Wytyczne dla służb ratowniczych
Samochody z napędami alternatywnymi

e-tron

g-tron

Audi Przewaga dzięki technice

Informacja 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 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 jest objęty prawem autorskim przysługującym spółce AUDI AG z siedzibą
w Ingolstadt.
Powielanie, rozpowszechnianie, przechowywanie, przesyłanie, nadawanie, odtwarzanie lub
przekazywanie treści jest wyraźnie zabronione bez pisemnej zgody AUDI AG.
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Napędy alternatywne
Wstęp
Służby ratownicze na skalę światową zapoznają się ze specyfiką alternatywnych napędów 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 koncepcji napędów.
W różnych krajach świata procesy i procedury są zazwyczaj regulowane przez przepisy
dotyczące służb lub wytyczne ustanowione przez ustawodawstwo lub organizacje ratownicze.
Jeżeli w niniejszym przewodniku dotyczącym ratownictwa znajdują się 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.
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Napęd hybrydowy i elektryczny
e-tron
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Klasyfikacja wariantów napędu elektrycznego Audi
Istnieją różne koncepcje pojazdów z napędem mild hybrid (miękka hybryda), hybrydowym i
elektrycznym. Różnią się one z punktu widzenia głównego źródła energii, napięcia, typu silnika
trakcyjnego oraz zasięgu jazdy z napędem elektrycznym.
Dostępne są następujące samochody:
►

Samochód elektryczny typu miękka hybryda (MHEV)

►

W pełni hybrydowy samochód elektryczny (HEV)

►

Hybrydowy samochód elektryczny typu plug-in (PHEV)

►

Akumulatorowy samochód elektryczny (BEV)

Poniższa tabela pokazuje poszczególne koncepcje elektryfikacji.

Voltage

Napięcie

Electric motor

Silnik elektryczny

Electric driving range

Zasięg jazdy z napędem elektrycznym

Source of energy

Źródło energii

Examples

Przykłady

Mild-Hybrid

Miękka hybryda

Full-Hybrid

Pełna hybryda

Plug-In-Hybrid

Hybryda typu plug-in

approx. 3 km

ok. 3 km

approx. 50 km

ok. 50 km
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Battery Electric Vehicle

Akumulatorowy samochód elektryczny
(BEV)

Q5 hybrid

Q5 hybrid

A6 hybrid

A6 hybrid

A8 hybrid

A8 hybrid

A3 e-tron

A3 e-tron

Q7 e-tron

Q7 e-tron

e-tron

e-tron

e-tron sportback

e-tron sportback

e-tron GT

e-tron GT

Źródła energii – legenda
Symbol

Opis
Tradycyjne paliwa, jak np. benzyna i olej napędowy

a
Zasilanie akumulatorowe

Zasilanie akumulatorowe z możliwością ładowania z gniazda
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Identyfikacja samochodu – samochody z napędem hybrydowym i elektrycznym
(MHEV/HEV/PHEV/BEV)
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
Pojazdy Audi z technologią wysokonapięciową (w pełni hybrydowe, typu plug-in i pojazdy
całkowicie elektryczne) oznaczone są napisami „hybrid”, „e-tron” lub literą „e” w napisie
oznaczającym technologię. Dodatkową cechą akumulatorowych samochodów elektrycznych
(BEV) jest brak rury wydechowej.

Logotypy różnią się pomiędzy modelami, a z niektórych można zrezygnować podczas
konfiguracji pojazdu. Może się również zdarzyć, że właściciele samochodów je usuną.
Nie ma żadnych zewnętrznych różnic pomiędzy miękkimi hybrydami (MHEV) a
konwencjonalnymi pojazdami Audi.
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Lettering on the cover of the charging socket
(right side shown in the example)

Napis na pokrywie gniazda ładowania (na
zdjęciu strona prawa)

Technology lettering on the tailgate (or
fender)

Oznaczenie technologii na pokrywie
bagażnika (lub na zderzaku)
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Napisy wewnątrz pojazdu

Audi virtual cockpit with e-tron lettering and Wirtualny kokpit Audi z napisem e-tron i
power meter (left display)
wskaźnikiem mocy (po lewej)
Lettering on the door sill strips

Napis na listwach progowych

Lettering on the control panel

Napis na desce rozdzielczej

Napis na osłonie ozdobnej w komorze silnika oraz pomarańczowy przewód wysokiego
napięcia

Lettering on the design cover in the engine Napis na osłonie ozdobnej w komorze
compartment
silnika

Gniazdo ładowania

Nie każdy wariant samochodu hybrydowego jest wyposażony w gniazdo ładowania.
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Gniazda ładowania mogą się znajdować z przodu pojazdu, po lewej lub prawej stronie
przedniego zderzaka lub w tylnej bocznej części pojazdu.

Lateral charging socket

Boczne gniazdo ładowania

Front charging socket

Przednie gniazdo ładowania
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Podstawy techniczne
Wprowadzenie
Pojazd hybrydowy (HEV) jest napędzany silnikiem spalinowym i silnikiem elektrycznym
zasilanym 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 przypadku pojazdów hybrydowych typu plug-in (PHEV) akumulator wysokonapięciowy
można również ładować za pomocą gniazda.
Audi A6 quattro TFSIe jako przykład pojazdu hybrydowego (HEV)

Combustion engine

Silnik spalinowy

High-voltage battery

Akumulator wysokonapięciowy

fuel tank

zbiornik paliwa
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Oprócz zwykłego akumulatora kwasowo-ołowiowego, miękkie hybrydy (MHEV) posiadają
także dodatkowy akumulator litowo-jonowy (12 V lub 48 V) oraz prądnico-rozrusznik, dzięki
którym dostępne są takie funkcje jak przedłużone odzyskiwanie energii oraz wspieranie silnika
spalinowego przez silnik elektryczny (moc odzyskiwania do 12 kW). Za napęd oraz
wytwarzanie energii elektrycznej odpowiedzialny jest zasadniczo silnik spalinowy. Wszystkie
podzespoły pracują razem z prądnico-rozrusznikiem o napędzie paskowym. W przypadku Audi
MHEV jazda tylko z napędem elektrycznym jest niemożliwa.
►

Nie ma żadnych zewnętrznych różnic pomiędzy miękkimi hybrydami (MHEV) Audi a
konwencjonalnymi pojazdami Audi.

►

Przewody instalacji 48 V mają kolor fioletowy. W pojazdach z technologią 48 V mogą
występować podzespoły pracujące pod wysokim napięciem (prąd przemienny większy
niż 30 V). Przewody takich elementów mają ostrzegawczy kolor pomarańczowy.

Audi Q8 jako przykład miękkiej hybrydy (MHEV)

3.0 TDI Engine

Silnik 3.0 TDI

48 V battery

Akumulator 48 V

Voltage converter

Przekładnik napięciowy

48 V belt-driven starter-generator

Prądnico-rozrusznik 48 V z napędem
paskowym

W pojazdach całkowicie elektrycznych (BEV) napęd zapewniany jest wyłącznie przez co

13

najmniej jeden silnik elektryczny na przedniej i/lub tylnej osi. Ładowanie odbywa się poprzez
gniazdo do ładowania prądem przemiennym (jedno- lub trójfazowym), stacje ładowania
prądem przemiennym typu wallbox lub stacje szybkiego ładowania prądem stałym.
Opcjonalnie niektóre pojazdy wyposażone są w ładowanie bezprzewodowe za pomocą płyty
indukcyjnej (ładowanie bezprzewodowe Audi) znajdującej się pod przednią komorą silnika.
Audi e-tron jako przykład akumulatorowego samochodu elektrycznego (BEV)

Electric front drive

Elektryczny napęd przedni

Electric rear drive

Elektryczny napęd tylny

High-voltage battery

Akumulator wysokonapięciowy

Ponieważ pojazdy całkowicie elektryczne (BEV) magazynują jedynie energię elektryczną, inne
elementy silnika, takie jak pompa układu chłodzenia, są również napędzane elektrycznie i
zasilane z instalacji 12 V pojazdu.
Niektóre 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.
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Audi e-tron – przegląd elementów wysokonapięciowych

Electric rear drive

Elektryczny napęd tylny

Control box of the high- voltage battery
High-voltage heating 2

Moduł sterujący akumulatora
wysokonapięciowego
Wysokonapięciowy układ ogrzewania 2

High-voltage charger 1

Ładowarka wysokiego napięcia 1

Charging socket 2

Gniazdo ładowania 2

Voltage converter

Przekładnik napięciowy

Charging network distributor

Rozdzielacz ładowania

Electric front drive

Elektryczny napęd przedni

High-voltage charger 2

Ładowarka wysokiego napięcia 2

Electric air conditioning compressor

Elektryczna sprężarka układu klimatyzacji

High-voltage battery

Akumulator wysokonapięciowy

High-voltage heating

Wysokonapięciowy układ ogrzewania

Charging socket 1

Gniazdo ładowania 1
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Technologia wysokiego napięcia
W technice motoryzacyjnej następujące zakresy napięć są określane jako „wysokie napięcie”:
►

powyżej 60 V dla prądu stałego (DC) i

►

powyżej 30 V dla prądu zmiennego (AC)

Akumulator wysokiego napięcia, silnik elektryczny, wysokonapięciowa jednostka rozdzielczosterownicza, układ energoelektroniczny oraz niektóre urządzenia pomocnicze zasilane są
wysokim napięciem.
W kolejnym rozdziale omówiono szczegółowo następujące podzespoły wysokonapięciowe na
przykładach z różnych pojazdów:
►

Akumulator wysokonapięciowy

►

Układ energoelektroniczny

►

Silnik elektryczny

►

Urządzenia pomocnicze, jak np. sprężarka wysokiego napięcia układu klimatyzacji i
dodatkowa nagrzewnica

►

Przewody i złącza wysokiego napięcia

►

Gniazdo ładowania

Wymienione elementy mogą występować w pojeździe w większej liczbie.
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Direct current (high-voltage DC)

Sprężarka wysokonapięciowa do
klimatyzacji
Prąd stały (DC) o wysokim napięciu

Alternating current (high-voltage AC)

Prąd przemienny (AC) o wysokim napięciu

High-voltage air conditioning compressor

Power electronics (including inverter and Układ energoelektroniczny (w tym falownik i
voltage converter)
przekładnik napięciowy)

Electric motor (power converter)

Akumulator wysokiego napięcia (zasobnik
energii)
Silnik elektryczny (przetwornica)

12 V battery

Akumulator 12 V

High-voltage battery (energy accumulator)
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Akumulator wysokonapięciowy
Akumulatory wysokiego napięcia stosowane przez markę Audi są akumulatorami litowojonowymi.
Akumulator wysokonapięciowy umieszczony jest w stabilnej obudowie w obszarze pojazdu
ulegającym niewielkim odkształceniom w przypadku większości zderzeń.
Pojazdy hybrydowe (HEV): Akumulator wysokonapięciowy znajduje się z reguły z tyłu pojazdu.
Akumulatorowy samochód elektryczny (BEV): Akumulator wysokonapięciowy znajduje się z
reguły w centralnej części podwozia jako element nośny konstrukcji pojazdu.
Zarówno w pojazdach hybrydowych, jak i akumulatorowych (HEV i BEV) akumulator
wysokonapięciowy składa się z szeregowo połączonych ogniw, wzajemnie połączonych w
moduły. Wiele modułów jest zamontowanych wraz z urządzeniami peryferyjnymi w metalowej
obudowie. Przewód ekwipotencjalny łączy obudowę z samochodem.
W zależności od wariantu/wyposażenia pojazdu, akumulator wysokonapięciowy może składać
się z kilku pakietów.
Akumulatory wysokiego napięcia są chłodzone podczas pracy. Chłodzenie odbywa się za
pomocą powietrza lub cieczy i ma również kompensować różnice temperatury pomiędzy
poszczególnymi ogniwami.
Moduł sterujący akumulatora wysokonapięciowego jest zintegrowany z samym akumulatorem
lub

umieszczony

bezpośrednio

na

akumulatorze

wysokonapięciowym.

Akumulator

wysokonapięciowy jest połączony z układem wysokiego napięcia poprzez moduł sterujący. W
przypadku zderzenia z uruchomieniem napinaczy pasów i/lub wyzwoleniem poduszki
powietrznej moduł sterujący natychmiast automatycznie odłącza instalację wysokiego
napięcia od zasilania (zob. „Rozładowanie napięć szczątkowych” na str. 25).
Układ akumulatora z modułem sterującym na przykładzie Audi e-tron
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Housing cover (aluminium)

Moduł sterujący akumulatora
wysokonapięciowego
Osłona obudowy (aluminium)

Cell module with twelve 60 Ah cells

Moduł z 12 ogniwami 60 Ah

Battery Management Controller (BMC)

Sterownik akumulatora (BMC)

Framework structure of battery housing

Ramowa konstrukcja obudowy akumulatora

Housing subframe

Rama pomocnicza obudowy

Battery frame

Rama akumulatora

Cooling systems

Układy chłodzenia

Underride guard

Osłona dolna

Control box of the high-voltage battery

Jednostka sterująca poduszki powietrznej jest podłączona do blokady akumulatora
wysokonapięciowego w module sterującym. W przypadku poważnego zderzenia jednostka
sterująca poduszki powietrznej przesyła sygnały do stycznika przełączającego. Moduł
sterujący powoduje wyłączenie akumulatora wysokonapięciowego.

Jeżeli akumulator wysokonapięciowy został wyłączony w wyniku zderzenia,
ponownego włączenia może dokonać tylko serwis.

Moduł sterujący akumulatora wysokonapięciowego na przykładzie Audi e-tron
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Złącze 12 V

12 V connection

Jednostka sterująca tylnego napędu
elektrycznego
electric motor 2. Złącze do tylnego silnika elektrycznego
(opcjonalnie)

Control unit for rear electric drive
2. Connection for
(optional)

rear

High-voltage heating 2

Jednostka sterująca przedniego napędu
elektrycznego
Wysokonapięciowy układ ogrzewania 2

DC quick charging

Szybkie ładowanie prądem stałym

Control unit for front electric drive

Charger 1, high-voltage heating 1, voltage Ładowarka 1, wysokonapięciowy układ
converter
ogrzewania 1, przekładnik napięciowy
Charger 2

Ładowarka 2

Akumulator wysokonapięciowy chłodzony cieczą na przykładzie Audi e-tron
Układ energoelektroniczny jest połączony z niskotemperaturowym obwodem chłodzącym na
przedniej i na tylnej osi. Zapewnia to odpowiednie chłodzenie poszczególnych elementów
układu energoelektronicznego.
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Drive motor for electric drive, front axle

Silnik napędu elektrycznego, oś przednia

Heating and air conditioning unit

Układ ogrzewania i klimatyzacji

Drive motor for electric drive, rear axle

Silnik napędu elektrycznego, oś tylna

Cooler and condenser

Chłodnica i skraplacz

Electric air conditioning compressor

Elektryczna sprężarka układu klimatyzacji

Obieg czynnika chłodniczego
Obieg grzejny
Obieg

chłodzenia

akumulatora

wysokonapięciowego
Obieg chłodzenia elektrycznego zespołu
napędowego
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Akumulator wysokonapięciowy chłodzony powietrzem na przykładzie Audi Q5 hybrid
quattro

Cooling systems

Układy chłodzenia

Connection of 12 V on-board network

Połączenie z instalacją 12 V

High-voltage connection

Złącze wysokiego napięcia

Maintenance connector

Wtyczka serwisowa

Safety connector socket

Gniazdo złącza bezpieczeństwa

High-voltage battery fan

Wentylator akumulatora
wysokonapięciowego
Parownik

Evaporator
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Przewody i złącza wysokiego napięcia
Przewody wraz z umieszczonymi na nich złączami wysokiego napięcia łączą akumulator
wysokonapięciowy z innymi komponentami wysokiego napięcia w komorze silnika, jak również
komponenty wysokiego napięcia ze sobą. Na przykład:
►

Jednostka sterująca napędu elektrycznego (układ energoelektroniczny)

►

Silnik elektryczny

►

Sprężarka układu klimatyzacji

►

Wysokonapięciowy układ ogrzewania

►

Ładowarka

►

Przekładnik napięciowy

Przewody wysokiego napięcia są instalowane poza przedziałem pasażerskim, tzn. znajdują
się pod podłogą pojazdu lub w komorze silnika.
Wszystkie kable wysokiego napięcia i 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 jest izolowany elektrycznie od zawieszenia pojazdu.
Przewody wysokiego napięcia na przykładzie Audi Q7 e-tron

Automatic transmission

Automatyczna skrzynia biegów

High-voltage battery

Akumulator wysokonapięciowy

Electric motor

Silnik elektryczny
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2.0 TFSI engine

Silnik 2.0 TFSI

Power electronics

Układ energoelektroniczny

Charging connection

Złącze ładowania
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Elementy wysokonapięciowe
Jednostka sterująca napędu elektrycznego (układ energoelektroniczny)
Jednostka sterująca napędu elektrycznego (układ energoelektroniczny) ma za zadanie
zasilanie

silnika

elektrycznego

niezbędnym

prądem

trójfazowym.

W

pojazdach

akumulatorowych (np. Audi e-tron) układ energoelektroniczny jest bezpośrednio połączony z
silnikiem elektrycznym i podłączony elektrycznie stykami trójfazowymi. W układzie
energoelektronicznym prąd stały z akumulatora wysokonapięciowego jest przekształcany na
prąd trójfazowy.
Układ energoelektroniczny na przykładzie Audi e-tron

Cover

Osłona

Three-phase current connection to the
stator windings

Podłączenie prądu trójfazowego do
uzwojenia stojana
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Housing

Obudowa

Environmental seal

Uszczelnienie

DC voltage connection of high-voltage
battery

Podłączenie prądu stałego z akumulatora
wysokonapięciowego

12 V connection

Złącze 12 V

Control electronics

Elektroniczny układ sterujący

Silnik elektryczny
W pojazdach hybrydowych (HEV) silnik elektryczny znajduje się między silnikiem spalinowym
a skrzynią biegów i dostarcza dodatkową moc do napędu. Silnik elektryczny zastępuje
tradycyjny rozrusznik oraz alternator silnika spalinowego i służy do ładowania akumulatora
wysokonapięciowego.
Stan pracy silnika elektrycznego jest kontrolowany przez sterownik silnika i układ
energoelektroniczny w celu zarządzania wydajnością i mocą napędu.
Jeśli np. sterownik silnika wykryje, że moc silnika elektrycznego wystarcza do napędzania
samochodu, silnik spalinowy zostaje wyłączony.
W przypadku pojazdów akumulatorowych (BEV) napęd i odzyskiwanie realizowane są w
całości przez silnik elektryczny.
Silnik elektryczny na przykładzie Audi Q7 e-tron
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Separating clutch

Sprzęgło rozłączające

Rotor incl. magnets

Wirnik z magnesami

Stator with coils

Stojan z uzwojeniami

Stator carrier and clutch actuator

Obudowa stojana i siłownik sprzęgła

Guard plate

Osłona

Silnik elektryczny na przykładzie Audi e-tron

Sensor for coolant temperature of the front
three-phase drive

Czujnik temperatury płynu chłodzącego
przedniego napędu trójfazowego

Rotor bearing encoder

Enkoder łożyska wirnika

Silver socket with earthing ring

Gniazdo srebrne z pierścieniem uziemienia

Rotor

Wirnik

Three-phase connection with environmental
seal

Złącze trójfazowe z uszczelnieniem

Coolant connections

Złącza czynnika chłodzącego

Stator cooling jacket

Płaszcz chłodzący stojana

Stator with 2 pole pairs

Stojan z dwoma parami biegunów

Front motor temperature sensor

Przedni czujnik temperatury silnika
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Resolver cover

Osłona resolwera

Service drain plug

Korek spustowy serwisowy

Sprężarka wysokiego napięcia układu klimatyzacji
Elektryczna sprężarka klimatyzacji jest zintegrowana z układem wysokiego napięcia. Przewód
wysokiego napięcia łączy ją z instalacją wysokiego napięcia napędu elektrycznego.
Elektryczna sprężarka układu klimatyzacji ma chłodzić wnętrze pojazdu oraz, w razie
konieczności, także akumulator wysokonapięciowy, kiedy pojazd korzysta z napędu
elektrycznego lub się nie porusza.

Przy włączonej klimatyzacji podczas postoju instalacja wysokiego napięcia działa, a
jej elementy znajdują się pod wysokim napięciem.
Klimatyzacja wysokonapięciowa na przykładzie Audi e-tron

High-voltage cable connection

Złącze przewodu wysokiego napięcia

Wysokonapięciowy układ ogrzewania
Kolejnym elementem instalacji wysokiego napięcia jest wysokonapięciowy układ ogrzewania,
który nagrzewa wnętrze pojazdu oraz, w razie konieczności, akumulator wysokonapięciowy,
kiedy pojazd korzysta z napędu elektrycznego lub się nie porusza.
Przy włączonej klimatyzacji na postoju instalacja wysokiego napięcia działa, a jej
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elementy znajdują się pod wysokim napięciem.
Wysokonapięciowy układ ogrzewania na przykładzie Audi e-tron

12 V connection

Złącze 12 V

High-voltage cable connection

Złącze przewodu wysokiego napięcia

Ładowarka do akumulatora wysokonapięciowego
Ładowarka znajduje się z reguły z przodu lub z tyłu w pobliżu gniazda ładowania. Pojazdy
akumulatorowe (BEV) mogą mieć kilka ładowarek i, tym samym, kilka gniazd ładowania.
Prądy ładujące są przenoszone do instalacji wysokiego napięcia poprzez indukcję do cewek
(izolacja galwaniczna). Oznacza to brak połączenia przewodzącego między instalacją prądu
przemiennego a instalacją wysokiego napięcia samochodu.
Ładowarka do akumulatora wysokonapięciowego na przykładzie Audi e-tron
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Switching unit for high-voltage battery
Charging socket

Skrzynka rozdzielcza akumulatora
wysokonapięciowego
Gniazdo ładowania

12 V connection

Złącze 12 V

Przekładnik napięciowy
Przekładnik napięciowy przekształca napięcie stałe akumulatora wysokonapięciowego w
napięcie stałe 12 V instalacji elektrycznej pojazdu. Odbywa się to poprzez indukcję do cewek
(izolacja galwaniczna). Oznacza to brak połączenia przewodzącego między instalacją
wysokiego napięcia a instalacją elektryczną 12V samochodu. Moc przekładnika wynosi do 3
kW. Jeżeli pojazd nie jeździ przez dłuższy czas, akumulator 12V jest ładowany z akumulatora
wysokonapięciowego, jeżeli jest on wystarczająco naładowany.
Ten proces ładowania rozpoczyna się automatycznie. W takiej sytuacji instalacja
wysokiego napięcia działa, a jej elementy znajdują się pod wysokim napięciem.
Przekładnik napięciowy na przykładzie Audi e-tron
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Control box connection

Złącze modułu sterującego

12 V connection

Złącze 12 V

31

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 60 V dla prądu stałego. Są połączone z
przewodami wysokiego napięcia w kolorze pomarańczowym, ponieważ wielkość napięcia i
potencjalne zagrożenia są większe niż w przypadku zwykle stosowanego prądu stałego w
konwencjonalnych pojazdach, gdzie napięcie wynosi powyżej 12 lub ewentualnie 48 V.
Wszystkie przewody prądu przemiennego powyżej 30V również są pomarańczowe.
Jeżeli dojdzie do awarii izolacji, np. z powodu zewnętrznego uszkodzenia, system wykrywa
usterkę i może zareagować w różny sposób: od wyświetlenia komunikatu o błędzie po
wyłączenie całej instalacji wysokiego napięcia.
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 i przewodami wysokiego napięcia 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 otwierany. Dotknięcie może stanowić zagrożenie życia!
W przypadku pracy z hydraulicznymi systemami ratowniczymi, przy podnoszeniu,
zabezpieczaniu, holowaniu czy ciągnięciu pojazdu, należy zwrócić uwagę na
położenie elementów systemu wysokiego napięcia oraz przewodów wysokiego
napięcia (zob. karty danych ratowniczych dla poszczególnych pojazdów).
Nie dotykać uszkodzonych podzespołów ani przewodów wysokiego napięcia!
Nie można zagwarantować, że wszystkie niezależne środki ochronne będą działać
po wypadku.
Separacja galwaniczna
Układ wysokiego napięcia jest odseparowany galwanicznie od masy samochodu. Oznacza to
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brak bezpośredniego połączenia elektrycznego pomiędzy aktywnymi częściami układu
wysokiego napięcia a nadwoziem samochodu.
Ochrona fizyczna
Cała instalacja wysokiego napięcia jest odizolowana od instalacji 12V oraz nadwozia i
zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić ochronę przed kontaktem fizycznym.

High-voltage consumers

Odbiorniki wysokiego napięcia

High-voltage battery

Akumulator wysokonapięciowy

12 V consumer

Odbiornik 12 V

12 V battery

Akumulator 12 V

Siatka uziemień wyrównawczych
Metalowe obudowy wszystkich elementów wysokiego napięcia są w sposób przewodzący
połączone z nadwoziem. Dzięki temu na metalowej obudowie nie występuje niebezpieczne
napięcie dotykowe nawet w przypadku awarii.
Przewody wysokiego napięcia
Wszystkie przewody wysokiego napięcia mają pomarańczową izolację. Jest to wyraźny sygnał
wzrokowy. Ponadto dodatkowe osłony i węże chronią przewody wysokiego napięcia przed
uszkodzeniem.
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High-voltage connector

Złącze wysokiego napięcia

Power electronics

Układ energoelektroniczny

Air conditioning compressor

Sprężarka układu klimatyzacji

High-voltage cable

Przewód wysokiego napięcia

Electric motor

Silnik elektryczny

Wykrywanie zwarcia
W przypadku zwarcia lub przetężenia włącza się zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe
(bezpiecznik), które przerywa przepływ prądu.
Rozładowanie napięć szczątkowych
W razie wypadku z wyzwoleniem poduszki powietrznej lub napinacza pasów bądź w
przypadku nieoczekiwanej awarii obwód rozładowania zapewnia, że napięcie w układzie
wysokonapięciowym zanika po ok. 20 sekundach. Uruchomienie awaryjnego punktu
odłączania również z reguły powoduje wyłączenie napięcia w systemie wysokiego napięcia po
ok. 20 sekundach (zob. „Wyłączanie układu wysokiego napięcia” na str. 33).
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Po wyłączeniu/dezaktywacji instalacja wysokonapięciowa zostaje pozbawiona
napięcia po upływie ok. 20 sekund!
Monitorowanie izolacji
Rezystancja izolacji układu wysokonapięciowego jest okresowo sprawdzana pod kątem
monitorowania izolacji, czyli monitorowania, czy instalacja wysokiego napięcia jest rozłączona
z nadwoziem.
Usterki sygnalizowane są komunikatem ostrzegawczym dla kierowcy, 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 wyzwoleniem
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
stronie 25). Na złączach wysokiego napięcia akumulatora wysokonapięciowego oraz na
pozostałych elementach instalacji wysokiego napięcia nie będzie wówczas napięcia. Poza
automatyczną dezaktywacją w przypadku zderzenia, karty charakterystyki pojazdów typu
miękka hybryda (MHEV), pojazdów hybrydowych (HEV) i elektrycznych akumulatorowych
(BEV) zawierają informacje o tym, jak dezaktywować układ wysokiego napięcia i pojazd.
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High-voltage “PLUS”

Wysokie napięcie „PLUS”

Protection relay

Przekaźnik zabezpieczający

High-voltage “MINUS”

Wysokie napięcie „MINUS”

Crash signal

Sygnał zderzenia

Airbag control unit

Sterownik poduszek powietrznych

Battery management system

System zarządzania akumulatorem

High-voltage battery

Akumulator wysokonapięciowy
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Etykiety ostrzegawcze
Wszystkie komponenty wysokonapięciowe (z wyjątkiem przewodów wysokiego napięcia) są
oznaczone specjalnymi naklejkami ostrzegawczymi.
Podstawowe typy naklejek ostrzegawczych przedstawiono poniżej.
►

Naklejki ostrzegawcze z napisem „Danger” („Niebezpieczeństwo”) bezpośrednio
wskazują elementy wysokonapięciowe.

Ostrzeżenie przed niebezpiecznym
napięciem elektrycznym wg DIN 4844-2
(BGV A8)
Warning: Do not touch live parts
Uwaga: Nie dotykać części znajdujących
się pod napięciem
Requirement mark: Observe instruction
Znak wymogu: Stosować się do instrukcji
manual according to DIN 4844-2 (BGV A8) obsługi zgodnie z DIN 4844-2 (BGV A8)
Warning concerning dangerous electrical
voltage according to DIN 4844-2 (BGV A8)

DANGER

►

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Żółta naklejka ostrzegawcza ze znakiem ostrzegawczym oznaczającym napięcie
elektryczne
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Warning concerning dangerous electrical
voltage according to DIN 4844-2 (BGV A8)

Ostrzeżenie przed niebezpiecznym
napięciem elektrycznym wg DIN 4844-2
(BGV A8)

Warning concerning a point of danger
according to DIN 4844-2 (BGV A8)

Ostrzeżenie dotyczące punktu
niebezpieczeństwa wg DIN 4844-2 (BGV
A8)
Uwaga: Nie dotykać części znajdujących się
pod napięciem
Ostrzeżenie przed niebezpiecznym
napięciem elektrycznym wg DIN 4844-2
(BGV A8)
Znak wymogu: Stosować się do instrukcji
obsługi zgodnie z DIN 4844-2 (BGV A8)

Warning: Do not touch live parts
Warning concerning dangerous electrical
voltage according to DIN 4844-2 (BGV A8)
Requirement mark: Observe instruction
manual according to DIN 4844-2 (BGV A8)

► Akumulator wysokonapięciowy jest oznaczony większą etykietą z odpowiednimi
ostrzeżeniami.
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NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niewłaściwe obchodzenie się z
akumulatorem samochodu
hybrydowego może spowodować
ciężkie obrażenia ciała lub śmierć.
• Nigdy nie zdejmować pokrywy
akumulatora ani nie rozmontowywać
akumulatora.
• Serwis akumulatora należy zawsze
zlecać wykwalifikowanemu personelowi
technicznemu.
Wysokie napięcie może spowodować
poważne oparzenia i śmierć.
• Nigdy nie dotykać biegunów
akumulatora palcami, narzędziami,
biżuterią ani jakimikolwiek metalowymi
przedmiotami.
• Nie dopuszczać do zamoczenia
akumulatora. Płyny mogą powodować
zwarcia, porażenie prądem, oparzenia i
eksplozje.
Akumulator zawiera silnie żrący
zasadowy elektrolit, który może
spowodować poważne oparzenia
chemiczne i ślepotę.
• Zawsze należy nosić odpowiednią
ochronę oczu oraz odzież ochronną,
aby zapobiec styczności ze skórą i
oczami.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niewłaściwe obchodzenie się z
akumulatorem samochodu
hybrydowego może spowodować
ciężkie obrażenia ciała lub śmierć.
• Nigdy nie zdejmować pokrywy
akumulatora ani nie rozmontowywać
akumulatora.
• Serwis akumulatora należy zawsze
zlecać wykwalifikowanemu personelowi
technicznemu.
Wysokie napięcie może spowodować
poważne oparzenia i śmierć.
• Nigdy nie dotykać biegunów
akumulatora palcami, narzędziami,
biżuterią ani jakimikolwiek metalowymi
przedmiotami.
• Nie dopuszczać do zamoczenia
akumulatora. Płyny mogą powodować
zwarcia, porażenie prądem, oparzenia i
eksplozje.
Akumulator zawiera silnie żrący
zasadowy elektrolit, który może
spowodować poważne oparzenia
chemiczne i ślepotę.
• Zawsze należy nosić odpowiednią
ochronę oczu oraz odzież ochronną,
aby zapobiec styczności ze skórą i
oczami.
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•

Po kontakcie elektrolitu ze skórą lub
oczami należy myć miejsce styczności
przynajmniej przez 15 minut czystą
bieżącą wodą i natychmiast zgłosić się
do lekarza.
Akumulator może wybuchnąć
• Wodór wydzielany przez akumulator
jest silnie łatwopalny.
• Nigdy nie narażać akumulatora na
działanie ognia, iskier lub płomieni. Nie
zapalać ani nie palić papierosów w
pobliżu akumulatora!
• Z akumulatorem zawsze obchodzić się
ostrożnie, aby zapobiec uszkodzeniu i
wyciekowi elektrolitu.
Trzymać akumulator z dala od dzieci.
Dokumentacja użytkownika i instrukcja
serwisowa zawierają więcej ważnych
informacji oraz OSTRZEŻENIA.

•

DANGER
Warning concerning dangerous electrical
voltage
Warning concerning corrosive substances
Use eye protection
further instructions available in user
manual
Keep children away from batteries

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ostrzeżenie przed niebezpiecznym
napięciem elektrycznym
Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi
Stosować ochronę oczu
dalsze instrukcje w podręczniku
użytkownika
Nie dopuszczać, aby dzieci zbliżały się do
akumulatorów
Konserwacja tylko przez wykwalifikowany
personel

Maintenance work only by qualified
personnel

Po kontakcie elektrolitu ze skórą lub
oczami należy myć miejsce styczności
przynajmniej przez 15 minut czystą
bieżącą wodą i natychmiast zgłosić się
do lekarza.
Akumulator może wybuchnąć
• Wodór wydzielany przez akumulator
jest silnie łatwopalny.
• Nigdy nie narażać akumulatora na
działanie ognia, iskier lub płomieni. Nie
zapalać ani nie palić papierosów w
pobliżu akumulatora!
• Z akumulatorem zawsze obchodzić się
ostrożnie, aby zapobiec uszkodzeniu i
wyciekowi elektrolitu.
Trzymać akumulator z dala od dzieci.
Dokumentacja użytkownika i instrukcja
serwisowa zawierają więcej ważnych
informacji oraz OSTRZEŻENIA.
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Protect from humidity
Do not open the high-voltage battery
Follow the instructions on the battery, in
the instructions for use and in the vehicle
operating manual
No fire, open light or smoking
Warning concerning explosive substances

Chronić przed wilgocią
Nie otwierać akumulatora
wysokonapięciowego
Stosować się do instrukcji znajdujących
się na akumulatorze, w instrukcji
użytkowania oraz w instrukcji obsługi
pojazdu
Ogień, otwarty płomień i palenie
zabronione
Ostrzeżenie dotyczące substancji
wybuchowych
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Uwagi dotyczące działań ratowniczych
Postępowanie z pojazdami typu miękka hybryda (MHEV), pojazdami hybrydowymi (HEV) oraz
akumulatorowymi samochodami elektrycznymi (BEV), które uczestniczyły w wypadku, różni
się pod pewnymi względami od postępowania z pojazdami z silnikami benzynowymi lub
wysokoprężnymi, np. jeżeli chodzi o wysokie napięcie i akumulator litowo-jonowy.
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.
Wskaźnik mocy pokazuje aktualne obciążenie napędu; z reguły znajduje się po lewej stronie
zestawu wskaźników. Napęd jest aktywny, gdy wskaźnik mocy w zestawie wskaźników
pokazuje READY [GOTOWY] (z reguły na godzinie 9). Napęd jest nieaktywny, gdy wskaźnik
mocy na tablicy przyrządów znajduje się w położeniu „OFF” (w starszych modelach Audi na
godzinie 6, w nowszych na godzinie 8.30; zob. wskaźnik mocy na przykładowych zdjęciach).
O ile wskaźnik mocy nie pokazuje „OFF”, można spodziewać się zadziałania silnika
elektrycznego lub automatycznego włączenia silnika spalinowego.
W części Pomoc techniczna (zob. „Pomoc techniczna” na stronie 29) opisano proces
unieruchamiania i dezaktywowania pojazdów hybrydowych i elektrycznych.
Przykład: starsze modele Audi

Drive switched on, “READY” (vehicle
ready to drive)
Drive switched off, “OFF” (vehicle not
ready to drive)

Napęd włączony, „READY” (pojazd
gotowy do jazdy)
Napęd wyłączony, „OFF” (brak gotowości
do jazdy)
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Przykład: nowsze modele Audi

Drive switched on, “READY” (vehicle
ready to drive)
Drive switched off, “OFF” (vehicle not
ready to drive)

Napęd włączony, „READY” (pojazd
gotowy do jazdy)
Napęd wyłączony, „OFF” (brak gotowości
do jazdy)

Pomoc techniczna
Ze względu na koncepcję bezpieczeństwa wysokonapięciowego (zob. str. 24) potencjalne
zagrożenia ze strony komponentów wysokonapięciowych zostały zminimalizowane. Może
jednak nadal wystąpić zagrożenie w sytuacji poważnego wypadku (np. z uszkodzeniem
akumulatora). Należy zapoznać się z rozdziałem „Ogólne informacje bezpieczeństwa
dotyczące akumulatorów litowo-jonowych” na str. 41.
W razie wypadku z włączeniem napinaczy pasów i/lub poduszki powietrznej przekaźniki
ochronne akumulatorów się otwierają, a na złączach wysokiego napięcia układu akumulatorów
zanika napięcie (patrz również rozdział „Rozłączanie w przypadku zderzenia” na str. 25).
Dzięki obwodom rozładowania w pozostałych komponentach wysokonapięciowych napięcie
zanika po około 20 sekundach (patrz „Rozładowanie napięć szczątkowych” na str. 25).
Po wyłączeniu/dezaktywacji instalacja wysokonapięciowa zostaje pozbawiona
napięcia po upływie ok. 20 sekund!
Procedury służb ratowniczych są zasadniczo regulowane przez odpowiednie przepisy
ustawowe, wykonawcze lub wytyczne.
Dalszych informacji udzielają odpowiednie organy lub stowarzyszenia specjalistyczne (np.
Informacja niemieckiego DGUV 205-022: Działania ratownicze i pożarnicze w odniesieniu do
samochodów osobowych z alternatywnymi technologiami napędu).
W następnych rozdziałach zwraca się uwagę na kwestie, które mogą stać się istotne w trakcie
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udzielania powypadkowej pomocy technicznej w przypadku pojazdów z napędem
hybrydowym lub elektrycznym.
Więcej informacji znajduje się w dokumencie Najczęściej zadawane pytania: „Pomoc
wypadkowa i działania ratownicze w przypadku pojazdów z układami wysokonapięciowymi”
wydanym przez VDA.
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. Procedura dezaktywacji takich
pojazdów została opisana w kartach danych ratowniczych.
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, przewodów między akumulatorem a
komorą silnika, podzespołów wysokiego napięcia oraz urządzeń do wyłączania instalacji
wysokiego napięcia.
Oprócz schematycznego widoku z góry i z boku (na pierwszej stronie), karty danych
ratowniczych mogą zawierać kolejne strony z następującymi informacjami:
►

Unieruchamianie samochodu

►

Wyłączanie zapłonu

►

Dezaktywacja układu wysokiego napięcia

►

Odłączanie akumulatorów 12 V i 48 V

►

Rozłączanie przewodów ładujących

Symbolami na kartach danych ratowniczych mającymi zastosowanie w szczególności
do pojazdów hybrydowych (HEV) i elektrycznych (BEV) są:
Symbol

Opis

Symbol

Opis

Akumulator wysokonapięciowy

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
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ratowniczych.
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Przykład karty danych ratowniczych
Strony 1–4 karty danych ratowniczych samochodu Audi e-tron (status 07/2019)
Karta 1

Karty danych ratowniczych dla samochodów Audi można pobrać z następującej strony
internetowej: http://www.audi.de/rettungsleitfaden
Przegląd źródeł dotyczących kart danych ratowniczych wszystkich producentów pojazdów
można

znaleźć

na

Motoryzacyjnego

stronie
e.

internetowej
V.

(VDA):

Niemieckiego

Stowarzyszenia

Przemysłu

https://www.vda.de/en/topics/safety-and-

standards/rescue/rescue-data-sheets.html
Unieruchamianie samochodu
W zależności od sytuacji, pojazd należy unieruchomić za pomocą odpowiednich środków
(zawiesia, kliny itp.).
Elektryczny hamulec postojowy znajduje się z reguły za dźwignią zmiany biegów lub w jej
pobliżu, a włącza się go poprzez lekkie pociągnięcie do góry.
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Elektromechaniczny hamulec postojowy

r003_151

W przypadku pojazdów z automatyczną skrzynią biegów dźwignia powinna być ustawiona w
pozycji „P” (parkowanie).

Ustawianie dźwigni zmiany biegów w położeniu „P”

Ustawienie P skrzyni biegów

r001_038

r003_150
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Wyłączanie zapłonu
Układ zapłonowy pojazdów ze stacyjką można wyłączyć, przekręcając kluczyk zapłonu w
kierunku pasażera do „pozycji 0”.

Pojazd ze stacyjką

r001_045

Samochody z kluczykiem komfortowym nie posiadają konwencjonalnej stacyjki. Kierowca
musi tylko nosić przy sobie 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.

Przycisk „START ENGINE STOP”

r003_152

Silnik elektryczny pracuje bezgłośnie. Lewa strona tablicy wskaźników (wskaźnik mocy)
pokazuje, czy napęd elektryczny jest gotowy do działania „READY” lub wyłączony „OFF” (zob.
„Uwagi dotyczące działań ratowniczych” na str. 28).
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vehicle ready to drive “READY”
vehicle not ready to drive “OFF”

pojazd gotowy do jazdy „READY”
brak gotowości do jazdy „OFF”

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!

Dezaktywacja układu wysokiego napięcia
Układ wysokiego napięcia w samochodach Audi jest dezaktywowany automatycznie po
zadziałaniu napinaczy pasów lub poduszek powietrznych.
Poza tym serwisowe karty danych ratowniczych dla pojazdów hybrydowych i elektrycznych w
wielu przypadkach opisują inną możliwość dezaktywacji układu wysokiego napięcia.
Pojazdy hybrydowe (HEV) i akumulatorowe elektryczne (BEV) z reguły wyposażone są w
przetwornicę prądu stałego (DC/DC), podtrzymującą lub zasilającą instalację 12 V z układu
wysokiego napięcia. W pojazdach z układem wysokiego napięcia wyłączenie zapłonu i
odłączenie akumulatora/akumulatorów 12 V nie wystarcza do bezpiecznej dezaktywacji
układu wysokiego napięcia i instalacji 12 V. Układ wysokiego napięcia takiego pojazdu można
wyłączyć za pomocą jednej z dodatkowych możliwości dezaktywacji wysokiego napięcia
(awaryjne punkty odłączania).
Awaryjny punkt odłączania instalacji wysokiego napięcia
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Rozłącznik serwisowy 12 V / NN (niskie napięcie)
Rozłącznik serwisowy niskiego napięcia służy jako awaryjny punkt odłączania instalacji
wysokiego napięcia w pojazdach typu plug-in (PHEV) oraz akumulatorowych pojazdach
elektrycznych (BEV). Wtyk posiada zieloną obudowę i zaczep do odblokowywania. Żółta
etykieta na kablu wtyku wyraźnie wskazuje, że wtyk ten stanowi awaryjny punkt odłączania.
Na karcie danych ratowniczych jest on oznaczony symbolem „Awaryjny punkt odłączania
wysokiego napięcia”.

Symbol „Awaryjny punkt odłączania wysokiego napięcia” na karcie danych
ratowniczych

Etykieta na wtyku awaryjnego odłączania objaśniająca sposób odłączania wysokiego napięcia.
Tab
Rescue disconnection plug for the highvoltage system

Zaczep
Wtyk awaryjnego odłączania instalacji
wysokiego napięcia
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Procedura dezaktywacji układu wysokiego napięcia za pomocą awaryjnego punktu
odłączania
1. Odszukać awaryjny punkt odłączania: zob. karty danych ratowniczych Przykład: lokalizacja
w komorze silnika

2. Odciągnąć czerwony zaczep awaryjnego punktu odłączania.

3. Przy wyciąganiu czarnego wtyku przytrzymać zaczep, aż się zablokuje.
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Skrzynka bezpieczników (dodatkowy awaryjny punkt odłączania instalacji wysokiego
napięcia)
Aby zapewnić dodatkową możliwość dezaktywacji układu wysokiego napięcia, niektóre
nowsze samochody hybrydowe (HEV) i elektryczne akumulatorowe (BEV) mają specjalny
bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.

Skrzynka bezpieczników z bezpiecznikiem do dezaktywacji układu wysokiego napięcia.

Symbol „Skrzynka bezpiecznikowa z bezpiecznikiem do dezaktywacji
wysokiego napięcia” w karcie danych ratowniczych
Bezpiecznik jest oznaczony żółtą etykietą. W celu dezaktywacji układu wysokiego napięcia
wystarczy wyciągnąć bezpiecznik. Skrzynka bezpiecznikowa wyposażona w ten bezpiecznik
jest oznaczona na karcie danych ratowniczych pomarańczowym symbolem bezpiecznika
„Skrzynka bezpiecznikowa z bezpiecznikiem do dezaktywacji układu wysokiego napięcia”.
Ponadto karta danych ratowniczych w tym przypadku często zawiera dodatkowe informacje
na temat dokładnej lokalizacji i dostępu do skrzynki bezpiecznikowej.
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Etykieta na bezpieczniku do dezaktywacji układu wysokiego napięcia
Procedura dezaktywacji układu wysokiego napięcia poprzez wyciągnięcie bezpiecznika
(przykład: Audi e-tron).
1. Podnieść podłogę bagażnika

2. Zdjąć pokrywę skrzynki bezpiecznikowej

3. Odnaleźć odpowiedni bezpiecznik i wyciągnąć go
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Informacje o położeniu skrzynki bezpiecznikowej znajdują się w kartach danych
ratowniczych!

Rozłącznik serwisowy układu wysokiego napięcia w modelach Q5 hybrid, A6 hybrid i
A8 hybrid
Modele hybrydowe (HEV) Q5 hybrid, A6 hybrid i A8 hybrid wyposażone są w
charakterystyczny rozłącznik serwisowy układu wysokiego napięcia. Rozłącznik ten znajduje
w centralnej części podłogi bagażnika, pod pokrywą, którą trzeba otworzyć. Następnie należy
zdjąć gumową osłonę w kolorze pomarańczowym. Dokładne położenie tego elementu znajduje
się w kartach danych ratowniczych.
Na rysunkach pokazano bezpośrednie użycie rozłącznika serwisowego układu wysokiego
napięcia. Najpierw należy pociągnąć uchwyt do tyłu, następnie obrócić go do góry i wyciągnąć.
1. Pociągnąć za uchwyt do tyłu.

2. Przekręcić uchwyt do góry i wyciągnąć wtyk

Odłączanie akumulatora/akumulatorów 12 V
Aby całkowicie odłączyć pojazd wysokonapięciowy od zasilania, po dezaktywacji układu
wysokiego napięcia należy odłączyć akumulator kwasowo-ołowiowy 12 V.
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Położenie akumulatora/akumulatorów 12 V można odczytać z karty danych ratowniczych.
Jeżeli akumulator ma być całkowicie odłączony, trzeba odłączyć masę/biegun ujemny, inaczej
istnieje ryzyko zwarcia. Biegun ujemny należy zabezpieczyć przed ponownym kontaktem
(izolacja, podwiązanie, odgięcie itp.). Jeśli akumulator został odłączony, należy sprawdzić, czy
na pewno w samochodzie nie ma napięcia. Może o tym świadczyć wyłączenie świateł
awaryjnych

lub

oświetlenia

wnętrza

pojazdu.

Aby

całkowicie

odłączyć

pojazd

wysokonapięciowy od zasilania, po dezaktywacji układu wysokiego napięcia należy odłączyć
akumulator ołowiowy 12 V.

Jeżeli zachodzi konieczność odłączenia akumulatora, należy to zrobić nawet wtedy,
gdy pojazd wyposażony jest w element służący do odłączania akumulatora.

Odłączanie akumulatora
Odłączanie akumulatora w pojazdach typu miękka hybryda (MHEV, 12 V/48 V)
W pojazdach z zasilaniem pokładowym 48 V instalacja ta jest automatycznie wyłączana w
przypadku zderzenia z uruchomieniem napinaczy pasów i/lub wyzwoleniem poduszki
powietrznej. Akumulator litowo-jonowy pojazdu MHEV z instalacją 12 V jest również
automatycznie wyłączany w przypadku zderzenia z uruchomieniem napinaczy pasów i/lub
wyzwoleniem poduszki powietrznej.
We wszystkich pozostałych przypadkach, aby odciąć zasilanie obwodów pokładowych, należy
odłączyć zarówno akumulator litowo-jonowy (12 V lub 48 V), jak i akumulator kwasowoołowiowy 12 V.
Wyłączyć zapłon przed odłączaniem akumulatorów!
Aby zminimalizować ryzyko łuku elektrycznego, zaleca się następujące postępowanie:
Po zlokalizowaniu akumulatorów (zob. karty danych ratowniczych) należy najpierw odłączyć
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biegun ujemny akumulatora ołowiowego 12 V. Następnie należy odłączyć akumulator litowojonowy. Zaleca się, aby najpierw wyjąć wtyk złącza komunikacyjnego, a później odłączyć
biegun ujemny.
Z

W przypadku akumulatora litowo-jonowego 48 V istnienie resztkowe ryzyko
powstania łuku elektrycznego przy odłączaniu bieguna ujemnego.

Procedura odłączania akumulatora 12 V i 48 V na przykładzie Audi A4

1. Remove the loading floor from the boot

1. Podnieść podłogę bagażnika

2. Locating the

2. Zlokalizować akumulatory

3. Loosen the screwed connection of the
negative pole of the 12 V lead-acid battery

3. Odkręcić mocowanie bieguna ujemnego
akumulatora kwasowo-ołowiowego 12 V

4. Disconnect the communication
connector of the 48 V lithium-ion battery

4. Odłączyć wtyk złącza komunikacyjnego
akumulatora litowo-jonowego 48 V

5. Loosen the screwed connection of the
negative pole 48 V lithium-ion battery

5. Odkręcić mocowanie bieguna ujemnego
akumulatora litowo-jonowego 48 V

12 V lead-acid battery

Akumulator kwasowo-ołowiowy 12 V

48 V lithium-ion battery

Akumulator litowo-jonowy 48 V
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Informacje o położeniu akumulatorów znajdują się w kartach danych ratowniczych!
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Anulowanie procesu ładowania
Jeżeli samochód podłączony do stacji ładującej 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:
Przykład: Audi e-tron
1. Odryglować samochód (np. za pomocą kluczyka
radiowego)

2. Nacisnąć przycisk na gnieździe ładowania i
odłączyć przewód ładowania od samochodu

Awaryjne odblokowanie procedury ładowania
W nowych modelach Audi możliwe jest awaryjne odłączanie wtyku ładowania. Odpowiednia
procedura została opisana w kartach danych ratowniczych.
Procedura awaryjnego odblokowania wtyku ładowania na przykładzie Audi e-tron
►

Otworzyć klapkę z przodu

►

Otworzyć pokrywę 1 w komorze silnika po odpowiedniej stronie ładowania

►

Wyjąć żółte kółko 2 z ramki i ostrożnie wyciągnąć

►

Odłączyć wtyk ładowania
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Ryglowanie i odryglowanie samochodu
W aktualnych modelach Audi dostępnych jest wiele sposobów ryglowania i odryglowania
samochodu.
►

Odryglowanie za pomocą kluczyka radiowego poprzez naciśnięcie przycisku z
odpowiednim symbolem.

►

Kluczyk komfortowy: Odryglowanie poprzez dotknięcie powierzchni czujnika na klamce
drzwi; kluczyk komfortowy musi znajdować się w odległości nie większej niż ok. 1,5 m
od klamki.

►

Kluczyk Connect: Telefon komórkowy właściciela pojazdu; w celu odryglowania telefon
należy przyłożyć centralnie do klamki drzwi kierowcy.

►

Kluczyk Connect w formie karty: Zawieszka kluczykowa w formie karty kredytowej. W
celu odryglowania kartę należy przyłożyć centralnie do klamki drzwi kierowcy.
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Pożar samochodu
W przypadku pożaru rozróżnia się dwie sytuacje:
Pożar samochodu bez pożaru akumulatora wysokonapięciowego:
Tak jak w przypadku konwencjonalnego samochodu osobowego, do gaszenia
„normalnego” pożaru pojazdu hybrydowego lub elektrycznego akumulatorowego
(HEV lub BEV bez pożaru akumulatora wysokonapięciowego) stosuje się wszystkie
powszechne i znane środki gaśnicze, takie jak woda, piana, CO2 lub proszek, w
zależności od potrzeby i możliwości.
Woda nie powinna wnikać do akumulatora wysokonapięciowego!
Pożar samochodu z pożarem akumulatora wysokonapięciowego:
W

przypadku

pożaru

akumulatora

wysokonapięciowego

należy

go

gasić

rozproszonym strumieniem wody, jeżeli to możliwe, a następnie schłodzić. Używać
dużo wody. Woda powinna w miarę możliwości wniknąć do akumulatora
wysokonapięciowego.
Należy stosować odpowiednie indywidualne wyposażenie ochronne (np. aparat
oddechowy na sprężone powietrze, kombinezon strażacki, kamera termowizyjna itp.).
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Is the electric vehicle burning?

Informacje niezbędne do unieruchomienia
pojazdu, wyłączenia układu wysokiego
napięcia i odłączenia akumulatora
kwasowo-ołowiowego 12 V znajdują się w
kartach danych ratowniczych.
Czy pojazd elektryczny się pali?

No

Nie

Yes

Tak

Extinguish conventionally (for example:
foam). Avoid water ingress into the
battery!

Gasić zwykłymi środkami (np. pianą
gaśniczą). Unikać przedostawania się
wody do akumulatora
wysokonapięciowego!
Pożar obejmuje akumulator
wysokonapięciowy?
Gasić dużą ilością wody i schłodzić, przy
czym woda powinna w miarę możliwości
wniknąć do akumulatora
wysokonapięciowego!

Use rescue data sheets to immobilize the
vehicle, disable the high-voltage system
and disconnect the 12 V lead-acid battery.

High-voltage battery affected by fire?
Extinguish with plenty of water and cool,
as possible the water should ingress into
the high-voltage battery!

Wydostanie pojazdu z wody
Pojazd hybrydowy (HEV) lub akumulatorowy pojazd elektryczny (BEV) zanurzony w wodzie z
reguły nie grozi porażeniem prądem elektrycznym.
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.
Woda przedostająca się do akumulatora litowo-jonowego może doprowadzić do
reakcji. W takim przypadku stosować się do ogólnych instrukcji bezpieczeństwa
dotyczących akumulatora litowo-jonowego.
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Ogólne informacje bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów litowo-jonowych
W akumulatorze litowo-jonowym może dojść do reakcji, natychmiastowej lub opóźnionej, w
przypadku poważnego uszkodzenia akumulatora (np. wgniecenia, połamania lub pęknięcia
obudowy) bądź narażenia na działanie wody lub ognia. Dlatego należy zwrócić uwagę na
wszelkie objawy (np. dym, wzrost temperatury, odgłosy, iskrzenie itp.) podczas pracy z
pojazdem wyposażonym w akumulator litowo-jonowy, który uległ uszkodzeniu podczas
wypadku.
Jeżeli nastąpi reakcja akumulatora litowo-jonowego, należy zastosować środki ochronne i
zaradcze (zob. „Pożar samochodu” na str. 40). Po wystąpieniu reakcji akumulator litowojonowy należy schłodzić wodą do osiągnięcia temperatury zbliżonej do temperatury otoczenia.
Zaleca się użycie kamery termowizyjnej lub termometru na podczerwień.
Przed transportem pojazdu (np. przez holownik) należy ponownie sprawdzić stan akumulatora
litowo-jonowego. Pojazd można załadować i przewozić tylko wtedy, kiedy reakcja zakończyła
się do tego stopnia, że można zakładać, iż w czasie transportu nie dojdzie do dalszej reakcji.
Należy wybrać najkrótszą i najbezpieczniejszą trasę. Należy unikać tuneli.
W niektórych przypadkach zasadne jest, aby holownikowi towarzyszył pojazd straży pożarnej.
Pojazd, który uległ wypadkowi, należy zaparkować w odpowiednim miejscu na zewnątrz,
ponieważ akumulator litowo-jonowy wciąż może teoretycznie ulec reakcji. Miejsce postoju
należy odpowiednio oznaczyć (oznakowanie/odgraniczenie). Należy zachować odległość co
najmniej pięciu metrów od innych pojazdów, budynków i obiektów łatwopalnych.
Osoby odpowiedzialne z pomocy drogowej, warsztatów oraz, w stosownych
przypadkach, firm utylizacyjnych muszą zostać poinformowane o szczególnych
właściwościach i zagrożeniach związanych z pojazdem!
Akumulator litowo-jonowy odłączony od pojazdu
Jeżeli wysokonapięciowy układ magazynowania energii i/lub jego komponenty zostały
odłączone od pojazdu podczas wypadku, to układ ten stanowi zagrożenie elektryczne,
chemiczne, mechaniczne i cieplne. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę następujące
aspekty:
Jeżeli doszło do uszkodzenia wysokonapięciowego układu magazynowania energii,
elementów wysokonapięciowych lub przewodów wysokiego napięcia (np. doszło do otwarcia
elementów lub przerwania przewodów), należy unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami!
Jeżeli w takich miejscach muszą być wykonane niezbędne czynności, uszkodzone elementy
lub wysokonapięciowe układy magazynowania energii należy przykryć izolacją elektryczną.
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Do tego celu zaleca się użycie odpowiedniego podatnego materiału izolacyjnego
(nieuszkodzona folia plastikowa lub inna odpowiednia osłona zapewniająca izolację
elektryczną, np. zgodnie z IEC 61112).
Nawet jeżeli wysokonapięciowy układ magazynowania energii został odłączony od pojazdu,
części całego układu magazynowania energii mogą pozostać w lub na pojeździe.
Oddzielone elementy wysokonapięciowych układów magazynowania energii można podnosić
tylko za pomocą elektrycznie izolowanego sprzętu!
Elektrolity wyciekające z uszkodzonych wysokonapięciowych układów magazynowania
energii są z reguły drażniące, łatwopalne i potencjalnie żrące. Ciecze wyciekające z
wysokonapięciowych układów magazynowania energii to z reguły płyny chłodzące. W
poszczególnych ogniwach znajduje się tylko niewielka ilość (kilka ml) elektrolitu.
Suche skórzane rękawice oraz sucha odzież robocza zapewniają podstawową ochronę przed
napięciem elektrycznym. Nitrylowe rękawice pod spodem zapewniają dodatkową ochronę
przed napięciem elektrycznym i chemikaliami. W celu ochrony twarzy przy pracy należy
zawsze używać przyłbicy.
Do transportu wysokonapięciowego układu magazynowania energii lub jego części w stanie
odłączonym od pojazdu zaleca się używanie dużego metalowego pojemnika.
Należy zwrócić uwagę na stan wysokonapięciowego układu magazynowania energii (np.
obecność dymu, odgłosów, iskrzenia, grzania) oraz przygotować możliwość zalania
metalowego pojemnika.
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Napęd na gaz ziemny (g-tron)
g-tron

64

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 napisu „g-tron” dla pojazdów na gaz ziemny.
Jeżeli pojazd nie posiada oznaczenia typu, inne cechy mogą również wskazywać na pojazd z
układem na gaz ziemny. W przypadku Audi „g-tron” są to przykładowo:
►

Zawór zbiornika gazu ziemnego

►

Wskaźnik paliwa w zestawie wskaźników

►

Identyfikacja lub napis na tablicy wskaźników

Brak tych znaków nie wskazuje jednak jednoznacznie, że pojazd nie jest wyposażony w układ
na gaz ziemny.

W niektórych przypadkach podczas konfiguracji pojazdu można zrezygnować z napisu;
może się również zdarzyć, że właściciel pojazdu sam usunie napis.
Cechy wyróżniające – samochody na gaz ziemny

Type designation “g-tron” at the vehicle rear

Oznaczenie typu „g-tron” z tyłu samochodu

Natural gas tank nozzle

Zawór zbiornika gazu ziemnego

Open fuel filler flap with additional natural
gas tank nozzle

Otwarta klapka wlewu paliwa z dodatkowym
zaworem zbiornika gazu ziemnego
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Fuel indicator and lettering in the instrument
cluster

Wskaźnik paliwa i napis w zestawie
wskaźników

Lettering on the design cover in the engine
compartment

Napis na osłonie ozdobnej w komorze
silnika
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Podstawy techniczne
Wprowadzenie
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 jego instalacje różnią
się fundamentalnie od gazu ziemnego i jego instalacji.
Audi A5 Sportback g-tron jako przykład samochodu na gaz ziemny

Combustion engine for natural gas and
petrol

Silnik spalinowy na gaz ziemny i benzynę

Natural gas tank

Zbiornik gazu ziemnego

Petrol tank

Zbiornik benzyny
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Natural gas tanks

Zbiorniki gazu ziemnego

Gaz ziemny jako substancja
Właściwości fizyczne gazu ziemnego
►

Gaz ziemny bezbarwny i łatwopalny (klasa palności C), a 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

Fuel filler neck for petrol

Króciec wlewu paliwa dla benzyny

Gas filler neck

Króciec do tankowania gazu

Electronic gas pressure regulator

Elektroniczny regulator ciśnienia gazu

Natural gas rail (gas distribution rail)

Szyna gazu ziemnego (szyna
rozprowadzania gazu)
Przewody paliwowe (benzyna)

Fuel lines (petrol)
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Natural gas pipe

Przewód sztywny gazu ziemnego

Petrol tank

Zbiornik benzyny

Natural gas tanks

Zbiorniki gazu ziemnego

Technologia gazu ziemnego – „g-tron”
Schematyczny widok układu gazu ziemnego
Układ gazu ziemnego składa się z części wysokociśnieniowej i niskociśnieniowej. W części
wysokociśnieniowej ciśnienie układu w temperaturze 15°C może wynosić do 200 barów. W
części niskociśnieniowej ciśnienie wynosi do 12 barów.
W tylnej części pojazdu znajdują się króciec do tankowania gazu oraz zbiorniki gazu ziemnego
z zaworami odcinającymi. Przewody gazowe są montowane w podwoziu 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.

Natural gas rail (gas distribution rail)

Szyna gazu ziemnego (szyna
rozprowadzania gazu)
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Gas injector valve

Zawór wtryskowy gazu

Low pressure part

Część niskociśnieniowa

Electronic gas pressure regulator

Elektroniczny regulator ciśnienia gazu

High pressure part

Część wysokociśnieniowa

Check valve

Zawór zwrotny

Distributor unit

Układ dystrybucji

Natural gas

Gaz ziemny

Natural gas tanks

Zbiorniki gazu ziemnego

Tank shutter valve

Zawór odcinający zbiornika

Gas filler neck

Króciec do tankowania gazu

Zbiorniki gazu ziemnego
Zbiorniki gazu ziemnego w modelach Audi g-tron montowane są z tyłu pod podwoziem. Nowe
modele Audi A3 g-tron, A4 g-tron i A5 g-tron mają dodatkowy zbiornik gazu ziemnego na osi
tylnej i w obszarze zbiornika paliwa. Modele A4 g-tron i A5 g-tron mają czwarty zbiornik gazu
ziemnego z tyłu nad ramą pomocniczą tylnej osi. 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.

Fourth natural gas tank

Czwarty zbiornik gazu ziemnego
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Tensioning strap with protective layer

Pas napinający z warstwą ochronną

Natural gas tanks

Zbiorniki gazu ziemnego

Konstrukcja
Zbiorniki gazu ziemnego są wykonane z łączonych warstwowo tworzyw sztucznych.
Budowa warstwowa:
►

Warstwa wewnętrzna – gazoszczelny poliamid

►

Warstwa pośrednia – tworzywo sztuczne wzmacniane włóknami węglowymi (CFRP)

►

Warstwa zewnętrzna – tworzywo sztuczne wzmacniane włóknami szklanymi (GRP)
Warstwa GRP zapewnia przede wszystkim odporność i ochronę przed uszkodzeniami.
Umożliwia także uwidocznienie uszkodzeń. Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknami
szklanymi wykazuje bielenie, czyli odbarwione spękanie pod wpływem nadmiernych
naprężeń.

Spoiwem dla użytych materiałów z włóknami jest wysoko wytrzymała żywica epoksydowa.

Tank shutter valve

Zawór odcinający zbiornika

Distributor unit with check valve

Układ dystrybucji z zaworem zwrotnym
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Exterior layer - glass fibre reinforced
plastics (GRP)

Warstwa zewnętrzna – tworzywo sztuczne
wzmacniane włóknami szklanymi (GRP)

Medium layer - carbon fibre reinforced
plastics (CFRP)

Warstwa pośrednia – tworzywo sztuczne
wzmacniane włóknami węglowymi (CFRP)

Interior layer - gas-tight polyamide

Warstwa wewnętrzna – gazoszczelny
poliamid
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Instalacje bezpieczeństwa
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 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.
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Tank shutter valve

Ręczny zawór odcinający (ręczny kurek
zamykający)
Połączenie ze zbiornikiem gazu (z
ogranicznikiem przepływu)
Zawór odcinający zbiornika

Connection for gas line to the engine

Złącze przewodu gazowego do silnika

Thermal fuse

Bezpiecznik termiczny

Manual shut-off valve (manual stopcock)
Gas tank connection (with flow rate limiter)

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.
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Tank shutter valve (electromagnetic)

Zawór
odcinający
(elektromagnetyczny)

zbiornika

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 barów, tzn. pozostaje niewielki
szczątkowy wyciek. Wypływ paliwa można całkowicie zatrzymać zaworami butli z ręcznym
zaworem odcinającym (ręcznym kurkiem zamykającym) poprzez zamknięcie ręcznego zaworu
odcinającego.
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Flow rate limiter

Ogranicznik przepływu

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.

Opening to outside air

Otwarcie do atmosfery

Thermal fuse (fusible link)

Bezpiecznik termiczny (topikowy)
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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 jest uwalniany (wypuszczany) ze zbiornika w ograniczony sposób do
atmosfery, zapala się w obecności źródła zapłonu, a następnie spala. Uwalnianie nie może
zostać przerwane z przyczyn systemowych, tzn. zbiornik zostanie w każdym przypadku niemal
całkowicie opróżniony.

Natural gas blow-off

Spuszczanie gazu ziemnego

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 49).
Ze względów bezpieczeństwa podłączenie do kanału wydmuchiwania bezpiecznika
termicznego jest otwarte nawet przy zamkniętym ręcznym zaworze odcinającym.
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Blow-off channel to the thermal fuse
Manual stopcock

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.
Procedury służb ratowniczych są zasadniczo regulowane przez odpowiednie przepisy
ustawowe, wykonawcze lub wytyczne. Dalszych informacji udzielają odpowiednie organy lub
stowarzyszenia specjalistyczne (np. Informacja niemieckiego DGUV 205-022: Działania
ratownicze i pożarnicze w odniesieniu do samochodów osobowych z alternatywnymi
technologiami napędu).
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 większości przypadków procedura
dezaktywacji pojazdu znajduje się w kartach 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 informacjami:
►

Dostęp do zbiorników gazu ziemnego

►

Lokalizacja ręcznych kurków zamykających

►

Ręczne zamykanie zbiornika gazu
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Symbolami na kartach danych ratowniczych mającymi zastosowanie w szczególności
do pojazdów zasilanych gazem ziemnym są:

Symbol

Opis
Zbiornik
ziemnego

Symbol
ciśnieniowy

gazu

Opis
Zawór bezpieczeństwa zbiornika

Przykład na następnej stronie przedstawia ogólną strukturę karty danych
ratowniczych.

Przykład karty danych ratowniczych
Karty danych ratowniczych samochodu Audi A5 Sportback g-tron (status 07/19)
Karta 1
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Karty danych ratowniczych dla samochodów Audi można pobrać z następującej strony
internetowej: http://www.audi.de/rettungsleitfaden
Przegląd źródeł dotyczących kart danych ratowniczych wszystkich producentów pojazdów
można

znaleźć

Motoryzacyjnego

na

stronie
e.

internetowej
V.

Niemieckiego

(VDA):

Stowarzyszenia

Przemysłu

https://www.vda.de/en/topics/safety-and-

standards/rescue/rescue-data-sheets.html
Wypadek samochodowy lub wypływ gazu w przypadku samochodu na gaz ziemny
Ogólne podejście
Po wypadku należy zasadniczo podjąć następujące działania (takie same w przypadku
wszystkich pojazdów Audi AG)
►

Wyłączanie zapłonu

►

Odłączyć akumulator/akumulatory

►

Rozłączyć zasilanie elektryczne przyczepy
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W przypadku krytycznego stężenia gazu (>20% LEL) nie odłączać akumulatora.
Postępowanie w przypadku wycieku gazu ziemnego
W przypadku stwierdzenia wycieku gazu ziemnego w miejscu wypadku (np. na podstawie
zapachu) należy podjąć następujące środki:
►

Wyłączyć silnik

►

Wyłączanie zapłonu

►

Usunąć osoby ze strefy zagrożenia i odgrodzić ją.

►

Nie uruchamiać pojazdu; w razie potrzeby wypchnąć go z zamkniętych pomieszczeń

►

Przewietrzyć wnętrze pojazdu (otworzyć drzwi, okna, maskę silnika i bagażnik)

►

Określić stężenie gazu, zwrócić uwagę na gaz nagromadzony w zamkniętych
przestrzeniach, w razie potrzeby umożliwić wentylację krzyżową; rozproszyć gaz ziemny
za pomocą wentylatora; unikać źródeł zapłonu.
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Pożar samochodu
W przypadku płonącego 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 więcej niż jeden zbiornik 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), można od razu rozpocząć konwencjonalne gaszenie pożaru.
Jeśli pojazd leży na boku lub na dachu, należy spodziewać się wystrzału płomienia
przy zadziałaniu zabezpieczenia nadciśnieniowego. Występuje kilka otworów
wydmuchowych na obwodzie termicznym; gaz wydobywa się z tych otworów we
wszystkich kierunkach. 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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