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Sleutelen aan de dubbele koppeling
LuK traint ATC ‘t Sticht

De DSG met zes versnellingen en
dubbele natte koppelingen kennen
we sinds zijn introductie in de VW
Golf R 32 in 2003. In die sport-Golf
was de lichte en snelle automaat 
helemaal op zijn plaats. Maar ook in
minder sportieve auto’s is de DSG
prettig gezelschap, dus zat hij al snel

in veel meer modellen van het VAG-

concern. In 2008 volgde de 7-traps
DSG met dubbele droge koppeling.

Met zijn 77 kg is die nog eens 16 kg
lichter dan de 6-traps. Dankzij zijn
droge koppelingen en lange 
zevende versnelling is de 7-traps
DSG bovendien zelfs zuiniger dan
een handbak. Daarmee is de DSG
ineens ook heel aantrekkelijk voor
lichter gemotoriseerde auto’s. Zo
kan Audi dankzij de DSG een A3 met

A-label leveren en hebben nu ook 
B-segment-auto’s als de VW Polo en
de Seat Ibiza een DSG.
LuK, de leverancier van ondermeer
de koppelingen voor de DSG’s ziet
de aantallen snel stijgen. “Behalve
voor VAG, produceren we inmiddels

ook dubbele koppelingen voor Ford

en Renault, en binnenkort volgt 
Hyundai”, zegt Ralph Neutel, Techni-

cal Sales Manager van LuK.

Principe van de DSG
Neutel verklaart de techniek: “Ach-

ter allebei de koppelingen zit een
eigen ingaande versnellingsas: “De

massieve as met de oneven ver-
snellingen zit achter koppeling 1
(K1), de even versnellingen en de
achteruit zitten op de holle as ach-

ter K2”, verklaart Neutel. Voor de
zekerheid legt hij kort het basis-
principe uit: “Trek je op in één, dan
schakelt de mechatronica de
tweede versnelling op de holle as
alvast in. Is het tijd om te schakelen

dan opent K1 en sluit K2 en rijd je

in twee. Accelereer je door dan
schakelt de drie op de massieve as
alvast in. Rem je af dan wordt de
één op die as voorgeschakeld.
Maar pas als K2 opent en K1 sluit,
rijd je daadwerkelijk in een oneven
versnelling”.

Geen trekkrachtonderbreking
Het is duidelijk dat een versnelling
die al klaar staat snel in te schake-
len is. Maar schakelen zonder trek-
krachtonderbreking? Om uit te leg-
gen hoe het zit, toont Neutel een
grafiekje van het motorkoppel in
de tijd. In het begin loopt het door
K1. Dan gaat K1 open terwijl K2
sluit. “In de overlapperiode slippen
beide koppelingen”, legt Neutel uit.
“Het koppel door K1 zakt naar 
0 Nm en tegelijkertijd gaat een
steeds groter deel van het motor-

koppel door K2.” In de grafiek ziet
dat eruit als kruisende lijnen. “Tel je
de koppels door beide koppelin-
gen op dan kom je op ieder mo-
ment in de overlapperiode op het
motorkoppel uit.”
Een kritische ATC-er ziet dat net
even anders: “Als de koppelingen
slippen wordt motorvermogen om-
gezet in warmte. Dus is het reste-
rende koppel in de overlapperiode
lager”. “Klopt”, geeft Neutel toe. “Dit
is een geïdealiseerde weergave. 
Eigenlijk zou er een klein deukje in
het koppelverloop moeten zitten.”

Warmte en koppel
Neutel zoomt in op de constructie
van de dubbele droge koppeling:
“De centrale druktafel in het midden
is gelagerd op de holle as. Koppe-
ling K1 zit aan de motorkant daar-

Hoe zit het nu echt? De Stichtse ATC-leden verdringen zich om de DSG.

van, op de spiebaan van de mas-
sieve as. De koppeling sluit als de
drukplaat van K1 de koppelings-
plaat tegen de centrale druktafel
duwt. De diafragmaveer van K1 zit
aan versnellingsbakzijde en bedient
de drukplaat via een trekanker. K2
inclusief drukplaat, diafragmaveer
en koppelingsdeksel zitten aan de
versnellingsbakzijde van de centrale
drukplaat”.
Een belangrijk aspect bij koppelin-
gen is warmte: “Slip geeft hitte.
De bedrijfstemperatuur van een
droge koppeling is 180 tot 200°C.
Loopt de temperatuur op naar
250°C, dan begint de voering te
verbranden”.
Bij de DSG met natte koppelingen
voert de olie die warmte af. Bij de
droge variant moeten de centrale
druktafel en de beide drukplaten de
warmte opnemen. Dat gaat goed bij
motoren tot 250 Nm. Sterkere moto-
ren zijn aangewezen op de natte
DSG. Alhoewel: “Als je de massa van
de centrale drukplaat en de drukta-
fels vergroot, neemt de warmteop-
namecapaciteit toe. In een sport-
auto wil je die extra massatraagheid
in de aandrijflijn niet. Maar in een
grote zware pick-up truck met een
enorm koppel hoeft dat geen be-
zwaar te zijn”.

K1 slijt sneller
Behalve voor warmte zorgt slip ook
voor slijtage. En die kan de DSG in
de problemen brengen. Immers:
“Slijt een conventionele koppeling,
dan wordt de bedieningsslag langer.
Bij de DSG zit de wegrijdversnelling
achter koppeling K1. Dus zeker als
de auto veel stadsverkeer rijdt, zou
K1 sneller slijten dan K2. Dan zou bij
schakelen K2 al te ver sluiten voor
K1 ver genoeg open is. En gaat het

DSG staat voor laag verbruik, korte bouw, geen trekkrachtonderbreking en hoog comfort. De

variant met droge dubbele koppeling biedt die voordelen inmiddels ook in betaalbare auto’s.

Hoe werkt de DSG en zijn dubbele koppeling? En wat kunnen we met de DSG in de werk-

plaats? ATC ’t Sticht vroeg het aan Ralph Neutel van LuK.
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Terwijl K1 opent sluit K2. Dat beperkt de trekkrachtonderbreking van de traditionele versnellingsbak
tot een minimale trekkrachtvermindering.

achter de koppelingen fout”.
Om dat probleem voor te zijn,
maakt de droge DSG gebruik van
zelfnastellende koppelingen. Om
het geheugen op te frissen legt
Neutel uit hoe die werken: “Het dia-
fragma zit niet vast aan het deksel
van de koppeling, maar is onder-
steund door een sensorveer. Slijt er
wrijvingsmateriaal weg, dan veran-
dert de diafragmahoek en wordt
de bedieningskracht groter dan de
reactiekracht van de sensorveer.
Daardoor schuift de verstelinrich-
ting het kantelpunt van het dia-
fragma iets in de richting van de
druktafel en zakken bedienings-
kracht en -slag weer terug naar het
oude niveau”.

Reparatie dubbele koppeling
Zijn de koppelingen versleten dan is
vervanging mogelijk: “Wij hebben
een aftermarketprogramma voor de
zelfnastellende dubbele koppeling.
Maar let op: het is geen eenvoudige
reparatie! Je hebt speciaalgereed-
schap nodig om de dubbele koppe-
ling los te trekken van de massieve
en holle versnellingsbakas, net als
voor het afstellen van K1 en K2 en
voor de controle daarop”.
Bovendien is het een dure reparatie:
“Reken voor de klant op 1.500 euro.
En gaat het om een auto met een
tweemassavliegwiel, dan doe je er
goed aan dat mee te vervangen”.
Voor je aan zo’n intensieve klus be-
gint is een goede diagnose niet on-
belangrijk: “Slip merk je door van-

uit laag toerental in een hoge ver-
snelling fors te accelereren. Zonder
de kick down te gebruiken, natuur-
lijk. Doe het eerst in de zesde en
daarna in de zevende versnelling.
Beweegt de toerenteller 200 t/min
of meer heen en weer, dan is de
slijtagegrens van de koppeling 
bereikt”.
Een andere mogelijke klacht is
 bokken: “Heeft de auto al een 
intensief leven achter zich, dan is
het bedieningsmechanisme de
 eerste verdachte. Net als bij een
conventionele koppeling slijt dat.
Daarnaast kan een auto bokken
door een probleem in de elektroni-
sche aansturing. Denk dan aan
 uitlezen, resetten of een nieuwe
softwarevariant”.

Tweemassa vliegwiel, dubbele koppeling en een dubbele ingaande as. De DSG met droge 
koppelingen is een mechanisch hoogstandje.
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Dubbele droge koppeling vervangen
Vervanging van de dubbele droge koppeling is niet eenvoudig. Gelukkig is er hulp. Bekijk
de instructievideo in het maanddossier op www.amt.nl/januari2011.
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1: Krukas
2: Tweemassa vliegwiel
3: Centrale druktafel
4: Lager
5: Drukplaat K1
6: Koppelingsplaat K1

7: Drukplaat K2
8: Koppelingsplaat K2
9: Druklager K2
10: Druklager K1
11: Massieve ingaande as
12: Holle ingaande as

13: Trekanker
14: Diafragmaveer K2
15: Diafragmaveer K1
16: Lager holle as
17: 2e versnelling
18: 4e en 6e versnelling

19: 7e versnelling
20: 3e versnelling
21: 5e versnelling
22: 1e versnelling
23: Lager massieve as
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