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TECHNIEK 
Volkswagen DSG-transmissie

Zes jaar geleden begon Volkswagen met een ver-
gelijking van alle transmissietypen, verklaart
projectleider Michael Schäfer. Daaruit kwam
om te beginnen dat zes versnellingen het best
is, zowel bij automatische- als bij handschake-
ling. Het hoogste rendement, geeft een mecha-
nische transmissie. Er was al ervaring met een
geautomatiseerde handbak, in de 3L Lupo. Maar
de schakelkwaliteit daarvan bleef achter bij die
van een echte automaat met koppelomvormer.
Zo kwam men erop een geautomatiseerde
handbak met dubbele koppeling te onderzoe-
ken. Met het rendement van een handbak, en
schakelcomfort van een goede automaat.
Op onze vraag hoe het zit met een continu vari-
abele transmissie legt Schäfer uit dat ook daar-
naar is gekeken. Hoewel Audi hiermee in de A6
Multitronic ook een lager ECE-verbruik weet te
halen dan bij handschakeling noemt hij het
rendement toch lager. “Het oneindig aantal ver-
snellingen is niet nodig voor een laag verbruik.
Daarvoor kun je met vijf versnellingen toe. Een

zesde versnelling dient alleen om het geluids-
niveau te verlagen door de motor langzamer te
laten draaien en toch de rijdynamiek te behou-
den.” Hij vult aan dat meer dan zes versnellin-
gen teveel kost en te weinig oplevert, boven-
dien kom je met ruimteproblemen te zitten bij
dwarse motorinbouw.

Twee tegelijk
Alles draait in Volkswagens Direkt Schalt
Getriebe (DSG) om de dubbele koppeling, uitge-
voerd als natte platenkoppelingen. Een droge
koppeling was mogelijk geweest, maar dan was
niet het soepele schakelen van een traditionele
automaat bereikt. Feitelijk ligt het schakelcom-
fort van de DSG nog hoger, omdat hij twee ver-
snellingen tegelijk inschakelt. Elektronische
sturing van beide koppelingen zorgt voor een
perfecte overgang, zodat geen onderbreking in
de aandrijving optreedt. In de praktijk voelt
het of je volkomen naadloos van de ene in de
andere versnelling overgaat.
Dat komt doordat de oneven versnellingen ach-
ter de ene koppeling zitten, en de even versnel-
lingen achter de andere. De DSG-bak heeft
daartoe twee hoofd- en twee hulpassen. De
hoofdassen zijn concentrisch ingebouwd, rond-
om een derde dunne as die de oliepomp ach-
terin de transmissie aandrijft. Deze pomp
draait permanent met het motortoerental en
voedt de hydraulische schakel- en koppelings-
bediening. De hulpassen met elk drie versnel-

De korte bouw van de DSG transmissie is een
voordeel, hoewel ook een zestraps conventionele
volautomaat (van Aisin) nu goed past bij dwarse
motorplaatsing. VW en Audi gebruiken hetzelfde
type DSG transmissie, hier is te zien hoe simpel
een aanzetstuk aan koppelingszijde zorgt voor
vierwielaandrijving. Bovenop zien we dat de bak
een eigen oliefilter en ernaast een (hier doorge-
sneden) koeler heeft.

Voordelen handschakeling en automaat gecombineerd

VW gelooft in DSG
De een wil het comfort van automatisch schakelen, de

ander doet het liever op sportieve wijze zelf. De keus is

nu echter niet meer absoluut. Bijna geen automaat stelt

het meer zonder sequentiële handbediening, veel mer-

ken bieden ook handbakken met geautomatiseerde

bediening. “Maar”, zegt Volkswagen, “echt het beste

van twee werelden krijg je met de DSG-transmissie met

dubbele koppeling.”
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de praktijk zou hij eerder 0,5 l/100 km zuiniger
zijn. Bij benzinemotoren is er meer winst, die
draaien met DSG rond 1 l/100 km zuiniger dan
met handschakeling. “Het motormanagement
van moderne diesels is zo goed dat er weinig te
winnen valt met een betere schakelstrategie”,
aldus Schäfer. 
Nu hebben alleen de snelste Golf en Audi TT
een benzinemotor/DSG combinatie, volgend
jaar komen in de nieuwe Passat en Bora meer-
dere DSG/benzinemotor combinaties beschik-
baar. “We denken ook aan een DSG voor de
Bugatti Veyron”, verkneukelt zich Michael
Schäfer. Daarmee houdt de ontwikkeling niet
op, er wordt gezocht naar mogelijkheden om
met lagere oliedruk en een kleinere pomp te
werken, de huidige neemt circa 2 kW op.
Ook wordt naar een olie gezocht waarmee de
DSG onderhoudsvrij ‘filled for life’ kan wor-
den; nu nog moet er na 60.000 km verse olie
in. De bak heeft een warmtewisselaar die eerst
warmte opneemt van de motorkoeling en daar-
na gaat koelen. De olietemperatuur beïnvloedt
immers de viscositeit, en daarmee de slip in de
koppelingen, dus ook het rendement en de
schakelkwaliteit. ●

lingen zijn voorzien van door een speciale coa-
ting extra wrijvingsarme synchronisaties.
Beide hulpassen lopen op het kroonwiel van
het differentieel.
In bedrijf zijn altijd twee opeenvolgende ver-
snellingen ingeschakeld, één op de ‘even’ en
één op de ‘oneven’ as. Er is maar één van beide
koppelingen in aangrijping, dus maar één
hoofdas wordt door de motor aangedreven. Bij
het schakelen opent de ene koppeling terwijl
tegelijk de andere sluit, nauwkeurig elektro-
nisch afgestemd. Die regeling zorgt dat het
aandrijfkoppel op de openende koppeling even-
veel afneemt als het aandrijfkoppel op de slui-
tende koppeling toeneemt. Ononderbroken
aandrijving zorgt voor soepet schakelen, en
voorkomt dat het stuurgedrag van de auto ver-
stoord wordt bij schakelen in een bocht.

Verdere ontwikkeling
Net als andere automaten kan de DSG meer
dan één versnelling terugschakelen, bijvoor-

beeld bij sterk afremmen. Dat duurt wel iets
langer, omdat automatisch altijd de eerstvol-
gende hogere of lagere versnelling voorbereid
wordt. Moet de bak van bijvoorbeeld zes naar
twee, dan is het constructief noodzakelijk eerst
vijf of drie in te schakelen. “Maar dat gaat
onmerkbaar”, legt Schäfer uit, “normaal scha-
kelt de bak in 0,2 seconden, meervoudig terug-
schakelen kost 0,7 seconden. De motor heeft
altijd meer tijd nodig om zijn toerental aan te
passen. Terugschakelen gaat overigens sneller
dan opschakelen, omdat we met de elektroni-
sche gasklep de motor een handje helpen.”
Er is nu één type DSG, die motorkoppels tot
350 Nm aankan. Op het moment combineert
men hem bijna alleen met TDI-motoren, dat
past het mooist bij de brandstofbesparing die
DSG oplevert. Tevens haalt een TDI met conven-
tionele automaat geen EU4-eisen, een handge-
schakelde of  DSG-versie wel. Volgens de ECE-
meetcyclus is de TDI-DSG combinatie iets
onzuiniger dan een handgeschakelde versie, in

Deze principeschets maakt duidelijk hoe de DSG bak werkt. K1 en K2 zijn de
delen van de dubbele koppeling, met achter de ene koppeling de even ver-
snellingen en achter de andere de oneven versnellingen. Zodoende kunnen
altijd tegelijk een even en een oneven genummerde versnelling ingeschakeld
zijn, omdat maar één van beide koppelingen volledig gesloten kan zijn.

Peter Fokker

Deze technische tekening
geeft niet de ware positie van
de onderdelen weer, beide
secundaire versnellingsassen
liggen feitelijk tegen het
schuinvertande kroonwiel van
het differentieel. Links zien
we de direkt vanaf de ingaan-
de as aangedreven oliepomp
voor de schakelbediening,
rechts het vliegwiel met dem-
per dat gescheiden is van het
natte koppelingssamenstel.

Cruciaal voor de DSG-transmissie is dit pakket van
twee meervoudige natte platenkoppelingen, elk
met vier gevoerde en vijf ongevoerde platen.
Doordat de binnenste en buitenste koppeling slim
tegen elkaar afgesteund zijn met een schotelveer
kunnen nooit beide koppelingen tegelijk volledig
in aangrijping zijn.
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