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Uvod 

 ljudje 

 vozila 

 ceste 

Dejavniki cestne varnosti: 



Nevarne in varne ceste 



Cestni varnostni elementi 

Cestni varnostni elementi 

Vozila Pešci 

• varnostne ograje 

 stalne 

 začasne 

• zaključni in prehodni 
deli varnostnih ograj 

• blažilni elementi 

 zadrževalni 

 preusmerni 

• zadrževalna območja 

• varnostne ograje 

 stalne 

 začasne 

• parapeti za pešce 

Namen: 
 večja varnost udeležencev v prometu 

 zmanjšanje škode v primeru naleta vozila 

 vodenje pešcev in drugih uporabnikov cest 



jeklena varnostna ograja 

betonska varnostna ograja 

Cestne varnostne ograje 

Vrste cestnih varnostnih ograj: 

visok nivo zadrževanja 

srednji nivo zadrževanja 

lesena varnostna ograja 

nizek nivo zadrževanja 



Jeklene cestne varnostne ograje v SLO 

Varnostne ograje 
leta 1970 

Domači in tuji proizvajalci 



Standard SIST EN 1317-2:2010 

  nivo sposobnosti zadrževanja vozil (T1 … H4b) 

  deformacija cestne varnostne ograje (W1 … W8) 

  jakost udarca (ASI, THIV, PHD) 

Kriteriji ugotavljanja ustreznosti cestnih 
varnostnih ograj s testnimi naleti vozil: 

Parametri naleta vozila: 

hitrost 
vozila 
(v) 

kot              
naleta 

(α) 

masa vozila (m) 

delovna 
širina 
(W) 



Testna vozila SIST EN 1317-2:2010 

Nivo zadrževanja 
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Praktično testiranje 

1.500 kg vozilo pri 110 km/h in 20 kotom naleta 



Praktično testiranje 

1.500 kg vozilo pri 110 km/h in 20 kotom naleta 



Zakaj računalniške simulacije? 

napoved 
obnašanja 

izboljševanje 
konstrukcije 



Priprava podatkov 

(Pre-processing) 
Numerična rešitev 

(Solver) 

Analiza rezultatov 

(Post-processing) 

MAT1*                  2     74000.00000     30327.86914     0.219999999+MA    2 

*MA    2     2.500000E-6                    -6.103516E-6                +MB    2 

*MB    2                                                                +MC    2 

*MC    2                                                                         

MAT1*                  4                     1.000000000     0.349999994+MA    4 

*MA    4     9.31000E-12                    -6.103516E-6                +MB    4 

*MB    4                                                                +MC    4 

*MC    4                                                                         

MAT1*                  5                     0.500000000     0.349999994+MA    5 

*MA    5     9.310000E-7                    -6.103516E-6                +MB    5 

*MB    5                                                                +MC    5 

*MC    5                                                                         

MAT1*                  8     210000.0000                     0.300000000+MA    8 

*MA    8     7.850000E-6     0.000011700                                +MB    8 

*MB    8     1500000.000     1500000.000     68000.00000                +MC    8 

*MC    8                                                                         

MAT1*                  9     210000.0000                     0.300000000+MA    9 

*MA    9     7.85000E-10     0.000011700                                +MB    9 

*MB    9     1500000.000     1500000.000     68000.00000                +MC    9 

*MC    9                                                                         

MAT1*                 10     210000.0000     80769.22656     0.300000012+MA   10 

*MA   10     7.850000E-6                    -6.103516E-6                +MB   10 

*MB   10                                                                +MC   10 

*MC   10                                                                         

MAT1*                 11     210000.0000     80769.22656     0.300000012+MA   11 

*MA   11     7.850000E-6                    -6.103516E-6                +MB   11 

*MB   11                                                                +MC   11 

*MC   11  

Računalniške simulacije 

Postopek reševanja inženirskih problemov 



Numerični modeli testnih vozil 



Konstrukcijske vatriante 



Obnašanje materiala pri obremenitvi 



Računalniške simulacije 

test TB32 

 



Rezultati 

test TB42 – deformacija distančnika 

 



Patent – šestrobi distančnik 



Ograje Kveder d.o.o. na SLO cestah 



Lesena cestna varnostna ograja 

Strojna na Koroškem 



Lesena cestna varnostna ograja 

Testiranje ograje – test TB32 



Lesena cestna varnostna ograja 

Testiranje ograje – test TB32 



Zaključek 

 Iskreno zaupanje in sodelovanje med 
razvojnimi partnerji zagotavlja uspehe! 

 Računalniške simulacije so nepogrešljivo orodje 
pri razvoju novih cestnih varnostnih ograj, saj: 

omogočajo njihovo virtualno testiranje v skladu s 
standardom SIST EN 1317; 

dajejo zelo dobre napovedi obnašanja cestnih 
varnostnih ograj pri naletu vozil; 

omogočajo analize vplivov različnih 
konstrukcijskih parametrov na varnost ograje. 

 


