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1 Skrzynia z modułem podwójnego sprzęgła

1 Skrzynia z modułem podwójnego sprzęgła

Początkowo było to sprzęgło mokre, po pięciu latach 
wprowadzono rozwiązanie ze sprzęgłem suchym 
o oznaczeniu 2CT. Od tego czasu technologia ta znalazła 
zastosowanie również wśród innych producentów 
samochodów.

Od chwili skonstruowania klasycznej automatycznej 
skrzyni biegów opartej na konwertowaniu momentu 
obrotowego, największą zaletą była możliwość zmiany 
biegów przy stałym obciążeniu momentem obrotowym.
W porównaniu z manualną skrzynią biegów, skrzynie 
automatyczne wykazują znacznie mniejszy stopień 
sprawności. Z tego powodu od dawna prowadzone były 
próby opracowania skrzyni z podwójnym sprzęgłem. 
Jej celem było zachowanie wysokiej sprawności przy 
automatyce zmiany biegów.

Francuski konstruktor Adolphe Kegresse wraz 
profesorem Rudolfem Franke z Darmstadt, opatentowali 
w 1939 pierwszy typ przekładni z podwójnym sprzęgłem. 
Jednak minęło dobre ćwierć wieku, zanim ta idea weszła 
do powszechnego użytku.

Przede wszystkim Porsche od 1968 roku opracowywało 
zastosowanie technologii podwójnego sprzęgła do 
sportów wyścigowych, co miało gwarantować lepsze 
parametry przy maksymalnych przyspieszeniach. Zmiana 
biegów mogła następować znacznie 
szybciej i bez strat przy pełnym 
momencie obrotowym. 
Przyspieszenia 
pojazdów po 
dziś dzień są 
imponujące.

Przez wiele lat 
technologia 
podwójnego 
sprzęgła była 
stosowana 
tylko w 
samochodach 
sportowych i 
dopiero w latach 
90 rozpoczęto 
prace mające na 
celu zastosowanie 
tego rozwiązania w 
samochodach osobowych.
Zalety tego rozwiązania dotyczące 
parametrów technicznych, stopnia zużycia paliwa oraz 
restrykcyjne przepisy europejskie dotyczące redukcji 
emisji CO2, doprowadziły do przyspieszenia prac 
nad rozwojem tej technologii. Koncern Volkswagen 
zaprezentował na jesieni 2002 roku pierwsze pojazdy 
gotowe do seryjnej produkcji wyposażone w podwójne 
sprzęgło.
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Co to jest podwójne sprzęgło?
Podwójne sprzęgło składa się z dwóch niezależnych 
przekładni zmontowanych w jednej obudowie. Każda 
z przekładni funkcjonuje jak klasyczna skrzynia 
manualna, z niezależnym sprzęgłem. Sprzęgła mogą, 
w zależności od momentu obrotowego i obszaru 
zabudowy silnika, być typu mokrego lub suchego.

Podczas jazdy wszystkie procesy mechanizmu zmiany 
biegów są regulowane automatycznie. Jednostka 
sterująca przekazuje polecenia poprzez mechanizm 
elektrohydrauliczny albo elektromechaniczny, który 
umożliwia zmianę sprzęgieł. Praca układu jest 
precyzyjnie określona. Podczas jazdy jedno sprzęgło 
jest zawsze załączone, a tym samym jedna z przekładni 
przenosi moment obrotowy. Bieg w drugiej przekładni 
jest już wybrany preselekcyjnie, ponieważ sprzęgło 
dla tej przekładni jest jeszcze rozłączone. Przy zmianie 
biegów jedno sprzęgło rozłącza się i jednocześnie 
załącza to drugie. Zmiana biegów następuje 
naprzemiennie w ciągu kilku milisekund. Dla kierowcy 
oznacza to między innymi większy komfort jazdy z uwagi 
na ledwo zauważalne przerwy w przekazywaniu mocy 
podczas przyspieszania.

Niniejsza broszura jest poświęcona wyłącznie 
podwójnemu sprzęgłu suchemu firmy LuK

Poniżej jeszcze raz przegląd wszystkich zalet 
układu podwójnego sprzęgła:

• Łączy komfort automatycznych skrzyń biegów 
i elastyczność mechanicznych skrzyń biegów

• Ma wysoki współczynnik sprawności 

• Nie ma szarpnięć przy zmianie biegów dzięki 
przełączeniom dwupoziomowym

• Mniejsze zużycie paliwa

• Zmniejszenie emisji CO₂ 
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2 Budowa i zasada działania układu podwójnego suchego sprzęgła – Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Układ podwójnego sprzęgła składa się z trzech głównych 
elementów: dwumasowego koła zamachowego (DKZ), 
modułu podwójnego sprzęgła i układu zasprzęglającego. 
Sterowaniem zajmuje się układ mechatroniki, w którym 
znajdują się : sterownik skrzyni biegów, czujniki 
oraz elektrohydrauliczna jednostka sterująca wraz 
z siłownikami. 

Przekładnia 2

1 Dwumasowe koło zamachowe
2 Moduł podwójnego sprzęgła
3 Układ zasprzęglajacy

1 Wał korbowy
2 Moduł podwójnego sprzęgła
3 Wałek wejściowy przekładni 1
4 Wałek wejściowy przekładni 2
5 Wał zdawczy 1
6 Wał zdawczy 2
7 Wał zdawczy 3 (Bieg wsteczny)

2 Budowa i zasada działania układu podwójnego suchego sprzęgła – 
Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

W trybie jazdy układ mechatroniki wykorzystuje m.in. 
poniższe informacje:

• Liczba obrotów na wejściu przekładni
• Liczba obrotów obydwu wałków wejściowych 

przekładni
• Liczba obrotów koła i prędkość jazdy
• Pozycja dźwigni zmiany biegów
• Pozycja pedału gazu (przyspieszenie lub 

spowolnienie)

W zależności od tych danych układ mechatroniki oblicza, 
jaki bieg ma zostać włączony i ustawia ten bieg przy 
użyciu wybieraka skrzyni biegów i widełek zmiany 
biegów. W celu rozłączania i załączania sprzęgieł steruje 
się dwoma siłownikami sterującymi, z których każdy 
uruchamia jedną dźwignię włączającą. 

System podwójnego sprzęgła posiada dwa sprzęgła 
które są rozłączone, gdy silnik jest wyłączony lub 
pracuje na biegu jałowym, a załączają się dopiero po 
uruchomieniu dźwigni włączającej. Podczas jazdy 
jedno sprzęgło jest zawsze załączone, a tym samym 
jedna z przekładni przenosi moment obrotowy. Bieg 
w drugiej przekładni jest już wybrany preselekcyjnie, 
ponieważ sprzęgło dla tej przekładni jest jeszcze 
rozłączone. Przy zmianie biegów jedno sprzęgło rozłącza 
się i jednocześnie załącza się to drugie. Przeniesienie 
momentu przebiega teraz przez wcześniej włożony 
bieg. Dzięki temu przełączanie biegów jest możliwe bez 
szarpnięć.

Schemat skrzyni biegów

Przekładnia 1
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Sprzęgło K1
Sprzęgło K1 obsługuje biegi 1, 3, 5 i 7.

Sprzęgło K2
Sprzęgło K2 obsługuje biegi 2, 4, 6 oraz bieg wsteczny.

Biegi 1, 3, 5 i 7 są przełączane przez sprzęgło K1, 
moment obrotowy wprowadzany jest do przekładni 
przez wał pełny (wałek sprzęgłowy wewnętrzny). Do 
przełączania biegów 2, 4 i 6 oraz biegu wstecznego 
służy sprzęgło K2, moment obrotowy wprowadzany 
jest do przekładni przez wał drążony (walek sprzęgłowy 
zewnętrzny).

W 7-biegowej skrzyni biegów każda z przekładni pod 
względem funkcjonalnym jest zbudowana tak, jak 
w mechanicznej skrzyni biegów. Do każdej przekładni 
jest przypisane jedno sprzęgło. Sprzęgła przekazują 
moment obrotowy na oddzielne wałki sprzęgłowe. Wałek 
pełny osadzony w drążonym.

Informacje podstawowe

2.1 Moduł podwójnego sprzęgła
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1 Docisk dla sprzęgła K1
2 Tarcza sprzęgła K1
3 Płyta centralna 
4 Tarcza sprzęgła K2
5 Docisk sprzęgła K2

6 Sprężyna talerzowa z samoregulacją sprzęgła K2
7 Korpus z samoregulacją sprzęgła K1
8 Sprężyna talerzowa sprzęgła K1
9 Ściąg
10 Pierścień ograniczający

321 4 5 6 7 8 9 10

Docisk sprzęgła i tarcza K1 oraz docisk sprzęgła i tarcza 
K2 zamontowane są po obu stronach płyty centralnej.

Płyta centralna z dwoma powierzchniami ciernymi jest 
głównym elementem sprzęgła. Zamontowana jest na 
wale drążonym (zewnętrzny wałek sprzęgłowy). 

1 Wał korbowy
2 Dwumasowe koło zamachowe
3 Płyta centralna 
4 Łożysko podporowe
5 Docisk sprzęgła K1
6 Tarcza sprzęgła K1
7 Docisk sprzęgła K2
8 Tarcza sprzęgła K2
9 Łożysko oporowe sprzęgła K2
10 Łożysko oporowe sprzęgła K1
11 Wałek wejściowy przekładni 1 (wał pełny)
12 Wałek wejściowy przekładni 2 (wał pusty)
13 Ściąg
14 Sprężyna talerzowa sprzęgła K2
15 Sprężyna talerzowa sprzęgła K1

13
14

10
9

15

7
8

3

5

2

4
6

11
12

1

Budowa

2 Budowa i zasada działania układu podwójnego suchego sprzęgła – Audi, Seat, Škoda, Volkswagen
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Jeśli jest potrzeba włączenia biegu 2, 4, 6 lub 
wstecznego, układ mechatroniki wyłącza dużą dźwignię 
włączającą, co powoduje, że rozłącza się sprzęgło K1. 
W tym samym czasie układ mechatroniki przy pomocy 
siłownika uruchamia małą dźwignię włączającą. Sprzęgło 
K2 załącza się, a moment obrotowy przenoszony jest na 
zewnętrzny wałek sprzęgłowy.

Jeżeli jazda pojazdem ma się odbywać na biegu 1, 3, 5 lub 
7, układ mechatroniki przy pomocy siłownika uruchamia 
większą dźwignię włączającą. Powoduje to załączenie 
sprzęgła K1, a moment obrotowy przekazywany jest z 
silnika na zewnętrzny wałek sprzęgłowy. Jeśli w czasie 
jazdy ma być włączony bieg „nieparzysty“, układ 
mechatroniki włącza wyższy lub niższy bieg. Ten bieg 
„czeka“, aż zamknie się sprzęgło K2. 

Zasada działania

• Siła nacisku większej dżwigni sprzęgła K1 jest 
przenoszona na sprężynę talerzową przez łożysko 
oporowe, a ta na zewnętrzną dźwignię talerzową 
(ściąg) który zamienia siłę pchającą na siłę ciągnioną 
dosuwając docisk sprzęgła K1.

• Docisk sprzęgła K1 przesuwa się w kierunku płyty 
centralnej i załącza sprzęgło K1.

• Mniejsza dźwignia sprzęgła K2 przesuwa docisk 
w kierunku tarczy sprzęgłowej i płyty centralnej 
załączając sprzęgło K2.



10

2.2 Układ zasprzęglający

1 Tuleja prowadząca do łożyska oporowego sprzęgła K1
2 Duża dźwignia włączająca 
3 Łożysko oporowe sprzęgła K1
4 Podkładka regulacyjna łożyska oporowego K1

1 2 3 4 5 6 7

5 Mała dźwignia włączająca z tuleją prowadzącą do sprzęgła K2
6 Podkładka regulacyjna łożyska oporowego K2 
7 Łożysko oporowe sprzęgła K2

Obydwa systemy różnią się pod względem wyglądu 
i technologii. Dlatego też, gdy dokonujemy naprawy 
konieczna jest wymiana całego układu zasprzęglającego. 
Datę instalacji skrzyni można odczytać w celu 
określenia, który z dwóch systemów zasprzęglania 
został w danym pojeździe zamontowany. Data znajduje 
się w pobliżu osłony blokady parkingowej lub w okolicy 
mechatroniki.

Dwa różne systemy zasprzęglające stosowane są 
w pojazdach Audi, Seat, Skoda i Volkswagen.
Układ pierwszej generacji był używany w skrzyniach 
wyprodukowanych do maja 2011 roku natomiast 
w produkowanych od czerwca 2011 roku stosowany jest 
układ drugiej generacji.

Układ zasprzęglajacy 1. generacji *

* Dźwignia włączająca kuta z metalu - skrzynia produkowana do maja 2011.

1 Tuleja prowadząca do łożyska oporowego sprzęgła K1
2 Duża dźwignia włączająca 
3 Łożysko oporowe sprzęgła K1
4 Pierścień stożkowy łożyska oporowego K1

1 2 3 4 5 6 7

5 Mała dźwignia włączająca z tuleją prowadzącą do sprzęgła K2
6 Podkładka regulacyjna łożyska oporowego K2 
7 Łożysko oporowe sprzęgła K2

Układ zasprzęglajacy 2. generacji *

* Dźwignia włączająca wykonana z blachy stalowej - skrzynia produkowana od czerwca 2011 roku.

Budowa

Obydwie dźwignie oparte są na wymiennej podporze 
wykonanej z tworzywa sztucznego. W celu dopasowania 
tolerancji osiowej stosuje się podkładki regulacyjne pod 
oba łożyska oporowe.

W pierwszej generacji dźwignie włączające są kute 
i można je rozpoznać po szorstkiej powierzchni.

Dźwignia K1 oparta jest na niewymiennej podporze 
natomiast podpora dźwigni K2 podlega każdorazowej 
wymianie w przypadku naprawy sprzęgła. Kolejną 
zmianą jest łożysko zasprzęglające K1 zakończone 
zagłębieniem. W związku z powyższym odpadają 
podkładki regulacyjne, w miejsce których zastosowano 
pierścienie stożkowe.

W drugiej generacji dźwignia włączająca wykonana 
została z blachy stalowej o gładkiej powierzchni.

2 Budowa i zasada działania układu podwójnego suchego sprzęgła – Audi, Seat, Škoda, Volkswagen
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Zasada działania

W standardowych sprzęgłach jednotarczowych w stanie 
spoczynku docisk znajduje się w pozycji zaciśniętej. 
Otwarcie docisku następuje przez naciśnięcie pedału 
sprzęgła, powodując zatrzymanie przekazywania 
momentu obrotowego. 

Ten proces zachodzi przy współudziale układu 
zasprzęglajacego.W sprzęgłach typu 2CT w stanie 
spoczynku dociski są otwarte. Ich zamknięcie następuje 
przez naciśnięcie na dźwignie. W związku z tym mówimy 
o systemie zasprzęglającym. 

Mechatronika oddziaływuje za pomocą siłowników na 
dźwignie i łożyska zasprzęglające. Z kolei dźwignie 
podparte z jednej strony przenoszą tą siłę poprzez 
łożyska na dźwignie talerzowe. W ten sposób 
następuje zamknięcie odpowiedniego sprzęgła. Dzięki 
zintegrowaniu systemu samoregulacji, zużywanie 
okładzin tarczy będzie automatycznie kompensowane.
W ten sposób skok siłowników mechatroniki będzie stały 
przez cały okres eksploatacji.
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3 Budowa i zasada działania układu podwójnego suchego sprzęgła – Renault

Układ podwójnego sprzęgła w samochodach marki 
Renault składa się z trzech głównych elementów: 
dwumasowego koła zamachowego (DKZ), modułu 
podwójnego sprzęgła i układu zasprzęglającego. 
Sterowaniem zajmuje się sterownik skrzyni biegów, który 
kontroluje dwa silniki nastawcze do zmiany biegów oraz 
dwa silniki nastawcze do zasprzęglania sprzęgieł K1 i K2.

Przekładnia 2

1 Dwumasowe koło zamachowe
2 Moduł podwójnego sprzęgła
3 Tuleja prowadząca z łożyskiem oporowym
4 Dzwignie włączające z silnikami nastawczymi

1 Wał korbowy
2 Moduł podwójnego sprzęgła
3 Wałek wejściowy przekładni 1
4 Wałek wejściowy przekładni 2
5 Wał zdawczy 1
6 Wał zdawczy 2
7 Wał zdawczy 3 (Bieg wsteczny)

3 Budowa i zasada działania układu podwójnego suchego sprzęgła – 
Renault

W trybie jazdy sterownik skrzyni biegów wykorzystuje 
m.in. poniższe informacje:

• Liczba obrotów na wejściu przekładni
• Prędkość jazdy
• Pozycja dźwigni zmiany biegów
• Pozycja pedału gazu (przyspieszenie lub 

spowolnienie)
• Pozycja pedału hamulca

W zależności od tych danych sterownik, wie jaki bieg ma 
zostać włączony i ustawia ten bieg przy użyciu wybieraka 
skrzyni biegów i widełek zmiany biegów. W celu 
rozłączania i załączania sprzęgieł steruje się dwoma 
silnikami nastawyczymi, z których każdy uruchamia 
jedną dźwignię włączającą. 

System podwójnego sprzęgła posiada dwa sprzęgła które 
są rozłączone, gdy silnik jest wyłączony lub pracuje na 
biegu jałowym, a załączają się dopiero po uruchomieniu 
dźwigni włączającej. Podczas jazdy jedno sprzęgło jest 
zawsze załączone, a tym samym jedna z przekładni 
przenosi moment obrotowy. Bieg w drugiej przekładni 
jest już wybrany preselekcyjnie, ponieważ sprzęgło dla tej 
przekładni jest jeszcze rozłączone. Przy zmianie biegów 
jedno sprzęgło rozłącza się i jednocześnie załącza się 
to drugie. Przeniesienie momentu przebiega teraz przez 
wcześniej włożony bieg. Dzięki temu przełączanie biegów 
jest możliwe bez szarpnięć.

Przekładnia 1
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Schemat skrzyni biegów
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Sprzęgło K1
Sprzęgło K1 obsługuje biegi 1, 3, 5.

Sprzęgło K2
Sprzęgło K2 obsługuje biegi 2, 4, 6 oraz bieg wsteczny.

Biegi 1,3 oraz 5 są zasprzęglane przez sprzęgło K1 
i moment obrotowy jest przenoszony na wewnętrzny 
wałek sprzęgłowy. Biegi 2,4,6 oraz bieg wsteczny są 
zasprzęglane przez sprzęgło K2 i moment obrotowy jest 
przenoszony przez zewnętrzny wałek sprzęgłowy.

Każda z przekładni w dwusprzęgłowej skrzyni 
biegów montowanej w samochodach Renault jest 
zaprojektowana jak skrzynia manualna. Każde sprzęgło 
jest odpowiedzialne za jedną z przekładni. Oba sprzęgła 
zlokalizowane są zewnętrzym drążonym i wewnętrznym 
pełnym wałku sprzęgłowym.

Informacje podstawowe

3.1 Moduł podwójnego sprzęgła

46
2

R

135

46
2

R

135
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1 Docisk dla sprzęgła K1
2 Tarcza sprzęgła K1
3 Płyta centralna 
4 Tarcza sprzęgła K2
5 Docisk sprzęgła K2

6 Sprężyna talerzowa z samoregulacją sprzęgła K2 i blokadą 
transporotwą

7 Korpus z samoregulacją sprzęgła K1 i blokadą transportową
8 Sprężyna talerzowa sprzęgła K1
9 Ściąg

321 4 5 6 7 8 9

sprzęgła i tarcza K1 oraz docisk sprzęgła i tarcza K2 
zamontowane są po obu stronach płyty centralnej.

Płyta centralna z dwoma powierzchniami ciernymi jest 
głównym elementem sprzęgła. Zamontowana jest na 
wale drążonym (zewnętrzny wałek sprzęgłowy). Docisk 

1 Wał korbowy
2 Dwumasowe koło zamachowe
3 Płyta centralna 
4 Łożysko podporowe
5 Docisk sprzęgła K1
6 Tarcza sprzęgła K1
7 Docisk sprzęgła K2
8 Tarcza sprzęgła K2

10

9

7

8

3

5

2

4

6

Budowa

3 Budowa i zasada działania układu podwójnego suchego sprzęgła – Renault

9 Łożysko oporowe sprzęgła K1
10 Łożysko oporowe sprzęgła K2
11 Ściąg
12 Wałek wejściowy przekładni 1 (wał pełny)
13 Wałek wejściowy przekładni 2 (wał pusty)
14 Sprężyna talerzowa sprzęgła K2
15 Sprężyna talerzowa sprzęgła K1

1

11

15
14

1312
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Jazda na biegach 2, 4 lub 6 lub biegu wstecznym odbywa 
się dzięki silnikowi nastawczemu sprzęgła K2, który 
wąską dźwignią zasprzęglającą naciska na wewnętrzną 
sprężynę talerzową, powodując przesunięcie docisku 
i tarczy sprzęłowej K2 do płyty centralnej. Następuje 
przeniesienie momentu obrotowego z silnika na 
zewnętrzny wałek sprzęgłowy. W tym samym czasie 
sprzęgło K1 zostaje otwarte.

Podczas jazdy na biegu 1, 3 lub 5, aktywny jest 
silnik nastawczy dla sprzęgła K1. Szeroka dźwignia 
zasprzęglająca wraz z dużym łożyskiem oporowym, 
przesuwa się w kierunku płyty centralnej. Zewnętrzna 
sprężyna talerzowa przenosi ten ruch na ściąg, który 
sciąga docisk sprzęgła K1 co powoduje zasprzęglenie 
tarczy sprzęgła K1. To powoduje przekazanie momentu 
obrotowego silnika na wewnętrzny wałek sprzęgłowy.

Zasada działania
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1 Łożysko oporowe sprzęgła K1
2 Łożysko oporowe sprzęgła K2
3 Tuleja prowadząca 
4 Dzwignia włączająca ze sprężyną zwrotną sprzęgła K1
5 Dzwignia włączająca ze sprężyną zwrotną sprzęgła K2
6 Silnik nastawczy K1
7 Silnik nastawczy K2

System zasprzęglający jest sterowany elektronicznie 
i zawiera dwa łożyska oporowe dla sprzęgła K1 oraz 
K2 [1 oraz 2], tuleję prowadzącą [3] i dwie dźwignie 
włączające [4 oraz 5]. Te wszystkie elementy znajdują 
się w obudowie sprzęgła połączonej z obudową skrzyni 
biegów. Silniki nastawcze [6 oraz 7] są zamontowane 
na zewnętrznej części obudowy sprzęgła. Połączone są 
z dzwigniami włączającymi za pomocą wieloklina. Oba 
pracują identycznie tylko dzwignie włączające różnią się 
między sobą.

W standardowych sprzęgłach jednotarczowych w stanie 
spoczynku docisk znajduje się w pozycji zaciśniętej. 
Otwarcie docisku następuje przez naciśnięcie pedału 
sprzęgła, powodując zatrzymanie przekazywania 
momentu obrotowego. Ten proces zachodzi przy 
współudziale układu zasprzęglajacego. 

 W module podwójnego sprzęgła w stanie spoczynku 
dociski są otwarte. Ich zamknięcie następuje przez 
naciśnięcie na dźwignie. W związku z tym mówimy 
o systemie zasprzęglającym. 

3.2 Układ zasprzęglający

Budowa układu zasprzęglania. 

3 Budowa i zasada działania układu podwójnego suchego sprzęgła – Renault

6

4

1

2 3

7

5
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zwrotnej i dźwignie włączające są parowane podczas 
produkcji (regulacja nacisku sprężyny dla każdej 
dźwigni). Identyfikacja następuje przy użyciu 4 
cyfrowego numeru umieszczonego na sprężynie 
zwrotnej i dźwigni włączającej.

1 Śruba z ogranicznikiem
2 Tuleja oporowa
3 Sprężyna
4 Nakrętka
5 Zabezpieczenie

5

4

3

2

1

Budowa dzwigni zasprzęglającej

Sprężyna zwrotna jest elementem wspomagającym 
proces zasprzęgłania podczas pracy silnika 
nastawczego. Tuleja oporowa [2] i sprężyna [3] tworzą 
pojedyńczy element. Śruba z ogranicznikiem [1] określa 
maksymalny ruch tulei oporowej. Nakrętka służy jako 
wspornik sprężyny oraz regulacja siły nacisku sprężyny 
przy montażu elementu podczas produkcji.

Dżwignia włączająca i tuleja oporowa sprężyny zwrotnej 
mają zaprojektowany kształt fali w miejscu pracy obu 
elementów. Taki kształt wspomaga właściwą pracę 
dźwigni jak również zmiejsza tarcie między elementami 
podczas pracy.

W momencie rozpoczęcia procesu zasprzęglania 
sprężyna zostaje ściśnięta przez tuleję oporową. 
Energia zgromadzona z powodu ściśnięcia sprężyny 
wykorzystana zostaje w końcowej fazie zasprzęglenia. 
Dla właściwej pracy systemu zasprzęglania sprężyny 

1 Płyta bazowa
2 Wrzeciono
3 Prowadnica rolki
4 Nakrętka baryłkowa

5 Rolka podporowa dźwigni
6 Dźwignia włączająca
7 Sprężyna zwrotna
8 Silnik nastawczy 

Budowa i zasada działania sprężyny zwrotnej

8

1

6

5

4

7
2

3

Dzwignia zasprzęglająca składa się z płyty bazowej, 
wrzeciona z nakrętką baryłkową, dzwigni włączającej 
oraz sprężyn zwrotnych.
Płyta bazowa służy do zamocowania dźwigni 
zasprzęglającej do obudowy skrzyni oraz jest bieżnią 

dla rolek. Dźwignia włączająca posiada dwie sprężyny 
zwrotne służące jako mocowanie do płyty bazowej oraz 
system wspomagający zasprzęglanie podczas pracy 
silnika nastawczego. 
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3 Budowa i zasada działania układu podwójnego suchego sprzęgła – Renault

Dalsze przesuwanie rolki podporowej powoduje jeszcze 
większe ściskanie sprężyny do momentu w którym 
punkt podparcia dżwigni włączającej (kąt pracy dźwigni) 
zmienia się i sprężyna zwrotna rozpręża się oddając 
energię co powoduje pełne zasprzęglenie.

Wykorzystanie zasady dźwigni w procesie zasprzęglania 
powoduje że silniki nastawcze obciążone są stałym 
momentem. Takie rozwiązanie powoduje zmniejszone 
zapotrzebowanie na energię elektryczną i jego 
uniwersalność do zastosowania w wielu pojazdach. 
System ten jest również idealnym rozwiązaniem dla 
samochodów hybrydowych.

Silnik nastawczy obracając wrzeciono zmienia położenie 
rolki podporowej wraz z prowadnicą co powoduje 
zmianę miejsca podparcia dźwigni i rozpoczyna proces 
zasprzęglania.

Przesunięcie rolki podporowej w kierunku wałków 
sprzęgłowych rozpoczynając proces zasprzęglania 
powoduje również ściśnięcie sprężyn zwrotnych 
z powodu zmiany kąta nachylenia dżwigni włączającej 
(sprężyna gromadzi energię w procesie ściskania)

W procesie zasprzęglania (przesunięcie rolki 
podporowej) zaczyna zwiększać się siła przyłożona 
na sprężynę talerzową poprzez łożysko oporowe 
jednak jest jeszcze niedostateczna aby wykonać pełne 
zasprzęglenie.

Schemat

Zasada działania

Siła wstępnego napięcia sprężny zwrotnej [FSprężyny] i 
przełożenie dźwigni [x/(L – x)] wynikają ze skoku rolki 
podporowej i określają siłę zasprzęglającą potrzebną do 
pokonania oporu sprężyny talerzowej [FSprzęgła]. 

Do pełnego zasprzęglenia rolka podporowa musi 
przesunąć się do skrajnej pozycji [POZ.max]. 

Siła przesunięcia rolki podporowej [FRolki] jest sumą 
siły zasprzęgającej [FSprzęgła] oraz siły sprężyny zwrotnej 
[FSprężyny], pomnożonej przez kąt nachylenia dźwigni 
załączającej.

POZ.min

FSprężyny

FSprzęgła

POZ.max

Skok załączenia sprzęgła

FRolki

FSprężyny

FSprzęgła

FSprzęgła = FSprężyny ∙
x

L – x

FRolki = (FSprzęgła+ FSprężyny) ∙ 
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Awaryjne rozłączenie sprzęgieł
System zasprzęglający jest aktywny, w odróżnieniu 
od skrzyń sterowanych manualnie, w chwili awarii 
jednostki sterującej sprzęgło mogłoby pozostać w stanie 
załączenia. 

Silnik nastawczy włączony Silnik nastawczy wyłączony

System jest jednak tak zbudowany, że w momencie 
braku zasilania silnika nastawczego, sprężyna talerzowa 
sprzęgła spowoduje cofnięcie wrzeciona do punktu 
początkowego co automatycznie rozłączy sprzęgło. 
Zatem podczas awarii samochód jest mobilny pomimo 
załączonego biegu.

MSilnika

FWrzeciona

FSprężyny

FSprzęgła FSprzęgła

FSprężyny

a
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1 2 3

4 Budowa i zasada działania układu podwójnego suchego sprzęgła – Ford 

Układ podwójnego sprzęgła w samochodach marki 
Ford składa się z trzech głównych elementów: koła 
zamachowego (DKZ), modułu podwójnego sprzęgła 
i układu zasprzęglającego. Sterowaniem zajmuje 
się sterownik skrzyni biegów, który kontroluje dwa 
silniki nastawcze. Ustawienie dźwigni włączających 
przy pomocy silników powoduje zasprzęglenie lub 
rozsprzęglenie sprzęgła.

Przekładnia 2

1 Koło zamachowe
2 Moduł podwójnego sprzęgła
3 Tuleja prowadząca z łożyskiem oporowym
4 Dzwignie włączające z silnikami nastawczymi

1 Wał korbowy
2 Moduł podwójnego sprzęgła
3 Wałek wejściowy przekładni 1
4 Wałek wejściowy przekładni 2
5 Wał zdawczy 1
6 Wał zdawczy 2
7 Wał zdawczy 3 (Bieg wsteczny)

4 Budowa i zasada działania układu podwójnego suchego sprzęgła – 
Ford 1.6 oraz 2.0

W trybie jazdy sterownik skrzyni biegów wykorzystuje 
m.in. poniższe informacje:
• Liczba obrotów na wejściu przekładni
• Prędkość jazdy
• Pozycja dźwigni zmiany biegów
• Pozycja pedału gazu (przyspieszenie lub 

spowolnienie)
• Pozycja pedału hamulca
• Pozycja przepustnicy
• Prędkość i moment obrotowy silnika 
• Temperatura silnika i temperatura zewnętrzna
• Kąt skrętu kierownicy

W zależności od tych danych sterownik wie, jaki bieg ma 
zostać włączony i ustawia ten bieg przy użyciu wybieraka 
skrzyni biegów i widełek zmiany biegów. W celu 
rozłączania i załączania sprzęgieł steruje się dwoma 
silnikami nastawyczymi, z których każdy uruchamia 
jedną dźwignię włączającą. 

System podwójnego sprzęgła posiada dwa sprzęgła które 
są rozłączone, gdy silnik jest wyłączony lub pracuje na 
biegu jałowym, a załączają się dopiero po uruchomieniu 
dźwigni włączającej. Podczas jazdy jedno sprzęgło jest 
zawsze załączone, a tym samym jedna z przekładni 
przenosi moment obrotowy. Bieg w drugiej przekładni 
jest już wybrany preselekcyjnie, ponieważ sprzęgło dla tej 
przekładni jest jeszcze rozłączone. Przy zmianie biegów 
jedno sprzęgło rozłącza się i jednocześnie załącza się 
to drugie. Przeniesienie momentu przebiega teraz przez 
wcześniej włożony bieg. Dzięki temu przełączanie biegów 
jest możliwe bez szarpnięć.

Schemat skrzyni biegów

Przekładnia 1

7

46

2 1

5

3

6 4
2

135

R

44
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Biegi 1,3 oraz 5 są zasprzęglane przez sprzęgło K1 
i moment obrotowy jest przenoszony na wewnętrzny 
wałek sprzęgłowy. Biegi 2,4,6 oraz bieg wsteczny są 
zasprzęglane przez sprzęgło K2 i moment obrotowy jest 
przenoszony przez zewnętrzny wałek sprzęgłowy.

Każda z przekładni w dwusprzęgłowej skrzyni biegów 
montowanej w samochodach Ford jest zaprojektowana 
jak skrzynia manualna. Każde sprzęgło jest 
odpowiedzialne za jedną z przekładni. Oba sprzęgła 
zlokalizowane są zewnętrzym drążonym i wewnętrznym 
pełnym wałku sprzęgłowym.

46
2

R

135

46
2

R

135

Sprzęgło K1
Sprzęgło K1 obsługuje biegi 1, 3, 5.

Sprzęgło K2
Sprzęgło K2 obsługuje biegi 2, 4, 6 oraz bieg wsteczny.

Informacje podstawowe

4.1 Moduł podwójnego sprzęgła
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1 Koło zamachowe
2 Obudwa modułu sprzęgła ze sprężynami listkowymi
3 Docisk dla sprzęgła K1
4 Tarcza sprzęgła K1
5 Pierścień oporowy
6 Pierścień ślizgowy
7 Łożysko podporowe modułu sprzęgła

8 Pierścień zabezpieczający
9 Płyta centralna
10 Tarcza sprzęgła K2
11 Korpus z samoregulacją sprzęgła K2
12 Pierścień samoregulacji sprzęgła K1
13 Sprężyna talerzowa sprzęgła K1
14 Ściąg

Tarcza sprzęgłowa z tłumikiem skrętnym oraz docisk 
z samoregulacją zamontowane są po obu stronach płyty 
centralnej. Obudowa sprzęgła znajduje się od strony 
koła zamachowego. Dzięki obudowie modułu sprzęgła 
ze sprężynami listkowymi zostało wykonane elastyczne 
połączenie z kołem zamachowym.

Płyta centralna z dwoma powierzchniami ciernymi 
jest głównym elementem sprzęgła. Zamontowana jest 
na wale drążonym (zewnętrzny wałek sprzęgłowy) 
przy użuciu łożyska podporowego zabezpieczonego 
pierścieniem. Pierscień ślizgowy oraz pierścień oporowy 
tworzą razem kompensator przesunięcia.

1 Otwór montażowy 
2 Tłumik skrętny
3 Obudowa sprzęgła
4 Koło zamachowe

1

Budowa

4 Budowa i zasada działania układu podwójnego suchego sprzęgła – Ford 

321 4 9 10 11 13 145 6 7 8 12

Kompensacja luzu

beznynowe silniki wolnossące o pojemności 1,6 oraz 
2,0 L montowane w samochodach marki Ford generują 
mniej wibracji.
Aby skompensować przesunięcia moduł podwójnego 
sprzęgła jest wyposażony w dodatkowe funkcje: 
pierścień ślizgowy i pierścień oporowy tworzą 
kompensator przesunięcia poprzecznego.
Obudowa sprzęgła wraz ze sprężynami listkowymi tworzy 
kompensator przesunięcia osiowego oraz kątowego.

W tym rozwiązaniu występuje specjalne połączenie 
modułu sprzęgła z kołem zamachowym. We 
wcześniejszych modułąch podwójnego sprzęgła 
połączenie sprzęgło - silnik było wykonane przy 
użyciu dwumasowego koła zamachowego. W tym 
przypadku połączenie wewnętrznych elementów 
modułu podwójnego sprzęgła spowodowało powstanie 
kompensatora luzu który eliminuje przesunięcie osiowe, 
poprzeczne oraz kątowe. W tym wypadku można było 
użyć konwencjonalne koło zamachowe ponieważ 

2

3

4
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Przesunięcie poprzeczne
Części silników i skrzyń biegów produkowane są z 
określoną tolerancją co pozwala na poprawną pracę 
podczas eksploatacji. Gdy silnik zostanie połączony 
ze skrzynią biegów zastosowane tolerancje mogą 
spowodować że wał korbowy silnika znajduję się 
na innej wysokości niż wałek sprzęgłowy w skrzyni 
biegów. Przesunięcie poprzeczne może spowodować 
hałas podczas pracy lub nadmierne zużycie wałka 
sprzęgłowego jeśli wałek nie posiada łożyska 
podporowego w kole zamachowym.

Kompensator luzu poprzecznego zbudowany jest 
z łożyska ślizgowego, które umożliwia poprzeczne 
przemieszczanie się modułu sprzęgła względem wałka 
sprzęgłowego co powoduje wyeliminowanie problemu 
z poprzecznym przesunięciem. 

Przesunięcie osiowe
Wał korbowy podlega deformacji w momencie zapłonu w 
cylindrach silnika. Gdy zapłon występuje wał zaczyna się 
odkształcać w zależności od częstotliwości zapłonu.
To powoduje powstanie przesunięcia osiowego które 
wpływa na powstanie wibracji koła zamachowego. 
Takie wibracje nie mogą być przenoszone na moduł 
podwójnego sprzęgła ponieważ miały by duży wpływ na 
komfort jazdy.

Przesunięcie kątowe
Przesunięcie kątowe może być również wynikiem 
tolerancji produkowanych części. W takim wypadku 
oś obrotu wału korbowego oraz wałka sprzęgłowego 
mogą być umieszczone pod różnym kątem co będzie 
powodowało uszkodzenie tarczy sprzęgłowej.

Do kompensacji przesunięcia osiowego i kątowego 
które mogą powodować nadmierne zużycie elementów, 
konstrukcja obudowy modułu sprzęgła ze sprężynami 
listkowymi pozwala na swobodne przemieszczanie 
się wewnętrzych elementów tj. płyta centralna i tarcze 
sprzęgłowe względem obudowy. Takie rozwiązanie 
powoduje wyeliminowanie przesunięcia kątowego.

Informacja:
Jeśli moduł podwójnego sprzęgła jest demontowany, łożysko ślizgowe oraz łożysko podporowe są ze 
sobą złączone. Dzieje się tak z powodu specjalnej konstrukcji i nie jest defektem.

a
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1 Wał korbowy
2 Koło zamachowe
3 Płyta centralna 
4 Łożysko podporowe
5 Docisk sprzęgła K1
6 Tarcza sprzęgła K1
7 Docisk sprzęgła K2
8 Tarcza sprzęgła K2

Budowa

9 Łożysko oporowe sprzęgła K1
10 Łożysko oporowe sprzęgła K2
11 Ściąg
12 Wałek wejściowy przekładni 1 (wał pełny)
13 Wałek wejściowy przekładni 2 (wał pusty)
14 Sprężyna talerzowa sprzęgła K2
15 Sprężyna talerzowa sprzęgła K1

10

9

7

8

3

5

2

4
6

1

11

15

14

13
12

4 Budowa i zasada działania układu podwójnego suchego sprzęgła – Ford 
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Jazda na biegach 2, 4 lub 6 lub biegu wstecznym odbywa 
się dzięki silnikowi nastawczemu sprzęgła K2, który 
wąską dźwignią zasprzęglającą naciska na wewnętrzną 
sprężynę talerzową, powodując przesunięcie docisku 
i tarczy sprzęgłowej K2 do płyty centralnej. Następuje 
przeniesienie momentu obrotowego z silnika na 
zewnętrzny wałek sprzęgłowy. W tym samym czasie 
sprzęgło K1 zostaje otwarte.

Podczas jazdy na biegu 1, 3 lub 5, aktywny jest 
silnik nastawczy dla sprzęgła K1. Szeroka dźwignia 
zasprzęglająca wraz z dużym łożyskiem oporowym, 
przesuwa się w kierunku płyty centralnej. Zewnętrzna 
sprężyna talerzowa przenosi ten ruch na ściąg, który 
sciąga docisk sprzęgła K1 co powoduje zasprzęglenie 
tarczy sprzęgła K1. To powoduje przekazanie momentu 
obrotowego silnika na wewnętrzny wałek sprzęgłowy.

Zasada działania
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1 Łożysko oporowe sprzęgła K1
2 Łożysko oporowe sprzęgła K2
3 Tuleja prowadząca 
4 Dzwignia włączająca ze sprężyną zwrotną sprzęgła K1
5 Dzwignia włączająca ze sprężyną zwrotną sprzęgła K2
6 Silnik nastawczy K1
7 Silnik nastawczy K2

System zasprzęglający jest sterowany elektronicznie 
i zawiera dwa łożyska oporowe dla sprzęgła K1 oraz 
K2 [1 oraz 2], tuleję prowadzącą [3] i dwie dźwignie 
włączające [4 oraz 5]. Te wszystkie elementy znajdują 
się w obudowie sprzęgła połączonej z obudową skrzyni 
biegów. Silniki nastawcze [6 oraz 7] są zamontowane 
na zewnętrznej części obudowy sprzęgła. Połączone są 
z dzwigniami włączającymi za pomocą wieloklina. Oba 
pracują identycznie tylko dzwignie włączające różnią się 
między sobą.

W standardowych sprzęgłach jednotarczowych w stanie 
spoczynku docisk znajduje się w pozycji zaciśniętej. 
Otwarcie docisku następuje przez naciśnięcie pedału 
sprzęgła, powodując zatrzymanie przekazywania 
momentu obrotowego. Ten proces zachodzi przy 
współudziale układu zasprzęglajacego. 
 W module podwójnego sprzęgła w stanie spoczynku 
dociski są otwarte. Ich zamknięcie następuje przez 
naciśnięcie na dźwignie. W związku z tym mówimy 
o systemie zasprzęglającym. 

4.2 Układ zasprzęglający

Budowa układu zasprzęglania

6

4

1

2
3

7

5

4 Budowa i zasada działania układu podwójnego suchego sprzęgła – Ford 
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Dla właściwej pracy systemu zasprzęglania sprężyny 
zwrotne i dźwignie włączające są parowane podczas 
produkcji (regulacja nacisku sprężyny dla każdej 
dźwigni). Identyfikacja następuje przy użyciu 4 
cyfrowego numeru umieszczonego na sprężynie zwrotnej 
i dźwigni włączającej.

1 Śruba z ogranicznikiem
2 Tuleja oporowa
3 Sprężyna
4 Nakrętka
5 Zabezpieczenie

5

4

3

2

1

Dzwignia zasprzęglająca składa się z płyty bazowej, 
wrzeciona z nakrętką baryłkową, dzwigni włączającej 
oraz sprężyn zwrotnych.
Płyta bazowa służy do zamocowania dźwigni 
zasprzęglającej do obudowy skrzyni oraz jest bieżnią 

Budowa dzwigni zasprzęglającej

Sprężyna zwrotna jest elementem wspomagającym 
proces zasprzęgłania podczas pracy silnika 
nastawczego. Tuleja oporowa [2] i sprężyna [3] tworzą 
pojedyńczy element. Śruba z ogranicznikiem [1] określa 
maksymalny ruch tulei oporowej. Nakrętka służy jako 
wspornik sprężyny oraz regulacja siły nacisku sprężyny 
przy montażu elementu podczas produkcji.

Dżwignia włączająca i tuleja oporowa sprężyny zwrotnej 
mają zaprojektowany kształt fali w miejscu pracy obu 
elementów. Taki kształt wspomaga właściwą pracę 
dźwigni jak również zmiejsza tarcie między elementami 
podczas pracy.

W momencie rozpoczęcia procesu zasprzęglania 
sprężyna zostaje ściśnięta przez tuleję oporową. 
Energia zgromadzona z powodu ściśnięcia sprężyny 
wykorzystana zostaje w końcowej fazie zasprzęglenia.

1 Płyta bazowa
2 Wrzeciono
3 Prowadnica rolki
4 Nakrętka baryłkowa

5 Rolka podporowa dźwigni
6 Dźwignia włączająca
7 Sprężyna zwrotna
8 Silnik nastawczy 

Budowa i zasada działania sprężyny zwrotnej

8

1

6

5

4

7
2

3

dla rolek. Dźwignia włączająca posiada dwie sprężyny 
zwrotne służące jako mocowanie do płyty bazowej oraz 
system wspomagający zasprzęglanie podczas pracy 
silnika nastawczego. 
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4 Budowa i zasada działania układu podwójnego suchego sprzęgła – Ford 

Dalsze przesuwanie rolki podporowej powoduje jeszcze 
większe ściskanie sprężyny do momentu w którym 
punkt podparcia dżwigni włączającej (kąt pracy dźwigni) 
zmienia się i sprężyna zwrotna rozpręża się ioddając 
energię co powoduje pełne zasprzęglenie.

Wykorzystanie zasady dźwigni w procesie zasprzęglania 
powoduje że silniki nastawcze obciążone są stałym 
momentem. Takie rozwiązanie powoduje zmniejszone 
zapotrzebowanie na energię elektryczną i jego 
uniwersalność do zastosowania w wielu pojazdach.
System ten jest również idealnym rozwiązaniem dla 
samochodów hybrydowych.

Silnik nastawczy obracając wrzeciono zmienia położenie 
rolki podporowej wraz z prowadnicą co powoduje 
zmianę miejsca podparcia dźwigni i rozpoczyna proces 
zasprzęglania.

Przesunięcie rolki podporowej w kierunku wałków 
sprzęgłowych rozpoczynając proces zasprzęglania 
powoduje również ściśnięcie sprężyn zwrotnych 
z powodu zmiany kąta pracy dżwigni włączającej 
(sprężyna gromadzi energię w procesie ściskania)

W procesie zasprzęglania (przesunięcie rolki 
podporowej) zaczyna zwiększać się siła przyłożona 
na sprężynę talerzową po przez łożysko oporowe 
jednak jest jeszcze niedostateczna aby wykonać pełne 
zasprzęglenie.

Zasada działania

Schemat

Siła wstępnego napięcia sprężny zwrotnej [FSprężyny] i 
przełożenie dźwigni [x/(L – x)] wynikają ze skoku rolki 
podporowej i określają siłę zasprzęglającą potrzebną do 
pokonania oporu sprężyny talerzowej [FSprzęgła]. 

Do pełnego zasprzęglenia rolka podporowa musi 
przesunąć się do skrajnej pozycji [POZ.max]. 

Siła przesunięcia rolki podporowej [FRolki] jest sumą 
siły zasprzęgającej [FSprzęgła] oraz siły sprężyny zwrotnej 
[FSprężyny], pomnożonej przez kąt nachylenia dźwigni 
załączającej.

POZ.min

FSprężyny

FSprzęgła

POZ.max

Skok załączenia sprzęgła

FRolki

FSprężyny

FSprzęgła

FSprzęgła = FSprężyny ∙
x

L – x

FRolki = (FSprzęgła+ FSprężyny) ∙ 
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a

Silnik nastawczy włączony Silnik nastawczy wyłączony

MSilnika

FWrzeciona

FSprężyny

FSprzęgła FSprzęgła

FSprężyny

Awaryjne rozłączenie sprzęgieł
System zasprzęglający jest aktywny, w odróżnieniu 
od skrzyń sterowanych manualnie, w chwili awarii 
jednostki sterującej sprzęgło mogłoby pozostać w stanie 
załączenia. 

System jest jednak tak zbudowany, że w momencie 
braku zasilania silnika nastawczego, sprężyna talerzowa 
sprzęgła spowoduje cofnięcie wrzeciona do punktu 
początkowego co automatycznie rozłączy sprzęgło. 
Zatem podczas awarii samochód jest mobilny pomimo 
załączonego biegu.
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W przypadku luzu między zębnego, obydwa zazębiające 
się w siebie wieńce powodowałyby hałas, więc, aby 
wyeliminować ten problem, wbudowano pierścień 
sprężysty który kompensuje luz. W niektórych wersjach 
dwumasowych kół zamachowych, pierścień napinający 
musi być napięty przy użyciu narzędzi specjalnych przed 
montażem skrzyni biegów do silnika.

Informacja:
Więcej informacji na temat DKZ znajduje się 
w broszurze LuK - „Dwumasowe koło zamachowe”.

5 Dwumasowe koło zamachowe dla modułu podwójnego sprzęgła

5 Dwumasowe koło zamachowe dla modułu podwójnego sprzęgła

Kolejną różnicą w porównaniu z tradycyjnym 
dwumasowym kołem zamachowym jest brak powierzchni 
ciernej po stronie masy wtórnej. Powierzchnia cierna 
umiejscowiona jest w module podwójnego sprzęgła. 
Znajduje się na płycie pośredniej, na której są 
powierzchnie cierne dla obydwu sprzęgieł. Zamiast 
powierzchni ciernej w dwumasowym kole zamachowym 
stosuje się kołnierz z uzębieniem wewnętrznym. W niego 
zazębia się wieniec zabierakowy podwójnego sprzęgła. 

Koło zamachowe stosowane w skrzyni biegów DCT to 
specjalne dwumasowe koło zamachowe firmy LuK. Tak 
jak w tradycyjnym dwumasowym kole zamachowym, 
w mechanicznych skrzyniach biegów jest strona 
pierwotna i strona wtórna. Jednak w przeciwieństwie 
do tradycyjnego dwumasowego koła zamachowego 
strona masy wtórnej nie jest częścią, a tylko łącznikiem 
w kształcie kołnierza. Służy jedynie, jako połączenie 

między masą pierwotną a modułem podwójnego 
sprzęgła. W tej sytuacji waga podwójnego sprzęgła, 
znajdującego się na zewnętrznym wałku sprzęgłowym, 
przejmuje pracę wtórnej masy zamachowej. W tym 
wypadku nie ma bezpośredniego ułożyskowania 
mas względem siebie, które w konwencjonalnym 
dwumasowym kole zamachowym jest realizowane przez 
łożysko kulkowe lub łożysko ślizgowe. 

3

1 Masa pierwotna ze sprężynami łukowymi
2 Kołnierz z uzębieniem wewnętrznym do wieńca 

zabierakowego podwójnego sprzęgła

21 4

3 Pierścień napinający 
4 Obudowa masy pierwotnej z wieńcem rozrusznika

12

1 Pierścień napinający
2 Wieniec zabierakowy modułu podwójnego sprzęgła
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6 Opis i zawartość narzędzi specjalnych Luk

6 Opis i zawartość narzędzi specjalnych Luk

Informacja:
W celu przeprowadzenia wymiany modułu 
podwójnego sprzęgła w danym modelu, konieczny 
jest zestaw bazowy i dedykowany do tej grupy 
pojazdów uzupełniający zestaw narzędzi.

Dostępne zestawy :
• Podstawowy zestaw narzędzi specjalnych firmy LuK
• Zestaw narzędzi specjalnych dla samochodów marki 

Volkswagen ze skrzynią 0AM
• Zestaw narzędzi specjalnych dla samochodów marki 

Renault ze skrzynią DC4
• Zestaw narzędzi specjalnych dla samochodów marki 

Ford ze skrzynią DPS6
• Zestaw narzędzi specjalnych do blokady transportowej 
• Zestaw uzupełniający dla podstawowego zestawu 

narzędzi specjalnych 400 0240 10

W przypadku naprawy modułu podwójnego sprzęgła 
zawsze trzeba używać przeznaczonych do tego narzędzi 
specjalnych. To zapewnie profesjonalną naprawę oraz 
zapobiegnie uszkodzeniu sprzęgła oraz skrzyni biegów.

Schaeffler Automotive Aftermarket oferuje pełny system 
narzędzi do demontażu i montażu. Dzięki modułowej 
budowie zestaw podstawowy łączy się z zestawami 
dla określonej marki. Takie rozwiązanie można bardzo 
łatwo adaptować również do nowych modeli modułów 
podwójnego sprzęgła co pozwala wykorzystywać je w 
wielu naprawach.

Informacja:
Jeśli masz pytania dotyczące narzędzi filmu 
instruktażowego skontaktuj się z Schaeffler 
Aftermarket pod numerem telefonu:
+48 22 878 31 65
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Part no. 400 0418 10

W połączeniu z narzędziami do danego pojazdu, 
zestawy wzajemnie łączą się tworząc jeden komplet 
do profesjonalnej naprawy. Zestaw ten stanowi bazę 
do wszystkich oferowanych modułów podwójnych 
sprzęgieł LuK.

Zestaw narzędzi (nr katalog. 400 0418 10) stanowi 
podstawę dla modułowego systemu narzędziowego. 
Zawiera on te narzędzia, które są niezbędne do naprawy 
wszystkich podwójnych sprzęgieł.

6.1 Podstawowy zestaw narzędzi specjalnych firmy LuK

6 Opis i zawartość narzędzi specjalnych Luk

8 2 zaślepki gniazd półosi
9 Przyrząd do uwalniania DKZ
10 Przyrząd do rozpięcia blokady samoregulacji
11 Specjalny klucz płaski
12 DVD z instrukcją demontażu / montażu

1 Ściągacz do montażu i demontażu sprzęgła
2 3 śruby radełkowane
3 3 kołki gwintowane M10, o długości 100 mm
4 3 kołki gwintowane M10, o długości 160 mm
5 Szczypce do pierścieni zabezpieczających
6 Magnes
7 Podpora skrzyni biegów z regulacją wysokości

6

5

8 7

1

9
10

12

11

2

3

4
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Part no. 400 0240 10

sprzęgła w samochodach marki Volkswagen, Audi, 
Seat, Skoda (7- biegowa skrzynia biegów 0AM). Jest on 
przeznaczony do użycia w połączeniu z podstawowym 
zestawem narzędzi.

Ten zestaw narzędzi (nr art. 400 0419 10) zawiera 
wszystkie narzędzia potrzebne do wykonywania 
profesjonalnych napraw pierwszej (do maja 2011) 
i drugiej generacji (od lipca 2011) podwójnego suchego 

6.2 Zestaw narzędzi specjalnych dla samochodów marki Volkswagen ze skrzynią 0AM

Part no. 400 0419 10

8 Tuleja oporowa - montaż
9 Zaślepki odpowietrzenia skrzyni biegów
10 Hak demontażu sprzęgła
11 Szablon nastawczy luzu łożyska oporowego
12 Hak podciągowy
13 Odważnik 3,5 kg
14 DVD z instrukcją demontażu / montażu

1 Czujnik zegarowy
2 Podkładka wzorcowa 32,92 mm  

(pierwsza generacja, sprzęgło K1)
3 Podkładka wzorcowa 48,63 mm  

(pierwsza generacja, sprzęgło K1)
4 Podkładka wzorcowa 32,12 mm  

(druga generacja, sprzęgło K2)
5 Podkładka wzorcowa 48,42 mm  

(druga generacja, sprzęgło K1)
6 Blokada demontażu sprzęgła
7 Tuleja podporowa - demontaż

6

5

8
7

1

9

10

12

11

2

3

4
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13
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sprzęgła w samochodach marki Renault (6 - biegowa 
skrzynia biegów DC4). Jest on przeznaczony do użycia 
w połączeniu z podstawowym zestawem narzędzi.

Ten zestaw narzędzi (nr art. 400 0423 10) zawiera 
wszystkie narzędzia potrzebne do wykonywania 
profesjonalnych napraw modułu podwójnego suchego 

6.3 Zestaw narzędzi specjalnych dla samochodów marki Renault ze skrzynią DC4

1 3 haki
2 Tulejka oporowa - demontaż
3 Tulejka oporowa - montaż
4 Blokada
5 DVD z instrukcją demontażu / montażu

Part no. 400 0423 10

5

1

2

3

4

6 Opis i zawartość narzędzi specjalnych Luk
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podwójnego suchego sprzęgła (6 - biegowa skrzynia 
biegów DPS6). Jest on przeznaczony do użycia 
w połączeniu z podstawowym zestawem narzędzi.

Zestaw narzędzi dla samochodów marki Ford (nr art. 
400 0427 10) zawiera wszystkie elementy potrzebne 
do wykonywania profesjonalnych napraw modułu 

6.4 Zestaw narzędzi specjalnych dla samochodów marki Ford ze skrzynią DPS6

Part no. 400 0427 10

6 Szablon dla silnika benzynowego 2.0 
7 Uchwyt demontażu/ montażu sprzęgła
8 DVD z instrukcją demontażu / montażu

1 Hak demontażu sprzęgła 
2 Blokada demontażu sprzęgła
3 Tulejka oporowa - montaż
4 Tulejka poporowa - demontaż
5 Szablon dla silnika benzynowego 1.6 

6

5

8

7
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3

4
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Jeśli wcześniej zdemontowany moduł podwójnego 
sprzęgła jest ponownie wykorzystywany (np. naprawa 
dotyczyła uszczelnienia skrzyni biegów), blokada 
transportowa musi zostać ponownie zabezpieczona. 
Do tego celu należy zastosować zestaw narzędzi 
(nr art. 400 0425 10).

Wszystkie nowe moduły podwójnego sprzęgła do 
samochodów marki Renault ze skrzynią DC4 oraz marki 
Ford ze skrzynią biegów DPS6 są wyposażone w blokadę 
transportową. W związku z tym są wymagane dodatkowe 
czynności przed montażem.

6.5 Zestaw narzędzi specjalnych do blokady transportowej 

Part no. 400 0425 10

9 Pierścień dociskowy K1 – Ø 105 mm
10 Pierścień nastawczy K1
11 Pierścień nastawczy K2
12 3 narzędzia do blokady zabezpieczenia transportowego K1
13 DVD z instrukcją demontażu / montażu

1 Płyta bazowa
2 Nakrętka mocująca
3 Adapter
4 2 trzpienie pozycjonujące
5 2 nakrętki radełkowane
6 Element dociskowy K2 – Ø 115 mm
7 Element dociskowy K2 – Ø 131 mm
8 Pierścień dociskowy K1 – Ø 85 mm

6

5

8

7

1

9 10

11

12

2

3

4

13

6 Opis i zawartość narzędzi specjalnych Luk
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Łącznie zawartość dwóch zestawów narzędziowych 
odpowiada podstawowemu zestawowi narzędzi 
i zestawowi narzędzi dla grupy Volkswagen. 

Poprzedni podstawowy zestaw narzędzi specjalnych 
(400 0240 10) może być zaadaptowany do pełnego 
systemu modułowego przy użyciu zestawu 
uzupełniającego (400 0420 10).

6.6 Zestaw uzupełniający dla podstawowego zestawu narzędzi specjalnych 400 0240 10

Part no. 400 0420 10

5 Podkładka wzorcowa 48,42 mm (druga generacja, sprzęgło K1)
6 Przyrząd do uwalniania DKZ
7 Przyrząd do rozpięcia blokady samoregulacji
8 DVD z instrukcją demontażu / montażu

1 Podpora skrzyni biegów z regulacją wysokości
2 Zaślepki gniazd półosi
3 Specjalny klucz płaski
4 Podkładka wzorcowa 32,12 mm (druga generacja, sprzęgło K2)

6

5

8

7

1

2
3
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6.7 Przegląd zestawów narzędzi specjalnych

Tabela poniżej pokazuje jakie zestawy muszą być 
połączone by dokonać naprawy modułu podwójnego 
sprzęgła.

Tabela pokazuje jakie zestawy muszą być połączone 
jeśli wykorzystujemy podstawowy zestaw narzędzi 
specjalnych nr 400 0240 10

Podstawowy zestaw narzędzi 
specjalnych firmy  
LuK nr 400 0418 10
Zestaw narzędzi specjalnych dla 
samochodów marki Volkswagen ze 
skrzynią 0AM nr 400 0419 10
Zestaw narzędzi specjalnych dla 
samochodów marki Renault ze 
skrzynią DC4 nr 400 0423 10
Zestaw narzędzi specjalnych dla 
samochodów marki Ford ze skrzynią 
DPS6 nr 400 0427 10

W przypadku skrzyń biegów zainstalowancyh 
w samochodach Ford oraz Renault jeżeli moduł 
podwójnego sprzęgła będzie ponownie użyty wymagane 

Zastosowanie

To
ol

 k
it

Renault





















Ford











Zestaw narzędzi specjalnych 
do blokady transportowej 
nr 400 0425 10
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Zastosowanie

To
ol

 k
it

Renault Ford

Zastosowanie

To
ol

 k
it

Audi, SEAT, ŠKODA, VW
pierwsza generacja 

skrzyni biegów

Audi, SEAT, ŠKODA, VW
pierwsza generacja 

skrzyni biegów

Audi, SEAT, ŠKODA, VW
pierwsza generacja 

skrzyni biegów

Audi, SEAT, ŠKODA, VW
druga generacja skrzyni 

biegów

Audi, SEAT, ŠKODA, VW
druga generacja skrzyni 

biegów

Audi, SEAT, ŠKODA, VW
druga generacja skrzyni 

biegów

Renault Ford

jest zapięcie blokady transportowej przy użyciu 
zestawu narzędzi specjalnych.

Podstawowy zestaw narzędzi 
specjanych nr 400 0240 10 

Zestaw uzupełniający dla 
podstawowego zestawu narzędzi 
specjalnych nr 400 0420 10
Zestaw narzędzi specjalnych dla 
samochodów marki Renault ze 
skrzynią DC4 nr 400 0423 10
Zestaw narzędzi specjalnych dla 
samochodów marki Ford ze skrzynią 
DPS6 nr 400 0427 10
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Notatki
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Chcesz wiedzieć więcej? Możemy pomóc
www.repxpert.com
Jeśli masz pytania skontaktuj się 
z Schaeffler Aftermarket pod numerem 
telefonu: +48 22 878 31 65
www.schaeffler-aftermarket.com


