pienestä 
turboahtimesta tuleva ahtopaine saavuttaa ohitusventtiilin (8), estetään ahtopaineen virtaus 
takatietä suureen turboahtimeen. Venttiilissä on pieni jousikuormitus ja sitä säätelee venttiilin 
ylä- ja alapuolen paine-ero. Perusasento on, että jousi sulkee kanavan suuresta ahtimesta 
ahtoilmaputkeen, jolloin ilma virtaa pieneen ahtimeen. 

• Kun venttiili (3) imusarjassa on auki ja suuri turboahdin alkaa tuottaa ahtopainetta, nousee 
venttiilin yläpuolinen paine alapuolista painetta korkeammaksi. Tällöin ohitusventtiili (8) avautuu 
ja virtaus vaihtuu pienestä ahtimesta suureen ahtimeen. Tämä toiminto tapahtuu asteittain. 



VNT-AHDIN

• Muuttuvageometrinen tai muuttuvasiipinen turboahdin on kuin 
tavallinen turboahdin, jonka pakopesässä on säätyvät säätösiivet. 
Näin saadaan ahtimen toiminta-alue laajemmaksi, ja ahtopaine alkaa 
nousta jo alemmilta kierroksilta. Muuttuvageometrisia ahtimia (VNT-
ahtimia, Variable Nozzle Turbine) käytetään lähinnä dieselmoottoreissa 
koska liikkuvat siivet eivät kestä bensiinimoottorin korkeita 
pakokaasun lämpötiloja. 

• Muuttuvageometrisessä turbossa säätösiipien välit on pienet, kun 
moottorissa on vähän kierroksia. Säätösiipien välien ollessa pienet 
pakokaasujen virtausnopeus kasvaa, mikä saa turbiinipyörän 
pyörimään nopeammin. Pakokaasumäärän ja kierroksien kasvaessa 
siipiä avataan, jotta pakokaasut pääsevät virtaamaan suuremmassa 
välissä ja  paineet eivät nouse liian korkeiksi. Ahtopaineen säätö 
toteutetaan siipiä säätelemällä esimerkiksi painekellon avulla. Ahdin 
paineet ovat noin 1-1,4 bar , uusimmissa malleissa paineet ovat jo yli 
1,5 bar. Joissakin malleissa käytetään jo 2 bar paineita.



TOIMINTAKUVAUS



TOIMINTA

Tyhjäkäynnillä ja kiihdytyksen alku 

vaiheessa säätösiipien väli on pieni. 

Tyhjäkäynnillä pakokaasun määrä on pieni  

joten ahdinpaine ei nouse paljon tässä 

vaiheessa(vain 100-200 mbar). Heti 

kierrosten noustessa pakokaasun määrä 

kasvaa ja pakokaasujen virtaus kiihtyy 

pienissä säädin siipien välissä. Tämän 

seurauksena turbiinipyörän kierrokset 

nousee nopeasti, joka taas johtaa 

ahdinpaineen nousuun. Alipaine ohjatussa 

järjestelmässä  ohjausalipaine ahtimen ja 

VNT-säätimen välissä on noin 620-720 

mbar tyhjäkäynnillä. Renault autojen 

ohjaus poikkeaa hieman tästä.



TOIMINTA

Ahdinpaineen noustessa laskettuun 

arvoon, saa moottorinohjainyksikkö 

paluu tiedon painetunnistimelta. 

Moottorinohjainyksikkö ohjaa VNT-

säädintä . VNT-säädin laskee 

ohjausalipaineen alemmas jotta laskettu 

ahdinpaine saavutetaan. 

Ohjausalipaineen laskiessa painaa 

kalvorasian jousi vipua joka on 

yhteydessä kehärenkaaseen. Tämän 

seurauksena säädin siipien välit kasvaa ja 

pakokaasun virtaus hidastuu. Ahdinpaine 

laskee. Jos ahdinpaine ei jostain syystä 

laske , menee auto varaohjelmalle. 

Esimerkiksi Volkswagen autoissa 

varaohjelman ohjausalipaine on noin 38 

mbar. Volvolla varaohjelman 

ohjausalipaine on noin200 mbar.



TOIMINTAKAAVIO



VNT-SÄÄDIN

VNT-säädin, jota nimitetään  myös 

paineenmuuntimeksi tai 

magneettiventtiiliksi. Säätimeen tulee 

kolme alipaine putkea. Yhdessä vaikuttaa 

järjestelmä alipaine, toisessa vaikuttaa 

säädetty alipaine ahtimelle ja kolmas 

liitäntä on säätimen huohotus joka on 

kytketty yleensä ilmansuodattimeen. 

Säätimelle tulee myös sähköliitin joka on 

yhteydessä moottorin ohjainyksikköön. 

Säätimen toiminta on helppo tarkistaa 

mittaamalla säätimen antama alipaine 

ahtimelle. Yleensä tähän tarvitaan 

graafinen(piirtävä) alipainemittari. 

Samassa mittauksessa voit todeta myös 

ahtimen säädinsiipien toiminnan. Mittaus 

täytyy tehdä kuormituksessa, sillä vaikeat 

viat ei tule esiin paikallaan mitattaessa.



VNT-SÄÄDIN

Viereisessä kuvassa näemme VNT-

säätimen , malliin on integroitu myös 

EGR-säädin ja ERG-jäähdyttimen 

säädin. Kyseistä mallia käyttää 

Volkswagen, Seat, Skoda, Audi ja 

Jeep.



ALIPAINEKAAVIO

1. Järjestelmä  alipaine

2. EGR-jäähdytys venttiili

3. varaaja säiliö

4. varalla

5. EGR-venttiili

6. huohotin

7. ahdin



AHDINPAINEEN SÄÄTÖ

• Vanhemmat hukkaportilliset ahtimet voidaan myös ohjata alipaineella. 

Näissä malleissa hukkaportti vedetään tyhjäkäynnillä ja alakierroksilla 

kiinni alipaineen avulla. Mercedes, Opel ja Saab käyttävät kyseistä 

järjestelmää. Nämä mallit ovat erittäin tarkkoja järjestelmä 

alipaineesta. Järjestelmä alipaineen ollessa matala on hukkaportti auki 

jo alakierroksilla.

• Vanhemmat Volvot ja Volkswagenin järjestelmät toimivat paine puolen 

ohjauksella. Paineen noustua ohjataan ahtimen kalvorasialle 

ahdinpaine, joka säätää hukkaporttia.



MEKAANISET VIAT

• Jumittavat säätösiivet

• Alipainerasia ja kulunut vivusto

• Laakeri vauriot

• Turbiini vauriot (lian aiheuttamat)

• Pakoputken tukkoisuus/ hiukkassuodatin

• Turbiini akselissa ei saa olla päittäisvälystä 

(pakokaasu virtaus ei kohdistu oikeaan kohtaan)

• Ahdinputkisto vuodot



MUUT VIKAPAIKAT

• VNT-säädin

• EGR- venttiilin toiminta

• Järjestelmä alipaine

• Ilmamassa mittari

• Polttoaineen syöttö

• Säätömoottori jos sähköinen säätö

• Pakoputkisto

• Imusarjan läpät

• Nämä kaikki toiminnot voivat aiheuttaa häiriön 

turbon toimintaan



VIAN ETSINTÄ

• Lue ensin vikakoodit

• käynnistämällä auto, katso siirtyykö säätösiipien    
säätötanko alipaineen avulla rajoitinta vasten

noin 12mm.

• Tarkista alipainerasia ahtimessa (alipainepumpulla) 
ja säätötangon liike on noin12mm

• Järjestelmä alipaine noin -800-900 mbar

• Tarkasta testerillä laskettu ja todellinen ahdinpaine

• Vertaamalla todellista ahdinpaineen ja 
ohjausalipaineen arvoja testerin näyttämään saat 
varmuuden VNT-säätimen ja painetunnistimen 
toiminnasta.



VIAN ETSINTÄ

• Tarkasta pakoputkiston vastapaine, ei saa olla yli150 

mbar.

• Diesel autoissa hiukkassuodattimen kunto

• Tarkasta välijäähdytin/ahdinputkiston tiiveys paine-

testerillä

• EGR -venttiili



MITTAUKSET

• Tarkastamalla todellinen VNT-säätimen antama 

ohjausalipaine kuormituksessa . Näin voimme todeta 

kalliin VNT-säätimen kunnon. Mittaamalla todellinen 

ahdinpaine ja vertaamalla sitä diagnoositesterin 

parametreihin voimme todeta imusarjan 

painetunnistimen toiminnan. Imusarjan paine 

mittauksella voimme määrittää moottorin 

mekaanisen kunnon. Seuraavissa dioissa on esitelty 
mittauskohteet ja todellisia vikatapauksia



MITTAUKSET

Mittaukset on hyvä suorittaa graafisella 

(piirtävä) mittarilla. Mekaanisen mittarin 

tarkkuus ei riitä paikallistamaan vikaa. 

Tarkastamalla todellisen ahdinpaineen 

(kuva kohta 1) ja VNT-säätimen antaman 

alipaineen (kuva kohta 2) voidaan varmistua 

seuraavista komponenteista.  Ahtimen 

juuttuvat säädinsiivet(kuva.kohta 4), VNT-

säätimen toiminta (kuva kohta 7) ja alipaine 

järjestelmän vuodot. Painetunnistimen 

(kuva kohta 8) toiminta saadaan selville 

vertaamalla todellista painetta 

diagnoositesterin näyttämään arvoon. 

Hiukkassuodattimen todellinen kunto 

saadaan selville tarkastamalla pakoputken 

vastapaine hiukkassuodattimen edestä. 

Vertaamalla mittausarvoa diagnoositesterin 

näyttämään voidaan voimme todeta 

hiukkassuodattimen paine-erotunnistimen 

toiminnan (kuva kohta 5).



PAINETUNNISTIN

Viereisessä kuvassa verrattu ahtimen 

todellista painetta auton oman 

tunnistimen antamaan arvoon. VP-

testerin sinisen kanavan mitta-arvo 

kertoo VNT-säätimen antaman 

ohjaus-alipaineen ahtimen alipaine 

rasialle. Näin yksinkertaisesti voimme 

todeta ahdin painetunnistimen 

toiminnan.



JUMITTAVAT SÄÄDINSIIVET



EGR-VENTTIILI

Tarkastamalla EGR-venttiilin saama 

alipaine  ja lukemalla samanaikaisesti 

diagnoositesterin arvoja voimme todeta 

esim. Ilmamassamittarin  ja EGR-

järjestelmän toiminnan. Edellä mainitut 

komponentit vaikuttavat ahtimen 

toimintaan ja voivat aiheuttaa 

vikakoodin ahdin järjestelmästä. 



VÄLIJÄÄHDYTIN RIKKI



VOLVO AHDINJÄRJESTELMÄ  OK



KIIHDYTYS TIELLÄ



RENAULT OHJAUS



MITTAUKSET

Nykyisissä diesel autoissa on kaikissa 

hiukkassuodatin, joten pakoputken 

vastapaine on helppo tarkistaa. Kytke 

mittalaita  T-kappaleen avulla 

painetunnistimen putkeen.



HIUKKASSUODATIN

Vieressä parametriarvo 

toimintakuntoisesta 

hiukkassuodattimesta . 

Kuormituksessa pakoputken 

vastapaine ei saa nousta yli 150 mbar.


