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Informații juridice
Această linie directoare a fost creată exclusiv pentru serviciile
de salvare, care au pregătire specială în domeniul asistenței
tehnice ulterioare accidentelor rutiere și, prin urmare, în
domeniul activităților descrise în acest ghid.
Specificațiile și echipările speciale ale autovehiculelor Audi,
precum și autovehiculele oferite de către AUDI AG, sunt
permanent supuse unor posibile modificări.
Din acest motiv, Audi își rezervă în mod expres dreptul de a
efectua adaptări și modificări ale acestui document în orice
moment.
Rețineți: Informațiile incluse în acest ghid nu se adresează nici
clienților finali, nici atelierelor sau dealerilor. Clienții finali pot
găsi informații detaliate despre funcțiile autovehiculelor lor,
precum și note importante de siguranță cu privire la siguranța
autovehiculului și pasagerilor din documentația de bord a
respectivelor lor autovehicule. Atelierele și dealerii primesc
informațiile referitoare la reparații din surse cunoscute lor.
Copyright
Acest document este protejat de drepturi de autor ale AUDI
AG, Ingolstadt.
Orice multiplicare, distribuire, arhivare, punere la dispoziție,
transmitere, reproducere sau transfer al conținutului este
interzisă în mod expres fără acordul scris al AUDI AG.
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Sisteme de propulsie alternative

Prefață
Serviciile de salvare studiază sistemele de propulsie alternative la nivel
global, dată fiind disponibilitatea diferitelor concepte de propulsie și
numărul tot mai mare de autovehicule cu sisteme de propulsie alternative.
Acest aspect este valabil pentru procesele și procedurile generale ale
activităților de salvare după accidente rutiere, însă cu pentru cunoștințele
cu privire la conceptele de propulsie în sine.
În diferite țări din lume, procesele și procedurile sunt reglementate în mod
normal prin regulamente sau ghiduri ale serviciilor, întocmite de legiuitor
sau de către organizațiile de salvare în sine. Dacă în prezentul ghid de
salvare sunt menționate orice note cu privire la proceduri, acestea trebuie
înțelese exclusiv ca sugestii.
Obiectivul principal al acestui ghid de salvare este să familiarizeze serviciile
de salvare cu conceptele de propulsie. Pe lângă prezentarea generală a
tehnologiei, atenția se îndreaptă asupra identificării și conceptelor de
siguranță ale diferitelor tehnologii.
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Propulsie hibridă și electrică

e-tron
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Clasificarea variantelor de propulsie electrică la Audi
Există concepte diferite pentru autovehiculele mild hybrid, hibrid și electrice. Acestea diferă din punct de vedere al sursei
principale de energie, al tensiunii, al tipului motorului de tracțiune și al autonomiei de deplasare în regim electric.
Se diferențiază între:
• Autovehicul electric mild-hybrid (MHEV)
• Autovehicul electric full-hybrid (HEV)
• Autovehicul electric hibrid plug-in (PHEV)
• Autovehicul electric cu baterie (BEV)

Tabelul prezintă diferitele concepte de electrificare.

Autovehicul electric
cu baterie

Mild-Hybrid

Full-Hybrid

Hibrid plug-in

Tensiune

12 – 48 V

200 – 300 V

300 – 450 V

300 – 900 V

Motor electric

10 – 15 kW

20 – 50 kW

60 – 120 kW

> 150 kW

> 200 km
Autonomie de
deplasare în
regim electric

aprox. 50 km
aprox. 3 km

Sursa de energie

Exemple

A6
A7
A8

Q5
Q8
A4
A5

Q5 hibrid
A6 hibrid
A8 hibrid

A3 e-tron
Q7 e-tron
Q5 TFSIe
A6 TFSIe
A7 TFSIe
A8 TFSIe

e-tron
e-tron sportback
e-tron GT

r002_006

Legendă pentru sursele de energie

Simbol

Denumire

Combustibili tradiționali, de ex. benzină și motorină

Funcționare pe baterie

Funcționare pe baterie cu posibilitate de încărcare la priză
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Identificare autovehicule – autovehicule hibrid și electrice
(MHEV/HEV/PHEV/BEV)
Autovehiculele cu sistemele de propulsie alternative pot fi identificate după diverse caracteristici distinctive. Dispunând de
aceste cunoștințe, serviciile de salvare își pot adapta activitățile în funcție de respectiva tehnologie a unui autovehicul implicat
într-un accident.

Caracteristici distinctive – autovehicule hibrid și electrice (exemple)

Tipuri de logouri în exteriorul caroseriei autovehiculului
La Audi, autovehiculele de înaltă tensiune (full, hibrid plug-in și complet electrice) pot fi identificate după inscripția „hybrid”,
„e-tron” sau după litera „e” din inscripționarea tehnologiei. O caracteristică suplimentară a autovehiculelor electrice cu baterie
(BEV) este faptul că nu există țeavă de evacuare gaze arse.
Tipurile logourilor diferă de la model la model, iar unele pot fi deselectate în timpul configurării autovehiculului. Este
de asemenea posibilă îndepărtarea lor de către proprietarii autovehiculelor.
Nu există diferențe exterioare între autovehiculele mild hybrid (MHEV) și autovehiculele Audi convenționale.

Inscripția de pe capacul prizei de încărcare (în
exemplu este prezentată partea dreaptă)

r003_112

r001_085

Inscripționare tehnologie pe hayon
(sau aripă)

r001_101

r003_115
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Inscripții în interior

r001_040

Inscripție pe panoul de bord

r003_116

Audi virtual cockpit cu inscripție e-tron și indicator de
putere (afișaj stânga)

Inscripție pe benzile pragurilor
ușilor

r001_086

Inscripție pe capacul de design din compartimentul motor și cablu de înaltă tensiune de culoare portocalie

Inscripție pe capacul design din compartimentul
motor

r003_120

Priză de încărcare
Nu fiecare variantă de autovehicul hibrid este echipată cu o priză de încărcare. Prizele de încărcare pot fi amplasate în partea din față
a autovehiculului, pe aripa stânga sau dreapta față sau în partea din spate a autovehiculului.

r003_122

Priză de încărcare laterală

r003_123

Priză de încărcare frontală
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Aspecte tehnice fundamentale
Introducere
Un autovehicul hibrid (HEV) este propulsat de o combinație dintre un motor cu ardere internă și un motor electric alimentat cu
curent de la o baterie de înaltă tensiune.
Motorul electric asistă motorul cu ardere internă în fazele de accelerare și este folosit ca generator în fazele de frânare, pentru a
încărca bateria de înaltă tensiune (recuperare).
În cazul modelelor hibrid plug-in (PHEV), bateria de înaltă tensiune poate fi încărcată și prin intermediul prizei.

Audi A6 quattro TFSIe ca exemplu de autovehicul hibrid (HEV)
Bateria de înaltă tensiune

rezervor de combustibil

Motor cu ardere internă

r003_124
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Pe lângă bateria clasică, plumb-acid, autovehiculele mild hybrid (MHEV) au o baterie litiu-ion suplimentară (12 V sau 48 V) și un
demaror de pornire. În principiu, acest lucru permite funcții precum recuperare extinsă și asistarea motorului cu ardere internă
de către motorul electric (putere de recuperare de până la 12 kW). Propulsia și generarea de energie electrică se realizează în
principiu de către motorul cu ardere internă. Toate unitățile funcționează împreună cu un demaror de pornire acționat cu curea.
Cu autovehiculele Audi MHEV, deplasarea în regim exclusiv electric nu este posibilă.
• Nu există diferențe exterioare între autovehiculele Audi mild hybrid (MHEV) și autovehiculele Audi convenționale.
• Cablurile de 48 V pot fi identificate după culoarea lor, care este violet. Autovehiculele cu tehnologie de 48 V pot avea
instalate subsisteme care operează în plaja de înaltă tensiune (curent alternativ mai mare de 30 V). În acest caz,
cablurile acestor componente ale sistemului pot fi identificate după culoarea de avertizare portocaliu.

Audi Q8 ca exemplu de mild hybrid (MHEV)

Motor 3.0 TDI

Baterie de
48 V

Transformator de
tensiune
Demaror de pornire de 48
V acționat cu curea

r003_125
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În cazul autovehiculelor complet electrice (BEV), propulsia se realizează exclusiv de către unul sau mai multe motoare electrice pe
puntea față și/sau puntea spate. Încărcarea se poate realiza la prize cu CA sau trifazice, stații de încărcare CA tip wallbox sau stații de
încărcare rapidă CC. Ca opțiune suplimentară, unele autovehicule pot fi echipate cu o opțiune de încărcare fără fir, cu o placă de
inducție (Audi wireless charging) aflată sub compartimentul motor față.

Audi e-tron ca exemplu de autovehicul electric cu baterie (BEV)
Propulsie electrică față

Bateria de înaltă tensiune

Propulsie electrică spate

r003_126
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Deoarece autovehiculele complet electrice (BEV) sunt prevăzute numai cu stocarea energiei electrice, și alte componente ale
motorului, cum ar fi pompa de lichid de răcire, sunt propulsate și alimentate cu curent de la sistemul electric de 12 V al
autovehiculului.
Alte unități auxiliare, de exemplu compresorul de climatizare, sunt alimentate de la bateria de înaltă tensiune, dat fiind consumul
lor ridicat de energie. Prin urmare, și aceste unități auxiliare sunt considerate componente de înaltă tensiune.

Audi e-tron – prezentare generală a componentelor de înaltă tensiune

Încălzire de înaltă tensiune 2
Propulsie electrică
spate

Încărcător de înaltă
tensiune 1
Distribuitor rețea de
încărcare
Transformator de
tensiune

Priză de
încărcare 2

Casetă de comandă a bateriei
de înaltă tensiune

Propulsie
electrică față
Încărcător de
înaltă tensiune 2

r003_127

Compresor de climatizare
electric

Încălzire de
înaltă tensiune

Priză de încărcare 1

Bateria de
înaltă tensiune

13

Tehnologia de înaltă tensiune
În tehnologia autovehiculelor, următoarele plaje sunt denumite ca fiind de „înaltă tensiune”:
• peste 60 V pentru curent continuu (CC) și
• peste 30 V pentru curent alternativ (CA)
Bateria de înaltă tensiune, motorul electric, unitatea de distribuție și comandă de înaltă tensiune, electronica de putere și unele
unități auxiliare funcționează cu curent de înaltă tensiune.
În capitolul următor, următoarele componente de înaltă tensiune vor fi discutate în detaliu, utilizându-se exemple de la diverse
autovehicule:
•
•
•
•
•
•

Bateria de înaltă tensiune
Electronică de putere
Motor electric
Unități auxiliare, de ex. compresorul de climatizare de înaltă tensiune și încălzirea în staționare
Cabluri și conectori de înaltă tensiune
Priză de încărcare
Componentele enumerate pot fi de asemenea prezente de mai multe ori într-un
autovehicul.

Compresor de climatizare de
înaltă tensiune

Schemă a unui sistem de înaltă tensiune

Curent continuu (CC de înaltă tensiune)

Curent alternativ (CA de înaltă tensiune)

Electronică de putere
(inclusiv invertor și
convertor de tensiune)

Baterie de înaltă tensiune
(acumulator de energie)

Motor electric (convertor
de tensiune)

r001_016

Baterie de 12 V
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Bateria de înaltă tensiune
Bateriile de înaltă tensiune utilizate de către Audi sunt baterii litiu-ion.
Bateria de înaltă tensiune este amplasată într-o carcasă stabilă în autovehicule, în zone cu deformare redusă în majoritatea
situațiilor de impact.
Autovehicule hibrid (HEV): Bateria de înaltă tensiune poate fi găsită de obicei în partea din spate a autovehiculului.
Autovehicule electrice cu baterie (BEV): Bateria de înaltă tensiune este montată de obicei central, sub autovehicul, ca
componentă portantă a caroseriei.
Atât la autovehiculele hibrid, cât și la cele electrice cu baterie (HEV și BEV), bateria de înaltă tensiune este alcătuită din celule
de baterie conectate în serie, interconectate pentru a forma module. Mai multe module, împreună cu perifericele, sunt
instalate într-o carcasă metalică. Un cablu de echilibrare potențial conectează carcasa cu autovehiculul.
În funcție de varianta/echiparea autovehiculului, bateria de înaltă tensiune poate fi alcătuită din mai multe seturi.
Bateriile de înaltă tensiune sunt răcite în timpul funcționării. Răcirea se poate realiza cu aer sau lichid și are de asemenea rolul
de a compensa diferențele de temperatură dintre celulele individuale.
Caseta de comandă a bateriei de înaltă tensiune este fie integrată în bateria de înaltă tensiune, fie este amplasată direct pe bateria
de înaltă tensiune. Bateria de înaltă tensiune este conectată la sistemul de înaltă tensiune prin intermediul casetei de comandă. În
cazul unui impact cu declanșarea dispozitivelor de pretensionare a centurilor de siguranță și/sau airbagurilor, caseta de comandă
deconectează imediat și automat sistemul de înaltă tensiune de la alimentarea cu tensiune (consultați „Descărcarea tensiunilor
reziduale” la pagina 25).

Sistemul de baterii inclusiv caseta de comandă pe baza exemplului Audi e-tron

Casetă de comandă a bateriei de înaltă
tensiune

Structura cadru a
carcasei bateriei

Capac carcasă
(aluminiu)
Cadru auxiliar
carcasă

Cadru baterie

Sisteme de răcire

Protecție
inferioară

Modul de celule cu
douăsprezece celule 60 Ah

Sistem de control al
managementului bateriei
(BMC)

r003_128

15

Unitatea de comandă pentru airbaguri este conectată cu dispozitivul de interblocare a bateriei de înaltă tensiune din caseta de comandă. În
cazul unei coliziuni grave, unitatea de comandă pentru airbaguri transmite semnale către comutatorul contactoarelor. Caseta de comandă
declanșează decuplarea bateriei de înaltă tensiune.
Dacă bateria de înaltă tensiune a fost decuplată de un impact, aceasta poate fi reactivată numai în atelier.

Caseta de comandă a bateriei de înaltă tensiune pe baza exemplului Audi e-tron

Conexiune 12 V
Unitate de comandă pentru propulsia electrică spate
2. Conexiune pentru motorul electric
spate (opțional)

Încărcător 1,
încălzire de înaltă tensiune 1,
convertor de tensiune
Încărcător 2
Încălzire de înaltă tensiune 2

Încărcare rapidă CC

Unitate de comandă pentru
propulsie electrică față

r003_130
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Baterie de înaltă tensiune cu răcire cu lichid pe baza exemplului Audi e-tron

Electronica de putere este conectată la circuitul de răcire de joasă temperatură de pe puntea față și puntea spate. Astfel se asigură o
răcire optimă a componentelor individuale din interiorul electronicii de putere.

Motor pentru propulsie electrică,
puntea față

Motor pentru propulsie electrică,
puntea spate

Unitate încălzire și aer condiționat

Răcitor și
condensator
Compresor de
climatizare electric
r003_130

Circuitul de agent frigorific
Circuitul de încălzire
Circuitul de răcire pentru bateria de înaltă
tensiune
Circuitul de răcire pentru propulsia electrică

Baterie de înaltă tensiune cu răcire cu aer pe baza exemplului Audi Q5 hybrid quattro

Conexiune de înaltă
tensiune
Sisteme de răcire
Conexiunea rețelei de
bord de 12 V

Conector de siguranță
Priză conector de siguranță

r003_131

Vaporizator

Ventilator baterie de înaltă
tensiune
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Cabluri și conectori de înaltă tensiune
Cablurile cu conectorii de înaltă tensiune asociați conectează bateria de înaltă tensiune cu celelalte componente de înaltă tensiune
din compartimentul motor, precum și componentele de înaltă tensiune unele cu altele. De exemplu:

•
•
•
•
•
•

Unitate de comandă pentru propulsie electrică (electronica de putere)
Motor electric
Compresor de climatizare
Încălzire de înaltă tensiune
Putere de ieșire
Transformator de tensiune

Cablurile de înaltă tensiune sunt instalate în afara habitaclului, resp. acestea se află sub autovehicul sau în compartimentul motor.
Toate cablurile de înaltă tensiune și conexiunile de înaltă tensiune cuplate au o izolație de culoare portocalie în zonele vizibile. Mai
mult, capace și tuburi suplimentare protejează cablurile de înaltă tensiune împotriva deteriorării. Spre deosebire de rețeaua de bord
de 12 V, sistemul de înaltă tensiune este izolat electric de șasiul autovehiculului.

Cablurile de înaltă tensiune cu răcire cu aer pe baza exemplului Audi Q7 etron

Transmisie automată

Bateria de înaltă tensiune

Motor 2.0 TFSI

Motor electric

Conexiune de încărcare

Electronică de putere

18

r003_132

Componente de înaltă tensiune
Unitate de comandă pentru propulsie electrică (electronica de putere)
Unitatea de comandă pentru propulsia electrică (electronica de putere) are rolul de a furniza motorului electric curentul trifazic
necesar. La autovehiculele electrice cu baterie (de ex. Audi e-tron), electronica de putere este atașată direct motorului electric și
conectată electric trifazic. În interiorul electronicii de putere, curentul continuu furnizat de bateria de înaltă tensiune este
transformat în curent trifazic.

Exemplu de electronică de putere în Audi e-tron

Capac

Electronică de comandă

Conexiune curent trifazic spre
bobinele statorului

Conexiune 12 V

Carcasă

Garnitură de etanșare
exterioară

r003_133

Conexiune tensiune CC a bateriei
de înaltă tensiune
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Motor electric
La autovehiculele hibrid (HEV), motorul electric este amplasat între motorul cu ardere internă și transmisie și furnizează propulsiei
putere suplimentară. Motorul electric înlocuiește demarorul convențional al motorului cu ardere internă, precum și generatorul
convențional (alternator) și servește încărcării bateriei de înaltă tensiune.
Starea de funcționare a motorului electric este controlată de unitatea de comandă a motorului și de sistemul electronicii de
putere, pentru gestionarea eficienței și puterii propulsiei.
Dacă, de exemplu, unitatea de comandă a motorului detectează că puterea motorului electric este suficientă pentru a propulsa
autovehiculul, motorul cu ardere internă este oprit.
În cazul autovehiculelor electrice cu baterie (BEV), întreaga propulsie și recuperare se realizează de către motorul electric.

Motor electric pe baza exemplului Audi Q7 e-tron

Ambreiaj decuplare

Rotor incl. magneți

Stator cu bobine

Suport stator și actuator ambreiaj

Placă de siguranță

r003_134
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Motor electric pe baza exemplului Audi e-tron

Racorduri pentru
lichidul de răcire
Conexiune trifazată
cu garnitură de etanșare
exterioară

Senzor pentru temperatura
lichidului de răcire
a propulsorului trifazic față
Rotor

Priză argintie cu
inelul de masă

Codor suport rotor

Manta răcire stator
Stator cu 2
perechi de poli

Senzor de
temperatură motor
față

Bușon de golire
service

Capac resolver

r003_135
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Compresor de înaltă tensiune pentru climatizare
Compresorul de climatizare electric este integrat în sistemul de înaltă tensiune. Un cablu de înaltă tensiune îl
conectează la sistemul de înaltă tensiune al propulsiei electrice.
Funcția compresorului de climatizare electric este atât de răcire a habitaclului, cât și, dacă este necesar, a bateriei de înaltă
tensiune, atunci când autovehiculul funcționează în regim electric sau staționează.
Prin climatizarea activă în staționare, sistemul de înaltă tensiune este activ și componentele de înaltă tensiune se află
sub tensiune.

Climatizarea de înaltă tensiune pe baza exemplului Audi e-tron
Conexiune cablu de înaltă tensiune

r003_137

Încălzire de înaltă tensiune

O altă unitate auxiliară din sistemul de înaltă tensiune este încălzirea de înaltă tensiune.
Funcția încălzirii de înaltă tensiune este atât de încălzire a habitaclului, cât și, dacă este necesar, a bateriei de înaltă tensiune,
atunci când autovehiculul funcționează în regim electric sau staționează.
Prin climatizarea activă în staționare, sistemul de înaltă tensiune este activ și componentele de înaltă tensiune se află
sub tensiune.

Încălzirea de înaltă tensiune cu răcire cu aer pe baza exemplului Audi etron

Conexiune 12 V
Conexiune cablu de înaltă tensiune

r003_138
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Încărcător pentru bateria de înaltă tensiune
Încărcătorul este instalat de obicei în față sau în spate, în apropierea prizei de încărcare. Autovehiculele electrice cu baterie
(BEV) pot avea mai multe încărcătoare și, prin urmare, mai multe prize de încărcare.
Curenții de încărcare sunt transferați în sistemul de înaltă tensiune prin inducție în bobine (izolație galvanică). Aceasta înseamnă
că nu există o conexiune conductoare între rețeaua CA și sistemul de înaltă tensiune din autovehicul.
Încărcător pentru bateria de înaltă pe baza
exemplului Audi e-tron

Modul de contactoare pentru bateria
de înaltă tensiune
Priză de încărcare

Conexiune 12 V

r003_140

Transformator de tensiune

Convertorul de tensiune transformă tensiunea CC a bateriei de înaltă tensiune în tensiunea CC de 12 V a sistemului electric al
autovehiculului. Transferul se realizează prin inducție în bobine (izolație galvanică). Aceasta înseamnă că nu există o conexiune
conductivă de la sistemul de înaltă tensiune la sistemul electric de 12 V al autovehiculului. Puterea convertorului de tensiune este de
până la 3 kW. Dacă autovehiculul staționează pentru o perioadă mai lungă de timp, bateria de 12 V este încărcată de bateria de înaltă
tensiune dacă aceasta din urmă este încărcată suficient.
Acest proces de încărcare începe automat. Sistemul de înaltă tensiune este activ și componentele de înaltă
tensiune sunt sub tensiune.
Conexiune casetă de
comandă

Convertor de tensiune pe baza
exemplului Audi e-tron

Conexiune 12 V

r003_139
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Conceptul de securitate la sistemele de înaltă tensiune
Componentele electrice din autovehicul, de exemplu electronica de putere, motorul electric, bateria de înaltă tensiune și unitățile
auxiliare, cum ar fi compresorul de climatizare electric, funcționează în plaje de tensiune de peste 60 V curent continuu. Acestea
sunt conectate la cabluri de înaltă tensiune, care sunt de culoare portocalie, deoarece nivelul tensiunii și potențialul de pericol este
mai mare comparativ cu tensiunea directă (CC) a autovehiculelor convenționale, care este de peste 12 sau, acolo unde este cazul,
48 V.
Toate cablurile cu tensiune CA peste 30 V pot fi de asemenea identificate după culoarea de avertizare portocalie.
Dacă apare un defect de izolare, de exemplu din cauza unei deteriorări exterioare, acesta este detectat de către sistem; gama de
reacții se extinde de la simpla afișare a unui defect de izolare la oprirea întregului sistem de înaltă tensiune.
În cazul manipulării inadecvate, tensiunea din sistemul de înaltă tensiune reprezintă un potențial pericol. Prin urmare, există
un concept complex de siguranță pentru autovehicul.
Următorul capitol explică principiile esențiale ale conceptului de siguranță.

În cazul manipulării inadecvate a componentelor și cablurilor de înaltă tensiune, există pericol de deces, din cauza
tensiunii înalte și a posibilei treceri a curentului prin corpul uman.
Într-o baterie de înaltă tensiune mai există tensiune chiar și după dezactivarea sistemului de înaltă tensiune.
Bateria de înaltă tensiune nu trebuie nici deteriorată, nici deschisă. Atingerea acesteia poate fi fatală!
Atunci când se lucrează cu sisteme de salvare hidraulice, la ridicarea, asigurarea, tractarea sau tragerea
autovehiculului, poziția componentelor și cablurilor de înaltă tensiune trebuie avută în vedere (consultați fișa
tehnică de salvare specifică autovehiculului).
Nu atingeți componentele de înaltă tensiune deteriorate și/sau cablurile de înaltă tensiune!
Nu se poate garanta faptul că toate măsurile de protecție independente vor funcționa după un accident.

Consumatori de înaltă
tensiune

Bateria de înaltă
tensiune

Separare galvanică
Sistemul de înaltă tensiune este separat galvanic de masa
autovehiculului. Aceasta înseamnă că nu există nici o conexiune
electrică directă între piesele active ale sistemului de înaltă tensiune
și caroseria mașinii.
Protecție fizică
Întregul sistem de înaltă tensiune este izolat de rețeaua de 12 V
și de caroserie și este proiectat pentru a oferi protecție
împotriva contactului fizic.

r001_044

Consumator de 12 V

Baterie de 12 V

Conector de înaltă
tensiune

Electronică de putere

Legătură echipotențială
Carcasele metalice ale tuturor componentelor de înaltă
tensiune sunt conectate conductor la caroserie. Astfel se
asigură faptul că nu pot apărea tensiuni de contact periculoase
pe carcasa metalică, chiar și în cazul unui defect.
Cablurile de înaltă tensiune
Toate cablurile de înaltă tensiune sunt prevăzute cu izolație de
culoare portocalie. Cămășuiala lor de culoare portocalie
transmite un semnal vizual clar. Mai mult, capace și tuburi
suplimentare protejează cablurile de înaltă tensiune împotriva
deteriorării.
r001_032

Compresor de
climatizare

Motor electric
Cablurile înaltă
tensiune
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Detectarea scurtcircuitelor
În cazul unui scurtcircuit sau supracurent, dispozitivul de protecție la supracurent (siguranță) este declanșat și întrerupe curgerea
curentului.
Descărcarea tensiunilor reziduale
În cazul unui accident cu activarea airbagurilor și/sau dispozitivelor de pretensionare a centurilor de siguranță sau după o
funcționare anormală neașteptată, circuitul de descărcare asigură faptul că sistemul de înaltă tensiune este scos de sub
tensiune după aproximativ 20 de secunde. Prin activarea punctului de decuplare de salvare, sistemul de înaltă tensiune este
de asemenea scos de sub tensiune după aprox. 20 de secunde (consultați „Dezactivați sistemul de înaltă tensiune” la pagina
33).
După oprire/dezactivare, sistemul de înaltă tensiune este scos de sub tensiune după aprox. 20 de secunde!
Monitorizarea izolației
Rezistența izolației sistemului de înaltă tensiune este testată periodic pentru monitorizarea izolației, resp. pentru a se monitoriza
dacă sistemul de înaltă tensiune este deconectat de la caroserie.
Anomaliile în funcționare sunt indicate șoferului printr-un mesaj de avertizare, prin aprinderea unei lămpi galbene în panoul
de bord și printr-un semnal acustic.
Deconectarea în cazul unui impact
Ambele borne ale bateriei sunt echipate cu relee de protecție (contactori) care sunt închise pentru ca sistemul de înaltă tensiune
să funcționeze. În cazul unui accident cu activarea airbagurilor sau dispozitivelor de pretensionare a centurilor de siguranță,
bateria de înaltă tensiune primește un semnal de impact pentru a deschide releele de protecție. Releele de protecție ale bateriei
de înaltă tensiune se deschid și sistemul de înaltă tensiune din afara bateriei se descarcă (consultați „Descărcarea tensiunilor
reziduale” la pagina 25). Conexiunile de înaltă tensiune ale bateriei de înaltă tensiune și toate componentele de înaltă tensiune
vor fi apoi scoase de sub tensiune. Dincolo de dezactivarea automată în caz de impact, fișele tehnice de salvare specifice
autovehiculelor pentru autovehiculele of mild hybrid (MHEV), hibride (HEV) și electrice cu baterie (BEV) conțin informații despre
modul de dezactivare a sistemului de înaltă tensiune și a autovehiculului în sine.

Bateria de înaltă tensiune
„PLUS” înaltă tensiune
Releu de protecție

„MINUS” înaltă tensiune
Releu de protecție

Semnalul de impact
Sistem de management baterie

Unitate de comandă
airbaguri
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Etichetele de avertizare
Toate componentele de înaltă tensiune (cu excepția cablurilor de înaltă tensiune) sunt marcate cu etichete de avertizare
explicite.
Tipurile de bază de etichete de avertizare sunt prezentate mai jos.
• Etichetele de avertizare cu inscripția „Pericol” marchează direct componentele de înaltă tensiune.

r003_141

Cerință: Respectați manualul de utilizare
conform DIN 4844-2 (BGV A8)

Avertizare privind tensiunea
electrică periculoasă conform DIN
4844-2 (BGV A8)

Avertizare: Nu atingeți piesele
aflate sub tensiune

• Etichetă de avertizare galbenă cu semnul de avertizare privind
tensiune electrică

r003_142

Avertizare privind tensiunea
electrică periculoasă conform DIN
4844-2 (BGV A8)

Avertizare privind un punct
periculos conform DIN 4844-2
(BGV A8)

Avertizare:
Nu atingeți piesele aflate sub
tensiune

r003_143

Avertizare privind tensiunea
electrică periculoasă conform DIN
4844-2 (BGV A8)
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Cerință:
Respectați manualul de utilizare conform
DIN 4844-2 (BGV A8)

• Bateria de înaltă tensiune este identificată printr-o etichetă mai mare, cu note de avertizare
corespunzătoare.

r001_023

Avertizare privind tensiunea
electrică periculoasă

Avertizare privind
substanțe corozive

Utilizați protecție
pentru ochi
instrucțiuni suplimentare disponibile în
manualul de utilizare

Avertizare privind substanțe
explozive

Nu lăsați bateriile la
îndemâna copiilor

Focul, lumina deschisă sau
fumatul interzise

Respectați indicațiile de pe
baterie, din instrucțiunile de
utilizare și din manualul de
utilizare al autovehiculului
r001_023

Nu deschideți bateria de
înaltă tensiune

A se proteja
împotriva
umidității

Lucrări de mentenanță
numai de către personal
calificat
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Note pentru operațiunile de salvare
Manipularea autovehiculelor mild hybrid (MHEV), autovehiculelor hibrid (HEV) și autovehiculelor electrice cu baterie (BEV)
implicate în accidente diferă într-o anumită măsură de manipularea autovehiculelor pe benzină sau motorină, de ex. tensiuni
înalte, bateria litiu-ion.
Cunoștințele cu privire la aceste diferențe pot fi importante pentru operațiunile de salvare după accidente auto.

Pregătirea de funcționare
Pregătirea de funcționare poate fi dificil de determinat după sunetele de funcționare, deoarece motorul electric este
silențios.
Acul indicator al indicatorului de putere arată încărcarea actuală a propulsiei; acesta este amplasat de obicei în partea stângă a
panoului de bord. Propulsia este activă dacă indicatorul de putere din panoul de bord afișează READY (de obicei, poziția orei 9). O
propulsie inactivă poate fi recunoscută după indicatorul de putere de pe panoul de bord care afișează „OFF” (pentru modelele
Audi mai vechi, „poziția orei 6”, pentru modelele Audi mai noi, poziția „8 și jumătate”; consultați afișajul indicatorului de putere
din imaginile exemplificative).
Atâta timp cât afișajul indicatorului de putere nu indică „OFF”, se poate aștepta ca motorul electric sau un motor cu ardere
internă cu pornire automată să funcționeze.
Secțiunea Asistență tehnică (consultați „Asistență tehnică” la pagina 29) descrie procesul de imobilizare și dezactivare a
autovehiculelor hibrid și electrice.

Exemplu: modele Audi mai vechi

Propulsie pornită,
„READY”
(autovehicul pregătit de
deplasare)

r003_184

Propulsie oprită,
„OFF”
(autovehiculul nu este pregătit
de deplasare)

r003_181

Exemplu: modele Audi mai noi

Propulsie pornită,
„READY”
(autovehicul pregătit de
deplasare)

r003_183
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Propulsie oprită,
„OFF”
(autovehiculul nu este pregătit
de deplasare)

r003_180

Asistență tehnică
Dat fiind conceptul de securitate la sistemele de înaltă tensiune (consultați pagina 24), potențialele riscuri de la componentele de
înaltă tensiune sunt reduse. Însă, riscuri reziduale mai există în continuare în cazul accidentelor grave (de ex. cu baterie deteriorată).
Consultați capitolul „Informații generale referitoare la siguranța bateriilor litiu-ion” de la pagina 41.
În cazul unui accident cu activarea dispozitivelor de pretensionare a centurilor de siguranță și/sau airbagurilor, releele de protecție
ale bateriei sunt deschise, astfel încât conexiunile de înaltă tensiune ale sistemului bateriei să fie scoase de sub tensiune
(consultați „Deconectarea în cazul unui impact” la pagina 25). Circuitele de descărcare din alte componente de înaltă tensiune
asigură faptul că acestea sunt scoase de sub tensiune după aproximativ 20 de secunde (consultați „Descărcarea tensiunilor
reziduale” pagina 25).
După oprire/dezactivare, sistemul de înaltă tensiune este scos de sub tensiune după aprox. 20 de secunde!
Procedurile serviciilor de salvare sunt reglementate în general de legislația aferentă, regulamente sau ghiduri.
În plus, informații suplimentare sunt puse la dispoziție de către organismele sau asociațiile specializate relevante (a se vedea de
ex. Informarea DGUV 205-022: Operațiuni de salvare și stingere a incendiilor la autoturisme cu sisteme de propulsie alternative).
Capitolele următoare evidențiază în general aspecte care ar putea fi semnificative în timpul asistenței tehnice după accidente în
care sunt implicate autovehicule cu propulsie hibridă sau electrică.
Informații suplimentare pot fi găsite în Întrebările frecvente „Asistență la accidente și recuperare pentru autovehicule cu
sisteme de înaltă tensiune” emis de către VDA.

Fișe tehnice de salvare
În fișele tehnice de salvare sunt descrise caracteristici specifice autovehiculelor.
Fișele tehnice de salvare pentru autovehiculele cu sistemele de propulsie alternative pot conține informații suplimentare cu
privire la manipularea autovehiculului. Procedura pentru dezactivarea acestor autovehicule poate fi găsită în fișele tehnice de
salvare.
Pe lângă indicațiile incluse în mod normal în fișele tehnice de salvare ale autovehiculelor cu propulsie convențională, fișele
tehnice de salvare pentru autovehicule hibrid și electrice indică poziția bateriei de înaltă tensiune, cablurile dintre baterie și
compartimentul motor, componentele de înaltă tensiune și dispozitivele pentru dezactivarea sistemului de înaltă tensiune.
Pe lângă vederea schematică de sus și din lateral (de pe prima pagină), fișele tehnice de salvare mai pot include și alte pagini cu
următoarele secțiuni:
•
•
•
•
•

Imobilizarea autovehiculului
Decuplați contactul
Dezactivarea sistemului de înaltă tensiune
Deconectarea bateriei/bateriilor de 12 V și 48 V
Deconectarea cablurilor de încărcare

Simbolurile utilizate în fișele tehnice de salvare valabile în special pentru autovehiculele hibrid (HEV) și autovehiculele electrice cu baterie
(BEV) sunt:
Simbol

Denumire

Simbol

Denumire

Bateria de înaltă tensiune

Cabluri și componente de înaltă tensiune

Punct de deconectare înaltă tensiune pentru
salvare

Panou de siguranțe cu siguranță pentru
dezactivare înaltă tensiune

Exemplul de pe pagina următoare prezintă structura generală a fișelor tehnice de salvare.
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Exemplu de fișă tehnică de salvare
Filele 1–4 ale fișelor tehnice de salvare pentru Audi e-tron (ediția 07/2019)

Fila 1

Fila 2

r003_175

Fila 3

r003_176

Fila 4

r003_174

r003_177

Fișele tehnice de salvare pentru autovehiculele Audi pot fi descărcate de pe pagina web Audi, la adresa:
http://www.audi.de/rettungsleitfaden
Pagina web a Asociației Germane a Industriei Auto e. V. (VDA) pune la dispoziție o sinteză a surselor pentru fișe tehnice de salvare de la
toți producătorii de automobile:
https://www.vda.de/en/topics/safety-and-standards/rescue/rescue-data-sheets.html
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Imobilizarea autovehiculului
În funcție de situație, autovehiculul trebuie stabilizat prin mijloacele adecvate (chingi, pene etc.).
Frâna de parcare electronică este amplasată de obicei lângă sau în spatele manetei schimbătorului/selectorului și se activează
prin tragere ușoară în sus.

Frână de parcare electromecanică

r003_151

Pentru autovehiculele cu transmisie automată, transmisia trebuie trecută în poziția „P” (parcare) utilizând maneta
schimbătorului de viteze.

r001_038

Trecerea manetei schimbătorului de viteze în poziția „P”

Setare transmisie P

r003_150
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Decuplați contactul
Sistemul de aprindere al autovehiculelor cu butuc de contact poate fi decuplat prin rotirea cheii de contact înspre „poziția
0” în direcția pasagerului.

r001_045

Autovehicul cu butuc de contact

Autovehiculele cu cheie tip confort nu au un butuc de contact convențional. Șoferul trebuie numai să aibă cheia autovehiculului
asupra sa. Butonul „START STOP MOTOR“ cuplează sau decuplează contactul și pornește sau oprește motorul.
Când contactul este cuplat, butonul „START STOP MOTOR” trebuie apăsat o dată pentru decuplarea contactului.

r003_152

Cheie „START STOP MOTOR”

Motorul electric este silențios. Afișajul stâng al panoului de bord (indicator de putere) oferă feedback cu privire la propulsia
electrică - dacă aceasta este pregătită de funcționare „READY” sau oprită „OFF” (consultați „Note pentru operațiunile de
salvare“ la pagina 28).

Autovehicul pregătit de deplasare
„READY”

r003_183

Autovehiculul nu este pregătit de
deplasare „OFF”

r003_180

Înainte de a apăsa butonul „START STOP MOTOR” asigurați-vă că pedala de ambreiaj (transmisie manuală) sau pedala de
frână (transmisie automată) nu este apăsată. În caz contrar, motorul va porni!

r001_102
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Dezactivarea sistemului de înaltă tensiune
Sistemul de înaltă tensiune al autovehiculelor Audi este dezactivat automat la activarea dispozitivelor de pretensionare a
centurilor de siguranță și/sau airbagurilor.
Dincolo de acest aspect, fișele tehnice de salvare pentru autovehicule hibrid și electrice descriu în multe cazuri un mod separat
de dezactivare a sistemului de înaltă tensiune.
Autovehiculele hibrid (HEV) și autovehiculele electrice cu baterie (BEV) au de obicei un convertor direct de curent (CC/CC) acolo
unde sistemul de 12 V poate fi susținut sau alimentat de către sistemul de înaltă tensiune. Simpla decuplare a contactului și
deconectare a bateriei/bateriilor de 12 V nu este suficientă pentru ca autovehiculele de înaltă tensiune să dezactiveze în mod
sigur sistemele de înaltă tensiune și de 12 V. În acest caz, sistemul de înaltă tensiune al unui astfel de autovehicul poate fi
decuplat printr-una dintre posibilitățile suplimentare de dezactivare a înaltei tensiuni (puncte de deconectare pentru salvare).

Punct de deconectare pentru salvare pentru sistemul de înaltă tensiune
12 V / LV (Low Voltage - joasă tensiune) Deconectare de service
Deconectarea de service de joasă tensiune servește ca punct de deconectare pentru salvare pentru sistemul de înaltă tensiune
din autovehiculele plug-in (PHEV) și autovehiculele electrice cu baterie (BEV). Mufa are o carcasă verde și o clemă pentru
deblocare. O etichetă galbenă pe cablul mufei indică în mod clar faptul că acesta este un punct de deconectare pentru salvare.
Mufa este marcată cu simbolul „punct de deconectare înaltă tensiune pentru salvare” în fișa tehnică de salvare.

Simbol „Punct de deconectare înaltă tensiune pentru
salvare“ în fișa tehnică de salvare

Clemă

Mufă de deconectare pentru salvare pentru sistemul
de înaltă tensiune

Etichetă la mufa de deconectare de salvare pentru explicarea
acționării deconectării înaltei tensiuni.

r001_047

r001_052
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Procedură pentru dezactivarea sistemului de înaltă tensiune prin intermediul unui punct de deconectare de
salvare

1. Localizarea punctului de deconectare de salvare: consultați fișele tehnice de salvare
Exemplu: amplasare în compartimentul motor

r001_050

2. Trageți clema roșie a punctului de deconectare de salvare.

r001_089

3. Mențineți clema roșie apăsată în timp ce trageți de mufa neagră până când aceasta se
blochează.

r001_090
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Panou de siguranțe (punct suplimentar de deconectare de salvare pentru sistemul de înaltă tensiune)
Pentru a oferi o posibilitate suplimentară de dezactivare a sistemului de înaltă tensiune, autovehiculele hibrid mai recente
(HEV) și autovehiculele electrice cu baterie (BEV) au o siguranță în panoul de siguranțe.

r001_053

Panou de siguranțe cu o siguranță pentru dezactivarea sistemului de înaltă tensiune.

Siguranță „Panou de siguranțe cu siguranță pentru
dezactivare înaltă tensiune” în fișa tehnică de
salvare

Siguranța poate fi identificată după eticheta galbenă. Aceasta poate fi pur și simplu scoasă pentru a dezactiva sistemul de înaltă
tensiune. Panoul de siguranțe prevăzut cu această siguranță este identificat în fișa tehnică de salvare printr-un simbol de
siguranță de culoare portocalie „Panou de siguranțe cu siguranță pentru dezactivarea sistemului de înaltă tensiune”. În plus, în
acest caz, fișa tehnică de salvare include adesea informații suplimentare despre locația exactă și accesul la panoul de siguranțe.

r003_153

Etichetă pe siguranța pentru dezactivarea sistemului de înaltă tensiune
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Procedură pentru dezactivarea sistemului de înaltă tensiune prin scoaterea siguranței (exemplu: Audi e-tron).

1. Îndepărtați podeaua de încărcare din portbagaj

r003_155

2. Scoateți capacul panoului de siguranțe

r003_156

3. Localizați siguranța și scoateți-o

r003_157

Pentru localizarea panoului de siguranțe, utilizați fișele tehnice de
salvare!
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Mufă de service de deconectare înaltă tensiune pentru Q5 hibrid, A6 hibrid, A8 hibrid
Autovehiculele hibrid (HEV) Q5 hibrid, A6 hibrid, A8 hibrid au o mufă de service de deconectare înaltă tensiune diferită. Această
mufă de service de deconectare este amplasată în centrul podelei portbagajului, sub o clapetă care trebuie deschisă. Capacul
portocaliu de protecție de dedesubt trebuie îndepărtat. Locația exactă poate fi găsită în fișele tehnice de salvare.
Imaginile prezintă funcționarea directă a acestei mufe de service pentru deconectare înaltă tensiune.
Mai întâi, maneta se trage înspre spate, apoi se rotește în sus și se trage afară.

2. Rotiți maneta în sus și trageți-o mufa afară înspre sus

1. Trageți maneta înspre spate.

r001_083

r001_084

Deconectarea bateriei/bateriilor de 12 V
Pentru a deconecta complet un autovehicul de înaltă tensiune de la alimentarea cu tensiune, bateria plumb-acid de 12 V
trebuie deconectată după dezactivarea înaltei tensiuni.
Poziția bateriei/bateriilor de 12 V poate fi regăsită în fișa tehnică de salvare.
Dacă bateria trebuie deconectată complet, borna de masă/minus trebuie deconectată, deoarece în caz contrar există riscul de
scurtcircuite. Borna minus trebuie protejată împotriva contactului repetat (izolare, legare, îndoire în direcție opusă...). Dacă
bateria este deconectată, trebuie verificat dacă autovehiculul este efectiv scos de sub tensiune. Stingerea luminilor de avarie
sau a iluminării interioare poate servi drept semn. Pentru a deconecta complet un autovehicul de înaltă tensiune de la
alimentarea cu tensiune, bateria de 12 V cu plumb trebuie deconectată după dezactivarea înaltei tensiuni.
Dacă este necesară deconectarea bateriei, aceasta trebuie deconectată chiar dacă este instalat un element de
deconectare baterie.

Deconectarea bateriei

r001_099
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Deconectarea bateriei în autovehiculele mild hybrid (MHEV, 12 V/48 V)
Pentru autovehiculele cu alimentare cu tensiune de 48 V, sistemul electric de 48 V al autovehiculului este dezactivat automat în cazul
accidentelor care implică activarea dispozitivelor de pretensionare a centurilor de siguranță și/sau airbagurilor. Bateria litiu-ion a unui
autovehicul MHEV de 12 V este de asemenea activată automat în cazul accidentelor care implică activarea dispozitivelor de tensionare a
centurilor de siguranță și/sau airbagurilor.
În toate celelalte cazuri, bateria litiu-ion (12 V sau 48 V) trebuie deconectată, pe lângă bateria plumb-acid de 12 V, pentru dezactivarea
alimentării cu tensiune la bord:
Decuplați contactul înainte de a deconecta bateriile!
Pentru a reduce pericolul unui arc electric, se recomandă următoarea procedură:
După localizarea bateriilor (consultați fișa tehnică de salvare), primul pas este deconectarea bornei minus a bateriei de 12 V cu plumb.
În pasul al doilea, trebuie deconectată bateria litiu-ion. În acest sens, se recomandă decuplarea mufei de comunicare înainte de
deconectarea bornei minus.
Pentru bateria litiu-ion de 48 V, există riscul rezidual de formare a unui arc atunci când se deconectează borna minus.

Procedură pentru deconectarea bateriei de 12 V și 48 V pe baza exemplului Audi A4

1. Îndepărtați podeaua de încărcare din portbagaj

2. Localizarea bateriilor

r003_158
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Baterie plumb-acid de 12 V
Baterie litiu-ion de 48 V

3. Slăbiți îmbinarea filetată a bornei negative a
bateriei plumb-acid de 12 V

4. Deconectați conectorul de comunicare al bateriei litiu-ion de 48 V

r003_160

r003_161

5. Slăbiți îmbinarea filetată a bornei minus a bateriei litiu-ion de 48 V

Pentru localizarea bateriilor, utilizați fișele tehnice de salvare!
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Anularea procesului de încărcare
Dacă un autovehicul conectat la o stație de încărcare este implicat într-un accident, întreruperea procesului de încărcare nu poate
fi asigurată.
Se recomandă asigurarea întreruperii procesului de încărcare prin scoaterea conectorului din stația de încărcare. Pentru a detașa
cablul de încărcare de autovehicul sunt necesare următoarele etape de lucru.

Exemplu: Audi e-tron
1. Descuierea autovehiculului (de ex. prin intermediul cheii
radio)

2. Apăsați butonul de pe priza de încărcare și deconectați cablul
de încărcare de la autovehicul
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Deblocare de urgență procedură de încărcare
Modelele Audi noi dispun de asemenea de o deblocare de urgență a mufei de încărcare. Respectiva procedură
este descrisă în fișele tehnice de salvare.
Procedură pentru deblocare de urgență mufă de încărcare pe baza exemplului Audi e-tron
• Deschideți clapeta față
• Deschideți capacul 1 din compartimentul motor pe partea relevantă pentru încărcare
• Îndepărtați bucla galbenă 2 din suport și trageți cu grijă
• Deconectați mufa de încărcare

r003_164

Încuierea și descuierea autovehiculului
Modelele Audi actuale dispun de diverse tehnologii pentru încuierea și descuierea autovehiculului.
• Descuiere cu cheie radio prin apăsarea unui buton pe simbolul corespunzător al cheii radio.
• Cheie tip confort: Descuiere prin atingerea senzorului de pe mânerul ușii; pentru aceasta, cheia tip confort trebuie să se
afle la nu mai mult de aprox. 1,5 m distanță de mânerul ușii.
• Cheie Connect: Telefonul mobil al proprietarului autovehiculului; pentru descuiere, telefonul mobil trebuie ținut
central pe mânerul ușii de la ușa șoferului.
• Cheie card Connect: Telecomandă sub forma unui card de credit. Pentru descuiere, telecomanda trebuie ținută
central pe mânerul ușii de la ușa șoferului.
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Incendiu în autovehicul
În cazul unui incendiu în autovehicul, trebuie făcută o diferență între:
Incendiu în autovehicul fără incendiu al bateriei de înaltă tensiune:
Identic cu un autoturism normal, toți agenții comuni și cunoscuți de stingere cum ar fi apa, spuma, CO2 sau
pulbere se pot utiliza în cazul „normal” al unui incendiu la un autovehicul hibrid sau electric cu baterie (HEV sau
BEV, în cazul în care bateria de înaltă tensiune nu arde), în funcție de cerințe și/sau disponibilitate.
Evitați pătrunderea apei în bateria de înaltă tensiune!
Incendiu în autovehicul cu incendiu al bateriei de înaltă tensiune:
În cazul unei baterii de înaltă tensiune care arde, aceasta trebuie stinsă pe cât posibil prin pulverizare cu apă și
apoi răcită. Asigurați-vă că se utilizează suficient de multă apă. Pe cât posibil, apa ar trebui să pătrundă în bateria
de înaltă tensiune.
Aveți grijă să utilizați echipament individual de protecție adecvat (de ex. aparat respirator cu aer comprimat,
îmbrăcăminte de pompieri, cameră cu imagini termice etc.).

Nu
Autovehiculul electric
arde?

Folosiți fișele tehnice de salvare pentru a imobiliza
autovehiculul, a dezactiva sistemul de înaltă
tensiune și a deconecta bateria plumb-acid de 12
V.

Da

Nu
Stingeți în mod convențional (de exemplu: spumă).
Evitați pătrunderea apei în baterie!

Bateria de înaltă
tensiune este afectată
de foc?

Da

Stingeți cu apă suficientă și
răciți; pe cât posibil, apa ar
trebui să pătrundă în bateria
de înaltă tensiune!
r003_182

Salvarea din apă
Un autovehicul hibrid (HEV) sau un autovehicul electric cu baterie (BEV) scufundat în apă nu prezintă de obicei un
pericol electric (electrocutare).
După recuperarea autovehiculului din apă, serviciile de salvare ar trebui să scurgă apa din interior. Ulterior se pot
efectua lucrări la autovehicul, ținându-se cont de notele menționate cu privire la operațiunile de salvare.
Apa pătrunsă în bateria litiu-ion poate cauza reacții. În acest caz, respectați informațiile generale privind siguranța
ale bateriei litiu-ion.

40

Informații generale referitoare la siguranță cu privire la
bateriile litiu-ion
O baterie litiu-ion poate reacționa fie imediat, fie cu întârziere, la deteriorări grave (de ex. carcasă strivită, spartă sau crăpată) sau
la expunerea la apă sau foc. Prin urmare, fiți atenți la orice semne (de ex. fum, încălzire, zgomot, scântei etc.) atunci când lucrați la
un autovehicul cu o baterie litiu-ion care a fost deteriorată într-un accident.
Dacă bateria litiu-ion reacționează, trebuie luate măsuri de protecție și contra-măsuri (consultați „Incendiu în autovehicul” la
pagina 40). După o reacție, bateria litiu-ion trebuie răcită cu apă până când a ajuns aproximativ la temperatura ambiantă. Se
recomandă utilizarea unei camere cu imagini termice sau a unui termometru IR.
Înainte de a transporta autovehiculul (de ex. prin intermediul unei companii de tractare), starea bateriei litiu-ion trebuie
verificată din nou. Încărcarea și transportul autovehiculul sunt permise numai dacă reacția a încetat până la nivelul la care se
poate presupune că nu se mai așteaptă o altă reacție pe traseul de transport.
Trebuie ales cel mai scurt și mai sigur traseu. Trecerile prin tuneluri trebuie evitate.
În unele cazuri, însoțirea autovehiculului de tractare de către un autovehicul de stingere a incendiilor poate fi adecvată.
Autovehiculul implicat în accident trebuie parcat într-un loc adecvat în exterior, deoarece bateria litiu-ion are în continuare
potențialul teoretic de a reacționa. Locul de parcare trebuie marcat corespunzător (semnalizare/delimitare). Trebuie păstrată o
distanță de cel puțin cinci metri față de alte autovehicule, clădiri sau obiecte combustibile.
Persoanele responsabile de la compania de tractare, ateliere și, dacă este cazul, companiile de eliminare, trebuie informate cu
privire la caracteristicile și riscurile speciale ale autovehiculului!
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Baterie litiu-ion deconectată de la autovehicul
Dacă sistemul de stocare a energiei de înaltă tensiune și/sau părți ale acestuia sunt deconectate de la autovehicul în cazul unui
accident, sistemul de stocare a energiei de înaltă tensiune prezintă pericol electric, chimic, mecanic și termic. Într-un astfel de
caz trebuie ținut cont de următoarele aspecte:
Dacă sistemele de stocare a energiei de înaltă tensiune, componente de înaltă tensiune sau cabluri de înaltă tensiune sunt
deteriorate (de ex. componente deschise sau cabluri rupte), contactul cu aceste piese deteriorate trebuie evitat!
În timpul lucrărilor inevitabile în aceste zone, componentele sau sistemele de stocare a energiei de înaltă tensiune trebuie
acoperite cu izolație electrică.
În acest sens, se recomandă utilizarea unei acoperitoare flexibile, izolatoare electric (folie de plastic nedeteriorată sau un alt
strat de acoperire izolator electric adecvat, de ex. conform IEC 61112).
Chiar și atunci când sistemul de stocare a energiei de înaltă tensiune a fost deconectat de la autovehicul, anumite părți ale
întregului sistem de stocare a energiei pot rămâne în sau pe autovehicul.
Componentele detașate ale sistemelor de stocare a energiei de înaltă tensiune trebuie ridicate de la sol numai cu
echipament izolator electric!
Electroliții care se scurg din sistemele de stocare a energiei de înaltă tensiune sunt de obicei iritanți, inflamabili și potențial
caustici. Lichidele scurse din sistemele de stocare a energiei de înaltă tensiune sunt de obicei lichide de răcire. În celulele
individuale există numai cantități mici (mililitri) de electroliți.
Mănuși uscate din piele, precum și echipament operativ uscat furnizează protecție de bază împotriva tensiunii electrice. O
mănușă interioară din nitril oferă protecție suplimentară împotriva tensiunii electrice și substanțelor chimice. Pentru protecție
facială, viziera căștii trebuie coborâtă permanent în timpul lucrului.
Pentru transportul unui sistem de stocare a energiei de înaltă tensiune deconectat de la autovehicul sau al componentelor
acestuia se recomandă un container metalic de mari dimensiuni.
Starea sistemului de stocare a energiei de înaltă tensiune trebuie observată (de ex. fum, zgomot, scântei, încălzire) și inundarea
containerului metalic trebuie pregătită.
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Propulsie pe gaz natural (g-tron)

g-tron
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Identificare autovehicul – autovehicule alimentate cu gaz natural
În majoritatea cazurilor, exteriorul autovehiculelor alimentate cu gaz natural nu diferă față de modelele propulsate
convențional. O denumire de tip în partea din spate a autovehiculului sau pe apărătoarea roții poate indica un
autovehicul alimentat cu gaz natural. Audi utilizează inscripția „g-tron” pentru autovehiculele alimentate cu gaz natural.
Dacă autovehiculul nu are o denumire de tip, alte caracteristici pot indica de asemenea un autovehicul alimentat cu gaz natural.
Pentru Audi „g-tron”, de exemplu, acestea sunt:
• Bușon pentru gaz natural al rezervorului
• Indicator de combustibil în panoul de bord
• Identificare sau inscripție pe panoul de bord
Inexistența acestor semne nu reprezintă însă o indicație clară a faptului că autovehiculul nu are un sistem de alimentare cu gaz
natural.
Uneori, inscripționarea poate fi deselectată în timpul configurării autovehiculului, fiind de asemenea posibilă
îndepărtarea lor de către proprietarii autovehiculelor.

Caracteristici distinctive – autovehicule alimentate cu
gaz natural

r001_029
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Bușon pentru gaz natural al rezervorului
Denumire de tip „g-tron” în partea din spate a
autovehiculului

r001_070

Indicator de combustibil și inscripție în panoul de bord
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Clapetă a rezervorului de
combustibil cu bușon
suplimentar pentru gaz
natural

r001_049

Inscripție pe capacul design din compartimentul motor

Aspecte tehnice fundamentale
Introducere
Motorul cu ardere internă al autovehiculelor Audi alimentate cu gaz natural poate funcționa cu gaz natural sau cu benzină.
Propulsia principală utilizează gaz natural, rezervorul de benzină fiind o rezervă.
Manipularea autovehiculelor alimentate cu gaz natural nu este în general mai periculoasă decât manipularea autovehiculelor
pe benzină sau motorină; însă, diferă în anumite aspecte. Cunoștințele cu privire la aceste diferențe pot fi importante pentru
operațiunile de salvare după accidente auto.

Gazul natural (GNC – gaz natural comprimat) nu trebuie confundat cu gazul lichefiat (GPL – gaz petrolier lichefiat). Gazul
lichefiat și instalațiile de gaz lichefiat diferă fundamental de gazul natural și instalațiile de gaz natural

Audi A5 Sportback g-tron ca exemplu de autovehicul alimentat cu gaz
natural
Rezervor de gaz
natural

Motor cu ardere internă
pentru gaz natural și
benzină

Rezervoare de gaz
natural

Rezervor de
benzină

r003_166
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Gazul natural ca mediu

Proprietățile fizice ale gazului natural
• Gazul natural este un gaz incolor inflamabil (clasa de incendiu C), inodor în starea sa inițială.
• Pentru utilizarea în autovehicul, este odorizat, resp. un agent de odorizare este adăugat gazului. Prin urmare, o scurgere de
gaz natural poate fi detectată înainte de atingerea limitei inferioare de explozie.
• Gazul natural este mai ușor decât aerul (raportul de densitate gaz natural/aer aprox. 0,6) și, prin urmare, este extrem de
volatil în aer liber!
• Intervalul de explozie este între 4 volum % și 17 volum %
• Temperatura de aprindere aprox. 640 °C

Audi A3 Sportback g-tron – prezentare generală a componentelor pentru
gaz natural

Ștuț de alimentare cu combustibil
pentru benzină

Ștuț de alimentare cu gaz

Regulator electronic presiune gaz

Rampă gaz natural
(rampă distribuție gaz)
Conductă gaz
natural
Conducte de
combustibil
(benzină)

Rezervoare de gaz
natural

Rezervor de
benzină
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Tehnologia cu gaz natural – „g-tron”
Prezentare schematică a instalației de gaz natural
O instalație de gaz natural este alcătuită dintr-o parte de presiune ridicată și o parte de joasă presiune. În intervalul de
presiune ridicată, presiunea sistemului la 15 °C poate fi de până la 200 bar. Intervalul de joasă presiune poate fi de până la 12
bar.
Ștuțul de alimentare cu gaz și rezervoarele de gaz natural cu supapele închizătoare ale rezervorului sunt amplasate în partea
din spate a autovehiculului. Tuburile de gaz sunt instalate pe protecția pentru podea a autovehiculului și merg înspre
regulatorul electronic de presiune a gazului din compartimentul motor.
De la regulatorul electronic de presiune a gazului, gazul natural este transferat către rampa de gaz natural, de unde este
injectat în motor prin intermediul injectoarelor.

Rampă gaz natural (rampă
distribuție gaz)

Injector gaz

Regulator electronic
presiune gaz

Parte joasă presiune

Gaz natural

Supapă de
reținere

Unitate de distribuție

Parte presiune
ridicată

Rezervoare de
gaz natural

r001_033

Supapă închidere
rezervor

Ștuț de alimentare cu gaz
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Rezervoare de gaz natural
Rezervoarele de gaz natural ale modelelor Audi g-tron sunt instalate în
partea din spate, pe protecția pentru podea a autovehiculului. Noile
modele Audi A3 g-tron, A4 g-tron și A5 g-tron au un rezervor
suplimentar de gaz natural în zona punții spate și rezervoarelor de
combustibil. Modelele A4 g-tron și A5 g-tron au un al patrulea rezervor
de gaz natural amplasat în partea din spate, deasupra cadrului auxiliar
al punții spate. Acestea sunt fixate cu benzi de tensionare de un suport
înșurubat pe caroseria mașinii.

Al patrulea rezervor de gaz
natural

În timpul umplerii și golirii, însă și din cauza variațiilor de temperatură,
diametrul rezervoarelor de gaz natural se poate modifica cu maximum
2 mm. Un strat de protecție este amplasat între suport, benzile de
tensionare și rezervoarele de gaz natural, pentru a evita deteriorarea
cauzată de dilatație și contractare.

r003_178

Bandă de tensionare cu strat
de protecție

Rezervoare de gaz natural

Structură
Rezervoarele de gaz natural sunt realizate din materiale plastice combinate stratificate.
Structura straturilor:
► Interior – strat de poliamidă etanș la gaz
► Intermediar – strat de plastic ranforsat cu fibră de carbon (CFRP)
► Strat exterior – plastic ranforsat cu fibră de sticlă (GRP)
► (strat GRP servește în special pentru robustețe și protecție împotriva deteriorării) Servește de asemenea pentru a face
deteriorările vizibile. Plasticul ranforsat cu fibră de sticlă suferă o așa-numită albire de stres (fisuri decolorate alburii) în
sarcini inacceptabil de mari.
Liantul pentru fibrele utilizate este rășină epoxidică ultra-rezistentă.

r001_073

Strat interior – poliamidă etanșă la gaz

Strat mediu – plastic ranforsat cu fibră de carbon (CFRP)

Strat exterior – plastic ranforsat cu fibră de sticlă (GRP)

Unitate de distribuție cu supapă de reținere

Supapă închidere rezervor
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Instalații de siguranță
Instalația de gaz natural este construită într-un mod protejat împotriva deteriorării. Rezervoarele de gaz sunt stabile și
termorezistente.
Conductele de presiune ridicată sunt instalate în afara habitaclului. Componentele pentru gaz natural sunt echipate cu
diferite dispozitive de siguranță. În general, autovehiculele alimentate cu gaz natural au același grad de siguranță cu
autovehiculele propulsate convențional.

Supapă cilindru
Pe lângă supapele de închidere a rezervoarelor, supapele cilindrilor au o siguranță termică integrată, un limitator de flux, precum
și o supapă de închidere manuală.
Dacă este necesară închiderea rezervoarelor de gaz pentru operațiunile de salvare, fiecare rezervor trebuie închis separat.
Supapa de închidere manuală poate fi închisă cu o cheie fixă sau o cheie inelară nr. 5, de la pătrat, prin rotire în sens antiorar,
până la atingerea opritorului.

Conexiune rezervor de gaz
(cu limitator de flux)
Supapă de închidere manuală
(robinet de închidere
manual)

Supapă închidere
rezervor

r001_027

Siguranța
termică

Conexiune pentru conducta de gaz spre
motor
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Supapă închidere rezervor
Supapa de închidere rezervor este o supapă electromagnetică care se deschide de către unitatea de comandă a motorului în
timpul funcționării pe gaz natural. Supapa se închide automat atunci când motorul este oprit, în timpul funcționării pe benzină,
în cazul unei pierderi a alimentării cu tensiune, precum și în cazul unui impact cu activarea airbagului sau a dispozitivului de
pretensionare a centurii de siguranță.

Supapă închidere rezervor
(electromagnetică)

r001_074

Limitator de flux
În cazul unei posibile deteriorări a conductelor sau a regulatorului de presiune a gazului, limitatorul de flux reduce
un debit necontrolat de gaz. Limitatorul de flux reduce scurgerea la un maxim de 0,05 Nm³/min la 100 bar, resp. mai
rămâne o mică scurgere reziduală. Debitul de gaz poate fi închis complet de la supapele cilindrilor, cu supapa de
închidere manuală (robinet de închidere manual), prin închiderea supapei de închidere manuale.

r001_075

Limitator de flux
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Deschidere spre aer exterior

Siguranța termică
Siguranța termică împiedică rezervorul de gaz natural să
explodeze ca urmare a presiunilor excesive la
temperaturi ridicate.
În cazul unor temperaturi normale, siguranța termică
închide deschiderea spre aerul exterior.
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Siguranță termică (legătură
fuzibilă)

Dacă siguranța termică este încălzită pentru o perioadă
determinată de timp la o temperatură mai mare de 110
°C, legătura fuzibilă se topește și deschiderea spre aerul
exterior este eliberată.
Acum, gazul natural este eliberat din rezervorul de gaz întro manieră restricționată în atmosferă (evacuare), se
aprinde dacă există o sursă de aprindere și apoi arde.
Evacuarea nu poate fi întreruptă din cauza sistemului,
resp. rezervorul va fi golit aproape complet în orice caz.
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Evacuare gaz natural

Supapă de închidere manuală (robinet de închidere
manual)
Rezervorul de gaz natural poate fi închis manual cu scule
disponibile în comerț, de la supapa de închidere manuală –
consultați și textul informativ „Supapă cilindru” (la pagina
49).
Din motive de siguranță, conexiunea spre siguranței
termice spre canalul de evacuare este deschisă chiar
dacă supapa de închidere manuală este închisă.

r001_078

Canal de evacuare spre siguranța termică
Robinet de închidere manual
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Note pentru operațiunile de salvare
Manipularea autovehiculelor alimentate cu gaz natural nu este în general mai periculoasă decât manipularea autovehiculelor
pe benzină sau motorină; însă, diferă în anumite aspecte. Cunoștințele cu privire la aceste diferențe pot fi importante pentru
operațiunile de salvare după accidente auto.

Asistență tehnică
Conceptul de siguranță, în special tipul de instalație a rezervoarelor de gaz natural și a componentelor asociate și, de
exemplu, regularizarea presiunii gazului pentru evitarea suprapresiunii inacceptabile în sistemul de gaz, asigură în general
faptul că instalația de gaz natural nu reprezintă vreun pericol special sau suplimentar.
Procedurile serviciilor de salvare sunt reglementate în general de legislația aferentă, regulamente sau ghiduri. În plus,
informații suplimentare sunt puse la dispoziție de către organismele sau asociațiile specializate relevante (a se vedea de ex.
Informarea DGUV 205-022: Operațiuni de salvare și stingere a incendiilor la autoturisme cu sisteme de propulsie
alternative).
Capitolele următoare evidențiază în general aspecte care ar putea fi semnificative în timpul asistenței tehnice după accidente
în care sunt implicate autovehicule cu propulsie pe gaz natural.

Fișe tehnice de salvare
În fișele tehnice de salvare sunt descrise particularitățile specifice autovehiculelor.
Fișele tehnice de salvare pentru autovehiculele cu sistemele de propulsie pe gaz natural pot conține informații suplimentare cu
privire la manipularea autovehiculului. În special procedura pentru dezactivarea autovehiculului poate fi regăsită în fișele tehnice
de salvare ale acestor autovehicule în majoritatea cazurilor.
Pe lângă indicațiile incluse în mod normal în fișele tehnice de salvare ale autovehiculelor propulsate convențional, fișele
tehnice de salvare pentru autovehiculele alimentate cu gaz natural indică poziția rezervoarelor presurizate de gaz natural și a
supapelor de siguranță ale rezervoarelor.
Pe lângă vederea schematică de sus și din lateral (de pe prima pagină) fișele tehnice de salvare mai pot include și alte pagini cu
următoarele secțiuni:
• Acces la rezervoarele de gaz natural
• Localizarea robinetelor de închidere manuale
• Închiderea manuală a rezervorului de gaz

Simbolurile din fișele tehnice de salvare valabile în special pentru autovehiculele alimentate cu gaz
natural sunt:
Simbol

Denumire

Rezervor presurizat de gaz natural

Simbol

Denumire

Supapă de siguranță rezervor

Exemplul de pe pagina următoare prezintă structura generală a unei fișe tehnice de salvare.
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Exemplu al unei fișe tehnice de salvare
Fișe tehnice de salvare pentru Audi A5 Sportback g-tron (ediția 07/19)

Fila 1

r003_185

Fișele tehnice de salvare pentru autovehiculele Audi pot fi descărcate de pe pagina web Audi, la
adresa: http://www.audi.de/rettungsleitfaden
Pagina web a Asociației Germane a Industriei Auto e. V. (VDA) pune la dispoziție o sinteză a surselor de fișe tehnice de
salvare de la toți producătorii de automobile: https://www.vda.de/en/topics/safety-and-standards/rescue/rescue-datasheets.html
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Accident în care este implicat un autovehicul sau scurgere de gaz în cazul unui autovehicul alimentat cu gaz natural
Abordare generală
Următoarele măsuri trebuie luate în general după un accident (la fel ca pentru toate autovehiculele Audi AG)
• Decuplați contactul
• Decuplați bateria/bateriile
• Deconectați alimentarea cu tensiune a remorcii
În cazul unei concentrații critice de gaz (>20% LEL), nu decuplați bateria.

Procedură în caz de scurgere de gaz natural
Dacă la locul accidentului se detectează o scurgere de ga (de ex. din pricina mirosului de gaz), trebuie luate următoarele
măsuri:
•
•
•
•
•
•

Opriți motorul
Decuplați contactul
Eliberați și izolați zona periculoasă
Nu porniți autovehiculul; dacă este necesar, îndepărtați-l din spațiul închis prin împingere
Ventilați habitaclul (deschideți ușile, geamurile, capota motorului și portbagajul
Determinați concentrația de gaz, monitorizați acumulările din cavități, permiteți ventilarea încrucișată dacă este
necesar; dispersați gazul natural cu ajutorul unui ventilator; evitați sursele de aprindere.

Incendiu în autovehicul
În cazul unui autovehicul care arde, când și rezervoarele de gaz natural se încălzesc considerabil, siguranțele termice se activează
la aproximativ 110 °C și are loc o evacuare controlată, aprindere și ardere a gazului natural.
Evacuarea unui rezervor de gaz natural plin durează aproximativ 90 de secunde până la golirea completă.
Autovehiculele pot fi echipate cu unul sau mai multe rezervoare de gaz. Momentul la care un rezervor este evacuat sau despre
care rezervor este vorba nu pot fi determinate cu exactitate.
Dacă nu există alte pericole, de ex. extinderea incendiului spre alte obiecte etc., trebuie luată în calcul arderea controlată a
autovehiculului, dacă gazul natural este evacuat și se aprinde.
Imediat ce evacuarea gazului natural s-a încheiat, se poate începe combaterea convențională a incendiului.
Dacă rezervoarele de gaz natural nu sunt afectate de foc (de ex. în cazul unui incendiu în compartimentul motor), combaterea
convențională a incendiului poate începe imediat.

Dacă autovehiculul se află pe o parte sau pe plafon, sunt de așteptat flăcări bruște atunci când protecția la suprapresiune
se declanșează. De-a lungul perimetrului termic există mai multe deschideri de evacuare; gazul iese prin aceste deschideri
în toate direcțiile. Trebuie păstrată o distanță de siguranță față de autovehicul. Apropierea de autovehicul trebuie să se
facă din față, în unghi, dacă este posibil.

Dacă este posibil, rezervorul de gaz trebuie răcit cu apă, dintr-un loc sigur, pentru a se evita încălzirea la o
temperatură la care protecția la suprapresiune se declanșează. Răcirea rezervorului trebuie continuată chiar dacă
protecția la suprapresiune se declanșează.

Declanșarea unei protecții la suprapresiune poate fi identificată printr-un sunet de evacuare puternic (șuierat)!
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