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LIQUI MOLY

DYNAMICZNA WYMIANA OLEJÓW W AUTOMATYCZNYCH 
SKRZYNIACH BIEGÓW

Wielu mechaników nie oferuje usługi wymiany oleju 
w automatycznych skrzyniach biegów. Obawiają się 
pogorszenia pracy skrzyni biegów i ewentualnych 
roszczeń niezadowolonych klientów. Warto jednak się 
przełamać, ponieważ na rynku coraz więcej pojazdów 
jest wyposażonych w „automaty”. W przypadku dużych 
pojazdów rynek stanowią przede wszystkim autobusy  
i choć automaty coraz częściej trafiają pod maski 
ciągników siodłowych. Podpowiadamy jak bezpiecznie 
przeprowadzić procedurę wymiany oleju nie narażając 
się na kłopoty.  

Automatyczne skrzynie biegów to mechanizm, który 
podlega zużyciu mechanicznemu. W przypadku prze- 
kładni hydrokinetycznych zużywają się zarówno koła 
przekładni planetarnych, łożyska a nawet sprzęgło hydro-
kinetyczne. Oczywiście największym źródłem problemów 
jest zużycie mokrych tarcz sprzęgłowych. To one są 
przyczyną większości zanieczyszczeń znajdujących się  
w skrzyni biegów.   W każdym „automacie” znajdują się wie-
lotarczowe mokre sprzęgła, które są przyczyną utleniania 
i zanieczyszczania oleju. W ekstremalnych sytuacjach 
pomiędzy tarczami powstaje temperatura rzędu  
400 st. Celsjusza a to przyczynia się do utleniania środka 
smarnego, zmniejszania jego zdolności myjących i dys-
pergujących. Choć normy temperatur pracy nie są przy 
tym przekraczane, olej, starzejąc się, traci swe pierwotne 
właściwości, więc z czasem nie spełnia wszystkich 
stawianych mu wymagań. Zwiększa się lub zmniejsza jego 
gęstość, lepkość, własności smarne, myjące itd. Skrzynia 
ulega wówczas przyspieszonemu zużyciu. 

Warto wspomnieć, że wymiana dynamiczna jest bardzo 
bezpieczna, jednakże musi być wykonywana odpo- 
wiednim urządzeniem. 

Urządzenie Liqui Moly GT2 powstały dzięki współpracy 
doświadczonego producenta m.in. układów chłodzenia  
i filtracji z wieloma warsztatami napraw automatycznych 
skrzyń biegów.

Urządzenie posiada w zestawie zestaw adapterów przy-
łączeniowych do większości modeli skrzyń biegów. 
Co bardzo ważne urządzenie automatycznie wykrywa 
kierunek przepływu oleju i dopasowywane ciśnienie 
tłoczenia do ciśnienia panującego w skrzyni biegów. 
Co równie istotne urządzenie posiada bardzo wydajną 
pompę dzięki czemu nie ma ryzyka zapowietrzenia nawet 
najbardziej wymagających skrzyń biegów. Oczywiście 
urządzenie posiada wagi i adaptery do podłączenia wag 
zewnętrznych dzięki czemu istnieje możliwość wymiany 
oleju bezpośrednio z beczek co w przypadków dużych 
pojazdów ma niebagatelne znaczenie. Niewątpliwie 
bardzo ważne jest również możliwość aplikacji dodatku 
czyszczącego, przyjazna obsługa i menu w języku polskim. 
Oczywiście urządzenie ma również drukarkę, która na 
życzenie klienta może wydrukować raport z przeprowa-
dzonej usługi.

Gdy temperatury dopuszczalne zostaną przekroczone, 
skrzynia w skrajnych przypadkach może nawet ulec na-
tychmiastowej awarii. Innymi słowy, z biegiem czasu olej 
czarnieje i nie jest w stanie wymywać zanieczyszczeń, 
które sukcesywnie zatykają kanały i zawory sterujące 
pracą skrzyni. Niewłaściwa działanie tych elementów 
jest odczuwalne przez kierowcę w postaci szarpania  
i niewłaściwego zmieniania przełożeń. Co równie istotne 
takie zaniedbania mogą doprowadzić do poważnej awarii 
mechatroniki przekładni.   

Aby nie dopuścić do takiej sytuacji należy regularnie 
zmieniać olej. I nie chodzi tu tylko o dolewanie oleju, bo 
tak śmiało możemy nazwać „wymianę statyczną „tylko 
całkowite zastąpienie starego oleju świeżym. Taki proces 
jest możliwy podczas „wymiany dynamicznej”. Wymiana 
grawitacyjna w większości klasycznych automatów 
pozwala na spuszczenie około połowy środka smarnego.  
Reszta oleju pozostaje w konwerterze (sprzęgle hydroki-
netycznym), pompie i kanałach olejowych, chyba że dana 
skrzynia wyposażona jest w kilka korków spustowych 
np.:  przekładnie Alison stosowane w wielu autobusach.  
Oczywiście to wyjątek potwierdzający regułę. Właśnie 
dlatego olej najlepiej wymieniać dynamicznie. Dynamiczna 
wymiana oleju polega na włączeniu się w obieg oleju 
skrzyni biegów specjalnym urządzeniem i przeprowadze-
nie wymiany oleju w trakcie, gdy silnik i skrzynia biegów 
pracuje. Pozwalamy, aby pompa oleju skrzyni biegów 
„wypchała” cały olej ze skrzyni biegów i w jego miejsce 
sukcesywnie wtłaczamy nowy, świeży olej.

Fakty i mity o wymianie oleju w automatycznych 
skrzyniach biegów.

Dlaczego olej w skrzyni automatycznej się 
zużywa?
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