
Budowa i działanie 
zautomatyzowanych 

skrzyń biegów

Jest to najczęściej konwencjonalna mechaniczna skrzynia biegów 
wyposażona w mechanizmy automatycznie przełączające biegi.



Rys. 4.99/255 ziel

Zmiana biegów przy użyciu łopatek zmiany 
biegów

Zmiana biegów przy użyciu tradycyjnej dźwigni 
zmiany biegów



4.100/255
4.101

4.102/256 ziel

Elektryczne nastawniki 
skrzynki biegów

Zautomatyzowana skrzynka biegów z możliwością ręcznej                  
lub automatycznej zmiany biegów



Moduł sterujący sprzęgła zintegrowany z siłownikiem hydraulicznym



S p o t y k a n e  o z n a c z e n i a :

DSG

PDK

DCT

Direct Shift Gearbox – VW 

Dual Clutch Transmission - ogólnie 

Porsche Doppel Kupplung - Porsche

TCT Twin Clutch Transmission – Alfa Romeo

ZALETY:

1. Przenoszenie momentu praktycznie w sposób ciągły

2. Krótki czas zmiany biegów (ułamek sekundy)

3. Zwiększenie komfortu (zmiana biegu bez szarpnięć)

4. Mniejsze zużycie paliwa (5…10%) w stosunku do skrzyń automatycznych z 
przekładnią hydrokinetyczną





Na przykładzie 7-biegowej 
dwusprzęgłowej skrzyni 

0AM



Sprzęgło K1 Sprzęgło K2





Włączanie dwóch biegów – jedna przekładnia przenosi moment obrotowy na koła 
pojazdu, podczas gdy kolejny bieg jest przygotowany, oczekuje na zmianę.

1. Bieg
Sprzęgło K1
Wałek wejściowy 1
Wałek wyjściowy 1
Mechanizm różnicowy

2. Bieg
Sprzęgło K2

Wałek wejściowy 2
Wałek wyjściowy 1

Mechanizm różnicowy



3. Bieg
Sprzęgło K1
Wałek wejściowy 1
Wałek wyjściowy 1
Mechanizm różnicowy

4. Bieg
Sprzęgło K2

Wałek wejściowy 2
Wałek wyjściowy 1

Mechanizm różnicowy



5. Bieg
Sprzęgło K1
Wałek wejściowy 1
Wałek wyjściowy 2
Mechanizm różnicowy

6. Bieg
Sprzęgło K2

Wałek wejściowy 2
Wałek wyjściowy 2

Mechanizm różnicowy



7. Bieg
Sprzęgło K1
Wałek wejściowy 1
Wałek wyjściowy 2
Mechanizm różnicowy

Bieg wsteczny
Sprzęgło K2

Wałek wejściowy 2
Wałek wyjściowy 3

Mechanizm różnicowy



Ciągłość przenoszenia momentu obrotowego zapewnia odpowiednie sterowanie 
sprzęgłem: ze zmniejszeniem się wartości momentu przenoszonego przez I sprzęgło              

– rośnie wartość momentu na II sprzęgle (tzw. przekrycie).

4.103/258 ziel



4.104/257 ziel

Dwusprzęgłowa, sześciobiegowa skrzynka biegów                   
z dwoma wałkami głównymi



4.124/274 ziel

przekładnia hydrokinetyczna

zespół planetarny





Podzespoły:
a) przekładnia hydrokinetyczna,
b) zespół przekładni planetarnych (szereg planetarny)
c) pompa oleju
d) układ sterowania zmianą biegów (elektrohydrauliczny)







4.126/276



4.129/279



t p kM M M 

Rys. 13.3/205

1- pompa, 2- turbina, 3- kierownica



13.4
13.5
13.6/207

Największe wzmocnienie momentu obrotowego jest
osiągane w chwili ruszania z miejsca.
Następuje wtedy największa zmiana kierunku
strumienia oleju.

Wraz ze zwiększeniem prędkości obrotowej wirnika
turbiny kąt zmiany kierunku strumienia oleju
zmniejsza się, przekazywany moment obrotowy
także się zmniejsza.

Od punktu sprzęgnięcia wirnik kierownicy obraca się
razem z wirnikiem pompy i turbiny. Moment
obrotowy nie jest już wzmacniany.
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1. Zakres przekładni (wzmocnienie)

2. Zakres sprzęgła (bez oddziaływania wirnika kierownicy)

3. Zakres hamulca (podczas hamowania silnikiem)



4.133/281 ziel



Cel stosowania sprzęgła blokującego: 
 eliminacja poślizgu przekładni,
 zmniejszenie zużycia paliwa,
 niedopuszczenie do nadmiernego wzrostu temperatury oleju

13.7/208

1- obudowa przekładni,
2- wirnik pompy,
3- wirnik kierownicy,
4- okładzina cierna sprzęgła,
5- wirnik turbiny,
6- obudowa skrzynki biegów



4.136/283



1- koło wieńcowe
2- satelita
3- koło słoneczne
4- jarzmo satelity



4.137/283

1- koło wieńcowe przedniej przekładni, 2- koło słoneczne, 3- satelity przedniej 
przekładni, 4- kosz satelitów, 5- satelity tylnej przekładni, 6- osie satelitów



Składa się z dwóch przekładni, których kosze satelitów są połączone. 
Obydwie przekładnie mają takie same satelity, koła wieńcowe i słoneczne.

Rys. 4.140a ziel



Składa się z dwóch jednakowych kół słonecznych, jednego kosza (jarzma) dla 
obydwu zestawów satelitów oraz wspólnego szerokiego koła wieńcowego.

Rys. 4.140b ziel



Jest to rozbudowany układ Ravigneaux o dodatkowe przekładnie redukujące              
o stałym przełożeniu umożliwiającym uzyskanie w skrzyni pięciu i więcej biegów.

napęd

jarzmo 
wejściowe

wybór biegu

koło słoneczne 
małe

koło słoneczne 
duże

jarzmo

zespół Ravigneaux
przekładnia planetarna

zespół Lepelletier (6 biegowy)



Przełączanie szeregu planetarnego polega na zatrzymaniu jednego oraz sprzęganiu
innych elementów przekładni dla uzyskania różnych konfiguracji elementów
wejściowych, wyjściowych i hamowanych dla uzyskania różnych przełożeń oraz zmiany
kierunku obrotu (jazdy).



4.141/287 ziel
4.142

Zasada działania sprzęgła wielotarczowego przekładni planetarnej



Zasada działania hamulca taśmowego

Koło słoneczne przekładni planetarnej blokowane 
hamulcem wielotarczowym:
1- koło słoneczne
2- kosz satelitów
3- tarcza cierna hamulca (o uzębieniu wewnętrznym)
4- tarcze stalowe hamulca (o uzębieniu zewnętrznym)



Włączany hydraulicznie hamulec taśmowy automatycznej skrzyni biegów w samochodach Audi i VW

1- taśma hamująca, 2- sprężyna amortyzująca, 3- duży tłok, 4- mały tłok, 5- regulacja taśmy hamującej,
6- popychacz, 7- sprężyna powrotna, 8- wlot oleju pod ciśnieniem przy zwalnianiu hamulca, 9- wlot
oleju pod ciśnieniem przy zaciąganiu hamulca



4.148/290 ziel
tab 4-6

Trzybiegowy zespół planetarny stosowany w samochodach Toyota – budowa 

C1- sprzęgło wielotarczowe biegu do przodu, C2- sprzęgło wielotarczowe biegu bezpośredniego,
B1- hamulec taśmowy hamowania silnikiem, B2- hamulec wielotarczowy biegów bezpośrednich, B3- hamulec 
wielotarczowy biegu bezpośredniego i wstecznego,
F1- sprzęgło jednokierunkowe nr 1
F2- sprzęgło jednokierunkowe nr 2 



UMOŻLIWIA OBRÓT ELEMENTÓW PRZEKŁADNI TYLKO W JEDNĄ STRONĘ

Wolne koło rolkowe bez 
sprężyn

Wolne koło rolkowe ze 
sprężynami

Wolne koło z elementami 
blokującymi



4.147/289 ziel

a) wstępne sprzęgnięcie przez tłok wewnętrzny,
b) ostateczne sprzęgnięcie przez tłok zewnętrzny.







Z A D A N I E

Regulacja wzmocnienia i rozdział ciśnienia oraz natężenia przepływu oleju
do włączania sprzęgieł, hamulców, zasilania przekładni hydrokinetycznej i
smarowanie.

13,41/230



Jest to sterowanie hydrauliczne rozbudowane o układy elektryczne,
elektroniczne i wykonawcze:

a) sterownik i linie komunikacji z innym podsystemem,
b) czujniki – elementy generujące sygnały wejściowe,
c) elementy wykonawcze sterowane sygnałami wyjściowymi generowane przez 

komputer skrzyni

13,43/233

Schemat elektronicznego sterowania
skrzynki biegów 4HP22EH firmy ZF

1- dźwignia wyboru biegów,
2- przełącznik pozycji, 3- przełącznik
programów, 4- zestyk kick-down,
5- czujnik kąta uchylenia przepustnicy,
6- sygnał, 7- sygnał prędkości,
8- wyjściowa prędkość obrotowa,
9- skrzynka biegów, 10- regulator
ciśnienia, 11- zawory
elektromagnetyczne, 12- sygnalizator
usterki, 13- elektroniczne urządzenie
sterujące, 14- zmiana parametrów
pracy silnika



4HP20
ECU

diagnostyka

Komputer 
silnika

prędkość pojazdu

położenie przepustnicy

prędkość turbiny

temperatura oleju

włącznik STOP

selektor programu

włącznik wielofunkcyjny

elektrozawory główne

regulatory ciśnienia

zestaw wskaźników

zespół wentylatorów

siłownik SHIFT-LOCK

siłownik KEY-LOCK

światła cofania

przekaźnik rozrusznika









Schemat bezstopniowej automatycznej skrzyni biegów:

1- wał napędzający, 2- koło słoneczne, 3- sprzęgło biegu
wstecznego, 4- koło pierścieniowe, 5- jarzmo z satelitami,
6- sprzęgło biegu do jazdy w przód, 7- pierwsza para tarcz
stożkowych, 8- druga para tarcz stożkowych, 9- pas
transmisyjny, 10- odbiór mocy do przekładni głównej, 11-
wał pierwszej pary tarcz



Zmiana kierunku obrotów dla biegu wstecznego umożliwia przekładnia planetarna.
Moment obrotowy jest przenoszony za pośrednictwem specjalnego paska lub łańcucha
z jednej pary stożkowych tarczy na drugą.

14,2/250

1- silnik, 2- sprzęgło biegu wstecznego, 3- przekładnia planetarna, 4- stopień pośredni, 5- czujnik prędkości obrotowej, 6- koło
zamachowe z tłumikiem drgań, 7- sprzęgło do jazdy w przód, 8- przekładnia bezstopniowa, 9- łańcuch drabinkowy, 10- pompa oleju, 11-
hydrauliczne urządzenie sterujące, 12- elektroniczne urządzenie sterujące



ELEMENTY PRZENOSZĄCE MOMENT OBROTOWY

Pasek metalowy Van 
Doorne’s Transmissie

Łańcuch drabinkowy 
firmy LuK, stosowany 
w samochodach Audi



Jedna z tarcz stożkowych każdej pary jest przesuwana osiowo za pomocą siłownika 
hydraulicznego.

4.173/308 ziel





DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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