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POŠKODBE NA VOZILIH
Posamezniki se pri motornih vozilih poslužujejo raznih prevar, kot so:
´

´

´
´
´

montaža poškodovanih delov na vozila, ki niso bila poškodovana oz. so bila
poškodovana v manjšem obsegu;
prijava škodnega dogodka z vozilom, ki je že bilo poškodovano in škoda
plačana pri drugi zavarovalnici;
prikazovanje trka vozil, čeprav le-ti dejansko niso bili v medsebojnem kontaktu;
spreminjanje mesta nezgode na drugo lokacijo in prikaz trka v drugo oviro;
namerne poškodbe vozil, …..
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Za analizo in ugotavljanje prevar je potrebno:
´
´
´
´
´
´
´
´

´

Poznavanje avtomobilske tehnike;
Angažiranje zunanjih strokovnjakov za posamezna področja tehnike;
Angažiranje servisnih strokovnjakov za posamezno znamko vozil;
Pridobiti določene podatke od proizvajalcev vozil;
Uporabiti metode testiranja z diagnostičnimi aparati;
Primerjati obliko poškodb med vozili in ovirami po globini, višini in intenziteti;
Primerjati sledove barv udeleženih vozil
Glede na razpoložljivost podatkov, ugotavljamo poškodovanost posameznega
vozila v predhodnih nezgodah in primerjamo poškodbe med različnimi škodnimi dogodki;
Z ogledom kraja prometne nezgode ugotavljamo njegovo istovetnost glede na
čas nezgode, prometne in okoljske značilnosti, preglednost ter konfiguracijo
vozišča oz. križišča, kar je podlaga za rekonstrukcijo poteka - dinamike vožnje
posameznega udeleženca pred, med in po trčenju.

VARNOSTNE BLAZINE V VOZILIH

1.

2.
3.
4.

Sistem varnostnih blazin in
pirotehničnih zategovalnikov;
Sprednji varnostni blazini;
Stranske varnostne blazine;
Varnostne zavese:
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POGOJI ZA AKTIVIRANJE:
• Območje aktiviranja;
• Dejavniki, ki vplivajo na sprožitev blazin;
VARNOSTNE BLAZINE SE NE PROŽIJO,
če pojemki pri čelnem oz. stranskem trčenju
ne presežejo mejnih programiranih vrednosti.
ČELNE varnostne blazine se ne prožijo:
• pri trku od zadaj ali bočno, pri prevračanju;
• pri ekstremnem zaviranju;
• pri trku v zid s hitrostjo pod 20 km/h;
• če kot trka presega 30 vzdolžne osi;
STRANSKE varnostne blazine se ne prožijo:
• pri trku od zadaj ali čelnem, pri prevračanju;
• pri bočnem trku s hitrostjo pod 20 km/h;
• če kot trka presega 30 prečne osi;

SISTEM DELOVANJA VARNOSTNIH BLAZIN
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STAREJŠI SISTEM VARNOSTNIH BLAZIN IN VAR. PASOV

SODOBEN SISTEM VARNOSTNIH BLAZIN IN VAR. PASOV
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UGOTAVLJANJE PROŽENJA SISTEMA VARNOSTNIH BLAZIN
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Testiranje v pooblaščenem servisu – izpis računalnika (kdaj se je pojavila
napaka na varnostnih blazinah glede na čas zadnjega preverjanja, možen
izpis pojemka in hitrosti ob pojavu aktivacije - proizvajalec);
Pregled sistema varnostnih pasov;
Pregled prožilnika za izklop akumulatorja;
Kemična analiza površin, kjer so sledi proženja blazin;
Pregled odtisov vijakov na elementih blazin (dvojni, trojni odtisi);
Serijske številke elementov je možno preveriti preko proizvajalca glede na
vgradnjo v posamezno številko šasije;
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Za ugotavljanje prirejenih prometnih nesreč je potrebno:
´

´
´

´

primerjati obliko poškodb med vozili in ovirami po globini, višini
in intenziteti;
primerjati sledove barv na udeleženih vozil;
glede na razpoložljivost podatkov, ugotavljamo poškodovanost
posameznega vozila v predhodnih nezgodah in primerjamo
poškodbe med različnimi škodnimi dogodki;
z ogledom kraja prometne nezgode ugotavljamo njegovo istovetnost glede na čas nezgode, prometne in okoljske značilnosti,
preglednost ter konfiguracijo vozišča oz. križišča, kar je podlaga
za rekonstrukcijo poteka - dinamike vožnje posameznega
udeleženca pred, med in po trčenju.

PRIMERI UGOTAVLJANJA POŠKODB
´

Ali je vozilo res trčilo v drevo?
Plastični odbijači prikrijejo obliko poškodbe, ker so elastični in se povrnejo v
prvotno obliko. Potrebna je demontaža in pregled kovinskega nosilca.

´

Ali je vozilo res trčilo z drugim vozilom?
Potreben je pregled obeh vozil in primerjati ujemanje deformacij glede na višino, obliko in intenziteto. Primerjati je potrebno sledove barve in posebnosti kraja, kjer se je nezgoda pripetila – dinamika poteka nezgode.

´

Ali so bili poškodovani deli res poškodovani na obravnavanem vozilu?
Pregled pritrdilnih vijakov in odtisov na pločevini (dvojni odtisi), pregled sledi
deformacije . Ali se je del deformacije prenesel naprej na vozilo, ali je bilo predmetno vozilo že udeleženo v podobni nezgodi pri drugi zavarovalnici (primerjava fotografij).
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PRIMER ENAKOSTI POŠKODB V DVEH RAZLIČNIH
ŠKODNIH DOGODKIH
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V clio = 50 do 60 km/h
R = 16 m
Vz = 36 km/h
R = 28 m
V = 45 km/h
S = 16 m, t = 1,3 s, Vt = 36 km/h
V audi = ~ 50 km/h
T = 1,3 s, S = 17,5 m Vt = 40 km/h
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NEUJEMANJE POŠKODB GLEDE NA ZATRJEVAN NAČIN TRKA

2

1

NEUJEMANJE POŠKOD PO OBLIKI

poškodbe na obravnavanih vozilih Alfa Romeo in Citroen AX so nesorazmerne po
obliki in intenziteti. Na vozilu Alfa Romeo je pločevina močno nagubana, vidna je
horizontalna deformacija, ki nakazuje verjetnost trka v neko togo – vogalno, dokaj
ostrorobo oviro (zid, betonsko korito,..) višine ~65 cm.
Deformacije na vratih Citroen AX zaokrožene.
na vogalnem delu prednjega odbijača vozila Alfa Romeo ni opaziti sledov svetle
barve vozila Citroen AX. Prav tako na vozilu Citroen AX ni vidna temna barva vozila
Alfa Romeo
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NEUJEMANJE POŠKODB GLEDE NA STANJE OKOLICE
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