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Abstrakt  

V tomto článku jsou prezentovány výsledky z druhé série experimentů provedených na automobilové 
převodovce MQ 200, jejichž účelem byla detekce poškození součástí převodovky pomocí akustické emise. 
V experimentech, které probíhaly v laboratořích Ústavu konstruování VUT v Brně, byly vytvořeny umělé 
defekty ozubeného kola 5.převodového stupně. Záměrem experimentů bylo vyhodnotit možnosti 
identifikace poškození v produkční převodovce a ověřit metodiku měření z předchozích zkoušek pro tento 
typ poškození. Jako komparační parametr byla užita metoda měření teploty na skříni převodovky. 
Výsledky experimentu naznačují použitelnost metodiky zkoušení i pro nově zvolený typ poškození. 

 

Klíčová slova: akustická emise, detekce poškození, převodovka, uměle vytvořený defekt 

 

Abstract 

In this article there are presented the results of the second series of experiments with the gearbox MQ 
200, whose purpose was the damage detection of gearbox components using acoustic emission 
method. In experiments, which took place in the laboratories of the Institute of Machine and Industrial 
Design of the Brno University of Technology, were created artificial defects in a cogwheel of fifth 
speed gear. The aim of the experiments was to evaluate the possibility of damage identification in 
production gearbox and verify the measurement methodology of previous tests for this type of damage. 
As a comparative parameter was used the temperature measured on the gearbox surface. The results 
from experiments suggest the suitability of the testing methodology for the newly chosen type of 
damage. 

 

Key words: acoustic emission, damage detection, gearbox, artificial defect 

1. Úvod
Metoda akustické emise zaznamenává velmi progresivní rozvoj nejen v již standardní oblasti 
lokalizace defektů tlakových nádob a zásobníků, ale je využívána v rozmanitých aplikacích ve 
výzkumné sféře či průmyslové praxi. Vysoká citlivost této metody umožňuje studium 
počáteční fáze únavových procesů a možnost sledování počátku šíření mikrotrhlin či změn ve 
struktuře materiálu - mimo jiné také průběhu rozvoje pittingu, spallingu atd. [1, 2 a 3]. 
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Problematikou identifikace poškození převodových ústrojí pomocí metody akustické emise se 
zabývalo několik autorů. Jde o velmi komplikovanou problematiku, jejíž obtížnost se zvyšuje 
se složitostí převodu. Většina autorů experimentuje na jednoduchých převodech, obsahujících 
pouze jeden převodový stupeň. Např. autoři v [4, 5] experimentovali na jednostupňové čelní 
převodovce s využitím více metod: vibrační analýza, záznam teploty, parametry signálu AE – 
RMS, průběhy událostí v časové a frekvenční oblasti. Snímače byly v těchto případech 
umístěny v blízkosti ozubeného kola, což produkční převodovka neumožňuje. Tento 
příspěvek navazuje na práci [6], ve které jsme prezentovali úvodní experimenty z produkční 
převodovkou MQ 200  a přináší výsledky ze zkoušek provedených s dalším typem poškození. 

2. Experimentální zařízení a metodika zkoušek

Zkušební zařízení 
Pro experimenty byla využita testovací stanice skládající se s pohonu, příruby pro upevnění 
převodovky, vířivého dynamometru s maximálním momentem 500 Nm simulujícího zatížení 
a řídícího panelu pro ovládání parametrů zkoušky. Stanice je blíže popsána v [6]. Předmětem 
zkoušky byla produkční převodovka (obr. 1) s označením MQ 200 užívaná ve vozidlech 
s krouticím momentem motoru do 200 Nm (Škoda Fabia), ve které bylo uměle vytvořeno 
poškození hnaného kola (evolventní kolo se šikmými zuby) pátého převodového stupně.
Během všech tří zkoušek byl použit jako náplň převodovky olej s označením Gyrol 75W. 

Obr. 1 Převodovka MQ 200 (VW Škoda) 
Fig.1 Gearbox MQ 200 (VW Skoda) 

Použitá měřicí aparatura 
Pro snímání signálu akustické emise (AE) byl použit čtyřkanálový analyzátor DAKEL 
XEDO. Čtyři snímače typu MIDI byly rozmístěny po obvodu skříně stejně jako v předchozí 
sérii měření, viz [6] a byly upevněny pomocí kyanoakrylátového lepidla k povrchu skříně
převodovky. Signál z těchto snímačů byl před vstupem do analyzátoru ještě zesílen pomocí 
předzesilovačů. Snímače i předzesilovače jsou výrobkem firmy DAKEL a jejich 
charakteristika je dostupná na webových stránkách výrobce. Softwarové vybavení analyzátoru 
(DaeMon a DaeShow) umožňuje vyhodnocovat základní parametry AE – překmity přes
detekční prahy (county), RMS, události, trendy a pod.. 
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Metodika zkoušek 
Druhá série experimentů byla rozdělena do tří měření/zkoušek - označených „měření A, B, 
C“, které proběhly za stejných provozních podmínek. V měření A (délka cca 60 min) bylo 
použito nové ozubené soukolí s převodovým poměrem 48/39. Výsledky tohoto experimentu 
slouží pro porovnání získaných dat z nepoškozené převodovky s daty naměřenými v dalších 
zkouškách a vyloučení vlivu změny otáček či chování převodového ústrojí na vyhodnocení. 
V druhé zkoušce (měření B) bylo vytvořeno pomocí elektrojiskrové metody umělé poškození 
na záběrové straně zubu hnaného kola (viz obr. 2), lépe simulující reálný defekt než 
v předchozích experimentech, viz [6]. V měření C došlo k obnovení poškození z experimentu 
B a vytvoření dalšího poškození na protilehlé straně ozubeného kola (2. a 20. zub kola). 
Převodovka byla ve všech měřeních zatížena výstupním momentem 150 Nm a vstupními 
otáčkami 3000 min-1. Teplota převodovky, jako komparační parametr, byla snímána 
laserovým pyrometrem z krytu 5. převodového stupně.

Obr. 2 Detail poškození boku zubu ozubeného kola 
Fig. 2 Detail of the gear tooth damage 

3. Výsledky měření
Vzhledem k podobnosti záznamů z jednotlivých snímačů (kanálů), stejně jako v [6], jsou 
výsledky prezentovány na kanálu 1, který je v grafech označen jako slot 1. Na obr. 3 jsou 
zobrazeny průběhy RMS a countů během zkoušek A až C. V průběhu experimentů bylo 
provedeno několik rozběhových zkoušek (zvýšení otáček z 950 min-1 na 5000 min-1), které se 
projevily výraznou skokovou změnou v hodnotách jednotlivých parametrů. Po rozběhové 
zkoušce v měření A dochází k rozběhu převodovky na 3000 min-1 a okamžitě poté k nárůstu 
signálu AE, což mohlo být způsobeno odstraňováním textury po obrábění při záběhu kola. 
Následně se signál ustálil a další pozvolné zvyšování úrovně signálu může být připsáno 
vytváření záběhové stopy na bocích zubů kola. Pro měření B bylo již na záběhové straně kola 
vytvořeno poškození, viz obr. 2. Extrémní nárůst signálu (ve 4. minutě) je přisuzován vlivu 
vytvořeného poškození na záběrové straně boku zubu. V 8. minutě došlo ke krátkodobému 
selhání komunikace PC a analyzátoru. Během 24. minuty a ke konci měření byly opět
provedeny rozběhové zkoušky. Po ukončení experimentu bylo vyhodnoceno, že v průběhu 
zkoušky došlo k částečnému zahlazení původního umělého poškození. 

Porovnání základních časových záznamů hodnot RMS, cnt ze všech tří měření je představeno 
na obr. 3. 
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Obr. 3 Záznam signálu AE (counts, RMS) – zkoušky A, B, C 
Fig. 3 Record of AE signal (counts, RMS) – tests A, B, C 

Měření C obsahuje výrazné změny parametrů signálu AE způsobené rozběhovými zkouškami, 
vytvořeným poškozením a zvýšením axiální vůle uložení ozubeného kola v důsledku velkého 
zvýšení teploty. Po rozběhové zkoušce (2. min) dochází kolem 3. min k výraznému zvýšení 
hodnot AE pravděpodobně v důsledku vytvořeného poškození. V páté minutě byl rozjezd na 
3000 min-1, po kterém se signál držel stále ve vysokých hodnotách (otěr a uhlazování 
poškození). Pokles nastal v sedmé minutě a zůstal stabilní až do další rozběhové zkoušky (11. 
minuta). Ve 13. minutě opětovný rozběh na 3000 min-1 – signál v normálu, od 18 minuty 
dochází k růstu signálu a enormnímu zvyšování teploty. Rázy v období mezi 20. až 30. minutou 
byly způsobeny převážně zvětšením axiální vůle na hnacím kole vlivem extrémní teploty. 
Ve frekvenčních spektrech záznamů AE (obr. 4) jsou stejně jako v časové oblasti názorně
vidět zejména rozběhové zkoušky a úseky se zvýšenou spektrální hustotou signálu (PSD), 
které se vyskytují po startu jednotlivých měření a mohou indikovat defekt a proces jeho 
zahlazení. Dále se ve frekvenčních záznamech objevují skoková navýšení PSD s následnými 
útlumy, vyskytujícími se zejména v měření A a B. Autorům není zatím zcela přesně známo, 
co způsobuje tyto náhlé skoky a k jejich objasnění by pomohly další série experimentálních 
měření. V 19. minutě měření C došlo k rapidnímu skoku signálu jak v časové, tak i ve 
frekvenční oblasti, v níž je patrný mírný začátek už kolem 15. minuty, kde je nárůst PSD 
zejména v pásmu okolo 400 kHz. 
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Obr. 4 Záznam frekvenčních spekter v měření A, B, C 
Fig. 4 Record of frequency spectra during test A, B, C 
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Na obr. 5 a 6 jsou zobrazeny záznamy průběhu max. amplitudy, doby náběhu a trvání událostí 
během měření C, při kterém bylo obnoveno původní poškození druhého zubu a vytvořeno 
další nové na protilehlé straně kola. Během měření byla celkem čtyřikrát provedena 
rozběhová zkouška (1-4). Od 12. minuty dochází nejprve k mírnému zvýšení sledovaných 
parametrů, dále pak k prudkému nárůstu, který gradoval výpadkem zařazení 5. stupně v 28. 
minutě záznamu. Další rozběhové zkoušky v tomto měření již byly díky vibracím neúspěšné. 

Obr. 5 Záznam max. amplitudy a doby náběhu během měření C 
Fig. 5 Record of peak amplitude and risetime during test C

Obr. 6 Záznam trvání události v měření C 
Fig. 6 Record of event duration during test C 

Výsledky měření teploty 
Na obrázku 7 jsou zobrazeny průběhy teplot během jednotlivých měření A až C. V měření A 
je patrný nárůst teploty až do hodnoty 60° C a následný pokles způsobený rozběhovou 
zkouškou. Následuje mírný růst, který je zakončen výkyvem způsobeným opět rozběhovou 
zkouškou. V měření B dochází nejprve k nárůstu teploty, jehož gradient je přibližně shodný 
s měřením A. Po dosažení 92° C je zapojen externí ventilátor, který ochladí skříň na 50° C. 
Po vypnutí ventilátoru se teplota skříně stabilizuje na hodnotě 65°C, na které setrvá až do 
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konce zkoušky. V měření C dochází nejprve k stejnému nárůstu jako v předchozích dvou 
experimentech. Extrémní výkyvy teploty jsou způsobeny externím chlazením a častým 
zastavováním zkušební soustavy. V době od 20. do 28. minuty dochází k zvyšování teploty 
víka i přes aktivní chlazení (záznam teploty zkreslen – teplota soukolí byla výrazně vyšší). 

Obr. 7 Graf teplot během zkoušek 
Fig. 7 Graph of temperature during tests 

4. Závěr
Cílem druhé série experimentů bylo ověření metodiky a možnosti měření akustické emise na 
produkční automobilové převodovce s novým typem poškození než v předchozích případech. 
Experiment byl rozčleněn do tří měření, které byly realizovány za stejných provozních 
podmínek. V prvním měření proběhl záběh nového soukolí, v druhém bylo vytvořeno 
elektrojiskrovou metodou umělé poškození na záběrové straně jednoho zubu hnaného kola 
a v třetím měření bylo toto poškození obnoveno a vytvořeno další na protilehlé straně kola. 
Na základě provedených měření můžeme konstatovat, že metody použité během zkoušek 
reagovaly na probíhající procesy shodně v závislosti na jejich citlivosti. Výsledky ověřily 
hypotézu o možnosti identifikace poškození, které není tak radikální jako v předchozí sérii 
experimentů. Při hodnocení výsledků je nutno si uvědomit, že identifikace poškození v reálné 
automobilové převodovce je extrémně složitým technickým problémem. V převodové skříni je 
řada zdrojů signálu AE (ložiska, kontaktní plochy, příp. i pohyb olejové náplně apod.), které se 
samozřejmě různou měrou podílí na snímaném výsledném signálu.  V tomto článku je 
prezentována pouze část dosud zpracovaných výsledků z druhé série experimentů. Proto je ještě
nutné analyzovat procesy, které probíhají např. při záběru poškozených soukolí. Následovat 
bude rozbor a vytipování dalších uzlů převodovky vhodných pro detekci poškození. 
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