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Úvod
Tato práce se zabývá v první části popisem firmy IGW a jejího předmětu podnikání. V části druhé
je následně seznámení s pozicí a náplní práce, jenž vykonávám v podobě brigády.
V IGW jsem začal pracovat v létě 2016. Prvně jsem sháněl brigádu jako výpočtář a zadařilo se.
S vedoucím jsme si sedli a našli společnou cestu. Domluvili jsme se, že prvních 5 týdnů strávím
na testovacím oddělení, abych si „osahal“ to, co tato firma vytváří – převodovky. A zároveň zjistil
jak a co se testuje – na co zákazník klade požadavky, které konkrétně popíše v dokumentu
s názvem „Specifikace“.
Těchto 5 týdnů byla dle mého nejlepší možná škola a průprava pro můj následný přesun „do
kanceláře“. Viděl jsem tolik věcí a pochopil tolik souvislostí, které by mi z „výpočtářské židle“
trvalo dlouho pochopit.
Čest výjimkám, studentům, kteří nasbírali při škole tolik praktických zkušeností, kteří to
„nepotřebují“. Ale já jsem přesvědčen, že devíti z deseti studentů tento způsob přinese opravdu
hodně a tomu jednomu člověku to taky v žádném případě neublíží.

Obrázek 1: Ukázka jednostupňové převodovky firmy IGW

O firmě obecně
Mezinárodní firma s názvem IGW se specializuje na výrobu ozubených převodů, převodovek
včetně skříně, hřídelí a s tím související montáže a servisu.
Vznik sahá do Belgie do roku 1949, zakladatel pan Alfons Watteeuw.
Převodovky jsou primárně do rychlovlaků, meter, tramvají ale i například do větrných elektráren
či ropných plošin či klasických elektráren. Obecně lze říci, že třemi základními sektory kam se
výrobky IGW dodávají jsou doprava, energetický průmysl, průmysl obecně.
Belgie není jediným sídlem této společnosti. V roce 1997 byla založena pobočka v České
republice, konkrétně v Brně. Rok poté přibilo Rumunsko. 2006 Čína. Předposlední akvizicí byly
Spojené státy Americké. V roce 2017 se IGW rozrostla i do Indie.
V celkovém součtu zaměstnává okolo 1 000 lidí.
V současné době je firma IGW 100% vlastněna holdingovou společností BMT-group.

Obrázek 2: Pohled i dovnitř na ozubené kolo

IGW a já v roce 2017/18
Náplň práce
V tomto období jsem zjistil, co mě opravdu baví a čemu se chci minimálně v této firmě věnovat.
Shodou okolností se to sešlo ve vhodný moment s potřebami IGW a proto se nyní zabývám
hlukem na převodovkách, konkrétně numerickým modelováním množství vyzařovaného hluku
z těchto strojních zařízení.
Proč?
o
o

Protože mi to přijde zajímavé, zajímá mě hudba, zvuk a na vysoké škole studuji
mechaniku těles – numerické výpočty => tak proč to nespojit!
Protože pro zákazníka jeden z klíčových parametrů, který od převodovky dodávané
firmou IGW požaduje je „míra hluku“, která nesmí překročit jistou, zákazníkem
definovanou hranici – proto se tím IGW začíná více a více zabývat, začalo to měřením na
reálných, již vyrobených kusech. Nyní je snaha razit cestu zjistění „míry hlučnosti“
daného typu převodovky již ve fázi návrhu, ještě před spuštěním do výroby. Aby, pakliže
hlučnost bude nadměrně vysoká, bylo možno učinit opatření (konstrukční úpravy), které
ji sníží.

Obrázek 3: Rychlovlak s IGW převodovkou

Co přesně specifikují zákazníci
Zákazníci udávají požadavky na hluk jednou ze tří možností:
1) konkrétní hodnotou SWL, která nesmí být překročena v celém rozsahu otáček
2) funkcí, jenž je závislost SWL na otáčkách
3) počtem stavů – napříkal 5 stavů, kde stav znamená nějaké určité otáčky a těmto
otáčkám zákazník přiřadí hodnotu SWL, která nesmí být překročena. Stejně pro stav
druhý. Stav třetí, čtvrtý a pátý. Vždy kombinace otáček a limity na hluk v podobě SWL.
Poznámka: SWL = Sound Power Level = hladina akustického výkonu [ dB ]

Konkrétní příklad:
1) SWL = 103 dB
2) SWL = 105 – log(4833/speed)
3) pro speed 3500 RPM => SWL = 100 dB ; pro speed 4000 RPM => 101 dB ; pro speed
4500 RPM => 102 dB ; ...

ukázka druhé možnosti:

Obrázek 4: Ukázka specifikace od zákazníka

Jak se měří hluk na převodovkách
Na testovacím oddělení na testovací stolici. Postup měření je složen obecně ze dvou částí. Avšak
v případě možnosti třetí – tedy když zákazník specifikuje „pouze“ dané stavy a jim příslušnou
hodnotu SWL, tak v tomto případě je měření nejjednodušší, protože „stačí“ proměřit pouze tyto
stavy.
Kdežto ve dvou zbylých případech, kdy je potřeba prověřit celý rozsah otáček, protože nikdo
neví, které otáčky jsou nejhlučnější. Někdo by se mohl domnívat, že nejhlučnější budou vždy
nejvyšší otáčky. Není tomu ale tak. Jelikož v komplexním systému, jímž převodovka je, dochází
ke spoustě interakcí, které dohromady ovlivňují, přispívají k celkové hladině hluku.
Poznámka: Míra hlučnosti převodovky závisí například na:
o
o

o

na nevývahách rotačních prvků, které generují vibrace
ozubená kola – kontakt spoluzabírajících kol není nikdy dokanale plynulý, za prvé
dochází ať už k menších, či větším rázům a v druhé řadě především k průhybům zubů a
jejich následné navrácení do původního nedeformovaného stavu (odborně se jedná o
veličinu nazývanou Transmission Error) – obě tyto skutečnosti také generují vibrace
dalším příspěvkem k celkovému hluku může být hluk vznikající v ložiscích s rotačními
prvky

Všechny tyto (a i některé další) záležitosti generují buď přímo hluk, či jak bylo zmíněno - vibrace,
které se následně přenáší do skříně převodovky, jenž funguje jako zářič akustické energie.
Proto máme dva hlavní cíle jak snižovat hlučnost:
1) snižovat vznikající úroveň vibrací – jelikož ta má přímý vliv na následný hluk
2) snižovat „efektivitu“ zářiče akustické energie – tzn. v případě skříně převodovky pomocí
vhodných konstrukčních tvarů, žeber,... Cílem je mít skříň co nejvíce tuhou, ale
samozřejmě s přijatelnou hmotností.

Zpátky k samotnému měření na již vyrobené převodovce. SKládá se to tedy obecně ze dvou částí:
1) hledání nejhlučnějších otáčkových stavů => vybrat například 4 nejhlučnější
2) u těchto 4 stavů zjistit hodnotu SWL
Krok první se zjišťuje a provádí tak, že umístíme převodovku na testovací stolici, měřící zařízení
(mikrofon) umístíme nad převodovku. Spustíme měření - což prakticky znamená, že zvedáme
otáčky od 0 do maximálních a současně zaznamenáváme hladinu akustického tlaku nad
převodovkou. Výsledek je vidět na obrázku XX.

Obrázek 5: Měření SPL v závislosti na otáčkách pastorku

Nyní se vyberou například čtyři stavy, které by mohly být nebezpečné, viz obrázek 6.

Obrázek 6: Výběr čtyř možných nebezpečných stavů

Tím končí krok jedna a teď nyní je potřeba určit hodnotu SWL pro každý z těchto čtyř stavů.
Toto měření se provádí vcelku zdlouhavě. A to konkrétně tak, že umístím převodovku na
testovací stolici, roztočím ji na konkrétní otáčky (v tomto případě 2 112 ot/min) a měřím
akustickou intenzitu pomocí intenzitní sondy ve všech bodech naznačených na obrázku 7.

Obrázek 7: Měřící stolice s měřícími body pomocí intenzitní sondy

Specializovaný software tyto údaje zpracuje a spočítá celkovou hodnotu SWL, například:
SWL = 91,1 dB

Toto měření se provede i pro zbylé tři stavy. Výsledky mohou vypadat takto:
2 112 ot/min

=>

SWL = 91,1 dB

3 321 ot/min

=>

SWL = 93,2 dB

3 841 ot/min

=>

SWL = 95,3 dB

4 493 ot/min

=>

SWL = 96,5 dB

Je na čase změřené výsledky zanést do grafu specifikace od zákazníka.

Tato převodovka by prošla.

Numerické modelování vyzařovaného hluku
Teď už víme co zákazník požaduje a jak se to měří, proto je nejvyšší čas se přemístit k náplni mé
práce – numerickému modelování hluku vyzařovaného z převodovky.
Existují dvě hlavní cesty a to analýza v časové, nebo frekveční oblasti. V IGW se snažíme se o obě
možnosti s tím, že čas ukáže, zda bude stačit jedna, druhá, či se budou navzájem doplňovat.

Analýza v čaové oblasti
Jedná se o propojení software MSC Adams a FFT Actran. Kolega se zabývá MBD (Multibody)
simulacemi. Snaží se simulovat síly vznikající v soukolí a jejich následný transfer skrz hřídel,
ložiska až do skříně převodovky. Jeho výstupem jsou vibrace (rychlost vibrací) každého uzlu
konečnoprvkové sítě skříně převodovky.

Obrázek 8: Výpočtový model v MSC Adams

Já si tuto okrajovou podmínku od něho vezmu v podobě textových souborů. A následně tyto
textové soubory plus soubory týkající se geometrie dané skříně pro mě tvoří vstup do mé
akustické analýzy v software FFT Actran. Mými výstupy pak jsou:
o
o
o
o

o

hodnoty SWL – což je přesně ta hodnota, kterou specifikuje zákazník
hodnoty SPL (hladina akustického tlaku) ve virtuálním mikrofonu, který mohu umístit na
jakékoliv místo, které je předmětem mého zájmu
směrové grafy – dávají nám představu jak převodovka září do různých směrů, kam více,
kam méně
barevné akustické mapy na povrchu skříně – díky tomu lze identifikovat místo, které
vyzařuje nejvíce akustické energie, tím pádem logicky přispívá k oné celkové hodnotě
SWL nejvíce – díky tomu lze toto místo vhodnou konstrukční úpravou pozměnit
waterfall diagramy = což jsou 3D grafy velmi podobné Campbelovým diagramů – tedy
na jedné ose frekvence, na druhé otáčky, a zetová osa je například SPL

Analýza ve frekveční oblasti
V tomto případě se jedná o propojení software Ansys a opět FFT Actran. Analýzu ve frekvenční
oblasti si dělám sám. Nejprve se provede modální analýza, nasledně harmonic response a
výstupem z Ansysu jsou stejně jako v případě MSC Adams rychlosti vibrací konečnoprvkové sítě
skříně převodovky – akorát v tomto případě nikoliv v závislosti na čase, nýbrž na frekvenci.
Toto je následně opět vstup do software FFT Actran jako okrajová podmínka. Výsledky
z akustické analýzy provedené v tomto výpočtovém prostředí jsou velmi podobné těm v časové
doméně, proto je tu nebudu znovu vypisovat.
Ukázka geometrie skříně.

Obrázek 9: Bokoris 3D geometrie skříně převodovky

Obrázek 10: Konečnoprvková síť

V tomto případě vyšel nejhlučnější stav na frekveci 1625 Hz. Při hledání nejhlučnějšího místa na
skříni převodovky bylo nejhlučnější objeveno na místě znázorněném na obrázku XX. V tomto
místě skutečně na této frekvenci dochází k rezonanci a daná oblast vyzařuje značné množství
hluku.

Obrázek 11: Lokalizace místa, jenž vyzařuje nejvíce energie

Obrázek 12: Detailnější lokalizace

Jedna z možných konstrukčních úprav je vytvořit například z vnitřní strany skříně žebro. Které
tuto oblast vyztuží a tím tím pádem sníží vibrace a s nimi související efektivitu vyzařování
akustické energie.

Závěr
V první části práce byla popsána firma ve které nyní působím, co mě do ní přivedlo a jaké byly
moje začátky. Následuje popis jak tato firma a zákazník přistupují k problematice hluku. Jak
vypadá komunikace a specifikace daných parametrů.
V poslední části je popsána podrobně náplň mé práce s konkrétními ukázkami.

