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UNLOCKED
V POSLEDNÝCH NIEKOĽKÝCH ROKOCH, SA ARB POTICHU PREORIENTOVALO
Z TROJPRVKOVÉHO RIEŠENIA VZDUCHOVEJ UZÁVIERKY K SILNEJŠIEMU
DVOJDIELNEMU RIEŠENIU S PRIEKOPNÍCKYMI INOVÁCIAMI VOVNÚTRI.
SAMI ZISTÍTE, ČO TO ZNAMENÁ PRE VÁS, KEĎ SA BUDETE POKÚŠAŤ
PREKONAŤ TO EXTRÉMNE ŤAŽKÉ STÚPANIE.
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riginálna trojprvková uzávierka
od ARB bola doteraz vždy
osvedčeným riešením.
Od 80-tych rokov sa stále vyvíjala a
vylepšovala, aby sa stala hlavným
pomocníkom offroad užívateľov
na celom svete. Kliknutím vypínača
sa dostanete z močaristej jamy, získate
opäť trakciu v mäkkom piesku alebo
vyjdete strmým stúpaním po skalách.
ARB uzávierky boli tichým spoločníkom
pri víťazstvách v mnohých pretekoch
od najtvrdších v USA až po malajzský
pretek v dažďovom pralese.
Tak prečo by sme mali meniť recept
na výhru?
Daniel Bongard, riaditeľ divízie ARB
vzduchové uzávierky, bol prijatý v roku
2000 s úlohou vylepšiť a upraviť malú
skupinu modelov uzávierok, ktoré síce
obsahovali to, čo robí ARB unikátnymi
víťazmi, ale v porovnaní s ostatnými
modelmi firmy ARB nemali až také
dobré výsledky.
Avšak úprava existujúceho dizajnu sa
ukázala ako komplikované riešenie.
Ako pán Bongard vysvetľuje:
„Zistili sme, že existuje veľmi delikátna
rovnováha pri získavaní optimálnej
odolnosti. Keď sme zosilnili jednu časť
uzávierky, oslabilo to inú. Po
vypracovaní a preverení štyroch úplne
samostatných riešení vylepšenia sme
vedeli, že nastáva čas radikálneho
pokroku. Odložili sme bokom existujúce
konštrukcie a vylepšenia a začali sme od
nuly.
Nasledovalo 6 mesiacov počítačových
experimentov, pri ktorých vznikol nový
originálny dvojdielny dizajn, nové
diely a unikátne “časované” ozubené
súkolia, ktoré sa ukázali byť vynikajúcim
vylepšením v sile, trvácnosti a rýchlosti
uzavretia. Nehovoríme o vylepšeniach
v rozmedzí 3% alebo 4%, na ktoré by
bol každý inžinier hrdý,” hovorí pán

Bongard. „V laboratóriách sme dosiahli
fenomenálne výsledky v hodnote 40%
vylepšenie statickej odolnosti voči krútiacemu
momentu v porovnaní s originálnym
I
trojdielnym riešením. Výsledky boli neuveriteľné.”
Nasledovalo ďalších 6 mesiacov overovaní a
vylepšovania nového konštrukčného riešenia.
Toto zahŕňalo deštruktívne testovanie ako
v laboratóriách, tak aj v teréne na vozidlách
s namontovanými prototypmi uzávierky a
záťažovými testami cez prekážky a rôzne druhy
terénu.
„Všetko to bolo o tom, že sme sa snažili
zlomiť prototyp a následne vylepšiť konštrukciu,”
objasňuje pán Bongard, „ale nový dvojdielny
dizajn uzávierky víťazil.”
V skutočnosti dvojdielny dizajn bol taký veľký
krok dopredu, čo sa týka odolnosti, výdrže a
rýchlosti zaradenia, že ARB okamžite použilo
tento nový princíp do celého ich modelového
radu vzduchových uzávierok.
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„ČASOVANÉ” OZUBENÉ SÚKOLESIE
Kľúčový element nového
dvojprvkového dizajnu je vynájdenie
„časovaného” ozubeného súkolesia.
V dvojprvkovom dizajne ozubenie
zastane a uzamkne uzávierku v
rozhodujúcom momente - bez ohľadu
na okamih, kedy bola uzávierka
aktivovaná - čo ale znamená, že aj
vtedy, keď ozubenia nie sú v priamej
pozícii voči sebe, kde zapadnutie
ozubených kolies do seba a teda je
pre uzávierku najšetrnejšou, pre jej
životnosť optimálnou a zabezpečí
najväčšiu uzamykaciu silu.
S dvojprvkovým dizajnom pán Bongard
a jeho tím dizajnérov navrhli nový typ
patentovaného ozubeného súkolesia,
ktoré zabezpečí, že v každom momente
aktivácie uzávierky ozubené kolesá
perfektne zapadnú do seba a poskytnú
okamžite pevné spojenie využitím celej
plochy ozubenia. Toto zaručuje optimálne
spojenie uzávierky v akomkoľvek
momente aktivácie. Jedinou nevýhodou
tohto nového patentovaného
ozubeného súkolesia bolo, že na svete
neexistoval obrábací stroj, ktorý by ich
mohol vyrábať. Tím pána Bongarda úzko
spolupracoval s výrobcom obrábacích
strojov na ozubené súkolesia a tieto stroje
boli upravené tak, aby sa toto súkolesie
mohlo na nich vyrábať. ARB je jediná firma
na svete, ktorá exkluzívne vlastní tieto
stroje a je schopná vyrábať toto
patentované ozubené súkolesie.
NOVÉ ČASTI
Medzi mnohými výhodami nového
dvojprvkového dizajnu je eliminácia
jednej tretiny komponentov oproti
trojprvkovému dizajnu. Toto
zabezpečuje zvýšenú presnosť a
spoluprácu medzi jednotlivými
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súčiastkami a robí ho súdržným
celkom, ktorý je oveľa pevnejší a
odolnejší.
Nový dizajn používa tiež viacero
spoločných pripojovacích a
rozmerových komponentov
diferenciálov iných výrobcov.
Diferenciály sa tým stali flexibilnejšími
- čiže napríklad teraz sa Nissan
diferenciál dá namontovať do
Toyoty s minimálnymi úpravami.

OFF ROAD

I keď trojprvková uzávierka
bola celosvetovo dlho na špici,
jej doterajší užívatelia okamžite
zbadajú rozdiel medzi jej používaním
a používaním novej - dvojprvkovej.
40%-ný nárast odolnosti sa premietne
do jej spresnenej činnosti a kontroly

ZMENA V DIZAJNE EXISTUJÚCICH PRVKOV
ZNAMENALA TIEŽ EFEKTÍVNEJŠIE VYUŽITIE
PRIESTORU, KTORÉ VIEDLO K ZVÄČŠENIU
ÚNOSNOSTI POUŽITÝCH LOŽÍSK.
Flexibilita (prispôsobivosť) nového
princípu uzávierky sa stala veľmi
užitočnou pre rozšírenie jej
použitia aj na vysokošpecializované
vozidlá, napr. pretekárske (všetky druhy),
ťažké pásové, snežné a iné vozidlá.
Zmena v dizajne existujúcich prvkov
znamenala tiež efektívnejšie využitie

a jej trvácnosti. Umožňuje vozidlám
zdolávať ťažké úseky menšími rýchlosťami
s plnou kontrolou nad vozidlom.
Zvýšená spoľahlivosť a menšia spotreba
vzduchu na aktiváciu znamenajú viac
použití uzávierky – predtým, než
kompresor musí znova doplniť tlak.
Aj toto robí novú uzávierku oveľa
efektívnejšou a citlivejšou v tých
najnáročnejších situáciách.
Prechod na dvojprvkový nový systém
sa potichu dial od roku 2000 a dnes
95% uzávierok z ARB používa tento
prevratný konštrukčný princíp.
Oceňuje to už približne 88 000 užívateľov

priestoru, ktoré viedlo k zväčšeniu
kapacity použitých ložísk a výrazné
zníženie uzamykacieho času.
Ozubenia sú v novej dvojprvkovej
konštrukcii menej ako 0,5 mm od seba.
V trojprvkovej konštrukcii boli od
seba vzdialené 3 mm pred uzatvorením.
Možno sa Vám to nezdá ako veľký
na celom svete.
rozdiel, ale užívateľ uzávierky pocíti oveľa
rýchlejšiu reakciu, keď je uzávierka
aktivovaná alebo deaktivovaná
spínačom.

VYROBENE V AUSTRÁLII
Ako väčšina zákazníkov vie, ARB má hlavnú
výrobnú fabriku v Melbourne v Austrálii.
Plocha 1,65 ha je rodiskom špeciálnych
ochranných nárazníkov, strešných nosičov a
rôznych špeciálnych doplnkov na vozidlá .
Na tomto mieste sa vyrába aj väčšina
komponentov pre vzduchové uzávierky.
24 z 26 súčasti sa vyrába priamo v týchto
priestoroch, jedinou výnimkou sú ozubené
súkolesia. Tieto sú vyrábané mimo a po
dovoze do fabriky sú tieto celosvetovo
unikátne ozubené kolesá

ARB tímom opracované na mieste na
presne požadované parametre pre
použitie vo vzduchových uzávierkach. Tento
austrálsky výrobok z materiálov
zodpovedajúcich kvalite pre letectvo a
astronautiku s použitím najmodernejších
technológií vo výrobných procesoch si v
celom svete získal reputáciu vzduchových
uzávierok najvyššej kvality a spoľahlivosti.

THE AIR LOCKER LAB

SOFTWARE
ARB divízia vzduchovej uzávierky
používa najnovšie počítačové programy
vrátane Solidworks, CAD, Cosmos and
Finite Element Analysis (FEA) pri dizajne,
dimenzovaní a testovaní uzávierok.
Tieto programy upozornia na
najnamáhanejšie časti a detaily dlho
pred tým, než sa tieto dostanú do
výroby v prototype. Spolu s inými
výhodami je jednou z najväčších fakt,
že je možné simulovať podmienky,
ktoré je takmer nemožné vytvoriť
v reálnej praxi. Napríklad poloos
v počítačovej simulácií môže mať
dvojnasobne väčšiu pevnosť reálneho
výrobku, čo umožňuje testovanie oveľa
väčších síl prenesených na uzávierku pred
zlomením poloosi. Cesta do takýchto
extrémov zaručuje, že uzávierka znesie viac,
než sú fyzické možnosti použitých poloosí.

TESTOVACIE VOZIDLO
KĽÚČOVÝ ELEMENT VO VÝVOJI A TESTOVANÍ
NOVÉHO PRINCÍPU BOLO TESTOVACIE
VOZIDLO, JEDINÉ SVOJHO DRUHU NA SVETE.
BOLO SKONŠTRUOVANÉ ČISTO NA ÚČELY
TESTOVANIA NAŠICH VZDUCHOVÝCH
UZÁVIEROK ZA POUŽITIA 10.000 PSI
(680 ATM) HYDRAULICKÉHO SYSTÉMU,
SO SCHOPNOSŤOU VYTVORENIA
30-TONOVEJ SILY POUŽITEJ NA MERANIE
SKUTOČNEJ SILY POTREBNEJ NA ZLOMENIE
ČASTI NAPRAVY ALEBO UZÁVIERKY, A TIEŽ
MERANIE OHYBU A PRUŽNOSTI PRED

VLASTNÝM ZLOMENÍM. MEDZI MNOHÉ
VÝHODY TOHTO ZARIADENIA PATRÍ AJ
MOŽNOSŤ PRESNÉHO POROVNÁVANIA
ODOLNOSTI MEDZI JEDNOTLIVÝMI
TESTOVANÝMI PROTOTYPMI V SNAHE
NÁJSŤ NAJLEPŠÍ KONEČNÝ PRODUKT.
V POSLEDNÝCH FÁZACH VÝVOJA TOTO
MÔŽE ZNAMENAŤ ZISTENIE ZMENY SILY
MENŠEJ AKO 1% MEDZI RÔZNYMI
POTENCIONÁLNYMI MODELMI.

TESTOVACIE ZARIADENIE
Robili sme niečo, čo neodporúčame
zákazníkom, aby robili. Zapínanie a vypínanie
uzávierky pod plným výkonom v záťaži.
Zmyslom tohto extrémneho testovania je
zistiť, aký to má vplyv na jednotlivé diely ,
povrchové úpravy. Toto testovanie sa dá
porovnať k tomu istému, ako je radenie
rýchlosti na vašom aute pod plným plynom
bez používania spojky. Použili sme zariadenie,
v ktorom je automobilová polos poháňaná
elektrickým trojfázovým motorom a ťažkým
zotrvačníkom. Zaručuje produkciu veľkého
krútiaceho momentu. Všetky komponenty
sú maximálne optimalizované po rokoch
skúšok a analyzovania spôsobov havarijného
uzatvárania uzávierky za týchto podmienok.
Ale ARB stále odporúča svojím zákazníkom,
aby nezapínali uzávierku pod záťažou vo svojich
vozidlách!
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POZNANIE
ROZDIELU

NAŠLI STE SI LACNÚ UZÁVIERKU NA INTERNETE?
NAJPRAVDEPODOBNEJŠIE STE PRÁVE STRATILI
PENIAZE NA PODRADNÚ KÓPIU ORIGINÁLU.

FAKTY

- Čínske a indické uzávierky sú vyrábané z
povrchovo kalenej polotvrdej ocele,
neschopnej znášať zaťaženie krútiacim momento
dlhodobo.
- Falzifikáty a napodobeniny majú mizernú
presnosť tolerancií pri výrobe, ktorá
spôsobuje napríklad v dvojdrážkovom
krúžku ozubenia nadmernú ovalitu,
čo má za následok predčasné opotrebovanie
ložiska hrušky a tanierového kola.
Výsledkom je ich zničenie.
- Čínske a indické uzávierky používajú
tesnenia a hriadeľové tesnenia z
podradných materiálov a výsledkom
je predčasné zlyhanie.

N

iekoľko minulých rokov sme
boli svedkami nového odvetvia
- produkcie lacných uzávierok
prichádzajúcich z Číny a Indie.
Tieto uzávierky sa buď predávajú
priamo pod označením ARB Air Lockers
alebo používajú patentovaný ARB
dizajn a princíp vo svojej konštrukcii,
čím porušujú austrálske a medzinárodné
zákony.
Používaním patentovaného
dvojprvkového dizajnu tieto uzávierky
vyzerajú ako legálne len na prvý pohľad.
Až bližší pohľad na produkt ukáže, že
povrchy sú oveľa drsnejšie, a že ide o
veľmi slabú celkovú kvalitu výrobku.
Toto je spôsobené použitím nekvalitných
materiálov a nekvalitných výrobných
procesov. Najdôležitejší je fakt, že
používajú podradné materiály nevhodné
na takýto výrobok, ako napríklad kalená
polotvrdá oceľ. Táto oceľ je najlacnejšie
riešenie, ako vyrobiť výrobok s tvrdeným
vonkajším povrchom. Pri meraniach
tvrdosti týchto falzifikátov uzávierok
nameriate tvrdosť použitého materiálu
250 MPa.
Avšak originálna ARB uzávierka má
1200 MPa. Originál z ARB je naozaj 5-krát
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tvrdší. Čínske a indické uzávierky lákajú
svojou nízkou cenou užívateľa, ale sú
mimoriadne slabé, nespoľahlivé,
netestované, podliehajú kolapsom a
nemajú absolútne žiadnu záruku,
náhradné diely alebo servisnú sieť.
V konečnom dôsledku tieto falšované
uzávierky skončia v zberných surovinách a
Vaše ťažko zarobené peniaze tiež.
Najlepšia cesta, ako sa chrániť pred
falzifikátmi, je kontaktovať originálneho
predajcu ARB (CB One s.r.o. pre Slovensko,
www.cbone.sk) a kúpiť si originálnu
ARB uzávierku. Nebudete iba podporovať
austrálskeho výrobcu, ale dostávate
originálnu ARB uzávierku, ktorá je a
zostáva najlepšou a najsilnejšou
uzávierkou na svete.
Pre vizuálne porovnanie ARB uzávierky a
napodobenín môžete navštíviť stránky
www.arb.com.au/interactive/ videos
aby ste videli, čo sa stane, keď sa každá
uzávierka - falzifikát - vystaví skúške
krútiacim momentom na ARB skúšobnom
zariadení.

- Všetky súčasti ARB uzávierky sú
vyrábané z kvalitných materiálov
určených pre letectvo a pre astronautiku,
sú špecificky konštruované, aby boli
najsilnejšou časťou celej nápravy a
vždy musia prevyšovať pevnosť polosi.
- Všetky ARB uzávierky sú navrhnuté a
vyrobené v Melbourne v Austrálii a všetky
jej súčasti sú exkluzívne z firmy ARB.
- ARB nedodáva žiadne časti alebo diely
uzávierok do Číny alebo Indie pre tamojšiu
produkciu lacných uzávierok.

- Falzifikáty a napodobeniny sú porušovaním zák
Ide o nezákonné, aj keď len čiastočné
používanie patentov (falšovatelia nepoznajú mat
technológie, len zneužívajú vynikajúce
meno značky ARB), na ktoré má ARB
exkluzívne práva.
- Diely v čínskych a indických uzávierkach
sú nespoľahlivé (presnosť a parametre
sú vždy rozličné), hlučné, rýchlo sa
opotrebujú, sú krehké, zaručujúce
nespoľahlivosť v teréne.
- ARB uzávierky prešli 30-ročnou praxou a
vývojom, neustálymi vylepšeniami a
zmenami, aby boli celosvetovou špičkou.
- Čínske a indické uzávierky nemajú
náhradné diely, záruku a žiadnu servisnú
sieť.
- ARB uzávierky majú 2-ročnú záruku,
náhradné diely a celosvetovú servisnú sieť.

