Linii directoare pentru serviciile de urgență

Salvare și recuperare
implicând autovehicule Audi

Declinare legală a responsabilității:
Acest manual a fost creat exclusiv pentru forțele de salvare instruite special în domeniul
salvării de urgență după accidente în care sunt implicate automobile și care, prin urmare,
sunt calificate pentru activitățile descrise în acest manual.

Specificațiile autovehiculelor și opțiunile speciale, precum și disponibilitatea modelelor
Audi sunt supuse în mod constant modificărilor. Prin urmare, Audi își rezervă dreptul de
a modifica conținutul acestui manual în orice moment.

Rețineți: Informațiile conținute în acest manual nu se adresează clienților sau atelierelor și
dealerilor. Clienții pot obține din manualul de utilizare al autovehiculului lor informații în
ceea ce privește funcționarea autovehiculului, precum și orice caracteristici de siguranță
pentru pasageri și descrieri ale sistemelor. Atelierele de reparații și dealerii vor obține
informațiile prin canalele lor uzuale.

(Status: noiembrie 2012)
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Prefață
Șoferul, autovehiculul și mediul – aceștia sunt factorii
determinanți ai gradului de siguranță în trafic.

Existența unui efort de salvare scurt, rapid și eficient
rămâne indispensabilă. Aceste linii directoare ar trebui să
asiste personalul de salvare la realizarea sarcinilor sale,
deoarece furnizează toate informațiile tehnice aplicabile
referitoare la autovehiculele Audi. Includ o parte tehnică
descriptivă detaliată. Fișele tehnice de salvare sunt
specifice autovehiculelor și includ informații detaliate cu
privire la diverse autovehicule.

În timp ce informațiile din partea tehnică, în particular, se
adresează instruirii personalului de salvare, fișele tehnice de
salvare ale autovehiculelor sunt destinate lucrărilor necesare
la locul accidentului.
Crearea acestui Ghid de salvare în caz de urgență și a
fișelor tehnice de salvare sunt susținute de Moditech
Rescue Solutions (www.moditech.com).
Prezentările generale ale autovehiculelor din fișele
tehnice de salvare sunt de asemenea incluse în formă
interactivă în baza de date „Crash Recovery System”.
•

Stadiul tehnic: noiembrie 2012
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Sisteme de siguranță
Autovehiculele din ziua de astăzi pot îngloba sisteme complexe de
protecție și reținere a pasagerilor, în funcție de tipul autovehiculului și
echipările opționale.

Aceste sisteme sunt alcătuite de obicei dintr-un sistem de protecție și senzorii
aferenți, responsabili cu detectarea accidentelor.
Un autovehicul actual și complet echipat (de exemplu Audi A4) include
următoarele componente principale:
•

Airbaguri

•

Generatoare de gaz

•

Modul de comandă pentru sistemele de siguranță

•

Senzori

•

Centuri de siguranță cu dispozitive de pretensionare

•

Dacă este cazul, protecție în caz de răsturnare

Imagine: Sistemul de airbaguri în Audi A4

Airbag pasager
Airbag pentru cap

Airbag șofer

Airbag lateral

AA4_D_11128_1

89

2.1

410_069

410_205

Imagine: Fiecare model este echipat cu propriul sistem de siguranță,
a cărui declanșare depinde de tipul de coliziune, precum și de
unghiul de impact.

Modul de comandă pentru sistemele de siguranță

Electronica integrată în modulul de comandă pentru sistemele
de siguranță are sarcina de a măsura decelerarea și/sau
accelerarea autovehiculului și de a evalua dacă un sistem de
protecție ar trebui declanșat. În cazul unui impact sunt utilizați
nu numai senzorii interni, din modulul de comandă, ci și senzori
externi. După ce toate informațiile de la senzori au fost
evaluate, modulul de comandă pentru sistemele de siguranță
evaluează dacă, când și care componente de siguranță vor fi
activate. În cazul unui impact cu gravitate redusă, de obicei vor
fi activate numai dispozitivele de tensionare. În cazul unui
impact grav vor fi declanșate sistemele de airbaguri
suplimentare relevante configurației specifice a acelui accident.

i

Modulul de comandă este identificat în fișele tehnice
de salvare după cum urmează:

410_071

410_070

Modul de comandă

Numai acele sisteme de protecție care includ și o funcție
de protecție vor fi declanșate.

Pe lângă funcția principală de control al sistemelor de siguranță,
are și funcții suplimentare cum ar fi:
•

Deblocarea a sistemului de închidere centralizată

•

Aprinderea lămpilor interioare

•

Oprirea pompei de combustibil

•

Aprinderea avariilor

410_009
Imagine: Prezentare
cronologică schematică a
evenimentelor din timpul
activării dispozitivelor de
tensionare a centurilor de
siguranță și declanșării
airbagurilor frontale în
cazul unui impact frontal.
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2.2

Airbaguri

Airbagurile umflate ajută la protejarea ocupanților
autovehiculului care poartă centura împotriva impactului
cu habitaclul (de exemplu, volan, panou de instrumente
etc.) în timpul unui accident grav. Generatoarele de gaz

airbagurile generând cantitatea de gaz necesară pentru
umplerea acestora. În funcție de locația lor și de cerințele
de design, modulele de umflare pot avea concepții și
principii de funcționare diferite.

umflă

2.2.1 Airbaguri frontale
Airbag șofer
Airbagul pentru șofer este alcătuită dintr-un capac,
airbagul textil și un generator de gaz. Acesta este atașat
de volan și este conectat electric la unitatea de comandă
pentru airbag prin intermediul unei unități de contact.

Airbagul textil împăturit este amplasat sub capac și este
proiectat în așa fel încât, după declanșare, să se umfle
complet între șofer și volan.

Imagine: Exemplu de airbag pentru șofer

Airbag șofer umflat

410_061

Generatoarele de gaz amplasate în volan declanșează
airbagul pentru șofer. Generatoarele sunt fie cu o singură
treaptă, fie cu două trepte.

Procesul, de la declanșarea modulului de umflare până la
un airbag umflat, durează aprox. 30 ms. După declanșarea
airbagului și după ce partea superioară a corpului a intrat
în contact cu airbagul, gazul din airbag va fi evacuat

Airbagul textil care se declanșează se deschide din
capacul volanului pe conturul unei îmbinări speciale și
este umplut instantaneu cu gaz.

uniform prin mici deschideri de ventilație orientate înspre
partea opusă șoferului, reducând astfel energia cinetică și
forța airbagului.

Imagine: Exemplu de construcție a unui airbag

Îmbinare de rupere
Capac
RB_059
Airbag pliat

Generator de gaz sub formă de
doză
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Airbag pasager
Ansamblul airbagului pentru pasager poate fi găsit în
planșa de bord, în fața scaunului pasagerului. Dată fiind
distanța mai mare de la ansamblul airbagului până la
ocupant, airbagul pentru pasager are un volum mai mare.

Efectul, funcționarea, precum și temporizarea
airbagului pentru pasager sunt comparabile cu cele
ale airbagului pentru șofer.

Capacul airbagului pentru pasager se află în planșa de
bord – fie ca piesă instalată special, fie ca parte a unei
zone speciale cu o îmbinare de rupere parțial invizibilă.

Generatoarele de gaz ale airbagurilor pentru pasageri
pot fi fie generatoare de gaz cu propulsor solid, fie
generatoare de gaz hibride.

Imagine: Exemplu de airbag pentru pasager

Airbag pasager umflat

410_062

Imagine: Exemplu de ansamblu airbag pentru pasager

Îmbinare de rupere
Capac
RB_003
Airbag pliat

Generator de
gaz, tubular

Orificii de
ventilare

Cadru de montare
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2.2.2 Airbaguri frontale în două trepte
Aprinderea propulsorului are loc într-o singură treaptă
în cazul unui airbag care are un generator de gaz într-o
singură treaptă.

presiunea airbagului de la prima aprindere va fi scăzut
parțial, iar airbagul va fi umflat cu mai puțină presiune.
Dacă aprinderile au loc imediat una după cealaltă, atunci
presiunea airbagului de la prima aprindere nu va fi scăzut

Unele dintre autovehiculele Audi sunt echipate cu
airbaguri în două trepte. În cazul acestor airbaguri,
generatoarele de gaz funcționează în două trepte, în care
ambele propulsoare sunt activate succesiv. Modulul de

încă, iar airbagul va deveni mai rigid.

comandă pentru sistemele de siguranță decide care ar
trebui să fie intervalul de timp dintre cele două aprinderi,
în funcție de gravitatea și tipul accidentului. Diferența de
timp poate fi, în funcție de autovehicul, între 5 și 200 ms.

Cea de-a doua treaptă asigură faptul că airbagul este
umplut cu un volum suplimentar de gaz. Diferența de
temporizare dintre aprinderi determină rigiditatea de
umflare a airbagului: dacă cea de-a doua aprindere are loc
mai târziu,

În principiu, ambele trepte se vor declanșa întotdeauna.
Astfel se va evita ca o încărcătură combustibilă să rămână
activă după declanșarea airbagurilor.

Airbaguri frontale adaptive
Unele dintre noile autovehicule Audi sunt echipate cu
airbaguri pentru șofer și pasager care sunt alcătuite din așanumite airbaguri adaptive. Efectul de amortizare al acestor
sisteme de airbaguri poate fi influențat de activarea
unităților pirotehnice la generatorul de gaz pentru airbaguri
sau carcasa modulului pentru airbaguri. Acest aspect
permite un grad diferit de umplere pentru airbag.

2.2.3 Airbaguri pentru genunchi
Construcția airbagului pentru genunchi este
comparabilă cu cea a airbagului de pe partea
pasagerului față. Airbagul pentru genunchi este
amplasat sub planșa de bord, în zona spațiului pentru
picioare. Airbagurile pentru șofer și pentru genunchi se
declanșează întotdeauna simultan. La umflarea
airbagurilor pentru genunchi se utilizează generatoare
de gaz cu o singură treaptă.

Imagine: Exemplu de airbaguri pentru genunchi

Vedere a panoului
de comandă
Generator
de gaz

Airbag genunchi

2.2.4 Airbaguri laterale
Airbagurile laterale sunt amplasate în spătarul
scaunului șoferului și pasagerului din față. Astfel se
asigură faptul că distanța față de ocupant rămâne
constantă. În plus, airbaguri laterale mai pot fi instalate
și în bancheta spate. Acestea sunt amplasate în
spătarul banchetei sau în panoul lateral.

Generatoare de gaz tubulare, cu o singură treaptă, cu
propulsor solid – sau generatoare de gaz hibride se
utilizează pentru umflarea airbagului.

Imagine: Exemplu de airbaguri laterale

Airbag partea pasagerului
față umflat

Airbag lateral spate Partea
pasagerului față umflat

410_063
Airbag lateral șofer
umflat

Airbag lateral spate Partea
șoferului umflat
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2.2.5 Airbaguri pentru cap
Airbagul pentru cap este un airbag de mari dimensiuni
care se extinde, în funcție de model, de la stâlpul A la
stâlpul C sau stâlpul D și până la rama geamului.

De asemenea, în funcție de modelul autovehiculului,
generatoare de gaz pot fi instalate în zona plafonului,
deasupra și sub parasolare, în zona stâlpului B, între
stâlpul C și stâlpul D sau chiar și în zona din spate a

Spre deosebire de airbagurile frontale și laterale,
airbagul pentru cap va rămâne umflat mai mult timp
după declanșare.
Airbagurile laterale, precum și cele pentru cap, sunt
declanșate de către modulul de comandă al sistemelor de
siguranță atunci când a fost atins un prag predefinit. Un
impact lateral este detectat prin intermediul senzorilor
laterali de accelerație sau presiune amplasați în ușă.

plafonului.

Imagine: Exemplu de airbag pentru cap

Airbag pentru cap partea
pasagerului față umflat

410_064

2.2.6 Airbaguri pentru cap/torace
Unele airbaguri pentru cap/torace sunt instalate ca
airbaguri laterale în modele decapotabile și în unele
autovehicule coupé.

Sacul ansamblului airbagului este proiectat în așa fel
încât acționează simultan ca airbag lateral și airbag
pentru cap.

Imagine: Exemplu de airbag pentru cap/torace în modelul A5
Cabriolet

Airbaguri pentru cap/torace

RLF_028

i

Airbagurile sunt identificate în fișele tehnice de salvare după cum
urmează:

Airbag șofer

Airbag lateral

Airbag pasager

Airbag pentru cap cu
generator de gaz
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2.3

Generatoare de gaz pentru airbaguri

Generatoare de gaz cu propulsor solid
Generatoarele de gaz cu propulsor solid sunt alcătuite
dintr-o carcasă care conține o încărcătură de propulsor
solid cu o unitate de aprindere pirotehnică integrată.

Forma și designul carcasei sunt adaptate la condițiile de
instalare, care pot să difere de la un model de
autovehicul la următorul. Acest tip de generator de gaz
poate fi găsit, de exemplu, ca generator de gaz cu formă
de doză sau tubular. Propulsorul solid se utilizează în
formă de tabletă sau de inel.

După aprinderea propulsorului este emis un gaz cu un
conținut ridicat de azot.
Modul de funcționare:
• Unitatea de aprindere este activată.
• Încărcătura propulsoare este activată și arde.
• Gazul rezultat trece prin filtrul de metal în airbag.

Imagine: O reprezentare exemplificativă a unui generator de gaz sub formă de doză, într-o singură treaptă, într-un airbag
lateral pe partea șoferului (nedeclanșat/declanșat)

Unitate de aprindere

410_102
Filtru de metal

Propulsor solid

Filtru de metal

Gaz spre
airbag

Gaz spre airbag

410_103
Aprinzător activat

Generatoare de gaz hibride
Generatoarele de gaz hibride sunt alcătuite dintr-un cartuș Modul de funcționare:
cu gaz presurizat cu o încărcătură de propulsor solid și un
• Aprinzătorul este activat și încărcătura
aprinzător pirotehnic. Construcția și forma cartușelor
combustibilă este aprinsă.
generatoare variază ca design în funcție de utilizarea lor.
• Gazul rezultat sparge primul disc de siguranță și
presiunea din tubul de distribuire a gazului crește
Majoritatea acestor generatoare sunt tubulare.
•
Componentele principale includ cartușul de presiune
care conține gazul de propulsie pentru airbag și o
încărcătură de propulsor solid integrată sau atașată.
Propulsorul solid se utilizează în formă de tabletă sau de
inel. Gazul stocat și comprimat este un amestec de gaze
inerte, cum ar fi argon și heliu. În funcție de tipul de
generator de gaz, acesta se află sub o presiune situată
între 200 și 600 bar.
Prin aprinderea gazului propulsor, rezervorul presurizat
este deschis și se formează un amestec de gaz, rezultat din
încărcătura de gaz propulsor și amestecul de gaze inerte.

până când cel de-al 2-lea disc de siguranță se sparge.
Amestecul de gaz trece acum din tubul de distribuire
a gazului prin filtrul de metal în airbag.

Generatoarele de gaz hibride pot fi fie cu o singură
treaptă, fie cu două trepte.
Generatoarele de gaz ale airbagurilor adaptive sunt
echipate cu o fantă de ventilație suplimentară prin care
gazul de umplere poate fi evacuat în atmosferă, nu în
airbag, după un timp predefinit.
Prin urmare, umplerea airbagului poate fi adaptată în
funcție de gravitatea impactului.

Imagine: Exemplu de generator de gaz cu o singură treaptă într-un airbag pentru
cap

Încărcătură combustibilă

Filtru de metal

410_135
Unitate de
aprindere

!

Orificii de
ventilare

Disc de
siguranță 1
deschis

Disc de
siguranță 2
deschis

Tub distribuire gaz

Pentru a reduce riscul de răniri grave, nu deteriorați generatoarele de gaz în timpul operațiunilor
de salvare.
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2.4 Dispozitive de pretensionare a centurilor de siguranță

Dispozitivele de pretensionare a centurilor de siguranță
retrag centura de siguranță în cazul unui impact, în
direcția opusă direcției de tragere. Astfel se reduce jocul
centurii (spațiul dintre centură și corp). Un dispozitiv de

Ca exemplu, declanșatorul care utilizează așa-numitul
dispozitiv de pretensionare cu rulment cu bile trebuie
explicat mai în detaliu:

pretensionare poate retrage centura de siguranță cu
până la 130 mm în câteva milisecunde. Dacă forța de
sens contrar sarcinii centurii este mai mare decât forța
dispozitivului de pretensionare a centurii în sine,

Dispozitivul de pretensionare cu rulment cu bile se
compune dintr-o unitate compactă care este antrenată de
bile. Bilele de rulment sunt depozitate în tubul de
alimentare al rulmentului cu bile. În cazul unui impact,

strângerea centurii este oprită.

aprinderea încărcăturii propulsoare este declanșată de o
unitate de deblocare. Eliberarea dispozitivelor electrice
de pretensionare este activată de unitatea de comandă a
sistemelor de siguranță.

În autovehiculele Audi, sistemul dispozitivelor de
pretensionare a centurilor de siguranță este
declanșat electric.
Dispozitivele de pretensionare sunt integrate în sistemele
centurilor de siguranță și pot fi instalate în diferite poziții
și locații, în funcție de autovehicul (în stâlpul B, în pragul
ușii, lângă scaune sau în poziția locului exterior al
banchetei spate) și pot avea principii de funcționare
diferite.

Dacă declanșatorul este aprins, gazul care se dilată
deplasează bilele rulmentului, care trec forțat peste un
pinion în colivia rulmentului. Bobina centurii este
conectată strâns cu pinionul și este rotită de mișcarea
bilelor de rulment, rezultatul fiind strângerea centurii.

Imagine: Exemplu de dispozitiv de pretensionare cu rulmenți cu bile

Încărcătură pirotehnică
combustibilă

!

Centură de
siguranță

i

Dispozitiv de
reținere cu
rulment cu bile
Roată dințată
410_016
Tub de alimentare cu
bile

Pentru a reduce riscul de răniri, nu
deteriorați dispozitivele de pretensionare cu
echipamentul de salvare.

Dacă poziția permite, centura de siguranță
ar trebui îndepărtată sau tăiată cât mai
repede posibil.

Imagine: Schemă a evenimentelor în timpul activării unui
dispozitiv de pretensionare

Încărcătură
combustibilă

Declanșare

Centură de
siguranță

Tub de alimentare cu
bile
410_017

Bobină centură
Roată dințată
Dispozitiv de reținere cu
rulment cu bile

410_018
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Imagine: Prezentare generală a diverselor dispozitive de
pretensionare

Versiunea 1
Unitatea frontală compactă a retractorului este
amplasată în stâlpul B și este alcătuită dintr-o centură
cu bobină cu inerție și un dispozitiv de pretensionare
cu un sistem de aprindere activat fie electric, fie
mecanic.

RLF_005

Versiunea 2
Unitatea compactă a retractorului din spate este
amplasată fie în panoul de acoperire spate, fie în spătarul
banchetei spate și este alcătuită dintr-o centură cu
bobină cu inerție și un dispozitiv de pretensionare cu un
sistem de aprindere activat fie electric, fie mecanic.

i

Dispozitivele de pretensionare sunt identificate
în fișele tehnice de salvare după cum urmează:

Dispozitiv de pretensionare
RLF_019

Dispozitiv cilindric de
pretensionare

2.5 Sistem de protecție la răsturnare
În cazul sistemului automat de protecție în caz de
răsturnare, un senzor care detectează o răsturnare
iminentă a fost integrat în modulul de comandă al
sistemului de siguranță. Gravitatea impactului este

!

interpretată și transmisă prin senzori integrați în modulul
de comandă, rezultatul fiind activarea sistemului de
protecție în caz de răsturnare și a dispozitivelor de
pretensionare.

declanșarea sistemului, acesta nu va sparge
geamul. Dacă luneta este îndepărtată ca urmare a
activităților de salvare, barele de protecție la
răsturnare vor fi împinse în sus cu încă 10 cm,

Ca precauție, sistemul de protecție la răsturnare este
declanșat și în cazul unui impact frontal, lateral sau din
spate cu o gravitate ridicată, imediat ce un dispozitiv
de pretensionare sau un airbag este activat.

Un comutator electronic activează sistemul de
protecție în caz de răsturnare. Un arc comprimat sub
tensiune propulsează suportul în poziția extinsă și un
mecanism de blocare fixează suporturile în poziția
extinsă.

Când plafonul este închis (în poziția ridicat),
sistemul de protecție la răsturnare declanșat se
deplasează în sus până când atinge luneta. Dacă
luneta este în continuare intactă după

forțele rezultante putând provoca împrăștierea
cioburilor de sticlă.
Păstrați distanța!
Purtați echipament individual de protecție
(mănuși, ochelari de protecție și așa mai departe)!

i

Sistemul de protecție la răsturnare este
identificat în fișele tehnice de salvare după cum
urmează:

Protecție la răsturnare

Imagine: Exemplu de protecție dinamică la răsturnare

RLF_020

RLF_021

RLF_022
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2.6 Recomandări

A

–

A lways keep your distance - păstrați
întotdeauna distanța

I

–

I nspect the passenger compartment - inspectați
habitaclul

R

–

R escue personnel to be warned - personalul de salvare trebuie
avertizat

B

–

B attery management - managementul bateriei

A

–

A ssess removal of interior lining evaluarea îndepărtării capitonajului interior

–

Airbag components Componente airbag

G

A – Always keep your distance - păstrați întotdeauna
distanța
Zonele de declanșare ale sistemelor de siguranță
nedeclanșate trebuie să nu fie obstrucționate. Acest
aspect este valabil în special atunci când se utilizează
echipament greu de salvare sau când trebuie tăiate
conexiuni prin cablu. În acest timp, nici persoane, nici
scule nu trebuie să se afle în zona de declanșare. În
măsura în care acest lucru este permis din punct de
vedere medical, și pacientul trebuie ținut la distanță de
zona de declanșare. În ceea ce privește dispozitivele de
pretensionare neactivate, centurile de siguranță fixate
trebuie tăiate sau deblocate. Dacă există bare de
protecție la răsturnare, nici zona de declanșare a acestora
nu trebuie să fie obstrucționată.

Imagine: Zona de declanșare a airbagurilor (cm)

30
90
60
30
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I – Inspect the passenger compartment inspectarea habitaclului
Pentru a determina starea sistemului de siguranță,
operațiunile de salvare trebuie începute prin inspectarea

Imagine: Airbag șofer

habitaclului autovehiculului.

i

Din fișele tehnice de salvare se poate obține
numărul maxim de combinații de airbaguri.
Imagine: Airbag pasager

Toate modulele pentru airbaguri sunt identificate prin
logoul „AIRBAG”. Identificarea este amplasată de obicei
deasupra modulului airbagului sau în zona acestuia. În
cazul unui airbag montat în scaun, identificarea poate fi
realizată și prin intermediul unei mici etichete atașate de
husa spătarului scaunului. În cazul airbagurilor pentru
cap, se pot găsi diverse locații de identificare în zona
superioară a stâlpilor autovehiculului sau de-a lungul

Imagine: Airbag lateral, față

barelor de plafon.

i

Identificarea airbagurilor laterale poate fi
acoperită de o centură de siguranță sau
protecție.

Dispozitivele de pretensionare disponibile nu sunt
identificate.
Sistemul de protecție la răsturnare este utilizat numai la
modelele decapotabile și este amplasat în spatele
tetierelor spate. Capacul sistemului de protecție la
răsturnare a fost prevăzut cu inscripția „a nu se

Imagine: Airbag lateral, față și spate

acoperi”.

i

Locația de instalare a dispozitivelor de
pretensionare a centurilor de siguranță și a
sistemului de protecție la răsturnare poate fi
obținută din fișele tehnice de salvare.

Imagine: Airbag pentru cap
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R – Rescue personnel to be warned - personalul de
salvare trebuie avertizat
Întregul personal de salvare care lucrează la
autovehiculul accidentat trebuie informat imediat cu
privire la natura și starea sistemului de siguranță
existent. Acesta este singurul mod de a asigura faptul că
sunt aplicate toate regulile de siguranță necesare în
timpul operațiunilor de salvare.

B – Battery management - managementul bateriei
Autovehiculele Audi sunt echipate cu sisteme electrice de
aprindere pentru airbag și, în cele mai multe cazuri, și
pentru dispozitivele de pretensionare. Activarea electrică
a airbagurilor de către modulul de comandă pentru
sistemele de siguranță nu este posibilă atunci când
alimentarea cu curent a fost întreruptă. Pentru a
dezactiva sistemele de siguranță, autovehiculul trebuie
decuplat de la alimentarea cu curent.

Se oferă următoarea abordare sistematică (consultați
„Instalația electrică a autovehiculului”):
1. Opriți motorul aflat în funcțiune.
2. Aprindeți luminile de avarie.
3. Utilizați setarea confort a alimentării în
favoarea operațiunii de salvare.
4. Decuplați contactul.
5. Localizați bateria(bateriile)
6. Decuplați bateria(bateriile)
7. Verificați existența tensiunii
Dacă sunt necesare informații suplimentare cu privire la
sistemul electric al autovehiculului, consultați capitolul
„Instalația electrică a autovehiculului”.

i

Amplasarea bateriilor poate fi găsită în fișele
tehnice de salvare. Bateriile sunt identificate
după cum urmează:

Baterie

A – Assess removal of interior lining - evaluarea
îndepărtării capitonajului interior
Indiferent de instalare, generatoarele de gaz pentru
airbaguri și dispozitivele de pretensionare nedeclanșare
nu trebuie deteriorate. Acest aspect este important în
special în timpul îndepărtării plafonului, tăierii stâlpilor
autovehiculului sau la tăierea părții inferioare a stâlpului
B.
Pentru a evita deteriorarea dispozitivelor de
pretensionare și generatoarelor deteriorarea, se
recomandă următoarele opțiuni:
Îndepărtarea panoului de capitonaj interior
Panoul de capitonaj interior trebuie îndepărtat din zona în
care se intenționează tăierea stâlpului autovehiculului.
Astfel se asigură faptul că poate fi identificată prezența
generatoarelor de gaz sau dispozitivelor de pretensionare
apoi poate fi stabilită direcția de tăiere, astfel încât să se
evite deteriorarea.
Generatoare de gaz pentru airbagurile pentru cap din
autovehiculele Audi sunt instalate în oglindă unele față
de celelalte. Dacă se cunoaște locul de montare pe o
parte a autovehiculului, generatorul de gaz va fi
amplasat în exact același loc pe partea opusă a
autovehiculului.
Verificați locul de montare cu ajutorul fișelor tehnice de
salvare
Prezentarea generală a modelelor din fișele tehnice de
salvare arată poziția de montare a generatoarelor de gaz
și dispozitivelor de pretensionare. Utilizarea
echipamentelor de salvare poate fi planificată astfel încât
aceste componente să nu fie deteriorate.
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G – Airbag components - componente airbag
Airbaguri, dispozitive de pretensionare a centurilor de
siguranță și sisteme de protecție la răsturnare declanșate
Dacă un airbag nedeclanșat incomodează, acesta
poate fi împins deoparte sau, dacă este necesar, poate
fi tăiat.

Airbaguri, dispozitive de pretensionare a centurilor de
siguranță și sisteme de protecție la răsturnare
nedeclanșate
• Nu deteriorați generatoarele de gaz ale airbagurilor
nedeclanșate. Nu tăiați modulul airbagului.
• Evitați deteriorarea unității de comandă a sistemului
de siguranță în timpul salvării.

Praful de la airbag, care se ridică în timpul declanșării și în
timpul comprimării airbagurilor poate cauza o ușoară
iritare a mucoaselor și pielii. Atunci când acest lucru este
posibil, habitaclul ar trebui aerisit. Se recomandă

•

purtarea de mănuși de protecție și ochelari de protecție.
Ca măsură de precauție, pielea neprotejată trebuie
spălată cu apă după salvare.

•

•

•

Poziția unității de comandă poate fi găsită în fișele
tehnice de salvare.
Unitatea de comandă se găsește de obicei în tunelul
de transmisie, în zona manetei schimbătorului.
Nu aplicați presiune asupra modulelor airbag sau
sistemelor de protecție la răsturnare nedeclanșate.
Evitați aplicarea de căldură asupra modulului
airbagului, de exemplu evitați utilizarea torțelor de
tăiat/echipamentelor cu gaz. Generatorul de gaz
pentru airbaguri are o temperatură de auto-aprindere
de circa 200 de grade. Airbagurile se vor declanșa întrun autovehicul care arde din cauza expunerii

Dat fiind faptul că zona din jurul generatoarelor de gaz
poate rămâne fierbinte un timp, trebuie evitată
sprijinirea de un modul de airbag declanșat.
•

•

îndelungate la căldură.
Pe cât posibil, dispozitivele de pretensionare a
centurilor de siguranță nedeclanșate nu trebuie
deteriorate.
Aveți grijă atunci când înclinați sau ridicați
autovehiculul cu contact cuplat și bateria
conectată. Este posibil ca un sistem de protecție la
răsturnare nedeclanșat să se activeze.

2.7 Sisteme de siguranță airbaguri
Dispozitivele de siguranță, care ar trebui să protejeze
împotriva declanșării airbagurilor după un accident,
pot fi deplasate în timpul declanșării airbagurilor.

Noi recomandăm prin urmare împotriva utilizării unui
dispozitiv de siguranță care ar perfora materialul airbagului
pentru a preveni acumularea de presiune, deoarece
rezultatul ar fi eliberarea gazului de ardere fierbinte, care ar
putea duce la arsuri.

2.8 Sistem de protecție pietoni
Sistemul de protecție pietoni se va activa automat atunci
când partea frontală a autovehiculului intră în coliziune
cu un pieton. Capota este ridicată câțiva centimetri
pentru a crea o zonă suplimentară de strivire deasupra

Senzorii sistemului de protecție pietoni sunt amplasați în bara
de protecție față. În cazuri rare, sistemul se poate declanșa
deoarece posibilitatea ca un pieton să fi fost lovit nu poate fi

motorului.

– în cazul unei coliziuni cu un stâlp,

eliminată de către senzori, de exemplu:
– în cazul unei coliziuni cu un animal sau
– dacă loviți un morman de zăpadă sau
– în cazul contactului cu solul, de ex. la rularea pe carosabil în
stare extrem de proastă.
Atunci când sistemul de protecție pentru pietoni a fost
declanșat, capota este ridicată cu câțiva centimetri.

Imagine: Schemă a sistemului de protecție pentru pietoni
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Sistemul electric al autovehiculului

Dat fiind numărul tot mai mare de tipuri de echipări
din autovehicule, consumul de energie crește și, prin
urmare, și necesarul mai mare de stocare a energiei.

Dezactivarea sistemului electric al autovehiculului reduce
riscul de scurtcircuite electrice și, de asemenea, riscul
activării întârziate a airbagurilor, dispozitivelor de
pretensionare a centurilor de siguranță sau sistemului de

Acest aspect are consecințe și asupra efortului de

protecție la răsturnare.

salvare. În special la dezactivarea sistemului electric al
autovehiculului (decuplarea contactului, deconectarea
bateriei), trebuie ținut cont de aspecte suplimentare.

La dezactivarea sistemului electric al autovehiculului, trebuie
asigurat faptul că este deconectată alimentarea pentru o
remorcă existentă și că orice panouri solare amplasate în
trapa panoramică sunt acoperite.

3.1 Bateriile autovehiculului
Autovehiculele Audi sunt echipate de obicei cu o baterie.
Însă, în unele autovehicule speciale, pot exista baterii de
autovehicul suplimentare.

!

Risc de electrocutare, activare a
sistemelor de reținere, protecției la
răsturnare și așa mai departe.
Decuplați contactul!
Deconectați bateriile de 12V!

!

Amplasarea și numărul de baterii depind
de autovehicul. După impacturi, toate
bateriile trebuie deconectate pe cât
posibil!
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3.2 Relee de decuplare a bateriilor
Dacă bateria de pornire este amplasată în interiorul sau
portbagajul autovehiculului, se poate utiliza un releu de
decuplare a bateriei.

!

Scopul acestui releu de decuplare este să întrerupă

cum ar fi luminile de avarie, iluminatul
interior și sistemele de siguranță vor
rămâne funcționale. Aceasta înseamnă
însă că bateria trebuie totuși deconectată.

conexiunea de la bateria de pornire la demarorul și
alternatorul autovehiculului. Acest lucru se poate realiza
pirotehnic, de exemplu prin intermediul unui așa-numit
releu de decuplare, sau printr-un comutator pentru
deconectarea bateriei. Dacă există un scurtcircuit pe
cablul spre demarorul și alternatorul autovehiculului, un
sistem de decuplare ar putea preveni un incendiu în
autovehicul.

Releul automat de decuplare a bateriei
deconectează numai cablul plus al bateriei
de la demaror la bateria de pornire.
Funcțiile suplimentare ale autovehiculului,

Imagine: Locul de montare al bornei de siguranță a bateriei

Dacă airbagul este declanșat în timpul impactului, releul
de decuplare a bateriei este activat automat. În timpul
unui impact din spate, declanșarea dispozitivelor de
pretensionare a centurilor de siguranță va activa releul de
decuplare a bateriei.

RLF_024
Imagine: Bornă de siguranță baterie – poziție de pornire

Element de legătură cu
conexiuni

Imagine: Bornă de siguranță baterie – aprindere

Element de legătură cu
conexiuni

Tijă

410_122
Aprinzător

Tijă cu piston

410_123
Aprinzător

3.3

Informații pentru utilizator cu privire la
manipularea sistemului electric al autovehiculului

Oprirea alimentării cu tensiune a autovehiculului se
poate realiza și prin următoarea abordare sistematică:

3. Utilizarea setărilor de confort pentru în
favoarea operațiunii de salvare
În funcție de seria modelului și echiparea
autovehiculului, autovehiculele Audi au o întreagă gamă

1. Oprirea motorului în funcțiune al autovehiculului
Pot exista situații în care este necesar ca personalul de
salvare să oprească motorul autovehiculului.

de funcții pentru confort operate electric, de exemplu:

În mod normal, acest lucru se realizează folosind cheia de
contact a autovehiculului. Însă, unele modele pot fi
echipate cu un sistem de autorizare a accesului și pornire
fără cheie. În acest caz, motorul aflat în funcțiune poate fi

•

Geamuri electrice

•

Trapă electrică

•

Scaune electrice

•

Coloană de direcție reglabilă electric

•

Deschidere a portbagajului asistată
electric

oprit prin apăsarea butonului start/stop.
Acestea nu mai pot fi utilizate după ce bateria a fost
deconectată!

i

În funcție de tipul autovehiculului și anul
modelului, pompa de combustibil este oprită
de către modulul de comandă pentru
sistemele de siguranță. Este probabil ca acest

i

Pe cât posibil, funcțiile electrice pentru confort
ar trebui utilizate pentru optimizarea efortului
de salvare înainte de deconectarea bateriei!

lucru să împiedice motorul să continue să
funcționeze.
2. Activarea luminilor de avarie
Orice membru al personalului de salvare poate folosi
luminile de avarie active ca semn vizibil al alimentării
active cu tensiune a autovehiculului.

i

În funcție de tipul autovehiculului și anul
modelului, luminile de avarie sunt activate
automat de către modulul de comandă pentru
sistemele de siguranță.
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4. Decuplați contactul
Alimentarea cu tensiune a unității de comandă pentru
airbaguri este întreruptă prin decuplarea contactului.
Aprinderea electrică a airbagurilor, dispozitivelor de
tensionare a centurilor de siguranță și protecției la
răsturnare de către unitatea de comandă nu mai este
posibilă după maxim 30 de secunde.

i

Maneta schimbătorului trebuie plasată în
poziția „P” pentru autovehiculele echipate
cu transmisie automată.

Pentru autovehiculele cu sisteme de autorizare a
accesului și pornirii fără cheie, contactul se decuplează
printr-o apăsare a butonului start/stop sau prin
îndepărtarea completă a cheilor din comutatorul pentru
autorizarea pornirii.

!

Asigurați-vă că pedala de frână nu este
apăsată înainte de a apăsa butonul START
STOP MOTOR! Apăsând butonul START
STOP MOTOR cu pedala de frână apăsată,
motorul va porni!

5. Localizați bateria/bateriile
În paralel cu măsurile anterioare, ar trebui să se
localizeze bateria/bateriile.
Bateriile autovehiculelor Audi sunt amplasate, în funcție
de modelul autovehiculului și motor:
•
•

În compartimentul motor
În portbagaj (în buzunarul lateral sau în zona
roții de rezervă)

•

Sub scaunul șoferului (numai la Audi Q7)

•

Sub bancheta spate (la modelele mai vechi)

i

Locația bateriei poate fi găsită în fișele tehnice
de salvare.

i

Pentru a accesa cu succes compartimentul
motor și portbagajul,
sunt posibile metode convenționale de
deschidere, cum ar fi deblocarea capotei, cheia de
contact etc.
În cazul în care acestea nu funcționează, capotele
motorului și portbagajului pot fi deschise forțat cu
o rangă sau un depărtător hidraulic.

6. Decuplați bateria/bateriile
După realizarea accesului la baterie și apoi, după utilizarea
funcțiilor confort electrice, ambele borne de la toate
bateriile se deconectează. Pentru aceasta este nevoie de o
cheie fixă de 10/13 mm.
Bateria trebuie de asemenea deconectată
atunci când este atașat un separator pentru
baterie.

i
!

Pentru a reduce riscul unui scurtcircuit,
cablul minus de masă trebuie deconectat
primul.

Instrucțiune privind deconectarea bateriei la
anumite modele de autovehicule …
Audi Q7
Bateria la modelul Q7 se află sub scaunul șoferului și
este accesibilă numai după ce scaunul a fost deplasat în
cea mai din spate poziție.
Scoaterea de sub tensiune a cablului de masă al bateriei
este posibilă prin separarea unei îmbinări cu șuruburi.
Această conexiune se află în spațiul pentru picioare al
scaunului șoferului și este accesibilă prin îndepărtarea
mochetei.

7. Testați cu privire la electricitate
Dacă bateria a fost deconectată, trebuie verificat
suplimentar dacă într-adevăr în autovehicul nu mai
există electricitate. Un semn în acest sens ar fi că
luminile de avarie și luminile interioare s-au stins.

RLF_016

Imagine: Deconectarea conexiunii de masă a bateriei la modelul Q7
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Audi A3 V6 (până în 2012)
Bateria modelului A3 V6 este amplasată sub un capac,
în portbagajul autovehiculului. Capacul este atașat cu
mai multe șuruburi. Bateria poate fi deconectată după
îndepărtarea capacului.

O posibilitate alternativă este deconectarea conexiunii
de masă de la caroseria autovehiculului.
Cablul de masă merge de la caseta bateriei până în zona
din dreapta spate a portbagajului.

RLF_024

Imagine: Cablul de masă cu conectorul de masă al modelului A3 V6

RLF_023

Imagine: Deconectarea conexiunii de masă
RLF_022

Imagine: Capacul bateriei din portbagajul modelului A3 V6

Situații speciale cu baterii amplasate în locașul roții de
rezervă (în funcție de modelul autovehiculului)
În funcție de conceptul bateriei, bateria la diverse modele
Audi poate fi amplasată și în portbagaj, sub roata de
rezervă.

RLF_017

Imagine: Îndepărtarea roții de rezervă

RLF_018

Imagine: Deconectarea cablului de masă
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Structura și materialele autovehiculului

Autovehiculele moderne utilizează oțeluri ultrarezistente (formate/călite termic) pentru construcția
stâlpilor B și a pragurilor.

Aceste oțeluri ultra-rezistente pot fi tăiate cu
echipamentele de tăiere hidraulice standard disponibile.
La autovehiculele modern se vor utiliza dispozitive de
tăiere specializate.

Imagine: Exemplu de structură a autovehiculului – exemplu Q5

Legendă:

Ultra-rezistent format termic
Ultra-rezistent
Rezistență mai ridicată
Rezistență ridicată
Oțel normal

433_078
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4.1 Stâlpii A
Structura autovehiculelor decapotabile (Audi A3/A4/A5
Cabriolet, Audi TT Roadster) este ranforsată special
pentru a atinge o anumită rigiditate structurală a
autovehiculului fără existența unui plafon. Pentru a obține

i

acest lucru, ranforsări tubulare și oțeluri ultra-rezistente
sunt integrate în diverse zone ale autovehiculului (de
exemplu, stâlpii A).

i

Dată fiind ranforsarea stâlpului A în partea
inferioară, se recomandă tăierea stâlpului A în
zona superioară.

Acolo unde este cazul, deschiderea plafonului decapotabil
este posibilă în modul convențional sau prin aplicarea de
presiune ridicată asupra capacului plafonului decapotabil
cu un dispozitiv de salvare hidraulic.

Imagine: Exemplu de ranforsare tubulară a stâlpilor A

RLF_025

Zonele ranforsărilor speciale în autovehiculele
individuale pot fi găsite în fișele tehnice de salvare.
Ranforsările speciale sunt reprezentate după cum
urmează:

Ranforsare

4.2 Stâlpii B
Stâlpul B este ranforsat în mod special utilizându-se oțel
cu cea mai mare rezistență și structuri multi-strat. În
plus, stâlpii B moderni au un diametru mai mare decât
versiunile mai vechi.

i

Tăierea stâlpilor autovehiculului este de obicei
mai simplă în zona de deasupra dispozitivului de
reglare pe înălțime a centurii de siguranță. Însă,
în această zonă trebuie avute în vedere
componentele airbagului pentru cap.

În zona punctului de flexiune a țesăturii centurii de
siguranță a autovehiculului, pe stâlp este montată o șină
metalică suplimentară, din cauza dispozitivului de reglare
pe înălțime a centurii de siguranță. Și acest aspect face
tăierea mai dificilă în zona aceasta. Prin urmare, aceste
zone ar trebui evitate intenționat.

Stâlpii se pot tăia și în zona inferioară. Însă, țineți cont
de faptul că diametrul stâlpului este destul de mare și
că în această zonă se află de obicei dispozitivele de
pretensionare a centurilor de siguranță.

Imagine: Exemple de stâlpi B

Imagine: Exemple de stâlpi B cu structură multi-strat

S318_066

RLF_026

Secțiune laterală
exterioară

Stâlpul B

Secțiune laterală
interioară
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4.3 Pragul ușii
O ranforsare tubulară suplimentară este utilizată, de
exemplu, în pragul ușii la Audi Q7.

Imagine: Exemplu de prag al ușii cu ranforsare tubulară

Grosimea peretelui tubului ultra-rezistent
este de aproximativ 3 mm. Ranforsarea poate fi tăiată
numai cu echipament de salvare modern.

S297_010

4.4 Protecția în caz de impact lateral
Protecția în caz de impact lateral în autovehiculele Audi
este alcătuită din țevi de oțel, secțiuni din oțel sau
profiluri extrudate din aluminiu. Ranforsările ușilor sunt
amplasate orizontal sau diagonal în spatele panourilor

Structurile ultra-rezistente pot fi tăiate numai cu ajutorul
echipamentelor de tăiere hidraulice moderne, puternice.

exterioare ale ușilor.

i
Imagine: Exemplu de protecție în caz de impact lateral

Zonele ranforsărilor speciale în
autovehiculele individuale pot fi găsite în fișele
tehnice de salvare. Ranforsările speciale sunt
reprezentate după cum urmează:

Ranforsări pentru
protecția în caz de
impact lateral

RLF_027

4.5 Caroseria din aluminiu a autovehiculului Audi Space Frame (ASF®)

Construcția din aluminiu ASF® este alcătuită din secțiuni
din aluminiu extrudat conectate prin „noduri” formate
prin injecție în vacuum, pentru realizarea structurii
autovehiculului și celulei pasagerilor.

Audi A8 a fost prima mașină de serie din lume cu o
caroserie portantă realizată integral din aliaj de aluminiu.
Pe lângă Audi A8, structurile autovehiculelor Audi A2 și
R8 sunt de asemenea construite cu tehnologia space

i

Dată fiind natura aluminiului, este posibil ca
anumite tehnici de salvare pentru componente din
aluminiu să funcționeze numai cu o capacitate
limitată. Testele au arătat faptul că piesele din
aluminiu se rup mai repede decât, de exemplu,
piesele din oțel, în timpul pregătirii depărtătorului
sau berbecelui.

frame.

Imagine: Exemplu de construcție a caroseriei din aluminiu ASF® a modelului R8

AR8_D_10084

44 45

4.6

Geamuri auto
(sticlă cu absorbție de căldură)

Autovehiculele Audi sunt echipate cu două tipuri
diferite de geamuri:
Sticla temperată este utilizată pentru geamurile laterale,
lunete și trape. Aceasta se compune din sticlă pre-tratată
termic care poate rezista la solicitări mari. Dacă
solicitarea este prea mare, sticla se va sparge în foarte
multe bucăți mici, însă nu foarte ascuțite.

i

Sticla temperată se poate sparge brusc în timpul
utilizării echipamentelor de salvare. În funcție de
situația accidentului și de volumul de operațiuni
de salvare necesare, geamurile cu sticlă temperată

Toate parbrizele autovehiculelor sunt realizate din sticlă
securit laminată și sunt lipite de structura autovehiculului.
Geamurile laterale și trapele sunt realizate de obicei din
sticlă temperată și sunt fie mobile, fie cu balamale sau
lipite.
Există fierăstraie pentru sticlă și tăietoare speciale
pentru metal care se pretează pentru îndepărtarea
sticlei securit laminate.

i

ar trebui îndepărtate mai întâi.

Sticla securit laminată se utilizează la parbrize, precum și
la geamurile laterale ale modelelor A6 și A8. Acest tip de
sticlă este alcătuit din două plăci de sticlă îmbinate cu un
ﬁlm. Geamurile vor rămâne intacte chiar și după ce au
fost deteriorate.

Deoarece sticla securit laminată nu se sparge în
timpul operațiunilor de salvare cu echipamente
hidraulice, aceste tipuri de geamuri ar trebui
îndepărtate numai dacă se consideră necesar în
respectiva situație.

Sticla securit temperată poate fi îndepărtată prin
spargere punctuală, de exemplu, cu un punctator cu arc
sau cu un ciocan pentru situații de urgență. Prin urmare,
geamul ar trebui protejat înainte de a fi îndepărtat.

i

Înainte de îndepărtarea geamurilor,
ocupanții autovehiculului trebuie protejați
de praf și cioburi.
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