
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytyczne dla służb ratowniczych 
Samochody z napędem alternatywnym 
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Uwaga prawna: 

Niniejsze wytyczne zostały przygotowane wyłącznie dla służb ratowniczych, 

które przeszły specjalne szkolenie w zakresie pomocy technicznej po 

wypadkach drogowych, a tym samym w zakresie działań opisanych 

w niniejszym przewodniku. 

 

Specyfikacje i wyposażenie dodatkowe pojazdów Audi oraz pojazdów 

oferowanych przez AUDI AG podlegają ciągłym zmianom. 

W tym celu Audi wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji tego 

dokumentu w każdej chwili. 

 

Proszę pamiętać: Informacje zawarte w tym przewodniku nie są przeznaczone 

ani dla klientów końcowych, ani dla serwisów i dealerów. Klienci końcowi 

mogą uzyskać szczegółowe informacje o funkcjach swojego samochodu, jak 

również ważne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące bezpieczeństwa 

pojazdów i pasażerów z dokumentacji dostępnej w swoim samochodzie. 

Serwisy i dealerzy otrzymują informacje o naprawie ze znanych im źródeł. 

 

Prawa autorskie 

Niniejszy dokument podlega ochronie praw autorskich firmy AUDI AG 

z siedzibą w Ingolstadt. Wszelkie powielanie, rozpowszechnianie, 

przechowywanie, przesyłanie, nadawanie, odtwarzanie lub przekazywanie 

treści jest wyraźnie zabronione bez pisemnej zgody AUDI AG. 

  



3 

Spis treści 

Napędy alternatywne ________________________________________________________________________________________ 4 
Wprowadzenie __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4 

Napęd hybrydowy i elektryczny (modele Hybrid i e-tron) ________________________________________________ 5 
Klasyfikacja wariantów elektryfikacji samochodów Audi_________________________________________________________________________________________________ 6 
Identyfikacja samochodu – samochody z napędem hybrydowym i elektrycznym _______________________________________________________________________ 7 
Podstawy techniczne ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 8 
Koncepcja bezpieczeństwa wysokonapięciowego _____________________________________________________________________________________________________ 16 
Uwagi dotyczące działań ratowniczych ________________________________________________________________________________________________________________ 19 

Napęd na gaz ziemny (g-tron) _____________________________________________________________________________ 27 
Identyfikacja samochodu – samochody na gaz ziemny _______________________________________________________________________________________________ 28 
Podstawy techniczne __________________________________________________________________________________________________________________________________ 29 
Urządzenia zabezpieczające ___________________________________________________________________________________________________________________________ 33 
Uwagi dotyczące działań ratowniczych ________________________________________________________________________________________________________________ 36 

 

 
  



4 

Napędy alternatywne 

Wprowadzenie 
 

Służby ratownicze prowadzą na skalę światową badania nad 

alternatywnymi napędami ze względu na dostępność różnych koncepcji 

napędów i rosnącą liczbę pojazdów z napędami alternatywnymi. 

Dotyczy to ogólnych procesów i procedur działań ratowniczych po 

wypadkach drogowych, jak również wiedzy na temat samych koncepcji 

napędów. 

 

W różnych krajach świata procesy i procedury są zazwyczaj regulowane 

przez przepisy dotyczące służb lub wytyczne ustanowione przez 

ustawodawstwo lub same organizacje ratownicze. 

Jeżeli w niniejszym przewodniku dotyczącym ratownictwa znajdują się 

jakieś wskazówki dotyczące procedur, należy je rozumieć wyłącznie jako 

sugestie. 

 

Głównym celem wytycznych dotyczących ratownictwa jest zapoznanie 

służb ratowniczych z koncepcjami napędów. Oprócz ogólnej prezentacji 

technologii, głównym zadaniem jest identyfikacja oraz koncepcje 

bezpieczeństwa dla różnych technologii. 

Ogólne informacje na temat samochodów można znaleźć w Ogólnym 

przewodniku dla służb ratowniczych. 

 

Informacje dotyczące pojazdu można uzyskać z kart charakterystyki 

pojazdu (nazywanych również niekiedy „kartami ratowniczymi”). 

 

Dokumenty te można znaleźć w języku niemieckim i angielskim na 

stronie http://www.audi.de/rettungsleitfaden. 
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Napęd hybrydowy i elektryczny (modele Hybrid i e-tron) 
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Klasyfikacja wariantów elektryfikacji 

samochodów Audi 

 

Istnieją różne koncepcje pojazdów z napędem hybrydowym 

i elektrycznym. Różnią się one z punktu widzenia głównego źródła 

energii, napięcia, typu silnika napędzającego oraz zasięgu jazdy 

z napędem elektrycznym. 

 

Rozróżnia się następujące samochody: 

 Samochód elektryczny typu miękka hybryda (MHEV) 

 W pełni hybrydowy samochód elektryczny (HEV) 

 Hybrydowy samochód elektryczny typu plug-in (PHEV) 

 Samochód z napędem elektrycznym zwiększającym zasięg (EREV) 

 Akumulatorowy samochód elektryczny (BEV) 

 

Poniższa tabela pokazuje poszczególne koncepcje elektryfikacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 Miękka hybryda W pełni 

hybrydowy 

Hybrydowy 

typu plug-in 

EREV BEV 

Napięcie 120 – 130 V 200 – 270 V 300 – 450 V 300 – 450 V 300 – 450 V 

Silnik elektryczny 10 – 15 kW 20 – 50 kW 60 – 70 kW 60 – 200+ kW 60 – 200+ kW 

      

Zasięg jazdy 

z napędem 

elektrycznym 

    > 200 km 

   
ok. 

50 – 200 km 
 

     

  ok. 50 km   

 ok. 3 km    

  e-tron e-tron e-tron 

Źródło energii      

Przykłady  

Q5 hybrid 

quattro 

A6 hybrid 

A8 hybrid 

A3 Sportback 

e-tron 

A1 e-tron R8 e-tron 

 

 

 

 

 

 

Legenda źródeł energii 

 

Symbol Nazwa 

 

Tradycyjne paliwa, jak np. benzyna i olej napędowy 

 

Zasilanie akumulatorowe 

 

Zasilanie akumulatorowe z możliwością ładowania z gniazda 
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Identyfikacja samochodu – samochody z napędem hybrydowym i elektrycznym 

Samochody z alternatywnymi koncepcjami napędu mogą być 

identyfikowane według różnych cech wyróżniających. 

Mając tę wiedzę, służby ratownicze mogą dostosować swoje działania 

do odpowiedniej technologii pojazdów uczestniczących w wypadku. 

  

Cechy wyróżniające – samochody z napędem hybrydowym i elektrycznym (przykłady) 

Logotypy na zewnątrz nadwozia pojazdu 

 

W pełni hybrydowe modele Audi noszą nazwę „hybrid”. Samochody 

z możliwością ładowania zewnętrznego, np. z gniazda, noszą nazwę „e-

tron”. 

W tym przykładzie logotyp znajduje się na pokrywie bagażnika; logotyp 

na błotniku jest identyczny. 

Logotypy różnią się w zależności od producenta samochodu i mogą być 

niekiedy nieumieszczane w zamówieniach. Może się również zdarzyć, że 

właściciele samochodów je usuną. 

 

 

 

 

  

r001_101 

r001_085 

r001_007 

r001_086 

r001_008 

r001_048 

Gniazdo ładowania 

 

Proszę pamiętać: 

 

Nie każdy wariant samochodu hybrydowego jest 

wyposażony w gniazdo ładowania. 

Logotyp na dekoracyjnej pokrywie w komorze silnika i pomarańczowy 

kabel wysokiego napięcia 

Logotyp na listwach progów drzwi 

Wkładka do deski rozdzielczej z miernikiem mocy 
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Podstawy techniczne 

Wprowadzenie  

Pojazd hybrydowy jest napędzany przez kombinację silnika spalinowego 

i silnika elektrycznego zasilanego prądem z akumulatora wysokiego 

napięcia. 

 

Silnik elektryczny wspomaga silnik spalinowy w fazach przyspieszania 

i jest wykorzystywany jako prądnica podczas hamowania w celu 

naładowania akumulatora wysokiego napięcia (rekuperacja). W 

pojazdach w pełni hybrydowych (HEV) oraz hybrydowych typu plug-in 

(PHEV) umożliwia on ponadto jazdę wyłącznie z napędem elektrycznym 

(tzw. jazdę elektryczną). 

 

Akumulator wysokiego napięcia jest ładowany przez silnik elektryczny 

pracujący jako prądnica; w przypadku samochodów hybrydowych typu 

plug-in może być ładowany również poprzez gniazdo ładowania. 

Samochód elektryczny jest napędzany wyłącznie silnikiem elektrycznym. 

Samochody elektryczne posiadające oprócz akumulatora dodatkowy 

silnik spalinowy służący do ładowania akumulatora, nazywane są 

samochodami z napędem elektrycznym zwiększającym zasięg (EREV). 

 

 

 

 

 

 

Audi A3 Sportback e-tron jako przykład samochodu hybrydowego 

 

 

 

 
  

Silnik spalinowy 

Akumulator wysokiego 

napięcia 
Zbiornik paliwa 

Gniazdo ładowania Silnik elektryczny 

r001_009 
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Silnik spalinowy służy wyłącznie do ładowania akumulatora i nie ma 

połączenia z układem napędowym. Samochody elektryczne posiadające 

akumulator jako jedyne źródło energii nazywane są akumulatorowymi 

samochodami elektrycznymi (BEV). 

 

Ponieważ jako źródło energii do napędu elektrycznego dostępny jest 

tylko prąd elektryczny, również inne elementy, jak np. pompa płynu 

chłodzącego, są napędzane elektrycznie i zasilane prądem z sieci 

pokładowej 12 V. 

Inne urządzenia pomocnicze, jak np. sprężarka układu klimatyzacji, są 

zasilane z akumulatora wysokiego napięcia ze względu na wysokie 

zużycie energii. W ten sposób urządzenia pomocnicze zaliczane są 

również do komponentów wysokonapięciowych. 

 

 

 

 

 

 

 

Audi A3 Sportback e-tron – przegląd komponentów hybrydowych 

 

 

 
 

  

Elektryczna 

sprężarka układu 

klimatyzacji 

Układ 

energoelektroniczny Silnik spalinowy 
Akumulator wysokiego 

napięcia Zbiornik paliwa 

Chłodzenie 

akumulatora 

Wysokonapięciowy 

układ ogrzewania 

(PTC) 

Gniazdo ładowania Silnik elektryczny Przewody wysokiego 

napięcia 

Akumulator 

samochodowy 12 V 

r001_098 
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Stany pracy 

 Wskazanie na wkładce w desce rozdzielczej 

W przypadku napędu samochodu hybrydowego i elektrycznego 

rozróżnia się różne charakterystyczne stany pracy. 

W pojazdach Audi różne stany pracy są wyświetlane na mierniku mocy, 

a ponadto mogą być prezentowane graficznie na wyświetlaczu 

w zestawie wskaźników. 

Wyświetlacze samochodu Audi Q5 hybrid quattro posłużą w dalszej 

części jako przykład. 

W przypadku pojazdów z zasilaniem akumulatorowym nie występują 

stany pracy związane z silnikami spalinowymi. 

 
r001_040 

  

Układ hybrydowy gotowy do pracy „Układ hybrydowy gotowy” 

 

 
r001_010 

Układ hybrydowy jest gotowy do pracy. 

 

 

Nawet jeśli samochód nie wydaje żadnych dźwięków, jest 

gotowy do pracy w tym stanie i może rozpocząć jazdę! 

(patrz również: „Uwagi dotyczące działań ratowniczych”) 

  

Jazda wyłącznie z silnikiem elektrycznym 

 

 
r001_011 

Symbol akumulatora wysokiego napięcia i zielone strzałki skierowane 

od strony kół pokazują, że napęd odbywa się z wykorzystaniem 

akumulatora wysokiego napięcia i elektrycznego silnika napędowego. 

  

Jazda wyłącznie z silnikiem spalinowym 

 

 
r001_012 

Symbol silnika spalinowego i żółte strzałki skierowane od strony kół 

pokazują, że samochód jest napędzany silnikiem spalinowym. 

  

Jazda z silnikiem elektrycznym i silnikiem spalinowym 

 

 
r001_013 

Symbol silnika spalinowego, akumulatora wysokiego napięcia i zielono-

żółte strzałki skierowane od strony kół pokazują, że napęd odbywa się 

z wykorzystaniem silnika spalinowego, akumulatora wysokiego napięcia 

i elektrycznego silnika napędowego. 

  

Rekuperacja w fazie nadwyżki energii 

 

 
r001_014 

Symbol akumulatora wysokiego napięcia i zielone strzałki skierowane na 

koła wskazują, że ma miejsce rekuperacja i akumulator wysokiego 

napięcia jest ładowany. 

  

Zatrzymany samochód i silnik spalinowy 

 

 
r001_015 

Symbol silnika spalinowego i akumulatora wysokiego napięcia wskazują, 

że silnik spalinowy pracuje, a akumulator wysokiego napięcia jest 

ładowany. 
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Technologia wysokiego napięcia 

  

W technice motoryzacyjnej jako „wysokie napięcie” określane są 

następujące zakresy napięć: 

 

 powyżej 60 V dla prądu stałego (DC) i 

 powyżej 30 V dla prądu zmiennego (AC) 

 

Poza akumulatorem wysokiego napięcia, silnikiem elektrycznym oraz 

wysokonapięciową jednostką rozdzielczo-sterowniczą, tzw. układem 

energoelektronicznym, prądem wysokiego napięcia zasilane są również 

urządzenia pomocnicze. 

W poniższym rozdziale wyróżniono następujące komponenty 

wysokonapięciowe: 

 

• Akumulator wysokiego napięcia 

• Układ energoelektroniczny 

• Silnik elektryczny 

• Urządzenia pomocnicze, jak np. sprężarka wysokiego napięcia 

układu klimatyzacji i dodatkowa nagrzewnica PTC 

• Przewody i złącza wysokiego napięcia 

 

Ilustracja przedstawia ogólny zarys układu wysokiego napięcia. 

 

 

 

 

 

 

Widok ogólny układu wysokiego napięcia 

 

 

 
  

Sprężarka wysokiego napięcia układu 

klimatyzacji 

Prąd stały (wysokiego napięcia) 
Prąd zmienny (wysokiego napięcia) 

Układ 

energoelektroniczny 

(przetwornica 

impulsowa PWR i 

przetwornica DC/DC) 

Akumulator wysokiego 

napięcia (zasobnik 

energii) 

Akumulator 12 V 

Silnik elektryczny 

(przetwornik mocy) 

r001_016 
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Akumulator wysokiego napięcia 

  

Akumulatory wysokiego napięcia stosowane przez markę Audi są 

akumulatorami litowo-jonowymi. 

Akumulator wysokiego napięcia jest umieszczony w strefie pojazdu 

o niskim prawdopodobieństwie deformacji w przypadku zderzenia oraz 

o możliwości uderzenia tylko w rzadkich przypadkach.  

Składa się on z modułów ogniw akumulatora połączonych szeregowo. 

Wiele modułów jest zamontowanych wraz z urządzeniami peryferyjnymi 

w metalowej obudowie. Przewód ekwipotencjalny łączy obudowę 

z samochodem. 

 

Akumulatory wysokiego napięcia są chłodzone podczas pracy. Układ 

chłodzenia może być zaprojektowany jako system chłodzony 

powietrzem lub cieczą. 

W obudowie zainstalowany jest odpowietrznik w celu odprowadzania 

szkodliwych gazów do wylotu pod pojazdem w przypadku uszkodzenia 

ogniwa akumulatora. 

Sterownik do regulacji akumulatora jest zintegrowany z akumulatorem 

wysokiego napięcia. Sterownik ten łączy akumulator wysokiego napięcia 

z innymi elementami układu wysokiego napięcia. Sterownik zawiera 

systemy bezpieczeństwa dla układów wysokiego napięcia oraz 

urządzenie monitorujące akumulatory wysokiego napięcia. 

Obydwa bieguny akumulatora są wyposażone w przekaźniki 

zabezpieczające (styczniki), które podczas pracy układu wysokiego 

napięcia są zamknięte. W razie wypadku z załączeniem poduszki 

powietrznej lub napinacza pasa przekaźniki te są otwierane, a układ 

wysokiego napięcia poza akumulatorem zostaje rozładowany. 

 

Oprócz akumulatora wysokiego napięcia, samochody hybrydowe 

i elektryczne są wyposażone w zwykły układ akumulatorów 12 V 

z jednym lub kilkoma akumulatorami. 

 

 

Akumulator wysokiego napięcia chłodzony powietrzem 

(przykład: Audi A6 hybrid) 

 
  

Moduł chłodzenia akumulatora wysokiego napięcia 

r001_105 

Akumulator wysokiego napięcia chłodzony powietrzem 

Moduły ogniw akumulatora wysokiego napięcia Odpowietrznik dla szkodliwych gazów 

Przewody łączeniowe 

wysokiego napięcia 

Złącze serwisowe TW 

Gniazdo złącza 

bezpieczeństwa 

Sterownik regulacji akumulatora 

Połączenie z instalacją 12 V 

Układ chłodzenia 

Moduł chłodzenia akumulatora wysokiego napięcia 

r001_106 
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Akumulator wysokiego napięcia chłodzony cieczą 

(przykład: Audi A3 Sportback e-tron) 

 
  

Akumulator wysokiego napięcia 

chłodzony cieczą 
r001_103 

r001_104 

Układ klimatyzacji samochodu 

Wierzch obudowy (z tworzywa 

sztucznego) 

Sterownik regulacji 

akumulatora 

Moduły ogniw akumulatora 

wysokiego napięcia 

Spód obudowy 

(odlew aluminiowy) 
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Przewody i złącza wysokiego napięcia  

  

Przewody wraz z umieszczonymi na nich złączami wysokiego 

napięcia łączą akumulator wysokiego napięcia z innymi 

komponentami wysokiego napięcia w komorze silnika, jak również 

komponenty wysokiego napięcia ze sobą, takie jak 

 

 Układ energoelektroniczny 

 Silnik elektryczny 

 Sprężarka układu klimatyzacji 

 

Przewody wysokiego napięcia są zazwyczaj instalowane poza 

przedziałem pasażerskim, tzn. znajdują się pod podłogą pojazdu 

lub w komorze silnika. 

Wszystkie kable wysokiego napięcia lub złącza wtykowe wysokiego 

napięcia posiadają pomarańczową izolację w widocznych 

miejscach. Ponadto dodatkowe osłony i węże chronią przewody 

wysokiego napięcia przed uszkodzeniem. W odróżnieniu od 

instalacji 12 V, układ wysokiego napięcia nie posiada potencjału 

elektrycznego połączonego z masą pojazdu.  
r001_019 

 Przykład: Audi Q5 hybrid quattro 

  

Układ energoelektroniczny 

 
Układ energoelektroniczny rozdziela i przetwarza energię dla 

napędu elektrycznego. W zależności od stanu pracy przetwarza on 

napięcie stałe z akumulatora wysokonapięciowego na napięcie 

zmienne dla silnika elektrycznego lub odwrotnie. 

Ponadto układ energoelektroniczny przetwarza wysokie napięcie 

na napięcie stałe 12 V dla instalacji 12 V (i niekiedy odwrotnie). 

Układ energoelektroniczny zasila też pomocnicze urządzenia 

wysokiego napięcia. 

 

 Przykład: Audi A6 hybrid i A8 hybrid 

 

 

 P1  Połączenie – akumulator wysokiego napięcia (plus wysokiego napięcia) 

P2  Połączenie – akumulator wysokiego napięcia (minus wysokiego 

napięcia) 

P3  Połączenie – sprężarka układu klimatyzacji 

P4  Połączenie – silnik napędu elektrycznego (U) 

P5  Połączenie – silnik napędu elektrycznego (V) 

P6  Połączenie – silnik napędu elektrycznego (W) 

 

  

Sprężarka wysokiego napięcia układu 

klimatyzacji Akumulator wysokiego 

napięcia 

Przewód wysokiego 

napięcia 

Silnik elektryczny 

Układ energoelektroniczny 

Połączenie z instalacją 12 V 
P3      P1    P2     P6    P5      

P4 

r001_020 
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Silnik elektryczny (e-silnik)  

  

W samochodach Audi silnik elektryczny, zwany również w skrócie e-

silnikiem, jest umieszczony pomiędzy silnikiem spalinowym a skrzynią 

biegów.  

Silnik elektryczny działa na prąd zmienny, inaczej 

prąd trójfazowy. W tym celu układ energoelektroniczny przetwarza 

napięcie stałe akumulatora wysokonapięciowego na trójfazowe napięcie 

przemienne. 

 

Oprócz faktycznego napędzania samochodów hybrydowych, silnik 

elektryczny służy również do uruchamiania silnika spalinowego, a 

w trybie pracy jako prądnica do ładowania akumulatora wysokiego 

napięcia. 

Stan pracy silnika elektrycznego jest kontrolowany przez sterownik 

silnika i układ energoelektroniczny w celu zapewnienia maksymalnej 

sprawności i wydajności napędu.  

Jeśli np. sterownik silnika wykryje, że moc silnika elektrycznego 

wystarcza do napędzania samochodu, silnik spalinowy zostaje 

wyłączony. 

r001_021 

 Przykład: Audi A6 hybrid 

  

Sprężarka wysokiego napięcia układu klimatyzacji 
 

 

Sprężarka układu klimatyzacji jest zintegrowana z układem wysokiego 

napięcia. Przewód wysokiego napięcia łączy ją z układem 

energoelektronicznym napędu elektrycznego. 

r001_022 

 Przykład: Audi Q5 hybrid quattro 

  

Wysokonapięciowy układ ogrzewania 
 

 

Kolejnym dodatkowym urządzeniem, który można wskazać jako 

komponent wysokiego napięcia, jest wysokonapięciowy układ 

ogrzewania. Działa on w oparciu o wykorzystanie technologii 

pozystorów (ang. PTC = Positive Temperature Coefficient), z tego 

względu nazywa się go również dodatkowym układem ogrzewania PTC.  

Zadaniem ogrzewania jest podgrzewanie płynu chodzącego dla 

wymiennika ciepła we wnętrzu podczas jazdy elektrycznej. 

r001_068 

 Przykład: Audi A3 Sportback e-tron 

 

  

Zaciski do podłączenia układu energoelektronicznego 

Wirnik z magnesami 

trwałymi 

Stojan z uzwojeniami 

Złącze przewodu wysokiego napięcia 

Złącze przewodu wysokiego napięcia 

Złącze płynu 

chłodzącego 
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Koncepcja bezpieczeństwa 

wysokonapięciowego 

 

  

Elektryczne komponenty pojazdu, jak np. układ energoelektroniczny, 

silnik elektryczny, akumulator wysokiego napięcia i urządzenia 

pomocnicze, jak np. elektryczna sprężarka układu klimatyzacji, pracują 

w zakresach napięć powyżej 30 V dla prądu przemiennego i 60 V dla 

prądu stałego. Ponieważ napięcie to jest wyższe od napięcia w zwykłej 

instalacji elektrycznej tradycyjnych samochodów o napięciu 12 V, dla 

tego zakresu napięcia w pojazdach jest używane określenie „wysokie 

napięcie”. 

W przypadku niewłaściwego postępowania napięcie w układzie 

wysokiego napięcia stanowi potencjalne zagrożenie. W związku z tym 

istnieje kompleksowa koncepcja bezpieczeństwa samochodu. W 

poniższym rozdziale objaśniono podstawowe zasady koncepcji 

bezpieczeństwa. 

 

 

 

W przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z komponentami wysokonapięciowymi istnieje zagrożenie życia z powodu 

wysokiego napięcia i możliwego przepływu prądu przez ludzkie ciało. 

 

Akumulator wysokiego napięcia jest w dalszym ciągu pod napięciem nawet po wyłączeniu układu wysokiego napięcia. Akumulator 

wysokonapięciowy nie może być uszkodzony ani otwarty – zagrożenie życia! 

 

Przewody wysokiego napięcia nie mogą być uszkodzone ani odłączane od układu wysokiego napięcia przez osoby bez kwalifikacji. 

Nieprawidłowe postępowanie grozi śmiercią. 

 

Tylko odpowiednio wykwalifikowany personel może bezpośrednio obsługiwać komponenty wysokonapięciowe, jeżeli będzie to 

konieczne podczas wykonywania jakichkolwiek czynności przy pojeździe. 

 

 

 

 

 

Separacja galwaniczna 

 

Układ wysokiego napięcia jest odseparowany galwanicznie od masy 

samochodu. Oznacza to brak bezpośredniego połączenia 

elektrycznego pomiędzy biegunami wysokiego napięcia 

a nadwoziem samochodu. 

 

Zabezpieczenie przed dotknięciem 

 

Wszystkie połączenia (wtyki, gniazda kołnierzowe) komponentów 

wysokonapięciowych samochodu są bezpieczne w dotyku. 
 

Przewody wysokiego napięcia 

Wszystkie przewody wysokiego napięcia mają pomarańczową 

izolację w widocznych miejscach. Ponadto dodatkowe osłony i węże 

chronią przewody wysokiego napięcia przed uszkodzeniem.  

 

  

Odbiorniki wysokiego 

napięcia 

Akumulator wysokiego 

napięcia 

Akumulator 12 V Odbiornik 12 V 

r001_044 

r001_032 

Układ 

energoelektroniczny 

Złącze wysokiego 

napięcia 

Silnik elektryczny 

Przewód wysokiego 

napięcia 

Sprężarka układu 

klimatyzacji 
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Etykiety ostrzegawcze  

  

Wszystkie komponenty wysokonapięciowe (z wyjątkiem przewodów 

wysokiego napięcia) są oznaczone specjalnymi naklejkami 

ostrzegawczymi.  

 

 

Istnieją następujące podstawowe typy naklejek ostrzegawczych: 

 
 Naklejka ostrzegawcza ze słowem „Danger” 

(„Niebezpieczeństwo”) na czerwonym tle 

Naklejki ostrzegawcze ze słowem „Danger” bezpośrednio 

identyfikują komponenty wysokiego napięcia. 

 

  

 Bateria wysokiego napięcia jest identyfikowana za pomocą 

większej etykiety z odpowiednimi ostrzeżeniami.  

 

 

 
r001_024 

  

Wykrywanie zwarcia 

 
W układzie akumulatora wbudowany jest układ wykrywania zwarcia/ 

bezpiecznik służący jako zabezpieczenie nadprądowe; w przypadku jego 

zadziałania przepływ prądu zostanie przerwany. 

Rozładowanie napięć szczątkowych 

 
W razie wypadku z załączeniem poduszki powietrznej lub w przypadku 

nieoczekiwanej awarii obwód rozładowania zapewnia, że napięcie 

w układzie wysokonapięciowym zanika po ok. 20 sekundach. 

 

  

r001_025 

r001_023 

NIEBEZPI

ECZEŃST

WO 

NIEBEZPI

ECZEŃST

WO 

NIEBEZPI

ECZEŃST

WO 

Niewłaściwe obchodzenie się z akumulatorem samochodu hybrydowego 

może spowodować ciężkie obrażenia ciała lub śmierć. 

- Nigdy nie zdejmuj pokrywy akumulatora ani nie rozmontowuj 

akumulatora. 

- Serwis akumulatora należy zawsze zlecać wykwalifikowanemu technikowi. 

Wysokie napięcie może spowodować poważne oparzenia i 

śmierć. 

Bateria zawiera elektrolit silnie powodujący 

korozję, który może wywoływać poważne 

oparzenia chemiczne i ślepotę. 

Akumulator może wybuchnąć 

Trzymaj akumulator z dala od dzieci 

- Nigdy nie dotykaj biegunów akumulatora palcami, narzędziami, biżuterią 

lub jakimikolwiek metalowymi przedmiotami. 

- Nie dopuść do zamoczenia akumulatora. Płyny mogą powodować 

zwarcia, porażenie prądem, oparzenia i eksplozje. 

 

- Należy zawsze należy nosić odpowiednią ochronę oczu oraz odzież 

ochronną, aby zapobiec styczności ze skórą i oczami. 

- Po kontakcie elektrolitu ze skórą lub oczami należy myć miejsce 

styczności przynajmniej przez 15 minut czystą bieżącą wodą i natychmiast 

zgłosić się do lekarza. 

 

 

- Wodór wydzielany przez akumulator jest silnie łatwopalny. 

- Nigdy nie narażaj akumulatora na działanie ognia, iskier lub płomieni. Nie 

zapalaj ani nie pal papierosów w pobliżu akumulatora 

- Z akumulatorami zawsze obchodź się ostrożnie, aby zapobiec pęknięciom 

i wyciekom elektrolitu 

 

 

 

Dokumentacja użytkownika i instrukcja serwisowa 

zawierają więcej ważnych informacji oraz 

OSTRZEŻENIA. 
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Monitorowanie izolacji  

  

Rezystancja izolacji układu wysokiego napięcia jest monitorowana 

w odstępach czasu w celu wykrycia, czy bieguny wysokonapięciowe są 

odseparowane od nadwozia samochodu. 

Usterki sygnalizowane są komunikatem ostrzegawczym, zaświeceniem 

się żółtej lampki w zestawie wskaźników oraz sygnałem dźwiękowym. 

  

Rozłączanie w przypadku zderzenia  

Obydwa bieguny akumulatora są wyposażone w przekaźniki 

zabezpieczające (styczniki), które podczas pracy układu wysokiego 

napięcia są zamknięte. W razie wypadku z załączeniem poduszki 

powietrznej lub napinacza pasa do akumulatora wysokiego napięcia 

dociera sygnał zderzenia, powodujący otwarcie przekaźników 

zabezpieczających. Przekaźniki zabezpieczające akumulatora 

wysokonapięciowego są otwarte, a układ wysokonapięciowy poza 

akumulatorem zostaje rozładowany (patrz „Rozładowanie napięć 

szczątkowych”). Na złączach wysokiego napięcia akumulatora 

wysokonapięciowego nie będzie wówczas obecne napięcie. 

Poza automatyczną dezaktywacją w przypadku zderzenia, karty 

charakterystyki pojazdów hybrydowych i elektrycznych zawierają 

informacje o tym, jak dezaktywować układ wysokiego napięcia i sam 

pojazd. 

 

 

 

 

 
r001_056 

  

Akumulator wysokiego napięcia 

„Minus” wysokiego napięcia 

Przekaźnik zabezpieczający 

„Plus” wysokiego napięcia 

Przekaźnik zabezpieczający 

Sygnał zderzenia 

System zarządzania akumulatorem 
Sterownik poduszek powietrznych 
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Uwagi dotyczące działań ratowniczych  

  

Postępowanie z samochodami hybrydowymi i elektrycznymi nie jest na 

ogół bardziej niebezpieczne niż w przypadku samochodów na benzynę 

lub olej napędowy, choć w niektórych przypadkach jest inne. 

Wiedza na temat tych różnic może być ważna podczas działań 

ratowniczych po wypadkach samochodowych. 

  

  

Gotowość do pracy  

Gotowość do pracy może być trudna do stwierdzenia na podstawie 

odgłosów pracy, ponieważ silnik elektryczny jest cichy. Napęd 

elektryczny jest aktywny, gdy wskaźnik mocy w zestawie wskaźników 

pokazuje GOTOWY. 

 

Dopóki duży wskaźnik na lewo od wskaźnika mocy nie wskazuje 

„wyłączenia” (np. w pozycji GOTOWY), można się spodziewać pracy 

silnika elektrycznego albo samoczynnego uruchomienia silnika 

spalinowego. 

W rozdziale „Pomoc techniczna” opisano sposób unieruchomienia 

i dezaktywowania pojazdu hybrydowego lub elektrycznego. 

 

 
  

r001_062 
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Pomoc techniczna  

  

Koncepcja bezpieczeństwa wysokonapięciowego, a w szczególności 

„wyłączenie w razie zderzenia” gwarantuje, że układ wysokiego napięcia 

nie stanowi zagrożenia po wypadku drogowym. 

 

W razie wypadku z włączeniem poduszki powietrznej, przekaźniki 

ochronne akumulatorów są otwierane w taki sposób, że na złączach 

wysokiego napięcia układu akumulatorów zanika napięcie (patrz 

również rozdział „Rozłączanie w przypadku zderzenia”. Obwód 

rozładowania w pozostałych komponentach wysokonapięciowych 

zapewnia, że najpóźniej po 20 sekundach nie ma na nich napięcia (patrz 

również rozdział „Rozładowanie napięć szczątkowych”). 

Procedury służb ratowniczych są w ogólności regulowane przez 

odpowiednie przepisy ustawowe, wykonawcze lub wytyczne. 

 

W następnych rozdziałach zwraca się uwagę na kwestie, które mogą stać 

się istotne w trakcie udzielania powypadkowej pomocy technicznej 

w przypadku pojazdów z napędem hybrydowym lub elektrycznym. 

  

Karty danych ratowniczych  

Specyficzne cechy pojazdu są opisane w kartach danych ratowniczych. 

 

Karty danych ratowniczych dla samochodów z napędem alternatywnym 

mogą zawierać dodatkowe informacje w zakresie postępowania 

z pojazdem. W szczególności, w większości przypadków procedurę 

dezaktywacji pojazdu można zaczerpnąć z kart danych ratowniczych 

tych pojazdów. 

 

Poza wskazaniami zwykle zawartymi w kartach danych ratowniczych 

pojazdów o napędzie konwencjonalnym, karty danych ratowniczych dla 

pojazdów hybrydowych i elektrycznych wskazują położenie 

akumulatora wysokiego napięcia oraz kabli między akumulatorem 

a komorą silnika 

Oprócz schematycznego widoku z góry i z boku (na pierwszej stronie), 

karty danych ratowniczych mogą zawierać kolejne strony 

z następującymi sekcjami: 

 

 Unieruchamianie samochodu 

 Wyłączanie zapłonu 

 Odłączanie przewodów ładowania 

 Dezaktywacja układu wysokiego napięcia 

 Odłączanie akumulatora/akumulatorów 12 V 

  

Symbolami na kartach danych ratowniczych mającymi 

zastosowanie w szczególności do pojazdów hybrydowych 

i elektrycznych są: 

 

 

 

Symbol Nazwa Symbol Nazwa 

 

Akumulator wysokiego napięcia 

 

Przewody i komponenty wysokiego napięcia 

 

Awaryjny punkt odłączania wysokiego napięcia 

 

Skrzynka bezpiecznikowa z bezpiecznikiem do 

dezaktywacji wysokiego napięcia 

 

 

 

 

 

 

 

Przykład na następnej stronie przedstawia ogólną strukturę 

karty danych ratowniczych. 
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Przykład karty danych ratowniczych 

 

Strony 1–4 karty danych ratowniczych samochodu Audi A3 Sportback 

e-tron (status 05/2014) 

 

 

Strona 1  Strona 2 

 
 

Karty danych ratowniczych dla samochodów ratowniczych można pobrać ze strony internetowej firmy Audi pod adresem: 

http://www.audi.de/rettungsleitfaden 

 

Przegląd źródeł zaopatrzenia w karty danych ratowniczych wszystkich producentów pojazdów można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego 

Stowarzyszenia Przemysłu Motoryzacyjnego (Verband der Automobilindustrie e. V.) (VDA): 

http://www.vda.de/de/arbeitsgebiete/rettungsleitfaeden_feuerwehr/ 

  

Symbole dotyczące w szczególności 

samochodu z napędem hybrydowym 

i elektrycznym 

r001_034_1 

r001_034_4 

r001_034_3 

r001_034_2 

Strona 3 

Strona 4 

http://www.audi.de/rettungsleitfaden
http://www.vda.de/de/arbeitsgebiete/rettungsleitfaeden_feuerwehr/
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Unieruchamianie samochodu  

  

Odpowiednio do wymagań w danej sytuacji pojazd musi być 

stabilizowany za pomocą odpowiednich środków (zawiesia, kliny itp.). 

 

  

Hamulec postojowy pojazdu powinien być zaciągnięty. 

 
r001_042 

 Hamulec postojowy 

  

Nowoczesne pojazdy mogą być wyposażone w elektroniczny 

(elektromechaniczny) zamiast ręcznego hamulca postojowego. 

Elektroniczny hamulec postojowy znajduje się zwykle w pobliżu lub za 

dźwignią zmiany biegów/wyboru przełożenia i jest uruchamiany 

poprzez pociągnięcie. 

 
r001_043 

 Elektromechaniczny hamulec postojowy 

  

W przypadku pojazdów z automatyczną skrzynią biegów, skrzynia 

biegów powinna być ustawiona w pozycji „P” (parkowanie). 

 
r001_038 

 Ustawianie dźwigni wyboru w położenie „P”. 
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Wyłączanie zapłonu  

  

Układ zapłonowy pojazdów ze stacyjką można wyłączyć, przekręcając 

kluczyk zapłonu w kierunku pasażera do „pozycji 0”. 

 
r001_045 

 Samochód ze stacyjką 

  

Samochody z kluczykiem komfortowym nie posiadają konwencjonalnej 

stacyjki. 

Kierowca musi tylko nosić przy sobie w kieszeni kluczyk. Przycisk „START 

ENGINE STOP” włącza lub wyłącza zapłon i uruchamia lub wyłącza silnik. 

 

Po włączeniu zapłonu należy jeden raz nacisnąć przycisk „START ENGINE 

STOP”, aby wyłączyć zapłon. 

 
r001_046 

 Przycisk „START ENGINE STOP” 

  

 

Przed naciśnięciem przycisku „START ENGINE STOP” 

należy się upewnić, że pedał sprzęgła (ręczna skrzynia 

biegów) lub pedał hamulca (automatyczna skrzynia 

biegów) nie jest wciśnięty. W przeciwnym razie silnik się 

uruchomi! 

 
r001_102 

  

Odłączanie przewodów ładowania 

 

 
Jeżeli samochód podłączony do stacji ładującego ulegnie wypadkowi, 

nie można zapewnić przerwania procesu ładowania. 

 

Zaleca się zapewnienie przerwania procesu ładowania poprzez 

wyciągnięcie wtyku ze stacji ładowania. 

 

W celu odłączenia przewodu ładowania od pojazdu konieczne są 

następujące czynności: 

 

1. Odblokuj samochód pilotem lub za pomocą centralnego 

przełącznika blokady wewnątrz pojazdu 

2. 2. Odłącz przewód ładowania od samochodu 

 
r001_095  r001_096 

 
r001_097 
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Dezaktywacja układu wysokiego napięcia  

  

Układ wysokiego napięcia w samochodach Audi jest dezaktywowany 

automatycznie po zadziałaniu poduszek powietrznych. 

 

Poza tym serwisowe karty danych ratowniczych dla pojazdów 

hybrydowych i elektrycznych w wielu przypadkach opisują inną 

możliwość dezaktywacji układu wysokiego napięcia. 

W przypadku niektórych pojazdów może wystarczyć wyłączenie zapłonu 

i odłączenie akumulatora 12 V, aby nastąpiło również wyłączenie układu 

wysokiego napięcia. 

 

Jeżeli jednak samochód jest wyposażony w przetwornicę prądu stałego 

(DC/DC), podtrzymującą napięcie lub zasilającą instalację 12 V z układu 

wysokiego napięcia, to samo wyłączenie zapłonu i odłączenie 

akumulatora/akumulatorów 12 V jest niewystarczające do dezaktywacji 

układu wysokiego napięcia i instalacji 12 V. W takim przypadku układ 

wysokiego napięcia takiego pojazdu można wyłączyć za pomocą jednej 

z dodatkowych możliwości dezaktywacji wysokiego napięcia. 

  

Rozłączenie serwisowe  

  

Niektóre pojazdy wyposażone są w tzw. wtyk „rozłączania 

serwisowego”. Jeśli wtyk ten nie został wymieniony w karcie danych 

ratowniczych, to wtyk ten nie jest konieczny do dezaktywowania 

wysokiego napięcia lub nie jest służy do rozłączania awaryjnego dla 

służb ratowniczych. 

Na ilustracjach przedstawiono działanie funkcji rozłączania 

serwisowego. Najpierw należy pociągnąć dźwignię, następnie obrócić ją 

do góry i wyciągnąć. 

  

Krok 1: 

 Pociągnij dźwignię 

 
r001_083 

  

Krok 2: 

 Obróć dźwignię w górę i wyciągnij wtyk 

 
r001_084 

  

 

Jeżeli wtyk rozłączania serwisowego jest 

przeznaczony do użycia przez służby ratownicze do 

dezaktywacji układu wysokiego napięcia, jest to 

zaznaczone na karcie danych ratowniczych, jak 

pokazano na ilustracji. 
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Wtyk w awaryjnym punkcie odłączania wysokiego napięcia  

  

Inna konstrukcja urządzenia do dezaktywacji układów wysokiego 

napięcia została przedstawiona na zdjęciu. Wtyk posiada zieloną 

obudowę i zaczep do odblokowywania. Żółta etykieta na kablu wtyku 

wyraźnie wskazuje, że wtyk ten stanowi awaryjny punkt odłączania. 

 
r001_050 

 Wtyk w awaryjnym punkcie odłączania wysokiego napięcia 

  

Wtyk może być zamontowany w miejscach pojazdu, np. w komorze 

silnika. Na karcie danych ratowniczych jest on oznaczony symbolem 

„Awaryjny punkt odłączania wysokiego napięcia”. 

 
r001_050 

 

Symbol „Awaryjny punkt odłączania wysokiego 

napięcia” na karcie danych ratowniczych 

Przykład – miejsce zamontowania w komorze silnika 

  

W celu odblokowania awaryjnego punktu odłączania wysokiego napięcia 

należy najpierw wyciągnąć czerwony zaczep przy wtyku. 

Następnie należy wcisnąć czerwony zaczep i równocześnie całkowicie 

wyciągnąć czarny wtyk z zielonej obudowy aż do zatrzaśnięcia. 

  

 
r001_089 

 
r001_090 

  

Etykieta w awaryjnym punkcie odłączania wysokiego napięcia 

wyjaśniająca zadziałanie przerwania obwodu wysokiego napięcia przy 

wtyku w awaryjnym punkcie odłączania wysokiego napięcia. 

 
r001_052 

 

  

Zaczep 

... Wyciągnij zaczep ... wyciągnij czarny wtyk 
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Bezpiecznik  

  

W celu zaoferowania dodatkowej możliwości dezaktywacji układu 

wysokiego napięcia, niektóre samochody hybrydowe i elektryczne 

posiadają w skrzynce bezpiecznikowej bezpiecznik oznaczony 

specjalną etykietą dla służb ratowniczych. 

 
r001_053 

 

Symbol „Skrzynka bezpiecznikowa 

z bezpiecznikiem do dezaktywacji wysokiego 

napięcia” w karcie danych ratowniczych 

 Skrzynka bezpiecznikowa z bezpiecznikiem oznaczonym (żółtą) etykietą do 

dezaktywacji układu wysokiego napięcia 

  

W celu dezaktywacji układu wysokiego napięcia wystarczy po prostu 

wyciągnąć bezpiecznik. Skrzynka bezpiecznikowa wyposażona w ten 

bezpiecznik jest oznaczona na karcie danych ratowniczych 

pomarańczowym symbolem bezpiecznika „Skrzynka bezpiecznikowa 

z bezpiecznikiem do dezaktywacji wysokiego napięcia”. Ponadto 

karta danych ratowniczych w tym przypadku często zawiera 

dodatkowe informacje na temat dokładnej lokalizacji i dostępu do 

skrzynki bezpiecznikowej. 

 
r001_091 

 Etykieta na bezpieczniku do dezaktywacji układu wysokiego napięcia 

  

Odłączanie akumulatora/akumulatorów 12 V 

 

 

Położenie akumulatora/akumulatorów 12 V można odczytać z karty 

danych ratowniczych. Jeżeli akumulator ma zostać całkowicie 

odłączony, odłącz najpierw biegun masy/ujemny, a następnie 

biegun dodatni. 

 
r001_099 

  

Pożar samochodu 

 

Pożary pojazdów hybrydowych i elektrycznych muszą być gaszone 

wodą. Można stosować dodatki (np. środki pianotwórcze). 

 

Inne odpowiednie środki gaśnicze to piana, CO2 i proszek gaśniczy. 

 

Należy zwrócić uwagę na stosowanie odpowiedniego 

indywidualnego wyposażenie ochronnego (np. aparatu 

oddechowego na sprężone powietrze, kombinezonów strażackich 

itp.) 

Samochód pod wodą 

 

Jeśli samochód hybrydowy lub elektryczny znajdzie się pod wodą, zwykle 

nie ma niebezpieczeństwa, że elementy nadwozia samochodu będą pod 

napięciem. 

 

Po wyjęciu pojazdu z wody służby ratownicze powinny wypuścić wodę 

z wnętrza pojazdu. 

 

Następnie mogą być wykonywane prace przy pojeździe z uwzględnieniem 

wymienionych wyżej uwag dotyczących działań ratowniczych. 

 

  

Etykieta 
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Napęd na gaz ziemny (g-tron) 
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Identyfikacja samochodu – samochody na gaz ziemny 

  

W większości przypadków wygląd zewnętrzny pojazdów na gaz ziemny 

nie różni się od modeli z konwencjonalnym napędem. 

 

Oznaczenie typu z tyłu pojazdu lub na błotniku może być wskazówką, 

że jest to samochód na gaz ziemny. Audi używa logotypu „g-tron” dla 

pojazdów na gaz ziemny, inni producenci samochodów używają 

oznaczeń „NGT”, „TGI”, „Natural Power” itp. 

 

Jeżeli pojazd nie posiada oznaczenia typu, inne cechy mogą również 

wskazywać na pojazd z układem na gaz ziemny. 

W przypadku Audi A3 Sportback „g-tron” są to przykładowo: 

 

 Dysza zbiornika gazu ziemnego 

 Wskaźnik paliwa w zestawie wskaźników 

 Wskaźniki lub logotyp w zestawie wskaźników 

 

Brak tych znaków nie wskazuje jednak jednoznacznie, że pojazd nie jest 

wyposażony w układ na gaz ziemny. Logotypy mogą być częściowo 

nieumieszczane w zamówieniach, możliwe jest również ich usunięcie 

przez właścicieli pojazdów. 

  

Cechy wyróżniające – samochody na gaz ziemny  

 

 
  

r001_029 

Oznaczenie typu „g-tron” z tyłu samochodu 

Otwarta klapka wlewu paliwa z dodatkową dyszą 

zbiornika gazu ziemnego 

Wskaźnik paliwa i logotyp w zestawie 

wskaźników 

Dysza zbiornika gazu 

ziemnego 

Logotyp na osłonie ozdobnej w komorze silnika 

r001_028 

r001_070 

r001_049 
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Podstawy techniczne  

   

Silnik spalinowy samochodów Audi na gaz ziemny może być zasilany 

gazem ziemnym lub benzyną. Podstawowy napęd wykorzystuje gaz 

ziemny, zbiornik benzyny stanowi rezerwę. 

 

Postępowanie z samochodami na gaz ziemny nie jest na ogół bardziej 

niebezpieczne niż w przypadku samochodów na benzynę lub olej 

napędowy, choć w niektórych przypadkach jest inne. Wiedza na temat 

tych różnic może być ważna podczas działań ratowniczych po 

wypadkach samochodowych. 

 

Gazu ziemnego (CNG – Compressed Natural Gas) nie należy 

mylić z gazem skroplonym (LPG – Liquefied Petroleum Gas). 

Gaz skroplony i instalacje gazu skroplonego różnią się 

fundamentalnie od gazu ziemnego i instalacji gazu ziemnego. 

   

Audi A3 Sportback g-tron jako przykład samochodu na gaz ziemny   

 

 

 

 

 
  

Silnik spalinowy na gaz 

ziemny i benzynę 

Zbiornik benzyny 

Zbiorniki gazu ziemnego 

r001_026 
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Gaz ziemny jako substancja  

  

Właściwości fizyczne gazu ziemnego  

  

 Gaz ziemny jest bezbarwnym, łatwopalnym gazem (klasa palności 

C), który w naturalnym stanie jest bezwonny. 

 W przypadku zastosowania w pojeździe jest on nawaniany, tzn. 

do gazu dodawany jest środek zapachowy. W ten sposób można 

wykryć wyciek gazu ziemnego jeszcze przed osiągnięciem dolnej 

granicy wybuchowości. 

 Gaz ziemny jest lżejszy od powietrza (stosunek gęstości gazu 

ziemnego do powietrza to ok. 0,6), dlatego jest silnie lotny na 

otwartej przestrzeni! 

 Zakres wybuchowości od 4% obj. do 17% obj. 

 Temperatura zapłonu ok. 640°C 

 

 

 

 

 

 

Audi A3 Sportback g-tron – przegląd komponentów na gaz ziemny 

 
  

Elektroniczny regulator 

ciśnienia gazu 

Szyna gazu ziemnego 

(szyna rozprowadzania 

gazu) 

Przewody paliwa 

(benzyna) 

Rura gazu ziemnego 

Króciec wlewu paliwa dla benzyny Króciec do tankowania gazu 

Zbiornik benzyny 

Zbiorniki gazu ziemnego 

r001_100 
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Technologia gazu ziemnego – „g-tron”  

  

Schematyczny widok układu gazu ziemnego  

  

Układ gazu ziemnego składa się z części wysokociśnieniowej i części 

niskociśnieniowej. Ciśnienie w części wysokociśnieniowej wynosi 200 

bar, a w części niskociśnieniowej ok. 6–9 bar. 

 

W tylnej części pojazdu znajdują się króciec do tankowania gazu oraz 

zbiorniki gazu ziemnego z zaworami odcinającymi zbiorniki. Przewody 

gazowe są montowane w podłodze pojazdu w kierunku 

elektronicznego regulatora ciśnienia gazu w komorze silnika. 

Z elektronicznego regulatora ciśnienia gazu gaz ziemny trafia do szyny 

gazu ziemnego, skąd jest wdmuchiwany do silnika przez zawory 

wtryskowe. 

 

 
 

  

Szyna gazu ziemnego (szyna 

rozprowadzania gazu) 

r001_033 

Zawór wtryskowy gazu 

Elektroniczny regulator 

ciśnienia gazu 

Część niskociśnieniowa 

Część wysokociśnieniowa 

Zawór zwrotny 

Gaz ziemny 

Układ dystrybucji 

Zbiorniki gazu 

 ziemnego 

Zawór odcinający zbiornika 
Króciec do tankowania 

gazu 
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Zbiorniki gazu ziemnego  

  

Dwa zbiorniki gazu ziemnego w Audi A3 Sportback g-tron 

zamontowane w podłodze z tyłu pojazdu. Są one zamocowane pasami 

napinającymi do wspornika przykręconego do nadwozia samochodu. 

 

Podczas napełniania i opróżniania, ale także z powodu wahań 

temperatury, średnica zbiorników gazu ziemnego może zmieniać się 

maksymalnie o 2 mm. Między wspornikiem, pasami napinającymi 

i zbiornikami na gaz ziemny umieszczona jest warstwa ochronna, aby 

uniknąć uszkodzeń powodowanych rozszerzaniem i kurczeniem. 

 
  

Struktura 

 

Zbiorniki gazu ziemnego są wykonane z łączonych warstwowo tworzyw 

sztucznych. 

 

Struktura warstw: 

 Wewnętrzna – warstwa gazoszczelnego poliamidu 

 Pośrednia – warstwa tworzyw sztucznych wzmacnianych 

włóknami węglowymi (CFRP) 

 Zewnętrzna - warstwa tworzyw sztucznych wzmocnionych 

włóknem szklanym (GRP) (służąca przede wszystkim do 

zapewnienia wytrzymałości i ochrony przed uszkodzeniem) 

 

Spoiwem dla użytych materiałów z włóknami jest wysoko wytrzymała 

żywica epoksydowa. 

 

  

 
  

r001_072 

Pas napinający z warstwą ochronną Zbiorniki gazu 

ziemnego 

Warstwa wewnętrzna – gazoszczelny 

poliamid 

r001_073 

Warstwa pośrednia – tworzywo sztuczne wzmacniane 

włóknami węglowymi (CFRP) 

Warstwa zewnętrzna – tworzywo sztuczne 

wzmacniane włóknami szklanymi (GRP) 

Układ dystrybucji z zaworem zwrotnym 

Zawór odcinający zbiornika 
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Urządzenia zabezpieczające  

  

Instalacja gazu ziemnego jest skonstruowana w sposób zabezpieczony 

przed uszkodzeniem. Zbiorniki gazu są stabilne i wytrzymałe na wysoką 

temperaturę. Przewody wysokiego ciśnienia są instalowane poza kabiną 

pasażerską. 

Komponenty układu gazu ziemnego są wyposażone w rozmaite 

urządzenia zabezpieczające. Pojazdy napędzane gazem ziemnym mają 

zasadniczo taki sam stopień bezpieczeństwa jak pojazdy z napędem 

konwencjonalnym. 

  

Zawór butli 

 

Oprócz zaworów odcinających zbiornik, zawory butli posiadają 

wbudowany bezpiecznik termiczny, ogranicznik przepływu oraz ręczny 

zawór odcinający. 

Jeżeli konieczne jest odcięcie zbiorników gazu na potrzeby akcji 

ratowniczej, każdy zbiornik gazu należy odcinać oddzielnie. 

Ręczny zawór odcinający można zamknąć za pomocą otwartego klucza 

płaskiego lub kwadratowego klucza oczkowego nr 5, obracając go 

zgodnie z ruchem wskazówek zegara do oporu. 

 

 

 

 

 
  

Ręczny zawór odcinający 

(ręczny kurek zamykający) 

r001_027 

Podłączenie zbiornika gazu 

(z ogranicznikiem 

przepływu) 

Zawór odcinający 

zbiornika 

Złącze przewodu gazowego do silnika Zabezpieczenie 

termiczne 
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Zawór odcinający zbiornika  

  

Zawór odcinający zbiornika jest zaworem elektromagnetycznym, który 

jest otwierany przez sterownik silnika podczas pracy na gazie ziemnym. 

Zawór zamyka się automatycznie po wyłączeniu silnika, podczas pracy 

na benzynie, w przypadku spadku napięcia zasilania, jak również 

w przypadku zderzenia z załączeniem poduszki powietrznej lub 

zadziałaniem napinacza pasa.  

 
  

Ogranicznik przepływu 

 

 

W przypadku ewentualnego uszkodzenia przewodów lub regulatora 

ciśnienia gazu, ogranicznik przepływu redukuje niekontrolowany 

wypływ gazu. 

Ogranicznik przepływu redukuje wyciek do maks. 0,05 Nm3/min przy 

ciśnieniu 100 bar, tzn. pozostaje niewielki szczątkowy wyciek. Wypływ 

paliwa można całkowicie zatrzymać zaworami butli z ręcznym zaworem 

odcinającym (ręcznym kurkiem zamykającym) poprzez zamknięcie 

ręcznego zaworu odcinającego. 

 
 

  

r001_074 

Zawór odcinający 

zbiornika 

(elektromagnetyczny) 

r001_075 

Ogranicznik przepływu 
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Bezpiecznik termiczny  

  

Bezpiecznik termiczny zapobiega wybuchowi zbiornika gazu ziemnego 

z powodu nadmiernego ciśnienia w wysokich temperaturach. 

W przypadku normalnych temperatur bezpiecznik termiczny zamyka 

otwór do atmosfery.  

 
  

Jeżeli bezpiecznik termiczny zostanie podgrzany do temperatury 

powyżej 110°C przez określony czas, łącznik topliwy roztapia się 

i następuje uwolnienie otwarcia do atmosfery. 

Teraz gaz ziemny z gazu jest uwalniany (wypuszczany) w ograniczony 

sposób do atmosfery, zapala się w obecności źródła zapłonu, 

a następnie spala się. Uwalnianie nie może zostać przerwane z przyczyn 

systemowych, tzn. zbiornik zostanie w każdym przypadku niemal 

całkowicie opróżniony. 

 
  

Ręczny zawór odcinający (ręczny kurek zamykający) 

 

 

Zbiornik gazu ziemnego można zamknąć ręcznie przy pomocy 

dostępnych w handlu narzędzi za pomocą ręcznego zaworu 

odcinającego – patrz również tekst informacyjny do punktu „Zawór 

butli” (strona 33).  

Ze względów bezpieczeństwa podłączenie do kanału wydmuchiwania 

bezpiecznika termicznego jest otwarte nawet przy zamkniętym ręcznym 

zaworze odcinającym. 

 
 

  

r001_076 

Bezpiecznik termiczny 

(łącznik topliwy) 

Otwarcie do atmosfery 

r001_077 

r001_078 

Spuszczanie gazu 

ziemnego 

Kanał wydmuchiwania do 

bezpiecznika termicznego 
Ręczny kurek 

zamykający 
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Uwagi dotyczące działań ratowniczych  

  

Postępowanie z samochodami na gaz ziemny nie jest na ogół bardziej 

niebezpieczne niż w przypadku samochodów na benzynę lub olej 

napędowy, choć w niektórych przypadkach jest inne. 

Wiedza na temat tych różnic może być ważna podczas działań 

ratowniczych po wypadkach samochodowych. 

  

Pomoc techniczna  

  

Koncepcja bezpieczeństwa, a w szczególności sposób zainstalowania 

zbiorników gazu ziemnego i związanych z nimi elementów oraz np. 

regulacja ciśnienia gazu w celu uniknięcia niedopuszczalnego 

nadciśnienia w systemie gazowym, generalnie zapewnia, że instalacja 

gazowa nie stwarza szczególnego ani dodatkowego zagrożenia. 

Przy postępowaniu z samochodami na gaz ziemny procedury służb 

ratowniczych są w ogólności regulowane przez odpowiednie przepisy 

ustawowe, wykonawcze lub wytyczne. 

 

W następnych rozdziałach zwraca się uwagę na kwestie, które mogą stać 

się istotne w trakcie udzielania powypadkowej pomocy technicznej 

w przypadku pojazdów z napędem na gaz ziemny. 

  

Karty danych ratowniczych  

  

Specyficzne cechy pojazdu są opisane w kartach danych ratowniczych. 

 

Karty danych ratowniczych dla samochodów na gaz ziemny mogą 

zawierać dodatkowe informacje w zakresie postępowania z pojazdem. 

W szczególności, w większości przypadków procedurę dezaktywacji 

pojazdu można zaczerpnąć z kart danych ratowniczych tych pojazdów. 

 

Poza wskazaniami zwykle zawartymi w kartach danych ratowniczych 

samochodów o napędzie konwencjonalnym, karty danych ratowniczych 

dla pojazdów zasilanych gazem ziemnym wskazują położenie 

zbiorników ciśnieniowych gazu ziemnego i zaworów bezpieczeństwa 

zbiorników. 

Oprócz schematycznego widoku z góry i z boku (na pierwszej stronie), 

karty danych ratowniczych mogą zawierać kolejne strony 

z następującymi sekcjami: 

 Dostęp do zbiorników gazu ziemnego 

 Lokalizacja ręcznych kurków zamykających 

 Ręczne zamykanie zbiornika gazu 

  

Symbolami na kartach danych ratowniczych mającymi 

zastosowanie w szczególności do pojazdów zasilanych gazem 

ziemnym są: 

 

 

 

Symbol Nazwa Symbol Nazwa 

 

Zbiornik ciśnieniowy gazu ziemnego 
 

Zawór bezpieczeństwa zbiornika 

 

 

 

  
 

Przykład na następnej stronie przedstawia ogólną strukturę 

karty danych ratowniczych. 
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Przykład karty danych ratowniczych 

 

 

Strony 1 i 2 karty danych ratowniczych samochodu Audi A3 Sportback 

g-tron (status 05/14) 

 

 

Strona 1 Strona 2 

 
 

Karty danych ratowniczych dla samochodów ratowniczych można pobrać ze strony internetowej firmy Audi pod adresem: 

http://www.audi.de/rettungsleitfaden 

 

Przegląd źródeł zaopatrzenia w karty danych ratowniczych wszystkich producentów pojazdów można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego 

Stowarzyszenia Przemysłu Motoryzacyjnego (Verband der Automobilindustrie e. V.) (VDA): 

http://www.vda.de/de/arbeitsgebiete/rettungsleitfaeden_feuerwehr/ 

  

r001_031_2 

 Symbole dotyczące w szczególności 

samochodów na gaz ziemny 

r001_031_1 

http://www.audi.de/rettungsleitfaden
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Wypadek samochodowy lub wypływ gazu w przypadku samochodu na gaz ziemny 
  

Ogólne podejście Postępowanie w przypadku wycieku gazu ziemnego 

Po wypadku należy zasadniczo podjąć następujące działania (takie same 

w przypadku wszystkich pojazdów Audi AG) 

 

 Wyłącz zapłon 

 Odłącz akumulator/akumulatory 

 Rozłącz zasilanie elektryczne przyczepy. 

W przypadku stwierdzenia wycieku gazu ziemnego w miejscu wypadku 

(np. na podstawie zapachu gazu), należy podjąć następujące środki: 

 

 Wyłącz silnik 

 Wyłącz zapłon 

 Oczyścić i odgrodzić strefę zagrożenia 

 Nie uruchamiaj pojazdu; w razie potrzeby wyprowadź 

z zamkniętych pomieszczeń poprzez pchanie 

 Przewietrz wnętrze pojazdu (otwórz drzwi, okna, maskę silnika 

i bagażnik 

 • Określ stężenie gazu, obserwuj nagromadzone we wnękach, 

w razie potrzeby umożliw wentylację krzyżową, rozprosz gaz 

ziemny za pomocą wentylatora, unikaj źródeł zapłonu. 

 
W przypadku krytycznego stężenia gazu (>20% LEL) nie 

odłączaj akumulatora. 

  

Pożar samochodu   

W przypadku spalającego się pojazdu, gdy również zbiorniki gazu 

ziemnego mocno się nagrzewają, przy ok. 110°C aktywują się 

bezpieczniki termiczne i następuje kontrolowane wydmuchanie, zapłon 

i spalenie gazu ziemnego. 

 

Wydmuchiwanie pełnych zbiorników z gazem ziemnym trwa ok. 90 

sekund, aż do całkowitego opróżnienia. 

Samochody mogą być wyposażone w jeden lub więcej zbiorników gazu. 

Punktu w czasie, kiedy i z którego zbiornika nastąpi spuszczenie lub 

spalanie gazu, nie da się dokładnie określić. 

 

Jeżeli nie ma innych zagrożeń, takich jak np. rozprzestrzenianie się ognia 

na inne przedmioty itp.,, należy uwzględnić kontrolowane spalenie 

pojazdu, jeśli gaz ziemny ulatnia się i zapala. 

 

Gdy tylko spuszczanie gazu ziemnego dobiegnie końca, można 

rozpocząć konwencjonalne gaszenie pożaru.  

Jeżeli pożar nie ma wpływu na zbiorniki gazu ziemnego (np. 

w przypadku pożaru w komorze silnika), również można rozpocząć 

konwencjonalne gaszenie pożaru. 

 
Jeśli pojazd leży na boku lub na dachu, należy spodziewać się 

wystrzału płomienia przy zadziałaniu zabezpieczenia 

nadciśnieniowego. Jeżeli pojazd stoi na swoich kołach, 

strumień gazu jest prowadzony w kierunku pionowym na 

podłoże pod zbiornikiem gazu. Należy zachować bezpieczną 

odległość od pojazdu. W miarę możliwości do pojazdu należy 

podchodzić od przodu pod kątem. 

 
Jeśli to możliwe, zbiornik gazu należy chłodzić wodą 

z bezpiecznego miejsca, aby uniknąć nagrzania się do 

temperatury, w której zadziała zabezpieczenie 

nadciśnieniowe. Chłodzenie zbiornika musi być 

kontynuowane nawet w przypadku zadziałania 

zabezpieczenia nadciśnieniowego. 

 
Zadziałanie zabezpieczenia nadciśnieniowego można 

rozpoznać po głośnym odgłosie wydmuchiwania (syczeniu)! 
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