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Serwisowanie 
automatycznych skrzyń biegów

Dodatkowe funkcje tych przekładni to 
bieg wsteczny umożliwiający cofanie 
pojazdu, a także okresowe rozłączanie 
napędu pozwalające na pracę silnika na 
tzw. „luzie”.

W tradycyjnych konstrukcjach samo-
chodów przekładnie te są mechanizmami 

o stopniowej zmianie przełożeń realizo-
wanej za pomocą manualnego wyboru 
odpowiednich par kół zębatych. Coraz 
częściej jednak zamiast nich wykorzy-
stywane są skrzynie biegów sterowane 
automatycznie. Pracują one bez rozłą-
czania sprzęgła przez kierowcę, więc 
muszą samoczynnie wspomagać rusza-
nie z miejsca i automatyzować proces 
zmiany biegów w trakcie ruchu pojazdu. 
Są więc zdecydowanie bardziej wygodne 
od skrzyń manualnych przy prowadzeniu 
pojazdu, zwłaszcza w ruchu miejskim, 
przy poruszaniu się w korkach ulicznych. 
Zapewniają też mniejsze zużycie paliwa 
w porównaniu z napędem tradycyjnym, 
w którym kierowca nieumiejętnie doko-
nuje doboru przełożeń. 

Konieczność serwisowania 
Automatyczne skrzynie biegów należą do 
najbardziej niezawodnych podzespołów 

produkowanych obecnie samochodów. 
Wynika to z hydraulicznego systemu 
przenoszenia obrotów, w którym tłumio-
ne są szkodliwe dla całego mechanizmu 
obciążenia mechaniczne. Poza tym pla-
netarne przekładnie zębate nie podlegają 
żadnym obciążeniom udarowym, a ste-
rowane elektroniczne samoczynnie eli-
minuje wszelkiego rodzaju przeciążenia 
spowodowane błędami kierowcy przy 
doborze przełożeń.

Pomimo swych walorów automatycz-
ne skrzynie biegów wymagają również 
okresowej, choć znacznie rzadszej ob-
sługi serwisowej, niż w przypadku skrzyń 
manualnych. 

Niestety w przypadku wystąpienia ja-
kichkolwiek zakłóceń w poprawnym ich 
funkcjonowaniu, diagnozowanie i ewen-
tualna naprawa jest też zdecydowanie 
bardziej skomplikowana.

Warunki serwisowej obsługi
Podstawową, a jednocześnie niezbędną 
czynnością serwisową przy eksploata-
cji pojazdów wyposażonych w automa-
tyczne skrzynie biegów jest regularne, 
okresowe sprawdzanie poziomu oleju 
przekładniowego. Zarówno zbyt ni-
ski, jak zbyt wysoki może spowodować 
istotne zakłócenia w normalnym i po-
prawnym działaniu przekładni. Podczas 
sprawdzania poziomu oleju w tego typu 
skrzyniach pojazd usytuowany musi być 
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Możesz wygrać jedną z czterech wymienionych  
na odwrocie nagród, ufundowanych przez firmę Denso,
jeśli zakreślisz właściwe propozycje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3 i 4 oraz wyczerpująco opiszesz kwestię poruszoną w pytaniu 5. Nie znasz 
niektórych od powiedzi lub nie jesteś ich pewien? Przeczytaj w tym wydaniu artykuł „Sondy lambda”, następnie wypełnij kupon zamieszczony 
poniżej i wyślij go na adres redakcji do 30 czerwca 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) albo też skorzystaj z formularza na stronie: 
www.e-autonaprawa.pl. 

KONKURS!

PYTANIA KONKURSOWE
1 Sondy lambda mogą być stosowane w silnikach:
    ❏ a. dowolnych spalinowych ZI lub ZS,     

    ❏ b. wyłącznie sterowanych elektronicznie,
    ❏ c. tylko spełniających normę Euro IV lub nowszych,     

    ❏ d. tylko z systemami bezpośredniego wtrysku.

2 Sygnał sondy lambda informuje sterownik silnika o:
    ❏ a. proporcjach paliwa i powietrza w mieszance,     ❏ b. zawartości szkodliwych substancji w spalinach,
    ❏ c. aktualnym poziomie emisji dwutlenku węgla,      ❏ d. optymalnej ilości wtryskiwanych dawek paliwa.

3 Nowoczesny czterocylindrowy silnik rzędowy współpracuje z:
    ❏ a. czterema sondami lambda,         ❏ b. najwyżej jedną sondą,
    ❏ c. przeważnie dwiema sondami,     ❏ d. dowolną liczbą sond.

4 Dwustanowe czujniki sond lambda sygnalizują;
    ❏ a. niedobór lub nadmiar paliwa w mieszance,     ❏ b. skład spalin przed i za katalizatorem,
    ❏ c. za niską lub za wysoką temperaturę sondy,     ❏ d. dobrą lub złą pracę układu wydechowego.

5 Jakie są zalety sond typu A/F w porównaniu z tradycyjną konstrukcją cyrkonową?
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Autonaprawa

pl. Nowy Targ 28/14

50-141 Wrocław

Autonaprawa
MIESIĘCZNIK BRANŻOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia niniejszego konkursu (ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych)

Prosimy
przesłać pocztą 

lub faksem:
71 343 35 41

Formularz elektroniczny 
znajduje się na stronie:

http://e-autonaprawa.pl/konkurs
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na stanowisku obsługowym spełniają-
cym wymagania odpowiedniej płaskości 
i wypoziomowania posadzki. W trakcie 
pomiaru poziomu oleju, dźwignia zmiany 
przełożeń powinna być ustawiona w po-
łożeniu neutralnym, a temperatura oleju 
musi mieć odpowiednią wartość. Poziom 
oleju sprawdza się z wykorzystaniem od-
powiednich otworów kontrolnych. 

Zalecany przebieg, przy którym olej 
powinien być wymieniony na nowy 
określany jest na 50 tysięcy kilometrów. 
Automatyczne skrzynie biegów charak-
teryzują się znaczną niezawodnością 
działania. Jednak również w tych kon-
strukcjach przekładni występują różne-
go rodzaju niedomagania w normalnym 
funkcjonowaniu. Brak bieżącej obsługi 
serwisowej powoduje pogorszenie jako-Fo
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Andrzej Kowalewski
Prezes Zarządu
Launch Polska

W układach napędowych samochodów konieczne jest sto-
sowanie zmiennych przekładni dostosowujących obroty 
wału korbowego silnika do odpowiedniego momentu obro-
towego oraz prędkości obrotowej kół.

ści oleju wynikające z jego przepracowa-
nia. W związku z tym zalecane jest bez-
względne przestrzeganie okresu wymiany 
oleju przekładniowego przy użyciu od-
powiedniego urządzenia gwarantującego 

dynamiczną wymianę oleju, czyli zapew-
niającą jego obieg oleju w przekładni 
z jednoczesną możliwością przepłukania 
skrzyni świeżym olejem z dodatkiem spe-
cjalnego detergentu. 

Zalety przekładni automatycznych
	wyższy komfort jazdy (zwłaszcza w ruchu miejskim),
	zwiększenie okresów bezawaryjnej pracy podzespołów układu przeniesienia napędu 

dzięki zmniejszeniu przenoszonych obciążeń,
	zwiększenie płynności ruchu przy ruszaniu i przyspieszaniu,
	dokonywanie zmiany biegów pod obciążeniem, czyli bez przerw w przekazywaniu 

momentu obrotowego z silnika na koła,
	zwiększona trwałość przekładni,
	cichsza praca.

Urządzenie CAT 501+ przeznaczone  
do dynamicznej wymiany oleju w auto-
matycznych skrzyniach biegów 

Panel sterowania urządzenia 
serwisowego CAT 501+

Wyświetlacz umieszczony na panelu 
sterowania
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du musi wówczas pracować. W trakcie 
wymiany oleju konieczne jest włączanie 
poszczególnych biegów w cyklach trwa-
jących około 1 minutę. 

Najskuteczniejsze jest przeprowadze-
nie procesu czyszczenia skrzyni automa-
tycznej realizowane przy zapewnieniu 
szybkości obrotu kół odpowiadającej jeź-
dzie z prędkością około 60 km/h. 

W trakcie przepompowywania zuży-
tego oleju możliwa jest wzrokowa ocena 
jego zanieczyszczeń z wykorzystaniem 
obsługowych okienek kontrolnych urzą-
dzenia. 

Przy dynamicznej wymianie oleju 
z użyciem specjalistycznego urządzenia 
na jego panelu sterującym należy ko-
niecznie dokonać wyboru konkretnego 

pojazdu według marki, modelu, typu, 
rocznika itp. Na tej podstawie program 
dokonuje określenia ilości wymienianego 
oleju. Podanie z zasobnika urządzenia 
do skrzyni biegów wymaganej dokładnie 
ilości oleju jest bardzo istotną kwestią, 
ponieważ zarówno jego nadmiar, jak 
i niedobór może spowodować nieprawi-
dłowości w funkcjonowaniu przekładni, 
a w skrajnych sytuacjach doprowadzić 
nawet do jej uszkodzenia. 

Urządzenia przeznaczone do dy-
namicznej wymiany oleju posiadają 
zwykle w zestawie podstawowy zakres 
adapterów umożliwiających podłączenie 
urządzenia do najbardziej popularnych 
typów automatycznych skrzyń biegów. 
W związku z dość dużą różnorodnością 
eksploatowanych obecnie pojazdów sa-
mochodowych wyposażonych w tego 
typu przekładnie i ich zróżnicowane roz-
wiązania konstrukcyjne wskazane jest 
doposażenie zakupionego urządzenia 
obsługowego zestawem dodatkowych 
adapterów. Umożliwi to obsługę auto-
matycznych skrzyń biegów wszystkich 
producentów.

Czynności kontrolne
W praktyce po wymianie oleju przekła-
dniowego często zachodzi konieczność 
sprawdzenia poprawności funkcjonowa-
nia automatycznej skrzyni biegów. Przed 

✁

K
O
N
K
U
R
S

Dynamiczna wymiana oleju
Proces obejmujący wymianę przepraco-
wanego oleju przekładniowego na nowy 
wraz z przepłukaniem przekładni i jej 
przeczyszczeniem realizowany jest w cy-
klu w pełni automatycznym i trwa około 
20 minut. 

Obsługiwany pojazd musi być na sta-
nowisku obsługowym odpowiednio przy-
gotowany (musi być częściowo uniesiony 
na wysokość około 20 cm, a jego koła 
napędowe muszą być zwolnione w celu 
umożliwienia im obrotu poprzez przeka-
zanie ze skrzyni momentu obrotowego). 
W trakcie przepłukiwania układu prze-
kładni automatycznej olej z detergentem 
podawany jest ze specjalnego zbiornika 
urządzenia obsługowego, a silnik pojaz-

Nagrody: 
1x –  spodnie robocze ogrodniczki  
 marki Hector z logo Denso, 
 rozmiar XL
3x –  power bank 
 + szklany kubek z logo Denso

rozpoczęciem jakichkolwiek procedur 
diagnostycznych konieczne jest spraw-
dzenie parametrów pracy układu napę-
dowego oraz silnika (temperatury płynu 
chłodzącego, prędkości obrotowej na bie-
gu jałowym, poziomu oleju w przekład-
ni). Czynności diagnostyczne niezbędne 
w tym zakresie obejmują:
	próbę „duszenia” silnika – wykonywa-

ną przy unieruchomionym pojeździe 
poprzez określenie spadku prędkości 
obrotowej silnika przy przełączaniu 
biegów z pozycji N (luzu) do pozycji D 
(jazdy do przodu) lub R (jazdy do tyłu) 
przy gwałtownym wzroście obrotów,

	ocenę czasu włączania biegów – umoż-
liwiającą uzyskanie orientacyjnych in-
formacji o zużyciu okładzin ciernych 
hamulców i sprzęgieł przekładni, a re-
alizowanej poprzez pomiar czasu od 
chwili przesunięcia przełącznika bie-
gów z położenia N do położenia D lub 
R do wywołania obrotów kół.

Sterowanie elektroniczne 
Współczesne automatyczne skrzynie bie-
gów sterowane są przez elektroniczne 

systemy zarządzające ich pracą. Wyko-
rzystują one szereg rozmaitych czujni-
ków rejestrujących przebiegi określonych 
parametrów w funkcji czasu. Informacje 
z tych czujników zbierane są na bieżąco 
i przekazywane do sterownika układu. 
Istotne przekroczenie którejś z wartości 
parametrów odczytywanych przez czuj-
niki w stosunku do danych zapisanych 
w pamięci sterownika, powoduje ich za-
pamiętanie jako usterki, co równocześnie 
uruchamia sygnalizację ich wystąpie-
nia poprzez zapalenie się odpowiedniej 
lampki na tablicy wskaźników. Tego typu 
sygnalizacja jest jednoznacznym sygna-
łem nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
przekładni. 

Diagnozowanie sterowanych elektro-
nicznie automatycznych skrzyń biegów 
sprowadza się więc przede wszystkim 
do odczytania z pamięci sterownika 
zapisanych kodów usterek oraz warun-
ków pracy przekładni, czyli parametrów 
rzeczywistych, przy których usterka się 
pojawiła. Do tego konieczne jest uży-
cie specjalistycznego testera diagno - 
stycznego.                                          n

Zestaw adapterów 
stanowiący stan-
dardowe wyposa-
żenie urządzenia 
serwisowego

Profesjonalny tester diagnostyczny  
X-431 PRO firmy Launch – odpowiedni  
do diagno zowania elektronicznych  
sterowników automatycznych skrzyń 
biegów

Podłączenie urządzenia do skrzyni biegów 
z użyciem adapterów 

Dodatkowe  
zestawy adapterów 

umożliwiające  
w sumie serwiso-

wanie wszystkich 
obecnie użytko-

wanych auto-
matycznych  

skrzyń biegów
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