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TRANSMISSIE
Techniek van de ZF zestraps automaat

Het was BMW die enkele jaren ge-
leden ZF benaderde met de vraag:
is het mogelijk een zestrapsauto-
maat te bouwen met een grotere
spreiding dan de huidige vijftraps-
automaat? Als dat lukt, kunnen we,
zonder de prestaties te kort te
doen, het verbruik over de Europe-
se rijcyclus verlagen. Zo’n auto-
maat is betrouwbaar, makkelijk in
te bouwen, stil en voor een beken-
de prijs te fabriceren.

BMW gaf sterk de voorkeur aan
de meertrapsautomaat, mede om-
dat de CVT met duwband tot 2 li-
ter cilinderinhoud beperkt bleef en
de Audi ketting CVT nog niet op

de markt was. BMW wist toen al
dat hun motoren een veel groter
koppel zouden leveren dan enige
CVT voor weggebruik had overge-
bracht. De achtcilinder van de 7
serie levert al 440 Nm, de geplande
diesel- en twaalfcilinderversies
hebben een koppel van 600 Nm.

De ZF technici namen de uitda-
ging aan dankzij de ontdekking
van het patent van Pierre Lepelle-
tier, gedateerd 1990! Het bleek een
schot in de roos te zijn. De nieuwe
6HP26 transmissie is 13 kg lichter
en 50 mm korter dan de tot die tijd
gebruikte 5-traps AT. Bovendien
zitten er ‘maar’ 470 onderdelen in

de nieuwe 6AT tegen 660 stuks in
de ‘oude’ 5AT. Met olie gevuld
weegt de 6AT 85 kg, zelfs de ge-
plande 6AT voor 750 Nm (6HP32)
weegt maar 101 kg. BMW stond
aan de wieg van deze opmerkelijke
zestrapsautomaat en heeft dan ook
niet voor niets de ‘primeur’ in de
nieuwe 7-serie.

De clou van Lepelletier
Lepelletier combineerde een Ra-
vigneaux stelsel met een voorge-
schakeld, enkelvoudig planetair
stelsel. Daardoor is een zestraps-
automaat ontstaan met een sprei-
ding van 6,04 tussen één en zes.

Bovendien zijn de sprongen tussen
de overbrengingen heel gunstig.
Vooral tussen 3 en 4, 4 en 5, 5 en 6
zijn de stappen klein, terwijl de
eerste trap heel laag is. Dat is gun-
stig omdat de koppelomvormer
weinig te doen heeft. De koppel-
vergroting is dan ook maar 1,33.

Opvallend is dat alle overbren-
gingen zonder 1 op 1 verhouding
tot stand komen, bij de gebruikelij-
ke vijftrapsautomaat is de vierde
trap een ‘prise directe’. Bedenk dat

Hoge prestaties, laag verbruik en super compact

De overtreffende trap
Meer versnellingen verlagen het verbruik en verbeteren de prestaties. Dankzij

de uitvinding van Pierre Lepelletier is het ZF gelukt een opmerkelijke zestraps

automaat te ontwikkelen. Hij is compacter dan de huidige vijftraps automaat,

lichter en minder complex. Deze zestraps automatische transmissie kan het de

CVT weleens erg moeilijk gaan maken.

Wat opvalt aan de zestraps ZF
transmissie is de compactheid.De
koppelomvormer heeft een over-
bruggingskoppeling die elektro-
nisch geregeld wordt.Direct daar-
achter zit de forse oliepomp.De
vijf lamellenkoppeling (drie aan-
drijf- en twee remkoppelingen)
zijn goed zichtbaar.

FOTO’S:ZF

1 Ravigneaux planeetstelsel
2 Remkoppelingen
3 Aandrijfkoppelingen
4 Planetaire stelsel
5 Koppelomvormer
A Pompwiel
B Stator
C Turbinewiel
6 Overbruggingskoppeling
7 Oliepomp
8 Mechatronic
9 Shift-by-wire aansluiting
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het motorkoppel met een factor
1,33 wordt vergroot, dus moet de
transmissie zelf een koppel van
800 Nm kunnen verwerken.

Het is niet doenlijk om uit te
leggen hoe elk van de zes trappen
vooruit en de ene achteruit worden
gebruikt, de tekeningen vertellen
het verhaal. Er zijn drie lamellen-
aandrijfkoppelingen en twee la-
mellenremkoppelingen voor nodig.
Bij de vorige 5-traps automaat zijn
er drie aandrijfkoppelingen, drie
remkoppelingen en één vrijloop
nodig om vijf trappen vooruit en
één achteruit te schakelen. Geen
wonder dus dat alle betrokkenen
bij ZF en BMW enthousiast zijn
over deze transmissie.

Moderne ontwikkeling
Dankzij computerontwerpen kun-
nen alle onderdelen optimaal gedi-
mensioneerd worden. Mede daar-
door is de complete transmissie
compacter en lichter geworden.
Eén van de wensen van BMW was
dat de bak helemaal elektrisch te
commanderen zou zijn. Dit shift-
by-wire systeem maakt daarom
deel uit van de 6HP26 transmissie.
Omdat de inbouwlengte met 50
mm is afgenomen ten opzichte van
de 5-traps automaat is er ruimte
ontstaan voor de aandrijving van
een tussenbak als er vierwielaan-
drijving wordt toegepast. De nieu-
we zestrapsautomaat past dus in
alle auto’s waar nu een vijftraps AT

in zit, vandaar dat na BMW ook
andere merken er mee komen.

Lage verliezen
Dankzij de zes trappen is het werk-
gebied van de motor nog beter aan
te passen aan het belasting-snel-
heidsgebied van de auto. Om het
rendement verder te verbeteren is
er goed gekeken waar transmissie-
verliezen optreden en hoe deze
kunnen worden beperkt.

De speciale transmissie-olie van
Shell heeft een zeer lage viscositeit
over het hele temperatuurbereik.
En dat zorgt, samen met de opti-
male sikkeloliepomp voor geringe
pompverliezen. De pomp op-
brengst (16 cm3 per omwenteling)
is lager dan bij een 5 AT. In 3, 4, 5
en 6 is een tandwielrendement van
meer dan 99% bereikt. Al met al is
het gelukt om ten opzichte van de
5HP24 in de vijfde trap en bij lage
toerentallen het verlies van 2% tot
op minder dan 1% te brengen. Dat
spaart brandstof en verlaagt de
transmissie-werktemperatuur.

Verdere besparingen tijdens de
Europese rijcyclus werden bereikt
door het eerder overbruggen van
de koppelomvormer en door het
uitschakelen van de koppelomvor-

mer bij stilstand, Stand-by Control
genoemd. Dat gebeurt door het
openen van één van de aandrijf-
koppelingen. Daardoor draait de
turbine vrij rond en vervalt de
kruipneiging.

Mechatronic
In de automaat is een ‘Mechatro-
nic’ opgenomen. Dat is een mo-
duul dat bestaat uit een hydraulisch
schakelsysteem, elektrisch bedien-
de kleppen en een E-moduul. Die
bestaat op zijn beurt uit de eigen-
lijke elektronische schakeleenheid

De nieuwe zestraps automaat is korter en lichter dan de bekende vijf-
traps automaten.Het bijzondere zit in de combinatie van een gewoon pla-
neetstelsel direct na de koppelomvormer en een samengesteld planeet-
stelsel vlak voor de uitgaande as van de bak.

Bij de 6HP26 wordt de elektronica
samen met de hydrauliek als één me-
chatronic regeling onder de transmis-
sie geplaatst.

Geschiedenis van de automaat
De geschiedenis van de meertraps-
automaat is verbonden met een aan-
tal namen.Het was Herman Föttinger
die in 1905 een koppelomvormer
compleet met stator patenteerde.Tot
vandaag de dag wordt zijn uitvinding
toegepast.
De planetaire transmissie was al heel
lang bekend, maar het was Paul Ra-
vigneaux die in 1928 een heel bijzon-
dere combinatie patenteerde.In een
ringwiel draaien planeetwielen die op
hun beurt in een zonnewiel aangrij-
pen.Het bijzondere is dat de planeet-
wielen een tweede stel planeetwielen
aandrijven, die geen contact hebben
met het ringwiel.Dit tweede stel grijpt
in op een tweede, kleiner zonnewiel.
Het geheel is heel compact en kan in
principe 24 overbrengingsverhoudin-
gen opleveren.Het Ravigneaux stel-
sel vormt de basis van bijna alle vier-
trapsautomaten.
In 1953 leverde Howard Simpson een
nieuwe impuls.Hij plaatste twee ‘ge-
wone’planetaire stelsels achter el-
kaar.Door een slimme koppeling van
de planeetwieldragers en de zonne-
wielen ontstond er een eenvoudige
drietrapsautomaat.Door drie plane-
taire stelsels achter elkaar te plaat-

sen en gebruik te maken van een vrij-
loop ontstond de basis voor de vijf-
trapsautomaat.
Omdat er zo enorm veel combinaties
mogelijk zijn door het achter elkaar
plaatsen van planetaire stelsels, zijn
er computerprogramma’s geschre-
ven.In de tijd dat er bij ZF een discus-
sie aan de gang was over het nut van
een vijftraps automaat, patenteerde
Pierre Lepelletier een nieuwe versie.
Dat heeft de ZF ontwikkelaars
hoogst verbaasd, want het compu-
termodel had deze Lepelletier versie
nog niet tevoorschijn getoverd.Nu
krijgt de uitvinder licentierechten van
ZF, want hij heeft wat onmogelijk
leek, waar gemaakt.Dankzij zijn uit-
vinding is de zestrapsautomaat
compacter en dus lichter dan de ge-
bruikelijke vijftrapsautomaat.
ZF verwacht dat in 2005 80% van al
hun AT’s zes trappen heeft.Daarbij
zal het naar verwachting gaan over
meer dan één miljoen transmissies
van het conventionele aandrijfprinci-
pe.Hoeveel dwarsgeplaatste 6AT’s
er in 2005 zullen worden geprodu-
ceerd, is niet bekend.De geplande
reeks 6AT’s begint bij 200 Nm en
loopt tot 750 Nm.

Bij de tot nu toe gebruikte vijftraps automaten zorgt een Wilson stelsel
(bestaande uit drie gekoppelde planetaire stelsels) voor de vijf overbren-
gingen vooruit en één achteruit.

A, B en E aandrijfkoppelingen
C en D remkoppelingen
H Vrijloopkoppeling stator

5HP24 met Wilson Planetair stelsel

6HP26 Lepelletier planetairstelsel

GWK Koppelomvormer
met overbruggings-
koppeling

GWK Koppelomvormer
met overbruggings-
koppeling
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ABC Aandrijfkoppelingen
DEF Remkoppelingen
G Vrijloopkoppeling Wilson stelsel
H Vrijloopkoppeling stator

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 2



TRANSMISSIE
Techniek van de ZF zestraps automaat

(EGS), sensoren en elektrische
verbindingen. Bosch levert het
complete E-moduul in micro-hy-
bride techniek. De Mechatronic
verhoogt de kwaliteit omdat het
geheel vóór het wordt ingebouwd,
kan worden gecontroleerd op de
juiste werking.

Een tweede pluspunt is dat alle
verschillen die door toleranties
ontstaan, vooraf kunnen worden
vastgesteld. Via de elektronica
worden deze verschillen gecom-
penseerd zodat het schakelcomfort
bij alle transmissies gelijk is.

Stil en zuinig
BMW kiest de eindoverbrenging
zó dat de auto zijn hoogste snel-
heid bereikt bij het toerental van
maximum vermogen in de één na
hoogste trap. Dat levert dus een
‘overdrive’ op, want in zes draait
de motor minder toeren. Dat is
gunstig om het geluid en het ver-
bruik te beperken. Dankzij de gro-
te spreiding in de transmissie le-
vert de eerste- of wegrijtrap een
24% lagere overbrengingsverhou-
ding op. De acceleratie van 0 tot
100 km/h is daardoor met 10%
verbeterd. In de Europese rijcyclus
wordt er maar liefst 15% brandstof
bespaard, daarvan komt ongeveer
3% voor rekening van de nieuwe
6-traps automaat.

Transmissie toekomst
Er is een nieuw tijdperk begonnen
op transmissiegebied. Dankzij de
vinding van Lepelletier is de zes-
trapsautomaat een feit. ZF ziet de
toekomst voor dit type automaat
rooskleurig in, zeker voor de duur-
dere middenklasser en voor het
topsegment. Bij middenklassers tot
2 liter zullen zowel de CVT als de
Automatic Manual Transmission
(AMT) en de 6AT strijden om de
gunst van de koper. Bij kleinere
personenauto’s, bestelauto’s en
sportwagens denkt ZF dat de
AMT’s de markt zullen veroveren.
Hoe het ook loopt, de eerste zes-
trapsautomaat is een feit.

Paul Klaver

CVT versus meertrapsautomaat
Het discussiepunt CVT of AT, oftewel
continu variabel of meertrapsauto-
maat, is met de komst van de zes-
trapsautomaat weer helemaal open.
Eerst heeft Audi laten zien wat er met
een CVT voorzien van een speciale
ketting mogelijk is, nu komt ZF met
een antwoord in de vorm van de bij
BMW toegepaste zestrapsautomaat.
Het opmerkelijkste is misschien wel
dat de Audi Multitronic ook als zes-
trapsbak kan werken en de ZF auto-
maat eveneens.Porsche heeft met
dit Tiptronic idee de praktische ver-
schillen tussen de CVT en AT tot nul
teruggebracht.
Er is nog verschil in de wegrijkoppe-
ling en in de manier waarop de zes
trappen tot stand komen, maar toch
is het voor de gebruiker in de praktijk
gelijk.Volgens de ZF ontwikkelaars
gaat het schakelen van de zestraps-
automaat zonder enige schok.Dat is
gelukt door de lamellenkoppelingen
en remmen zeer soepel elkaars taak
te laten overnemen.Een bijzondere
olie die de levensduur blijft zitten,
zorgt ervoor dat de soepele werking

van -30°C tot 130°C tot stand komt.
Wat de AT zo uitermate geschikt
maakt voor hoge aandrijfkoppels is
dat de tandkrachten over tenminste
drie tanden worden verdeeld.Boven-
dien zijn tandwielen met inwendige
vertanding heel sterk.Omdat plane-
taire stelsels in elkaars verlengde
kunnen worden geplaatst heeft de
automaat een lange slanke vorm die
uitstekend past bij auto’s met achter-
wiel- of vierwielaandrijving.Al met al
voldoende redenen voor ZF om de
vijftrapsautomaten te gaan vervan-
gen door zestraps exemplaren.
Daarbij is een motorkoppel van 750
Nm (voor de komende VW V10 TDI)
geen probleem!
Voor Volvo en VW wordt er een 6AT
ontwikkeld (6HP20) die 400 Nm aan
kan en compact genoeg is om dwars
voorin te worden geplaatst.
Zo goed als zeker zullen de hoofd-
kenmerken van de door BMW ge-
bruikte 6HP26 ‘Shift-by wire’en
‘Stand-by function’ook bij de nog op
de markt komende versies van de
6AT worden toegepast.

Alle overbrengingsverhoudingen van de nieuwe zestrapsautomaten zijn
indirect.De aandrijfkoppeling A wordt ook gebruikt om het turbinewiel
bij stilstand van de auto in of uit te schakelen.

Dankzij de microhybride techniek
is de elektronische regeling van
de bak erg compact.

Zo functioneert elke trap

1e trap
i=4,171

2e trap
i=2,340

3e trap
i=1,521

4e trap
i=1,143

5e trap
i=0,867

6e trap
i=0,691

Achter-
uit
i=3,403
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