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Informacje dla s�u�b ratowniczych   

  Karta ratownicza BMW AG 

Wst�p 

Optymalne bezpiecze!stwo w ka�dych warunkach jest najwa�niejszym celem rozwoju i wdro�e! produktów BMW. Dzi�ki 

kompleksowemu podej"ciu, precyzyjnie dostosowane do siebie systemy bezpiecze!stwa aktywnego i biernego przewy�szaj# 

wymogi prawne. 

Oprócz podr�cznika dla s�u�b ratowniczych BMW dostarcza dodatkowo karty ratownicze dla poszczególnych modeli, 

zawieraj#ce szczegó�owe informacje. Aktualna wersja dost�pna jest na stronie https://aos.bmwgroup.com/service. 

Karty ratownicze sporz#dzone zosta�y wy�#cznie dla s�u�b ratowniczych, które dysponuj# specjalnym wykszta�ceniem z zakresu 

pomocy technicznej po wypadkach drogowych, a tym samym mog# wykonywa$ czynno"ci opisane w tych arkuszach danych.  

Specyfikacje i wyposa�enie specjalne pojazdów BMW oraz oferta pojazdów BMW AG podlegaj# ci#g�ym zmianom. Dlatego 

BMW zastrzega sobie w ka�dej chwili mo�liwo"$ dostosowania lub zmian tre"ci kart ratowniczych. 

W kartach ratowniczych opisane jest zawsze maksymalne mo�liwe wyposa�enie pojazdu zgodnie z wariantami wyposa�enia 

przewidzianymi przez BMW dla danego modelu. 

Informacje zawarte w podr�czniku dla s�u�b ratunkowych nie s# przeznaczone dla klienta ko!cowego, warsztatów ani dealerów. 

Klienci ko!cowi mog# znale%$ w instrukcjach obs�ugi swoich pojazdów BMW szczegó�owe informacje odno"nie funkcji 

swojego pojazdu oraz wa�ne wskazówki bezpiecze!stwa dotycz#ce samego pojazdu i pasa�erów.  

Serwisy i dealerzy otrzymuj# informacje serwisowe za po"rednictwem znanych im %róde�.  

 
(Stan: pa%dziernik 2018) 
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Wst�p 

 

Optymalne bezpiecze#stwo w ka�dych warunkach jest najwa�niejszym celem rozwoju i wdro�e# produktów 

BMW. Dzi�ki kompleksowemu podej$ciu, precyzyjnie dostosowane do siebie systemy bezpiecze#stwa 

aktywnego i biernego przewy�szaj" wymogi prawne. Uwzgl�dniaj" one tak�e warunki techniczne niezb�dne do 

przeprowadzania akcji ratowniczej. Obejmuje to mi�dzy innymi udost�pnienie dok�adnych informacji 

dotycz"cych post�powania z systemami bezpiecze#stwa i systemami bezpiecze#stwa biernego BMW oraz 

wskazówki dotycz"ce stosowania sprz�tu ratowniczego. 

 

Niniejsza broszura stanowi instrukcj� dla przeszkolonych s�u�b ratowniczych. Dodatkowo wymagane s! 

wiadomo"ci z zakresu funkcjonowania i sposobu dzia�ania systemów bezpiecze#stwa oraz charakterystyk 

pojazdu.  
 

Najwy�szym priorytetem dla s�u�b ratowniczych jest ratowanie �ycia osób poszkodowanych, nie nara�aj"c na 

niebezpiecze#stwo tych osób, ani siebie samych. Instrukcja udzielania pomocy zawiera informacje na temat tego, 

jak mo�na uzyska% szybki i �atwy dost�p do poszkodowanych. Ze wzgl�du na ci"g�y rozwój materia�ów i technik 

produkcji stosowanych w przemy$le motoryzacyjnym zalecane jest zadbanie o odpowiednio aktualny sprz�t 

ratowniczy. 

 

Niniejszy podr�cznik zosta� sporz"dzony we wspó�pracy z zak�adow" stra�" po�arn" BMW w Monachium. 

Dodatkowo dost�pne s! specyficzne dla modeli karty ratunkowe ze szczegó�owymi informacjami. Ponadto 

nale�y przestrzega% wytycznych ratownictwa oraz wytycznych bhp obowi"zuj"cych w danym kraju. Aktualna 

wersja dost�pna jest na stronie https://aos.bmwgroup.com/service . 

 

Zak�adowa stra� po�arna BMW w Monachium 
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VIN 

Numer VIN (Vehicle Identification Number) mo�e by! umieszczony w pojazdach BMW Group w ró�nych 

miejscach. Mo�liwe pozycje przedstawione zosta�y na poni�szej ilustracji. 

 

Identyfikacja pojazdu 

Mog" o tym informowa! oznaczenia typu z ty�u pojazdu, np. Hybrid, eDrive lub dodatkowe napisy, np. na #cianie 

bocznej z przodu itp. Je#li pojazd nie posiada tego typu oznacze$, na to, �e jest to pojazd z uk�adem 

wysokonapi�ciowym, mog" wskazywa! nast�puj"ce cechy:  

- Elektryczne gniazdo �adowania 

- Pomara$czowe przewody wysokonapi�ciowe 

- Tabliczki ostrzegawcze na elektrycznych komponentach wysokiego napi�cia 

- Symbol �adowania w tablicy przyrz"dów 

- Oznaczenia na desce rozdzielczej 

- Brak uk�adu wydechowego 

 

Brak tego oznaczenia nie wskazuje jednak jednoznacznie, !e jest to pojazd bez uk"adu 

wysokonapi#ciowego.  

Od stycznia 2013 istnieje dla pojazdów rejestrowanych w Niemczech mo�liwo#! sprawdzenia numeru 

rejestracyjnego pojazdu przez centrale ratunkowe, aby umo�liwi! jednoznaczne przyporz"dkowanie do danej 

karty ratowniczej. 

 

System Oznaczenie 

Diesel �d� 

1. Identification / recognition - 

Identyfikacja / rozpoznanie 
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Benzyna �i� 

 

 

 

Akumulatory wysokiego napi�cia 
Szczegó�owe informacje dotycz!ce konkretnych pojazdów patrz karta ratunkowa. 

Pozosta�e informacje 

W rozpoznawaniu nap�dów alternatywnych pomaga nast�puj!ca zasada stra�y po�arnej: 

1. wydostaj!ce si� p�yny eksploatacyjne 

2. sprawdzenie podwozia samochodu 

3. otwarcie korka wlewu 

4. zbadanie powierzchni 

 

Najnowsza wersja FAQ (Frequently Asked Questions) wg VDA patrz: 

https://www.vda.de/de/themen/sicherheit-und-standards/retten-und-bergen/unfallhilfe-und-bergen-bei-

fahrzeugen-mit-hochvolt-systemen.html 

 

Rechargeable Energy Storage systems (RESS) 

Akumulator litowo-jonowy wysokiego napi�cia 

Po�o�enie akumulatorów 12 i 48 V 

Pojazd mo�e by# wyposa�ony w jeden lub kilka akumulatorów. Akumulator 12 i 48 V w zale�no$ci od pojazdu 

mo�e si� znajdowa# w komorze silnika albo w baga�niku. Dok�adne po�o�enie akumulatorów w danym poje%dzie 

jest przedstawione w karcie ratowniczej. 

 

eDrive / elektro �eDrive�, �e� 

Wersja d�uga �L� 
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Po�o�enie dodatnich przewodów akumulatora 

Je!li akumulator 12 lub 48 V nie znajduje si� w komorze silnika, czerwony przewód dodatni akumulatora jest 

u�o�ony g�ównie przy podwoziu samochodu i w kierunku silnika. 

 

Zacisk akumulatora bezpiecze�stwa 

 
Zacisk bezpiecze"stwa akumulatora jest zamontowany przy biegunie dodatnim akumulatora. 

 

Akumulatory wysokiego napi"cia 

Akumulatory wysokiego napi�cia maj# napi�cie od 60 V do 1000 V. 

Szczegó�owe informacje dotycz#ce konkretnych pojazdów patrz karta ratunkowa. 

Informacje dotycz�ce urz�dze� pod pokryw� silnika 
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Stabilizacja 

 

 

Podpieranie pojazdów 
Pojazdy mo�na podpiera! pod ca�ym progiem bocznym. 

Dok�adne po�o�enie i liczb� punktów podparcia nale�y ustali! w 

zale�no�ci od konkretnego przypadku. W idealnej sytuacji nale�y 

wykorzysta! punkty do mocowania podno�nika 

samochodowego. 

 

 

Zabezpieczanie pojazdów 

 

Klin do blokowania ko!a 

Pod�o�y! klin przed i za ko�em tylnej osi naprzeciw strony, po 

której pojazd b�dzie podnoszony. W idealnej sytuacji nale�y 

wykorzysta! punkty do mocowania podno�nika 

samochodowego. 

 

P�tla bez ko�ca 

Poprowadzi! p�tl� bez ko$ca przez otwory okienne do ty�u lub 

do przodu i zamocowa! do odpowiedniego mocowania. 

 

 

 

 

 

Informacje 

techniczne 

 

Nie wolno u�ywa! zaczepu holowniczego do wyci%gania lub zabezpieczania 

pojazdu. 

Rozpoznanie, czy pojazd jest w!�czony 

- Tablica przyrz%dów �wieci 

- Przycisk start / stop i d&wignia zmiany biegów �wiec% 

- Je�li wyzwolona zosta�a poduszka powietrzna, to pojazd jest nieaktywny 

 

 

2. Immobilisation / stabilisation/ lifting -  

Unieruchomienie / stabilizacja / podnoszenie 
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Niebezpiecze�stwo pora�enia pr�dem 

1. Czy po wypadku wyst�puje niebezpiecze�stwo pora�enia pr�dem w razie dotkni�cia pojazdu lub 

cz��ci pojazdu? 
Zagro�enie osób przez pora�enie pr�dem generalnie nie wyst�puje, cho� zale�y to od rodzaju wypadku. 

Pojazdy s� wyposa�one w wiele ró�nych mechanizmów zabezpieczaj�cych. Uk�ad wysokonapi�ciowy 

jest zabezpieczony przed dotkni�ciem. Uk�ad wysokonapi�ciowy jest ca�kowicie odizolowany 

elektrycznie od nadwozia pojazdu (rozdzielenie galwaniczne/elektryczne). W razie powa�nych 

wypadków z wyzwoleniem poduszek powietrznych w wi�kszo�ci pojazdów uk�ad wysokiego napi�cia 

zostaje wy��czony. Alternatyw� s� porównywalne mechanizmy zabezpieczaj�ce. (Szczegó�y patrz karta 

ratownicza pojazdu) . W razie w�tpliwo�ci nale�y dezaktywowa� uk�ad wysokonapi�ciowy pojazdu 

r�cznie, o ile jest to mo�liwe (patrz pytanie 3). 

 

2. Czy zaparkowany pojazd, który bra! udzia! w wypadku (uderzenie w zaparkowany pojazd), mo�e 

powodowa" zagro�enie elektryczne? 
Uk�ad wysokonapi�ciowy pojazdu mo�e by� aktywny tak�e podczas postoju (np. klimatyzacja 

postojowa).  Wyzwolenie poduszek powietrznych nie nast�pi z regu�y w pojazdach, które uczestniczy�y 

w �zderzeniu jako zaparkowany pojazd�, a wi�c nie mo�e to tak�e spowodowa� wy��czenia uk�adu 

wysokiego napi�cia. W razie powa�nych wypadków nale�y wi�c dezaktywowa� uk�ad 

wysokonapi�ciowy pojazdu (patrz karta ratunkowa). Dotyczy to zarówno pojazdów pod��czonych do 

elektrycznej stacji �adowania, jak i zaparkowanych pojazdów, które nie s� pod��czone do stacji 

�adowania. 

 

3. Czy mo�liwa jest r�czna dezaktywacja uk!adu wysokiego napi�cia przez s!u�by ratownicze? 
Tak, pojazdy elektryczne/hybrydowe maj� ró�ne mo�liwo�ci r�cznej dezaktywacji uk�adu 

wysokonapi�ciowego. Wi�kszo�� pojazdów posiada dodatkowe urz�dzenie od��czaj�ce uk�ad 

wysokonapi�ciowy, którego mog� u�y� s�u�by ratownicze. S� to 12-woltowe miejsca roz��czenia. Do 

dezaktywacji uk�adu wysokonapi�ciowego mog� je wykorzystywa� tak�e osoby nieb�d�ce specjalistami 

w dziedzinie techniki wysokiego napi�cia. Wskazówka: Nie powoduje to roz�adowania akumulatora 

wysokiego napi�cia � jednak zostaje on od��czony elektrycznie od reszty uk�adu wysokonapi�ciowego. 

Zalecany sposób post�powania w celu r�cznej dezaktywacji opisany jest w nast�pnym rozdziale. 

 

4. Jakie niebezpiecze�stwo powoduj� po wypadku uszkodzone przewody wysokonapi�ciowe, je�li 

wida", �e poduszki powietrzne nie zosta!y wyzwolone? 

Uszkodzone przewody wysokonapi�ciowe lub komponenty wysokiego napi�cia mog� generalnie 

powodowa� zagro�enie elektryczne. Przewodów wysokonapi�ciowych i komponentów wysokiego 

napi�cia nie wolno dotyka�. Wskazówka: Przewody wysokonapi�ciowe maj� zawsze kolor 

pomara!czowy. 

Zagro�enie powodowane przez akumulator wysokiego napi�cia 

1. Czy po wypadku akumulatory wysokiego napi�cia mog� zosta" roz!adowane? 

Nie, nie przeprowadza si� elektrycznego roz�adowania akumulatorów wysokiego napi�cia na miejscu 

wypadku. 

 

3. Disable direct hazards / safety regulations - 

Dezaktywacja bezpo�rednich niebezpiecze�stw / przepisy 

bezpiecze�stwa 
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2. Jak nale!y post�powa# na miejscu wypadku z uszkodzonym akumulatorem wysokiego napi�cia 

znajduj�cym si� w poje%dzie? 
Nie wolno dotyka! uszkodzonego akumulatora wysokiego napi�cia. Obserwowa! stan akumulatora 

wysokiego napi�cia (np. wydostawanie si� dymu). Zaleca si� wezwanie za po"rednictwem centrali s�u�b 

ratowniczych wykwalifikowanego elektryka specjalizuj#cego si� w uk�adach wysokiego napi�cia, w celu 

oceny konkretnego zagro�enia elektrycznego i okre"lenia dalszego post�powania. 

 

3. Jak post�powa# z akumulatorem wysokiego napi�cia, który w wyniku wypadku zosta& od&�czony 

lub oderwany od pojazdu lub z cz�'ciami takiego akumulatora? 
W tym bardzo nieprawdopodobnym przypadku nale�y si� liczy! z zagro�eniami elektrycznymi, 

chemicznymi, mechanicznymi i termicznymi powodowanymi przez akumulator wysokiego napi�cia. Nie 

wolno dotyka! akumulatora wysokiego napi�cia. Zaleca si� wezwanie za po"rednictwem centrali s�u�b 

ratowniczych wykwalifikowanego elektryka specjalizuj#cego si� w uk�adach wysokonapi�ciowych, w 

celu oceny konkretnego zagro�enia elektrycznego i okre"lenia dalszego post�powania. 

Zagro!enie chemiczne 

 

1. Na co nale!y zwróci# uwag� w przypadku elektrolitu wydostaj�cego si� z akumulatora wysokiego 

napi�cia po wypadku? 
Elektrolity z regu�y powoduj# podra�nienia, mog# powodowa! poparzenia chemiczne i s# palne. 

Koniecznie unika! kontaktu ze skór# i wdychania oparów. Stosowa! konwencjonalne "rodki wi#�#ce. 

 

2. Czy mo!na bezpiecznie wdycha# powietrze we wn�trzu pojazdu po wyzwoleniu poduszki 

powietrznej? 

Tak. Analizy chemiczne i medyczne potwierdzaj#, �e jest to nieszkodliwe. Nie mo�na jednak 

wykluczy! krótkotrwa�ego kaszlu wywo�anego podra�nieniem dróg oddechowych. 

 

3. Jakie zagro!enia powstaj� podczas �ulatniania si� gazów� z akumulatora wysokiego napi�cia? 
W przypadku znajdowania si� w bezpo"rednim pobli�u gazy powoduj# podra�nienia, s# palne, mog# 

powodowa! oparzenia chemiczne i dlatego w �adnym wypadku nie nale�y ich wdycha!. Nale�y 

przerwa! proces ratowania pojazdu i uzgodni! dalsze post�powanie z kierownikiem akcji stra�y 

po�arnej. 

 

4. Czy w pozosta&o'ciach znajduje si� azydek sodu? 
Azydek sodu, b�d#cy materia�em wybuchowym w generatorze gazowym, spala si� ca�kowicie przy 

zap�onie generatora gazowego i jest w ca�o"ci przekszta�cany chemicznie. Produktem reakcji jest w 

wi�kszo"ci nieszkodliwy azot, który stanowi ok. 80% powietrza, którym oddychamy. 

 

Zagro!enie termiczne (po!ar) 

Patrz rozdzia& 6. 

 

Podstawowe informacje 
Akcja ratownicza musi si� odbywa# w sposób skoordynowany zarówno pod wzgl�dem medycznym, jak i 

technicznym*  

Aspekty medyczne 

Zawsze nale�y unika! wyci#gania osób na si�� z pojazdu. Je"li poszkodowanemu ani ratownikom nie grozi 

bezpo"rednie niebezpiecze$stwo, poszkodowanego nale�y najpierw pozostawi! w poje&dzie. 

Najpierw nale�y zapewni! dost�p (otwór umo�liwiaj#cy udzielenie pomocy) do osób zakleszczonych lub 

unieruchomionych. Tak jak podczas wszelkich innych czynno"ci, nale�y przy tym stosowa! ochronne i 

odpowiednie dla pacjenta metody.  

Dzia�ania natychmiastowe ratuj#ce �ycie oraz pierwsze badanie (badanie podstawowe) przeprowadza si� z regu�y 

jeszcze w poje&dzie, który uleg� wypadkowi. Czynno"ci medyczne wykonywane w poje&dzie powinny si� 

ogranicza! do absolutnie niezb�dnych, jednak w zale�no"ci od stanu poszkodowanego mog# mie! szeroki zakres. 



Podr�cznik dla s�u�b ratowniczych BMW  12 

Informacje dla s�u�b ratowniczych   

Lekarzowi pogotowia ratunkowego oraz s�u�bom ratowniczym nale�y umo�liwi! dost"p (otwór umo�liwiaj#cy 

udzielenie pomocy) do osób poszkodowanych, tak aby mogli oni przeprowadzi! ratuj#ce �ycie dzia�ania 

natychmiastowe. W przypadku konkretnych wzorów obra�e$ poszkodowanych nale�y natychmiast unieruchomi!, 

tzn. zapewni! im odpowiednie usztywnienia przed wyci#gni"ciem ich z pojazdu (przez otwór ratowniczy). Otwór 

ratowniczy musi mie! odpowiednio du�e wymiary i musi by! dopasowany do ogólnej sytuacji. Podczas 

technicznych czynno%ci ratowniczych nale�y zapewni! osobom poszkodowanym sta�# opiek" medyczn#. Podczas 

opieki medycznej nale�y w jak najwi"kszym zakresie przygotowa! techniczne czynno%ci ratownicze. 

 

Wyj�tki, które wymagaj� wyci�gni�cia poszkodowanych z pojazdu: 

- Bezpo%rednie, nag�e zagro�enie, takie jak po�ar czy kolejne wypadki 

- Powody medyczne 

 

Zachowanie systemów bezpiecze�stwa i systemów bezpiecze�stwa biernego po wypadku 

W stoj�cym poje"dzie w normalnym przypadku systemy bezpiecze�stwa biernego nie zostaj� 

aktywowane#  

Wyj�tki: 

- Rozgrzanie materia�u wybuchowego w generatorze gazowym poduszki powietrznej do temperatury 

powy�ej 200°C 

- Bardzo du�e mechaniczne obci#�enie modu�ów poduszek powietrznych (pi�owanie, wiercenie, 

szlifowanie, spawanie) 

- Zwarcie przewodu elektrycznego aktywuj#cego sp�onki 

- Stoj#cy pojazd zostaje uderzony przez inny pojazd (je%li kryteria wyzwolenia s# spe�nione, uk�ady 

bezpiecze$stwa biernego zostan# wyzwolone) 

 

Korzystanie z radiotelefonów  

Korzystanie z radiotelefonów bezpo%rednio przy uk�adach bezpiecze$stwa biernego, które nie zosta�y wyzwolone, 

nie stanowi zagro�enia. 

akumulatory 12 i 48 V 

Wskazówki dotycz�ce interwencji 
Sposób post"powania nale�y ustali! po ocenie sytuacji na miejscu zdarzenia. Korzystanie z aktywnych systemów 

elektrycznych, takich jak elektryczne si�owniki szyb, regulacja foteli czy regulacja kolumny kierownicy, mo�e 

znacznie u�atwi! akcj" ratownicz#. Decyzj" o od�#czeniu akumulatora podejmuje wi"c kierownik akcji na 

miejscu. 

Skutkiem wypadku mog# by! w rzadkich przypadkach uszkodzenia przewodów w pojazdach mimo 

zabezpieczenia przed &ród�em zap�onu. Od�#czenie akumulatora mo�e wi"c znacznie zmniejszy! ryzyko po�aru. 

Wyj#tkowo ma�e ryzyko przypadkowego wyzwolenia uk�adu bezpiecze$stwa biernego (poduszek powietrznych, 

napinaczy pasa) mo�e zosta! wykluczone przez od�#czenie akumulatora. Zap�on nale�y wy�#czy!. 

 

Sp$onka zacisku bezpiecze�stwa akumulatora nie mo�e zosta� zgnieciona, przeci�ta ani rozgrzana#  

Zacisk bezpiecze�stwa akumulatora od$�cza tylko przewód dodatni akumulatora mi�dzy akumulatorem a 

rozrusznikiem/alternatorem#  

 

Oznaczenie 

Brak oznaczenia 

 

Funkcja 
Aby zminimalizowa! ryzyko zwarcia w razie wypadku, sie! pok�adowa w pojazdach BMW jest podzielona na 

dwa obwody pr#dowe: obwód zasilaj#cy instalacji pok�adowej oraz obwód pr#dowy rozrusznika. Je%li w razie 

wypadku spe�nione s# decyduj#ce kryteria, sterownik poduszki powietrznej lub jeden z satelitów wysy�a polecenie 

zap�onu �adunku w zacisku bezpiecze$stwa akumulatora. Powstaj#cy przy tym gaz wysuwa trzpie$ kabla z 

uchwytu zacisku akumulatora i roz�#cza w ten sposób po�#czenie wtykowe mi"dzy akumulatorem a 

rozrusznikiem/alternatorem. Pozosta�e odbiorniki s# nadal zasilane napi"ciem przez osobne po�#czenie z 

akumulatorem (cz"%! zasilaj#ca sie! pok�adow#). Ca�y proces wyzwalania trwa ok. 3 milisekund. 

 

Od$�czanie akumulatorów 

Podczas od�#czania akumulatorów nale�y zwróci! uwag" na nast"puj#ce punkty: 

- Wy�#czy! zap�on. 

- Najpierw od�#czy! biegun ujemny, a nast"pnie dodatni. 
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- W przypadku wyposa�enia w akumulatory zawsze od�!cza" wszystkie akumulatory. 

Wskazówka: Mechaniczne napinacze pasów nie zostaj! dezaktywowane przez od�!czenie akumulatora. 

 

Uwaga: je!li nie mo�na wy#$czy% pr$du w poje&dzie:  

- Nie przebywa" w obszarze rozk�adania si� poduszek powietrznych, które nie zosta�y wyzwolone, i nie 

k�a#" tam �adnych przedmiotów, zw�aszcza je#li stosowany jest ci��ki sprz�t ratowniczy. 

- Rannych opatrywa" w miar� mo�liwo#ci z boku. 

Przewody wysokonapi'ciowe 

Przewody wysokonapi�ciowe (1) �!cz! ze sob! komponenty wysokiego napi�cia, 

np. akumulator wysokiego napi�cia z elektronik! maszyny lub elektronik� maszyny 

z maszyn! elektryczn!. Przewody wysokonapi�ciowe mo�na rozpozna" po 

pomara$czowej izolacji (p�aszczu). 

 

 

 

Bezpiecze�stwo uk#adu wysokiego napi'cia )ogólnie* 

W przypadku nieprawid�owego post�powania wysokie napi�cie w uk�adzie wysokonapi�ciowym powoduje 

niebezpiecze$stwo. Dlatego pojazd posiada koncepcj� bezpiecze$stwa. Naprawa, konserwacja i serwisowanie 

komponentów wysokiego napi�cia �!cznie z pomara$czowymi przewodami wysokonapi�ciowymi mog! by" 

wykonywane tylko przez przeszkolonych specjalistów.  

Naprawa uk#adu wysokonapi'ciowego na w#asn$ r'k' jest zabroniona.  

 

Wi�cej informacji na temat bezpiecze$stwa uk�adu wysokiego napi�cia: 

- Akumulator wysokiego napi�cia znajduje si� w obszarze zabezpieczonym w razie zderzenia. Szczegó�y 

patrz karta ratunkowa. 

- Roz�!czenie po�!czenia wtykowego wysokonapi�ciowego ratunkowego punktu od�!czenia powoduje 

dezaktywacj� uk�adu wysokonapi�ciowego (wy�!czenie napi�cia). 

- Uk�ad wysokonapi�ciowy jest galwanicznie oddzielony od masy. 

- Wszystkie przy�!cza i wtyki komponentów wysokiego napi�cia s! zabezpieczone przed dotkni�ciem. 

 

Uk�ad wysokiego napi�cia jest od�!czany, gdy 

- roz�!czone zostanie po�!czenie wtykowe w ratunkowym punkcie od�!czania wysokiego napi�cia w 

baga�niku lub wykonane zostanie rozwi!zanie zwi!zane z ci�ciem pod pokryw! silnika  

- zostanie rozpoznane uderzenie, które prowadzi do wyzwolenia poduszki powietrznej i/lub napinacza 

pasa, albo  

- od�!czone zostanie przy�!cze minus akumulatora 12 lub 48 V na biegunie ujemnym akumulatora 
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Ratowanie & zabezpieczenie (wysokie napi�cie w pojazdach wysokonapi�ciowych) 

3.1 Zabezpieczanie uk�adu wysokonapi�ciowego 
Uk�ad wysokiego napi!cia nale�y wy�"czy# przez roz�"czenie po�"czenia wtykowego ratunkowego punktu 

od�"czania wysokiego napi!cia i od�"czenie akumulatora 12 lub 48 V (bieguna ujemnego) (sposób post!powania 

patrz karta ratownicza). 

 W przypadku wyzwolenia poduszki powietrznej mo�na zak�ada# wy�"czenie uk�adu wysokonapi!ciowego. 

Generalnie unika# dotykania komponentów wysokiego napi!cia i przewodów wysokonapi!ciowych. Przewody 

masy (wyrównanie potencja�ów) komponentów wysokiego napi!cia nie mog" zosta# przeci!te. Wy�"czenie 

napi!cia mo�e zosta# sprawdzone na tablicy przyrz"dów (akumulatory 12 lub 48 V musz" by# jeszcze pod�"czone) 

lub stwierdzone przez wykwalifikowanego elektryka poprzez okre$lone pomiary. 

 

Dezaktywacja uk�adu wysokonapi�ciowego (wy�!czanie napi�cia) 
W baga�niku znajduje si! tak zwany Service Disconnect (miejsce monta�u z prawej strony za tapicerk" baga�nika 

oraz oba akumulatory 12 lub 48 V (akumulator pok�adowy i dodatkowy). 

Dezaktywacja uk�adu wysokonapi!ciowego polega na: 

odblokowaniu po�"czenia wtykowego (roz�"czeniu wtyczki bezpiecze%stwa wysokiego napi!cia w kierunku 

strza�ki) wysokonapi!ciowego ratunkowego punktu od�"czenia (patrz grafika) oraz 

 

 
od�"czeniu akumulatorów 12 lub 48 V na biegunie ujemnym (patrz karta ratownicza) 

Je$li wysokonapi!ciowy ratunkowy punkt od�"czenia w baga�niku jest niedost!pny, mo�na wy�"czy# uk�ad 

wysokonapi!ciowy za pomoc" du�ej wtyczki wysokiego napi!cia akumulatora wysokiego napi!cia za tylnym 

siedzeniem. 

 

 
Pozycja monta�owa akumulatora wysokiego napi!cia za tylnym siedzeniem 

 

 
Uk�ad wysokonapi!ciowy nale�y wy�"czy# przez wyci"gni!cie ma�ej wtyczki (HV-Interlock). 
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Wysokonapi�ciowy ratunkowy punkt od�!czenia 

zamkni�ty. 

Wysokonapi�ciowy ratunkowy punkt 

od�!czenia otwarty. 

  

 

Dodatkowe wskazówki dotycz!ce zagro�e" elektrycznych w miejscu dzia�ania s�u�b ratowniczych opisuje 

BGI/GUV-I 8677 http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/i-8677.pdf (zagro�enia elektryczne w miejscu 

dzia�ania). 

Tablica przyrz!dów 

Stwierdzanie wy�!czenia napi�cia: 

Wy�!czenie uk�adu wysokonapi�ciowego mo�na rozpozna# po komunikacie CC $System wysokiego napi�cia 

wy�!czony$ w tablicy przyrz!dów. 

 

       
 

Wskazówka: Aby komunikat si� wy%wietli�, musi by# pod�!czony akumulator 12 lub 48 V oraz nale�y 

przeprowadzi# zamian� zacisków (wy�!czy# i w�!czy# pojazd przyciskiem START-STOP). Je%li nie mo�na 

stwierdzi# wy�!czenia napi�cia na podstawie wskazania w tablicy przyrz!dów, mo�e to zosta# stwierdzone 

przez wykwalifikowanego elektryka stosuj!cego osobiste wyposa�enie ochronne, na podstawie pomiarów. 

 

Pojazdy elektryczne na stacjach "adowania 

Ka�dy pojazd elektryczny BMW wyposa�ony jest seryjnie w standardowy przewód �adowania, za pomoc! 

którego pojazd mo�e by# �adowany za po%rednictwem zwyk�ego domowego gniazdka elektrycznego (ze stykiem 
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ochronnym). W postaci BMW i Wallbox, BMW i Wallbox Plus oraz BMW i Wallbox Connect oferujemy 

dodatkowo domowe stacje �adowania. Przy ich pomocy mo�na szybko, bezpiecznie i w prosty sposób na�adowa! 

pojazd elektryczny pr"dem zmiennym. 

 

Elektryczna infrastruktura �adowania 

Na co nale�y zwróci! uwag�, je#li w wypadku bra� udzia� pojazd elektryczny/hybrydowy pod�"czony do stacji 

�adowania (zderzenie ze stoj"cym pojazdem)? 

- W miar� mo�liwo�ci od��czy� kabel �adowania od stacji �adowania i pojazdu lub wy��czy� stacj� 

�adowania. 

- Od��czy� kabel �adowania od pojazdu. 

- Przed roz��czeniem sprawdzi� wzrokowo kable i wtyki pod k�tem uszkodze!. 

- W przypadku powa�nych wypadków dezaktywowa� uk�ad wysokonapi�ciowy pojazdu (patrz karta 

ratunkowa). 

 

Wskazówka: Uk�ad wysokonapi�ciowy pojazdu mo�e by� aktywny niezale�nie od stacji �adowania, tak�e podczas 

postoju (np. klimatyzacja postojowa). 

 

Co si� stanie, je�li w wyniku wandalizmu kabel �adowania publicznej stacji �adowania zostanie przeci�ty podczas 

�adowania pojazdu elektrycznego? 

- Zabezpieczenie na tak� ewentualno�� zapewnia infrastruktura techniczna publicznej stacji �adowania i z 

regu�y nast�puje wy��czenie �adowania. 

- Nale�y poinformowa� operatora publicznej stacji �adowania. 

Prezentacja wysokonapi�ciowych wtyczek �adowania 

Poniewa� do �adowania z sieci napi�cia zmiennego wykorzystywana jest zwyk�a domowa wtyczka elektryczna, 

maksymalne nat��enie pr�du �adowania jest ograniczone. 

 

Wtyczka �adowania typu 2 (ECE)  

Wtyczka przewodu �adowania do pod��czenia do pojazdu (znormalizowana wed�ug IEC62196-2) 
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Indeks  Obja!nienie 

1  Wtyczka �adowania  

2-6, 8 Przewody wtyczki �adowania 

7 Sygna� identyfikacyjny wtyczki �adowania 

 

 

 

Wtyczka �adowania typu 1 (USA, Japonia)  
Wtyczka przewodu �adowania do pod�"czenia do pojazdu (znormalizowana wed�ug IEC62196-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blokada wtyczki �adowania  

Wtyczka �adowania w wariancie ECE (typ 2) przed rozpocz�ciem �adowania jest zawsze automatycznie 

blokowana. W wariancie USA/Chiny (typ 1) lub wtyczka CN) wtyczka jest zablokowana, dopóki pojazd jest 

zablokowany. Elektryczna blokada wtyczki �adowania zapobiega od�"czeniu wtyczki �adowania, gdy pojazd jest 

zablokowany.  

W razie awarii elektrycznej np. awarii silnika blokuj"cego mo�na odblokowa# wtyczk� �adowania r�cznie. Linka 

odblokowania awaryjnego znajduje si� w komorze silnika przy nadkolu z przodu z lewej strony. Po poci"gni�ciu 

za ten uchwyt wtyczka �adowania zostanie odblokowana. 

 

Gniazdo �adowania w samochodzie  

Gniazdo �adowania znajduje si� z lewej strony przedniej !cianki bocznej. Klapka gniazda �adowania jest 

blokowana i odblokowywana za pomoc" silnika elektrycznego. Sterowanie tym silnikiem elektrycznym odbywa 

si� za pomoc" elektroniki �adowania komfortowego (KLE). Klapka gniazda �adowania mo�e zosta# otworzona 

tylko wtedy, gdy d$wignia steruj"ca znajduje si� w po�o�eniu P a centralny zamek pojazdu jest odblokowany. Po 

naci!ni�ciu na klapk� gniazda �adowania mo�na j" otworzy# po odblokowaniu.  

 

Indeks  Obja!nienie 

1 Blokada mechaniczna 

2 Przycisk do mechanicznego odblokowywania 

wtyczki przed od�"czeniem 

3 Nak�adka ochronna wtyczki �adowania  
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Wokó� gniazda �adowania w poje!dzie przebiega "wiat�owód w kszta�cie pier"cienia. Jego zadaniem jest 

wskazywanie stanu �adowania. Pod"wietlenie "wiat�owodu odbywa si� za pomoc# 2 diod, które sterowane s# za 

pomoc# KLE. 

Mo�liwe wskazania stanu �adowania: 

- Miganie w kolorze pomara�czowym: Po prawid�owym pod��czeniu wtyczki �adowania przez kilka 

sekund trwa inicjalizacja. 

- Miganie w kolorze niebieskim (w BMW) lub !ó�tym (w MINI): "adowanie jest aktywne. 

- Ci�g�e #wiecenie w kolorze niebieskim (w BMW) lub !ó�tym (w MINI): Przerwa w �adowaniu lub 

obecna jest gotowo#$ do �adowania, je#li faza inicjalizacji zosta�a zako�czona pomy#lnie a pocz�tek 

�adowania ustawiony zosta� w pó%niejszym czasie. 

- Ci�g�e #wiecenie w kolorze zielonym: Akumulator wysokiego napi&cia zosta� pomy#lnie ca�kowicie 

na�adowany. 

- Miganie w kolorze czerwonym: Podczas procesu �adowania wyst�pi� b��d. 

 

 

Indeks  Obja#nienie 

1 Przy��cze fazy  

2 Przy��cze sygna�u identyfikacyjnego wtyczki �adowania 

3 Przy��cze przewodu ochronnego  

4 Przy��cze przewodu testowego (sygna� PWM) 

5 Przy��cze przewodu zerowego  

6 Blokada klapki gniazda �adowania 

7 O#wietlenie orientacyjne / wskazanie stanu �adowania

  

8 Klapka gniazda �adowania 

 

 

 

 

 

Ostrze!enie'  

Uk�ad wysokiego napi&cia przewodzi niebezpieczne napi&cie elektryczne i pr�d o 

du!ym nat&!eniu. Zagro!enie !ycia spowodowane pora!eniem elektrycznym' 

Prace przy uk�adzie wysokiego napi&cia mog� by$ przeprowadzane tylko przez 

specjalnie przeszkolone osoby. 

 

 

Prace przy przewodz�cych pr�d komponentach wysokiego napi&cia s� generalnie zabronione. Przed rozpocz&ciem 

ka!dej czynno#ci, zwi�zanej z podzespo�ami wysokiego napi&cia, konieczne jest wy��czenie uk�adu wysokiego 

napi&cia i zabezpieczenie go przed niepo!�danym ponownym uruchomieniem: 

1. Zaczekaj, a! pojazd przejdzie w stan u#pienia. 

2. Od��czy$ wtyczk& bezpiecze�stwa wysokiego napi&cia (Service Disconnect). 

3. Zabezpieczy$ wtyczk& bezpiecze�stwa wysokiego napi&cia przed ponownym w��czeniem. 

4. W��czy$ zap�on lub tryb PAD. 

5. Koniecznie odczeka$ 10 s, dopóki na tablicy przyrz�dów nie zostanie wy#wietlony komunikat 

Check-Control *Uk�ad wysokiego napi&cia od��czony* (ID 636). 

 
 

 

Zachowaj ostro!no#$'  

Podczas prac przy poje%dzie nie pod��cza$ wtyczki �adowania, aby 

unikn�$ niebezpiecze�stw i wypadków. Przyk�ad mo!liwego 

zagro!enia: automatyczny rozruch wentylatora elektrycznego 

podczas aktywnego procesu �adowania. Podczas diagnostyki 

wtyczk& �adowania pod��cza$ tylko na polecenie modu�u 

testowego w celu przeprowadzenia testu dzia�ania lub lokalizacji 

b�&du. 
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Stosowanie sprz�tu ratowniczego 

 

 

Otwieranie drzwi pojazdu - wariant 1 

 

Punkty mocowania do otwierania drzwi przy s�upku A: 

 1 Za pomoc! hydraulicznego rozpieracza ratunkowego 

"cisn!# "ciank� boczn! z przodu. Powoduje to powstanie 

wi�kszej szczeliny mi�dzy "cian! boczn! z przodu w 

przednimi drzwiami. 

2 Przy u�yciu rozpieracza ratunkowego zwi�kszy# szczelin� 

na wysoko"ci zawiasów. Dok�adne po�o�enie zawiasów 

danego pojazdu jest przedstawione na rysunku w kartach 

ratunkowych. 

3 Za pomoc! hydraulicznego urz!dzenia do ci�cia odci!# 

zawiasy i otworzy# drzwi. Zamiast tego mo�na te� wywa�y# 

zawiasy lub trzpienie za pomoc! rozpieracza ratunkowego. 

 

 

 

 

Otwieranie drzwi pojazdu - wariant 2 

 

Punkty mocowania do otwierania drzwi przy s�upku A i s�upku B: 

 

1 Za pomoc! hydraulicznego rozpieracza ratunkowego 

rozeprze# ram� szyby. Powstaje w ten sposób wi�ksza 

szczelina mi�dzy przednimi drzwiami a s�upkiem B lub 

mi�dzy "cian! boczn! z przodu a przednimi drzwiami. 

2 Przy u�yciu rozpieracza ratunkowego zwi�kszy# szczelin� 

na wysoko"ci zawiasów. Dok�adne po�o�enie zawiasów 

danego pojazdu jest przedstawione na rysunku w kartach 

ratunkowych. 

3 Otworzy# drzwi po stronie zawiasów lub zamka (po stronie 

zawiasów w pojazdach bez poziomej ochrony przed 

bocznym uderzeniem). Dok�adne po�o�enie zawiasów, 

zamków drzwi i bocznego zabezpieczenia na wypadek 

kolizji danego pojazdu jest przedstawione na rysunku w 

kartach ratunkowych. 

 

Odsuwanie deski rozdzielczej 

4. Access to the occupants  - 

Dost�p do pasa!erów 
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Istniej! ró�ne sposoby odsuwania deski rozdzielczej. To, który sposób musi zosta" u�yty, 

zale�y m.in. od nast#puj!cych aspektów: 

- Mechanizm wypadku 

- Wyst#powanie rurki no$nej deski rozdzielczej 

 

 

 

 
OSTRO!NIE 

Zsuni�cie si� sprz�tu 
ratowniczego. 
Niebezpiecze#stwo zranienia$ 

 
 
Wariant 1 
Zwróci" uwag# na prawid�owe zamocowanie sprz#tu ratowniczego. 

 

1 Zabezpieczy" pod�og# pojazdu przed wygi#ciem si# za 

pomoc! materia�u podpieraj!cego. 

2 Przeprowadzi" zarz!dzanie szybami (m.in. przeci!" 

szyb# przedni! poziomo w obszarze 2 lub 3). 

3 Odci!" drzwi przy zawiasach za pomoc! no�yc 

hydraulicznych. 

4 Za pomoc! no�yc hydraulicznych przeci!" w kierunku 

pod�ogi próg boczny 1 przed pasa�erem. 

5 Przeci!" oba s�upki A w dolnym obszarze 2 lub w 

górnym obszarze 3 za pomoc! no�yc hydraulicznych. 

6 Przy�o�y" k!townik podpieraj!cy w przedstawiony 

sposób do s�upka B. Wskazówka: W�o�y" k!townik 

podpieraj!cy poziomo, je$li si�ownik ratunkowy jest za 

krótki. 

7 W�o�y" si�ownik ratunkowy w miar# mo�liwo$ci 

mi#dzy $rodkowe mocowanie i desk# rozdzielcz!. 

8 Odsun!" przedni! cz#$". 

 

 
Wariant 2 
Zwróci" uwag# na prawid�owe zamocowanie sprz#tu ratowniczego. 

 

1. Zabezpieczy" pod�og# pojazdu przed wygi#ciem si# za 

pomoc! materia�u podpieraj!cego. 

2. Przeprowadzi" zarz!dzanie szybami (m.in. przeci!" szyb# 

przedni! poziomo w obszarze 2 lub 3). 

3. Wyj!" drzwi po obu stronach pojazdu. 

4. Przeci!" przed pasa�erem w kierunku przedniej cz#$ci oba 

progi boczne 1 za pomoc! hydraulicznego urz!dzenia do 

ci#cia. Aby osi!gn!" po�!dany efekt, mo�e by" konieczne 

poprowadzenie ci#cia a� do przedniego nadkola (�technika 

skokowa�). 

5. Przeci!" oba s�upki A w dolnym obszarze 2 lub w górnym 

obszarze 3 za pomoc! no�yc hydraulicznych. 

6. Przy�o�y" k!townik podpieraj!cy w przedstawiony sposób 

do s�upka B. Wskazówka: W�o�y" k!townik podpieraj!cy 

poziomo, je$li si�ownik ratunkowy jest za krótki. 

7. W�o�y" si�ownik ratunkowy w miar# mo�liwo$ci mi#dzy 

$rodkowe mocowanie i desk# rozdzielcz!.  

8. Odsun!" przedni! cz#$". 

Elektryczna regulacja fotela 
Poniewa� w przypadku elektrycznej regulacji fotela po od�!czeniu akumulatora nie mo�na ju� przestawi" fotela, 

zaleca si# w razie potrzeby wykona" ci#cie w oznaczonym obszarze. 
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Dla nadwozi z kompozytów z w�óknem w�glowym (karbon) obowi!zuj! te same zasady co dla standardowych 

materia�ów 

 

 

 

Nadwozie i materia!y 

 

Budowa nadwozia 

Dzi�ki stalom o podwy�szonej wytrzyma�o"ci, grubszym "ciankom i wielowarstwowej konstrukcji zwi�kszona 

zosta�a stabilno"# pojazdów i bezpiecze$stwo pasa�erów. Do ci�cia nadwozia wymagane s! nowoczesne no�yce 

o du�ej mocy. Hydrauliczne urz!dzenia starszego typu mog! ulec przeci!�eniu. No�yce o du�ej mocy musz! by# 

u�ywane w specjalistyczny i w�a"ciwy sposób przez przeszkolone osoby. Optymalne miejsce ci�cia dla danego 

pojazdu jest przedstawione w karcie ratunkowej. 

 
Materia�y 

Rodzaj i udzia� procentowy poszczególnych materia�ów jest ró�ny w ró�nych seriach modelowych. Wzmocnienia 

strukturalne w s�upkach A i B zamontowane s! przede wszystkim w modelach Cabrio, Roadster i Coupé. Tych 

pojazdów dotycz! szczególnie wysokie wymagania je"li chodzi o stabilno"#. 

 
Odlew ci"nieniowy z magnezu 

Odlew ci"nieniowy z magnezu mo�e wyst�powa# w obszarze komory silnika oraz deski rozdzielczej. 

Oszklenie 

 
OSTRO"NIE 

Od!amki szk!a. 

Niebezpiecze�stwo odniesienia 

obra�e#% 

Przed usuwaniem szyb nale�y 

zabezpieczy# pasa�erów przed 

od�amkami szk�a. 

 

 

Jednowarstwowe szk!o bezpieczne (ESG) 
Jednowarstwowe szk�o bezpieczne (ESG) to szk�o obrabiane termicznie, odporne na du�e obci!�enia. Przy zbyt 

du�ym obci!�eniu rozpada si� ono na wiele kawa�ków o niezbyt ostrych kraw�dziach. Jednowarstwowe szk�o 

bezpieczne jest stosowane do produkcji szyb bocznych, szyb tylnych i dachów przesuwno-uchylnych. 

 

Wskazówka: 
Nieuszkodzone szyby ESG mog! pop�ka# w poje%dzie podczas czynno"ci ratowniczych. W zale�no"ci od sytuacji 

i zakresu czynno"ci ratowniczych przed ich rozpocz�ciem nale�y usun!# szyby ESG. Szyby ESG mo�na usun!# 

przez punktowe obci!�enie, np. za pomoc! punktaka spr��ynowego lub m�otka awaryjnego. Szyby ESG nale�y 

przedtem zabezpieczy#. 

 

Wielowarstwowe szk!o bezpieczne (VSG) 

Wielowarstwowe szk�o bezpieczne (VSG) sk�ada si� z dwóch szyb szklanych, pomi�dzy którymi znajduje si� 

folia. W przypadku uszkodzenia taka szyba nie rozpada si�. Szk�o VSG jest stosowane do produkcji szyb 

przednich i szyb bocznych. Szyby przednie s! przyklejane do nadwozia. 

 

Wskazówka: 
Poniewa� szyby VSG nie rozpadaj! si� nagle, ich usuni�cie jest konieczne tylko wtedy, gdy wymagaj! tego 

czynno"ci ratownicze. Szyby VSG mo�na usuwa# za pomoc! specjalnych pi� do szk�a lub narz�dzia do rozcinania 

blachy. 

 

Specjalne szk!o ochronne 
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Niektóre pojazdy s! wyposa�one w specjalne szyby ochronne. Z zewn!trz mo�na je rozpozna# po wi�kszej 

grubo%ci szyby. Specjalnych szyb ochronnych nie mo�na przeci!# za pomoc! zwyk�ego sprz�tu ratowniczego. 

Elektryczna regulacja foteli 

W zale�no%ci od serii, wersji fotela i wyposa�enia specjalnego mo�liwe s! ró�ne funkcje foteli. Poni�sza 

ilustracja przedstawia mo�liwe funkcje foteli na przyk�adzie G12 (przedstawiono: fotel przedni). 

 

Indeks  Obja%nienie  

1 Regulacja fotela przód-ty� 

2 Regulacja wysoko%ci fotela 

 

 
 

Poni�sza ilustracja przedstawia panel przycisków regulacji fotela po stronie kierowcy na przyk�adzie G12 

(przedstawiono: pojazd z kierownic! po lewej stronie). 

 

Indeks  Obja%nienie 

1 Przycisk regulacji fotela w przód-ty�, wysoko%ci fotela i nachylenia fotela - fotel przesuwa si� w 

kierunku, w którym przesuwany jest przycisk. 
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Napinacz pasa  

W pojazdach stosowane s! cztery ró�ne systemy napinaczy pasów: 

- Mechaniczne napinacze pasa 

- Pirotechniczne napinacze pasa 

- Pirotechniczne automatyczne zwijacze pasa/napinacze zamka pasa 

- System pasów zintegrowany z fotelem SGS 

 

Wszystkie systemy maj! taki sam cel, czyli zmniejszenie luzu pasa, który powoduje biomechaniczne obci!�enie 

cia�a po wypadku. 

 

 

 

Mechaniczny napinacz pasa 

 

W przypadku mechanicznego napinacza pasa czujnik mechaniczny rozpoznaje 

zderzenie i za pomoc! mechanizmu prze�!czaj!cego uwalnia energi� napinacza. Element 

przenosz!cy si�� powoduje poci!gni�cie zamka pasa po skosie w dó� i tym samym 

napr��enie ta"my pasa i doci"ni�cie jej do cia�a pasa�era. Nast�pnie si�a napr��enia pasa 

wzrasta i system blokowania blokuje zamek pasa w ka�dej pozycji napr��enia. Pasa�er 

jest dzi�ki temu lepiej po�!czony z pojazdem. W przypadku uderzenia czo�owego system 

jest aktywowany przez mechaniczny czujnik uderzenia. Napr��ona spr��yna odci!ga do ty�u zamek pasa. Pas 

barkowy i miednicowy zostaje napr��ony. 

 

 

Pirotechniczny napinacz pasa 
 

Pirotechniczny napinacz pasa to bardziej zaawansowana wersja mechanicznego 

napinacza pasa, która pozwala jeszcze szybciej zmniejszy# luz pasa. 

 

Zap�on pirotechnicznych napinaczy pasów jest uruchamiany przez sterownik poduszki 

powietrznej lub satelity fotela. Jednostka pirotechniczna powoduje napr��enie pasa 

bezpiecze$stwa. 

 

 

 

 

Pirotechniczny automatyczny zwijacz pasa/napinacz zamka pasa 

 
 

 

Pirotechniczny automatyczny zwijacz pasa 

Pirotechniczny napinacz poszycia ko$cowego 

W przypadku pirotechnicznego automatycznego zwijacza pasa luz pasa jest zmniejszany 

w wyniku tarcia w prowadnicach ta"my pasa g�ównie w obszarze barków. Za pomoc! 

czujników i elektroniki steruj!cej nast�puje zap�on jednostki pirotechnicznej, która 

poprzez nawijan! link� wprawia w ruch obrotowy wa�ek automatu. 

Aby unikn!# rozwijania si� z powrotem, napinacz przytrzymuje ta"m� pasa przy przemieszczaniu si� pasa�era do 

przodu. Pirotechniczne napinacze poszycia ko$cowego mog! by# obecnie zamontowane tylko w zewn�trznych 

siedzeniach z ty�u. Ze wzgl�du na ma�! ilo"# miejsca pod tylnym fotelem nie mo�na tam zastosowa# takiego 

rozwi!zania, jak w przypadku napinaczy pasów z przodu. Dlatego zmniejszanie luzu pasa odbywa si� poprzez 

wci!ganie ta"my pasa przy obudowie zamka pasa. Mechanizm zwijaj!cy stanowi górny, a napinacz poszycia 

ko$cowego dolny punkt mocowana. Zap�on napinaczy zamka pasa jest uruchamiany przez satelity fotela lub przez 

modu� fotela. Jednostka pirotechniczna powoduje napr��enie pasa bezpiecze$stwa. 
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System pasów zintegrowany z fotelem 

 

W przypadku systemu pasów zintegrowanego z fotelem SGS wszystkie elementy pasa 

��cznie z punktami prowadzenia znajduj� si� w fotelu. W przypadku uderzenia w 

pojazdach bez s�upka B wszystkie si�y s� odprowadzane do p�yty pod�ogowej. Ponadto 

zag�ówek i górna prowadnica pasa zostaj� przestawione automatycznie w zale�no�ci od 

przestawiania d�ugo�ci fotela. 

Górny napinacz pasa bezpo�rednio przy górnym wyj�ciu pasa podczas uderzenia 

dodatkowo ogranicza przemieszczanie si� pasa�era do przodu. Takie rozmieszczenie 

elementów do minimum zmniejsza luz pasa. Poniewa� przy regulacji fotela wszystkie trzy 

punkty pasa przesuwaj� si� wraz z fotelem, geometria pasa niezale�nie od pozycji fotela i 

rozmiaru pasa�era automatycznie gwarantuje najlepsze mo�liwe opasanie cia�a. 

 

 

Aktywny zag�ówek 

Aktywne zag�ówki s� zintegrowane w fotelu kierowcy i fotelu pasa�era. 

 

Funkcja  
W przypadku uderzenia od ty�u g�owa przechyla si� w ty�, poniewa� ze wzgl�du na zbyt 

du�� odleg�o�! od zag�ówka staje si� najbardziej bezw�adn� cz��ci� cia�a. Ten ruch mo�e 

spowodowa! uszkodzenia kr�gos�upa spowodowany szarpni�ciem. Aby zmniejszy! 

odleg�o�! g�owy od zag�ówka, w przypadku uderzenia od ty�u aktywny zag�ówek 

przesuwa si� do przodu w kierunku g�owy.  

Dwa dodatkowe czujniki uderzenia lub satelity z ty�u pojazdu steruj� w przypadku 

zderzenia generatorem gazowym w oparciu siedzenia. T�oczysko generatora gazowego 

porusza element przesuwny. Ten element przesuwny przesuwa do przodu rurk� no�n�, 

do której zamocowany jest zag�ówek, i w ten sposób zmniejsza odleg�o�! mi�dzy g�ow� a zag�ówkiem. W 

zale�no�ci od ustawienia wysoko�ci zag�ówka odcinek przesuwu mo�e wynosi! od 40 do 60 mm. 

System zabezpieczaj!cy na wypadek dachowania 

System zabezpieczaj�cy na wypadek dachowania to dodatkowa funkcja bezpiecze"stwa w niektórych modelach 

BMW Cabrio. W przypadku dachowania lub sytuacji, które gro�� dachowaniem, system zabezpieczaj�cy na 

wypadek dachowania wysuwa si�, blokuje si� kszta�towo i pomaga w ten sposób przy utrzymaniu przestrzeni 

zapewniaj�cej prze�ycie pasa�erów. Najpierw nale�y zapewni! dost�p (otwór umo�liwiaj�cy udzielenie pomocy) 

do osób zakleszczonych lub unieruchomionych. Tak jak podczas wszelkich innych czynno�ci, nale�y przy tym 

stosowa! ochronne i odpowiednie dla pacjenta metody. 

 

 

Opis dzia�ania systemu przeciwkapota�owego 
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Przyk�adowa ilustracja przedstawiaj!ca system przeciwkapota�owy w pozycji normalnej (z lewej strony) i 

wyzwolonej (z prawej strony). 

Dwa wysuwane pa�!ki ochronne na wypadek dachowania znajduj! si� w strukturze za obydwoma tylnymi 

fotelami. System przeciwkapota�owy jest osobnym systemem i nie ma po�!czenia ze sterownikiem poduszki 

powietrznej. Pa�!ki ochronne na wypadek dachowania przy normalnej eksploatacji s! wsuni�te w struktur�. Pa�!ki 

ochronne na wypadek dachowania s! napr��one przez spr��yn� w kierunku wysuwana i przytrzymywane przez 

blokad� przy elemencie wykonawczym. 

 

Aktywna ochrona pieszych 

 
 
W przypadku zderzenia z pieszym pokrywa przednia zostaje podniesiona. Dzi�ki temu powstaje strefa deformacji, 

która chroni pieszego. 

 

Aktywna pokrywa przednia zostaje wyzwolona tylko przy pr�dko"ciach ok. 20 �55 km/h. Ze wzgl�dów 

bezpiecze#stwa system mo�e si� uruchomi$ w rzadkich przypadkach tak�e wtedy, gdy nie mo�na jednoznacznie 

wykluczy$ zderzenia z pieszym,  

Np.: 

- przy uderzeniu w beczk� lub s�upek 

- przy kolizji ze zwierz�tami 

- przy uderzeniu kamieniem 

- przy je%dzie przez zasp� "nie�n! 

 

Po wyzwoleniu aktywnej pokrywy przedniej w tablicy przyrz!dów i w Central Information Display wy"wietlany 

jest komunikat CC. 

Po wyzwoleniu pokrywy przedniej nie mo�na jej przestawi$ z powrotem w pozycj� wyj"ciow!. Aktywna ochrona 

pieszych jest dost�pna ponownie dopiero po wymianie podzespo�ów. Po wyzwoleniu ochrony pieszych mo�liwa 

jest ostro�na dalsza jazda z pr�dko"ci! maks. 80 km/h. 
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Oznaczenie akumulatorów wysokiego napi�cia 

 

Oznaczenie pozosta!ych podzespo!ów wysokonapi�ciowych 

  

Paliwa i zbiorniki paliwa  

 

Paliwa 
Silnik Diesla: Olej nap!dowy DIN EN 590 

Silnik benzynowy: 

- Benzyna zwyk�a 91 oktan 

- Super 95 oktan 

- Super 95 oktan E10 

- Super Plus, RON 98 

- Super Plus 100 oktan 

 

Zbiornik paliwa 

Zbiornik paliwa znajduje si! w obszarze tylnej osi, przy podwoziu samochodu. 

Wyj�tek: Dok�adne po�o�enie zbiornika paliwa w danym poje%dzie jest przedstawione w karcie ratunkowej. 

 

Klapka wlewu paliwa 
BMW: Klapka wlewu paliwa znajduje si! po prawej stronie. 

MINI: Klapka wlewu paliwa znajduje si! po lewej stronie. 

Dok�adne po�o�enie klapki wlewu paliwa w danym poje%dzie jest przedstawione w karcie ratunkowej. 

Zbiorniki oleju 

BMW Group nie montuje �adnych dodatkowych zbiorników oleju. Silnik spalinowy zawiera od 4 do 8 l oleju. 

Klimatyzacja 

5. Stored energy / liquids / gases / solids - 

Akumulatory energii / ciecze / gazy / substancje sta!e 
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W klimatyzacjach wykorzystywany jest czynnik ch�odniczy R134a i HF1234yf. Informacje dotycz!ce p�ynów 

ch�odz!cych mo�na znale"# na poni�szej stronie: https://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-

stoffdatenbank/index.jsp  

Materia�y �atwopalne 

- Tworzywa sztuczne 

- Elektrolity s! palne 

- Gazy ulatniaj!ce si� z akumulatorów wysokiego napi�cia mog! by# gazami palnymi.  

- W$ókna w�glowe s� niepalne. Jednak poniewa� w$ókna s� po$�czone �ywic�, przy wysokich 
temperaturach mo�e doj&� do zapalenia si� �ywicy. 

- Odlew ci&nieniowy z magnezu mo�e wyst�powa� w obszarze komory silnika oraz deski rozdzielczej. 
- Stosowane s� równie� inne materia$y palne. 

Informacje dotycz�ce akumulatora, pierwszej pomocy i aspektów �rodowiskowych  

- Akumulator litowo-jonowy wysokiego napi�cia 
- 'rodowisko: W razie po�aru nale�y liczy� si� z powstawaniem toksycznego dymu. 
- Elektrolity z regu$y powoduj� podra�nienia, mog� powodowa� poparzenia chemiczne i s� palne. 

Koniecznie unika� kontaktu ze skór� i wdychania oparów. Stosowa� konwencjonalne &rodki wi���ce. 

Podczas normalnego u!ytkowania zawarto�" akumulatora nie stanowi zagro!enia 

Uk$ad wysokonapi�ciowy jest z zasady samobezpieczny. W przypadku wyzwolenia poduszek powietrznych w 
poje(dzie dzia$aj� dwa mechanizmy wy$�czaj�ce uk$ad wysokiego napi�cia. Z jednej strony nast�puje wy$�czenie 
poprzez wyzwolenie zacisku bezpiecze)stwa akumulatora przy biegunie dodatnim 12 lub 48 V akumulatora. 
Uk$ad wysokiego napi�cia *sie� IT+ sk$ada si� z dwóch osobnych obwodów pr�dowych *HV/, HV-+, które s� 
ca$kowicie odizolowane od sieci pok$adowej 12 lub 48 V. Masa elektryczna *-+ nie ma potencja$u wysokiego 
napi�cia. Jedynie obudowy komponentów s� pod$�czone do masy w celu wyrównania potencja$ów. Aby 
spowodowa� zagro�enie elektryczne, cz$owiek musi zmostkowa� obwód wysokiego napi�cia HV- z obwodem 
wysokiego napi�cia HV/. Je&li nie b�d� dotykane uszkodzone przewody wysokonapi�ciowe *przewody w kolorze 
pomara)czowym+ lub komponenty wysokiego napi�cia, pora�enie pr�dem jest wykluczone.  

Uwolnienie napi#" powy!ej 60 V 

Akumulatory wysokiego napi�cia maj� napi�cie od 60 V do 1000 V. To napi�cie mo�e by� niebezpieczne dla 
�ycia i nale�y zapobiega� jego uwolnieniu za pomoc� odpowiednich &rodków ostro�no&ci. Patrz równie� 
https:33www.vbg.de3apl3arbhilf3unterw385_ges.htm, Szczegó$owe informacje dla danego pojazdu patrz karta 
ratownicza. 

Konsultacja, pomoc medyczna 

Generalnie obowi�zuje nast�puj�ca zasada: ka�da osoba, która mia$a kontakt z pr�dem elektrycznym, nawet 
je&li pocz�tkowo nie wyst�puj� �adne obra�enia, powinna zosta� zawsze poddana kontroli lekarskiej. Z regu$y 
konieczne jest monitorowanie akcji serca, aby wykluczy� niebezpiecze)stwo nag$ych, czasami &miertelnych 
zak$óce) rytmu serca. 

Zagro!enie chemiczne 

Patrz rozdzia� 3.  

Post#powanie ze �ciekami 

Post�powanie ze &ciekami zale�ne jest od obowi�zuj�cych w danym kraju zasad stra�y po�arnej. 
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Poduszka powietrzna nieuruchomiona: 

 

Czy w przypadku po�aru pojazdu istnieje niebezpiecze�stwo wybuchu generatora gazowego? 
Generator gazowy jest skonstruowany tak, �e w normalnym przypadku zostaje wyzwolony, gdy zostanie 

wystawiony na dzia�anie ognia, przy którym temperatura powierzchni generatora gazowego przekracza 

200°C. 

 

Czy do gaszenia po�aru mo�na u�ywa� wody? 
Tak. Ka�dy skuteczny !rodek ga!niczy mo�na stosowa" tak�e w pojazdach wyposa�onych w poduszki 

powietrzne. 

 
 
Po�ar pojazdu: 

Nale�y przestrzega" wszystkich wytycznych dotycz#cych po�aru tradycyjnego pojazdu. W przypadku reakcji 

litowo-jonowego akumulatora wysokiego napi$cia wywo�anej przez po�ar pojazdu nie dochodzi do wybuchu. 

Odbywa si$ szybka reakcja termiczna. Zaleca si$ przy tym monitorowanie akumulatora wysokiego napi$cia 

za pomoc# kamery termowizyjnej.  

Uwi$zione w poje%dzie osoby mog# zosta" uwolnione z u�yciem odpowiedniego wyposa�enia stra�y po�arnej. 

Tak jak w tradycyjnych pojazdach, w przypadku po�aru mo�e powstawa" szkodliwy dla zdrowia dym 

(spowodowany np. przez pal#ce si$ tworzywa sztuczne). 

 

 

 
OSTRO!NIE 

Zagro�enie elektryczne jest mo�liwe tak�e po po�arze pojazdu. Niebezpiecze"stwo 
zranienia# 
Stosowa" osobiste wyposa�enie ochronne podobnie jak w przypadku po�aru tradycyjnego 

pojazdu. Nie dotykaj podzespo�ów wysokiego napi$cia. 

Kasuj 
W przypadku po�aru akumulator wysokiego napi$cia nale�y sch�odzi" du�# ilo!ci# wody, aby nie dosz�o w nim 

do dalszych reakcji. Podczas gaszenia ognia wewn#trz akumulatora wysokiego napi$cia mo�e by" s�ycha" 

odg�osy. S# one wydawane przez zawory bezpiecze&stwa ogniw akumulatora. Nie stanowi to zagro�enia. Te 

odg�osy mog# si$ jeszcze pojawia" tak�e po ugaszeniu po�aru pojazdu.  

 

 

 
OSTRO!NIE 

BGI/GUV-I 8677 zagro�enia elektryczne w miejscu przeprowadzania akcji ratowniczej. 
Niebezpiecze"stwo zranienia# 
Podczas gaszenia ognia zachowa" nast$puj#cy odst$p bezpiecze&stwa: 

- 1 m przy natryskiwaniu strumieniem rozproszonym 

- 5 m przy pe�nym strumieniu 

Sprawdzenie wy$�czenia napi�cia po po�arze pojazdu 
Po po�arze mo�e jeszcze wyst$powa" zagro�enie elektryczne. Izolacja przewodów wysokonapi$ciowych mo�e 

zosta" uszkodzona lub ca�kowicie zniszczona przez wysok# temperatur$.  

W takim przypadku do pojazdu mo�na si$ zbli�a" tylko stosuj#c osobiste wyposa�enie ochronne. 

6. In case of fire - 
W razie po�aru 
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Nale�y zmierzy!, czy oba przewody w komorze silnika s" od�"czone od napi�cia. W nast�pnym etapie nale�y 

przeprowadzi! pomiar od obu kabli do obudowy akumulatora wysokiego napi�cia. Ewentualnie mo�na wykona! 

pomiar na dalszych kablach z przodu pojazdu. Je#li wyst�puje jeszcze napi�cie, nale�y od�"czy! przy 

akumulatorze wysokiego napi�cia przewody wysokonapi�ciowe wychodz"ce z akumulatora wysokiego 

napi�cia. W tym celu nale�y odizolowa! od siebie przewody miedziane i przeci"! je pojedynczo,aby unikn"! 

zwarcia. Nast�pnie nale�y zmierzy! zwarcie doziemne. 

Wskazówka: Przewody wysokonapi�ciowe akumulatora wysokiego napi�cia mo�na rozpozna! po znacznie 

wi�kszym przekroju. Je#li izolacja stopi�a si� podczas po�aru, widoczne s" tylko przewody miedziane. 

Sposób post�powania z pozosta�o#ciami po po�arze pojazdu 

Pozosta�o#ci po po�arze nale�y usun"!, stosuj"c osobiste wyposa�enie ochronne. 

Podczas po�aru, z uwagi na bardzo wysokie temperatury mo�e doj#! do przyklejenia si� akumulatora wysokiego 

napi�cia do jezdni. W takim przypadku do oderwania akumulatora wysokiego napi�cia od pod�o�a nie stosowa! 

�adnych metalowych przedmiotów. Poniewa� konstrukcja z w�ókna w�glowego nie ma ju� �adnej wytrzyma�o#ci, 

pojazd nale�y podnie#! bezpo#rednio pod akumulatorem wysokiego napi�cia. Podnoszenie za ko�a jest bezcelowe. 

Zespó� nap�dowy zosta�by wyrwany. Zespó� nap�dowy (przednia/tylna o#) oddzieli�by si� od modu�u Life.  

Pozosta�o#ci pojazdu nale�y usun"! z jezdni za pomoc" klinów z nieprzewodz"cego materia�u (np. suchego 

drewna). Nast�pnie pod�o�y! pod akumulator wysokiego napi�cia nieprzewodz"cy materia� w celu prze�o�enia 

pasów do podnoszenia. Je#li dost�pny jest wózek wid�owy, mo�na go u�y! do podniesienia akumulatora 

wysokiego napi�cia (z izolowan" podk�adk" mi�dzy akumulatorem wysokiego napi�cia a wid�ami) oraz pojazdu.  

Pozosta�o#ci pojazdu mo�na umie#ci! na samochodzie ci��arowym z izolacj" na powierzchni �adunkowej i 

przykry! nieprzewodz"c" plandek". Umie#ci! na �adunku odpowiednie oznaczenie podzespo�ów wysokiego 

napi�cia (tabliczk� ostrzegawcz").  

Podczas pierwszego transportu pozosta�o#ci pojazdu z uszkodzonym akumulatorem wysokiego napi�cia 

obowi"zuje prawo dotycz"ce ratownictwa.

Akumulator - informacje, czynno#ci w razie po�aru 
 

Czy w przypadku po�aru nale�y si� liczy% z wybuchem akumulatora wysokiego napi�cia? 
Wybuch akumulatora wysokiego napi�cia jest generalnie wykluczony ze wzgl�du na zastosowane zabezpiecze$ 

technicznych. Akumulator wysokiego napi�cia i jego poszczególne ogniwa posiadaj" zabezpieczenia 

mechaniczne, które otwieraj" si� przy wzro#cie temperatury i ci#nienia spowodowanym przez po�ar i prowadz" 

do celowego �wygazowania� i obni�enia ci#nienia. 

 

Czy w razie po�aru pojazdu elektrycznego/hybrydowego powstaje toksyczny dym? 
Tak, podczas po�aru pojazdu elektrycznego/hybrydowego, podobnie jak w przypadku zwyk�ych pojazdów, ze 

wzgl�du na zastosowane materia�y, np. tworzywa sztuczne, powstaje szkodliwy dla zdrowia dym. 

 

Czy równie� po wypadku mo�e doj#% do po�aru akumulatora wysokiego napi�cia po jakim# 

czasie? 
Tak, podobnie jak w przypadku zwyk�ych pojazdów, które uleg�y wypadkowi, nie mo�na wykluczy! 

szcz"tkowego ryzyka opó%nionego powstania po�aru. Dotyczy to zw�aszcza sytuacji, w których uszkodzony 

zosta� akumulator wysokiego napi�cia (patrz równie� pytanie 8.5). 

 

Czy po�ar pojazdu z akumulatorem wysokiego napi�cia mo�na gasi% i jaki #rodek ga#niczy 

nale�y zastosowa%? 
Generalnie tak. 

Jako #rodek ga#niczy najlepsza jest woda, poniewa� dzia�a ona tak�e ch�odz"co na akumulator wysokiego 

napi�cia. Nale�y gasi! i ch�odzi! du�" ilo#ci" wody. 
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Pojazd uznawany jest za taki, który uleg� powa�nemu wypadkowi, m.in. wtedy, gdy ca�kowicie lub cz��ciowo 

znajduje si� w wodzie (np. zbiorniki portowe, rzeki czy kana�y). 

 

Czy w przypadku pojazdu elektrycznego/hybrydowego znajduj�cego si� w wodzie nale�y si� 

spodziewa� szczególnych zagro�e�? 
Obowi!zuj! te same wskazówki, co w rozdziale 3. Sposób post�powania przy ratowaniu pojazdu jest identyczny, 

jak w przypadku konwencjonalnych pojazdów. Dotyczy to równie� nadwozia z w�ókna w�glowego. 

 

Czy w obszarach uj�� wody pitnej istnieje zagro�enie dla wody, je!li pojazd 

elektryczny/hybrydowy dostanie si� tam do wody? 
Nie ma z regu�y �adnego dodatkowego zagro�enia dla wody w porównaniu z tradycyjnymi pojazdami. 

 

Pojazd w wodzie i pod wod� 
Przez wyci!gni�cie wtyczki bezpiecze"stwa wysokiego napi�cia i od�!czenie akumulatora 12 lub 48 V (bieguna 

ujemnego) nale�y wy�!czy# uk�ad wysokiego napi�cia po wyci!gni�ciu pojazdu z wody. W przypadku 

wyzwolenia poduszki powietrznej mo�na zak�ada# wy�!czenie uk�adu wysokiego napi�cia. Unika# dotykania 

podzespo�ów wysokiego napi�cia i przewodów wysokonapi�ciowych.  

 

 

Informacje techniczne 
 

Po wyci�gni�ciu pojazdu z wody: 

- Postawi# pojazd pod obserwacj!. 

- Przechowywa# pojazd na dworze, 

zachowuj!c wystarczaj!cy odst�p od 

palnych materia�ów. 

- Zapewni# swobodny dost�p dla stra�y 

po�arnej. 

 

  

7. In case of submersion - 

W razie zatopienia pod wod� 
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Na co nale�y zwróci� uwag�, je�li zachodzi konieczno�� holowania pojazdu 
elektrycznego/hybrydowego ze strefy zagro�enia (np. placu budowy przy autostradzie) z 
u�yciem linki holowniczej/dr��ka holowniczego? 
Usuni�cie pojazdu z bezpo!redniej strefy zagro�enia z pr�dko�ci� marszow� jest generalnie zawsze dozwolone. 

Pozosta�e informacje dotycz"ce holowania nale�y sprawdzi# w instrukcji obs�ugi dostarczonej przez producenta 

pojazdu. 

 
Na co nale�y zwróci� uwag� podczas za!adunku pojazdu elektrycznego/hybrydowego po ci��kim 

wypadku? 
Przed za�adunkiem musi zosta# dezaktywowany uk�ad wysokonapi�ciowy. Wskazówki na ten temat s" podane w 

instrukcji obs�ugi pojazdu oraz w karcie ratunkowej. Przy przekazywaniu przedstawicielom w�adz/firmom 

zajmuj"cym si� ratowaniem pojazdów zaleca si� powiadomienie ich o podj�tych dzia�aniach przeciwpo�arowych 

(dezaktywacji uk�adu wysokiego napi�cia). Nale�y zw�aszcza zwróci# uwag� na potencjalne zagro�enie przez 

uszkodzone komponenty wysokiego napi�cia (np. pora�enie pr"dem lub ryzyko po�aru spowodowane przez 

akumulator). 

 

Podczas za�adunku i transportu nale�y przestrzega# krajowych przepisów i norm (w Niemczech: BGI 800 i BGI 

8664, BGI 8686 i BGI 5065). Je!li pojazd jest przekazywany osobom trzecim, zaleca si� powiadomienie ich o 

podj�tych dzia�aniach i otrzymanie od nich pisemnego potwierdzenia przekazania tych informacji. Podczas 

podnoszenia za pomoc" �urawia/podno!nika albo podczas za�adunku nale�y zwróci# uwag� na nast�puj"ce 

punkty: Podczas prac z u�yciem wci"garki linowej zwróci# uwag�, czy �adne podzespo�y wysokiego napi�cia nie 

s" lub nie zostan" uszkodzone. 

 

Na co nale�y zwróci� uwag� w przypadku transportu lub holowania pojazdu 

elektrycznego/hybrydowego, który uleg! wypadkowi? 
Transport pojazdu powinien si� generalnie odbywa# na lawecie oraz zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas 

holowania przy u�yciu wysi�gnika holowniczego mo�e doj!# do uszkodzenia uk�adu 

elektrycznego/hybrydowego, je!li o!(osie) nap�dowa pozostanie na jezdni. Wskazówka: Zwróci# uwag� na 

pojazdy z nap�dem na cztery ko�a$ 

Pojazdy z uszkodzonym akumulatorem nale�y w miar� mo�liwo!ci przetransportowa# do najbli�szego serwisu 

BMW lub w bezpieczne miejsce przechowywania. 

 

Czy s� jakie� przepisy, które ograniczaj� jazd� tunelami, je�li samochód holowniczy holuje 

uszkodzony pojazd elektryczny/hybrydowy? 
Nie, pojazdy nap�dzane za pomoc" akumulatora i samochody hybrydowe podczas transportu nie podlegaj" 

przepisom ADR. 

(Accord européen relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route - europejska 

konwencja dotycz"ca drogowego przewozu towarów i �adunków niebezpiecznych) 

Z uwzgl�dnieniem wcze!niejszych czynno!ci i stopnia uszkodzenia, firma przeprowadzaj"ca transport musi 

zapewni# podczas transportu bezpiecze%stwo ruchu drogowego. Nale�y zwróci# uwag� na potencjalne zagro�enie 

powodowane przez uszkodzony komponent wysokiego napi�cia (np. pora�enie pr"dem lub ryzyko po�aru 

spowodowane przez akumulator). Przestrzega# przepisów krajowych oraz przepisów danego operatora 

dotycz"cych jazdy w tunelach. 

 

W jaki sposób musz� by� parkowane i przechowywane pojazdy elektryczne/hybrydowe, które 

uleg!y wypadkowi? 

8. Towing / transportation / storage - 

Holowanie / transport / przechowywanie 
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Pojazdy elektryczne/hybrydowe, które uleg�y wypadkowi, podobnie jak tradycyjne pojazdy, nale�y 

przechowywa! w odgrodzonym obszarze na placu na dworze, zachowuj�c dostateczny odst�p od innych 
pojazdów, budynków i innych palnych przedmiotów. Pojazd nale�y odpowiednio oznaczy�. Nale�y zwróci� na 
to uwag� szczególnie w przypadku dostarczenia pojazdu poza godzinami pracy. 
 

Holowanie 
Podczas holowania pojazdu po powa�nym wypadku nale�y zwróci� uwag� na nast�puj�ce punkty: 
Przestrzega� wskazówek dotycz�cych holowania zawartych w podr�czniku dla s!u�b ratowniczych i karcie 

ratunkowej oraz w instrukcji obs!ugi pojazdu.  

- Holowanie mo�e przeprowadza� tylko przeszkolony personel.  

- Przed transportem wy!�czy� uk!ad wysokonapi�ciowy (wy!�czy� napi�cie).  

- Stosowa� nieprzewodz�ce pasy mocuj�ce i podno"niki. 

- Uniemo�liwi� dost�p osobom nieprzeszkolonym. 

- Je"li pojazd nie stoi na w!asnych oponach, zastosowa� odpowiedni materia! izolacyjny.  

- Metal karoserii pojazdu nie mo�e mie� kontaktu z powierzchni� !adunkow�.  

- Cz�"ci akumulatora wysokiego napi�cia mo�na umie"ci� na samochodzie ci��arowym z izolacj� na 

powierzchni !adunkowej i przykry� nieprzewodz�c� plandek�.  

- Pojazd nale�y odpowiednio zabezpieczy�, aby zapobiec dodatkowym uszkodzeniom spowodowanym 

przez ruch akumulatora wysokiego napi�cia.  

- Je"li pojazd da si� jeszcze naprawi�, w miar� mo�liwo"ci nale�y go przetransportowa� do najbli�szego 

partnera BMW. 

 

Mo�liwe jest krótkie ci�gni�cie w celu wyprowadzenia ze strefy 

zagro�enia. Transport jest mo�liwy tylko na lawecie. Wszelkie 

inne formy transportu s� zabronione. Zalecane jest 

zabezpieczenie pojazdu poprzez ko!a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas podnoszenia pojazdu nie stosowa� powierzchni obramowanych na czerwono jako powierzchni podparcia 

(wyj�tek � po po�arze): 

Podr�cznik dla ekspertów I01 Podr�cznik dla ekspertów X5 F15 PHEV 

 

 
 

 

 

Wskazówki ekspertów I12, seria 3 F30 PHEV, seria 

2 F45 PHEV, seria 7 G11 PHEV, seria 5 G30 PHEV 

Wskazówki ekspertów MINI F60 pojazd hybrydowy 

typu plug-in 
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Wezwanie alarmowe przez BMW Assist 

W razie wypadku wykonywane jest po�!czenie alarmowe (eCall) pod europejski numer ratunkowy 112, które 

przekazuje minimalny rekord danych bezpo"rednio do centrali ratunkowej i równocze"nie nawi!zuje po�!czenie 

g�osowe, na wypadek gdyby który" z pasa�erów samochodu, który uleg� wypadkowi, móg� jeszcze mówi#. 

Po�!czenie eCall mo�e zosta# wykonane automatycznie i r�cznie. 

Minimalny rekord danych zawiera mi�dzy innymi godzin� wypadku, dok�adne wspó�rz�dne miejsca wypadku, 

kierunek jazdy, identyfikator pojazdu, identyfikator dostawcy us�ug i kwalifikator eCall. Opcjonalnie mo�liwe 

jest przesy�anie danych z pok�adowych systemów bezpiecze$stwa, jak np. si�a zdarzenia wypadkowego, liczba 

pasa�erów, czy zapi�te by�y pasy, czy pojazd dachowa�.  

 

Koncepcja�i�systemy�bezpiecze�stwa�
 

Ogólny przegl�d systemów bezpiecze�stwa i systemów bezpiecze�stwa biernego 

 

 
 

Indeks  Obja!nienie 

1 Poduszka powietrzna kierowcy 

2 Poduszka powietrzna pasa"era 

3 Boczna poduszka powietrzna 

4 Kurtynowa poduszka powietrzna 

9. Important additional information  - 

Wa�na informacja dodatkowa 
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5 Ochrona przed bocznym uderzeniem 

6 Aktywna pokrywa silnika 

7 Napinacz pasa 

8 Aktywny zag�ówek 

Oznaczenie systemów bezpiecze�stwa 

 
poduszka powietrzna kierowcy 

Napis SRS, SRS-Airbag lub AIRBAG na kierownicy (p�ytka na kierownicy) 

 

Poduszka powietrzna pasa�era 
Napis SRS, SRS-Airbag lub AIRBAG na desce rozdzielczej (po stronie pasa�era) 

 

Boczna poduszka powietrzna 
Boczna poduszka powietrzna w wewn�trznej ramie drzwi (prawie wszystkie modele BMW): Napis SRS, SRS-

Airbag lub AIRBAG na tapicerce drzwi (z przodu i z ty�u) w obszarze zamka drzwi 

Boczna poduszka powietrzna w przednich fotelach (wszystkie modele MINI i niektóre modele BMW): Boczna 

poduszka powietrzna w przednich fotelach (wszystkie modele MINI i niektóre modele BMW): 

 

Czo"owa poduszka powietrzna 

Czo�owa poduszka powietrzna 

 

Kolanowa poduszka powietrzna 
Napis AIRBAG na pokrywie schowka na r�kawiczki (na górze z prawej strony) lub na os�onie kolumny 

kierownicy (na górze z lewej strony) 

 

Napinacz pasa 
Brak oznaczenia 

W pojazdach montowane s! cztery warianty systemów zwi�kszaj!cych napr��enie pasów: 

Mechaniczne napinacze pasa 

Pirotechniczne napinacze pasa 

Pirotechniczne automatyczne zwijacze pasa/napinacze zamka pasa 

System pasów zintegrowany z fotelem SGS 

 

Aktywne zag"ówki 
Brak oznaczenia. 

Aktywne zag�ówki s! zintegrowane w fotelu kierowcy i fotelu pasa�era. 

Aktywne zag�ówki, które nie zadzia�a�y, nie wymagaj! �adnych szczególnych czynno"ci. 

 

System zabezpieczaj#cy na wypadek dachowania 
oznaczenie �system zabezpieczaj!cy na wypadek dachowania�. Pa�!ki ochronne na wypadek dachowania, które 

nie zosta�y wyzwolone, nie wymagaj! �adnych szczególnych czynno"ci. 

 
Aktywna pokrywa przednia 
Brak oznaczenia. 

Zamontowane w zale�no"ci od serii i wersji dla kraju. 

Pokrywy przednie, które nie zosta�y wyzwolone, nie wymagaj! �adnych szczególnych czynno"ci. 

 
Systemy bezpiecze�stwa biernego dzieci 

Poduszki powietrzne pasa�era i boczne poduszki powietrzne mog! zosta# wy�!czone w przypadku stosowania 

systemów bezpiecze$stwa biernego dzieci. W takim przypadku w pobli�u danej poduszki powietrznej znajduje 

si� naklejka. 

Systemy poduszek powietrznych - informacje techniczne 

 

Przednia poduszka powietrzna kierowcy I 

Du�a poduszka powietrzna w wyposa�eniu seryjnym  
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Przednia poduszka powietrzna kierowcy II 
Ma�a poduszka powietrzna (poduszka kompaktowa; Eurobag) w wyposa�eniu z kierownic! sportow! 

 

Przednia poduszka powietrzna pasa�era 

Poduszka powietrzna pod desk� rozdzielcz� po stronie pasa�era 

 

Boczna poduszka powietrzna 

Boczna poduszka powietrzna, ma!a poduszka powietrzna przy wewn"trznej ramie drzwi (przednie i tylne drzwi) 

lub po zewn"trznej stronie przednich foteli 

 

Czo!owa poduszka powietrzna ITS 

Rury powietrzne od dolnego ko#ca s!upka A, wzd!u� struktury wewn"trznej dachu, ko#cz�ce si" tu� przed 

s!upkiem C 

 

Czo!owa poduszka powietrzna AITS (Advanced Inflatable Tubular Structure) 

Ci�g!a czo!owa poduszka powietrzna od s!upka A do s!upka C; rozszerzenie czo!owej poduszki powietrznej ITS 

o �agiel mi"dzy poduszk� ITS a ram� dachu 

 

Czo!owa poduszka powietrzna 

Ci�g!a czo!owa poduszka powietrzna od s!upka A do s!upka C; rozszerzony obszar krycia szyb bocznych z przodu 

i z ty!u 

 

Czo!owa poduszka powietrzna z ty!u 

Ma!a poduszka powietrzna w ramie dachu nad s!upkiem C 

 

Kolanowa poduszka powietrzna 
Ma!a poduszka powietrzna pod pokryw� schowka na r"kawiczki lub pod os!on� kolumny kierownicy (dost"pna 

tylko w wersji dla USA) 

poduszka powietrzna kierowcy 

 

Poduszka powietrzna kierowcy po wyzwoleniu 
Poduszka powietrzna kierowcy znajduje si! we wg�!bieniu w 

kierownicy. Przyspieszenie jest rejestrowane i analizowane przez 

czujnik. Po przekroczeniu progu wyzwolenia sterownik poduszki 

powietrznej lub odpowiedzialny satelita (= inteligentny czujnik) 

wysy�a napi!cie zap�onowe do sp�onki, która nast!pnie wyzwala 

poduszk! powietrzn#. Gaz powstaj#cy w wyniku zap�onu przedostaje 

si! do poduszki powietrznej, która nast!pnie ca�kowicie si! rozwija. 

Poduszka powietrzna pasa�era 

 

Poduszka powietrzna pasa�era, która nie zosta!a wyzwolona 
Poduszka powietrzna pasa�era znajduje si" w desce rozdzielczej nad 

schowkiem na r"kawiczki po stronie pasa�era. 

Aby zapobiec niepotrzebnemu zadzia!aniu poduszki powietrznej 

pasa�era w razie zderzenia, gdy fotel pasa�era nie jest zaj"ty, od wielu 

lat w fotelach montowany jest uk!ad wykrywania zaj"cia fotela. 

Poprzez czujniki w fotelu pasa�era i analiz" danych w sterowniku 

poduszki powietrznej lub w satelicie (= inteligentny czujnik) od wagi 

12 kg zostaje rozpoznane zaj"cie fotela pasa�era i system zostaje 

aktywowany. 
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Boczna poduszka powietrzna 

 

Boczna poduszka powietrzna, która nie zosta!a wyzwolona 

Boczne poduszki powietrzne s! zamontowane w wi�kszo"ci modeli 

BMW pod os�on! boczn! w drzwiach. W niektórych modelach BMW 

oraz wszystkich modelach MINI boczne poduszki powietrzne znajduj! 

si� z boku w oparciu fotela kierowcy i fotela pasa�era. W przypadku 

zderzenia bocznego odpowiednie czujniki rejestruj! przyspieszenie 

poprzeczne. Po przekroczeniu progu wyzwolenia sterownik poduszki 

powietrznej lub odpowiedni satelita (= inteligentny czujnik) wyzwala 

boczne poduszki powietrzne i, je"li jest, równie� czo�ow! poduszk� 

powietrzn!. 

Kurtyna powietrzna IST 

 

Poduszka ITS, która nie zosta�a wyzwolona (w obszarze dachu) i 

poduszka ITS po wyzwoleniu. 

Czo�owa poduszka powietrzna ITS, w odró�nieniu od innych poduszek 

powietrznych, jest systemem w��y zamocowanych ta"mami do 

nadwozia. 

Przy zap�onie generatora zwi�ksza si� "rednica czo�owej poduszki 

powietrznej i przy tym zmniejsza si� jej ca�kowita d�ugo"#. Powoduje 

to napr��enie czo�owej poduszki powietrznej mi�dzy dolnym ko$cem 

s�upka A a tylnym mocowaniem przy ramie dachu. 

Inaczej ni� w przypadku przednich i bocznych poduszek powietrznych, 

które po zadzia�aniu stosunkowo szybko sk�adaj! si� z powrotem, 

czo�owa poduszka powietrzna utrzymuje nape�nienie gazem i dzi�ki 

temu oferuje ochron� równie� w przypadku dachowania bokiem lub 

kolizji wtórnych. 

Czo�ow! poduszk� powietrzn! mo�na odci!# przy pasach mocuj!cych 

lub przeci!#. 

 

 

Czo!owa poduszka powietrzna AITS 

 

AITS dla pasa�erów z przodu lub z ty�u (po 

wyzwoleniu) 

Czo�owa poduszka powietrzna AITS to system 

ochrony g�owy podobny do ITS. Jego zalet! jest 

jednak ochrona powierzchniowa podobna do 

kurtyny. 

AITS zapobiega nadmiernemu wychyleniu g�owy i 

ko$czyn. Pozwala to zmniejszy# si�y "cinaj!ce 

dzia�aj!ce na szyj� i obra�enia g�owy. 

Cechy systemu: 

- Rozszerzony obszar pokrycia szyb 

bocznych z przodu i z ty�u 

- Ochrona przed od�amkami szk�a i 

wpadaj!cymi przedmiotami 

- Zoptymalizowana ochrona nawet dla 

bardzo du�ych pasa�erów 
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Czo�owa poduszka powietrzna 

 

Czo�owa poduszka powietrzna po wyzwoleniu 
Czo�owa poduszka powietrzna si�ga od s�upka A do s�upka 

C i pokrywa ca�y obszar boczny. Rozk�ada si� ona mi�dzy 

pasa�erami, szyb! boczn! i os�onami s�upków. 

Cechy systemu: 

Rozszerzony zakres pokrycia dla szyb bocznych z przodu i 

z ty�u Ochrona przed od�amkami szk�a i wnikaj!cymi 

obiektami Optymalny zakres pokrycia równie� dla bardzo 

wysokich pasa�erów . W przypadku zderzenia bocznego 

nast�puje zap�on generatora gazowego. Powstaj!cy gaz 

wp�ywa do poduszki powietrznej dwiema lancami 

gazowymi. Poprzez równoczesne nape�nianie poduszek 

powietrznych z przodu i z ty�u osi!gane jest ich 

równomierne roz�o�enie. Zamocowanie czo�owej poduszki 

powietrznej do s�upka A i s�upka C powoduje ustawienie 

czo�owej poduszki powietrznej w odpowiednim po�o�eniu. 

Czo�owa poduszka powietrzna napina si� wtedy mi�dzy 

boczn! szyb!, os�on! s�upka a pasa�erami. 

Poniewa� system jest zamkni�ty, przez wiele sekund 

utrzymywana jest struktura i stabilno�� poduszki. 

 

Kolanowa poduszka powietrzna 

 

Kolanowa poduszka powietrzna po stronie 

kierowcy i po stronie pasa�era. 

W przypadku zderzenia, podczas którego 

kierowca lub pasa�er nie maj! zapi�tych 

pasów, kolanowa poduszka powietrzna 

stanowi zabezpieczenie kolan. 

W ten sposób nast�puje kontrolowane 

przesuni�cie tu�owia do przodu i pochwycenie 

go przez odpowiedni! poduszk� powietrzn!. 

Kolanowa poduszka powietrzna po stronie 

kierowcy znajduje si� poni�ej kolumny 

kierownicy, pod pokryw!. Kolanowa poduszka 

powietrzna po stronie pasa�era znajduje si� w 

klapie schowka na r�kawiczki pod pokryw!. 

 

 

System poduszek powietrznych - pytania 

· Jak dzia�a poduszka powietrzna? 
Przyspieszenie jest rejestrowane przez czujniki i analizowane. Po przekroczeniu warto"ci progowych 

wyzwolenia nast�puje zap�on wymaganych poduszek powietrznych. $adunek zap�onowy, znajduj!cy si� 

w generatorze gazu, otrzymuje napi�cie zap�onowe ze sterownika poduszek wzgl. odpowiedniego 

satelity. Powstaj!cy gaz wp�ywa do poduszki powietrznej. 

· Jak rozpozna", czy pojazd jest wyposa�ony w poduszki powietrzne? 
Napis %AIRBAG% lub %SRS% lub %SRS-AIRBAG% na kierownicy, desce rozdzielczej, tapicerce drzwi i 

tapicerce s�upka A, s�upku C, po zewn�trznej stronie oparcia fotela kierowcy i fotela pasa�era. W razie 

w!tpliwo"ci w przypadku nowszych pojazdów nale�y zak�ada#, �e s! one wyposa�one w poduszki 

powietrzne. 

· Czy podczas zap�onu wydostaje si� dym? 
Py� powstaje z powodu talku, którym fabryczne pokryta jest poduszka powietrzna. 
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· Czy poduszka powietrzna robi si� gor�ca? 
Poduszka powietrzna nie robi si� gor�ca. Tylko elementy wewn�trz modu�u poduszki powietrznej 

osi�gaj� przy wyzwoleniu wysokie temperatury. Elementy te znajduj� si� w obszarze mocowania 

poduszki powietrznej i nie stanowi� zagro�enia dla s�u�b ratowniczych. Ostygni�cie tych elementów 

trwa ok. 15 min. 

· Czy w pozosta!o"ciach znajduje si� azydek sodu? 
Azydek sodu, b�d�cy materia�em wybuchowym w generatorze gazowym, spala si� ca�kowicie przy 

zap�onie generatora gazowego i jest w ca�o!ci przekszta�cany chemicznie. Produktem reakcji jest w 

wi�kszo!ci nieszkodliwy azot, który stanowi ok. 80% powietrza, którym oddychamy. 

· Je"li poduszka powietrzna nie zosta!a wyzwolona podczas uderzenia, czy jest prawdopodobne, #e 

zostanie wyzwolona po uderzeniu? 
Nie. Czujniki uderzenia reaguj� na zjawiska fizyczne wyst�puj�ce podczas wypadku. 

· Czy istnieje niebezpiecze$stwo dla osoby udzielaj�cej pierwszej pomocy? 
Nie. Osoba udzielaj�ca pierwszej pomocy (ratownik bez sprz�tu ratowniczego) zastaje tak� sam� 

sytuacj�, jak podczas normalnej jazdy. W stoj�cym poje"dzie uk�ady poduszek powietrznych nie zostan� 

wyzwolone. 

· Je"li poduszka powietrzna nie zosta!a wyzwolona podczas uderzenia, jak mo#na dezaktywowa% 

uk!ad? 
Wy��czy# zap�on. Od��czy# od akumulatora oba przewody akumulatora (najpierw od bieguna ujemnego 

a nast�pnie dodatniego). W ten sposób wykluczone zostaje ryzyko wyzwolenia podczas akcji 

ratowniczej.  

· Czy personel ratowniczy ma wstrzymywa% akcj� ratownicz� do wy!�czenia systemu poduszek 

powietrznych? 
Nie. Wy��czy# zap�on. Od��czy# od akumulatora oba przewody akumulatora (najpierw od bieguna 

ujemnego a nast�pnie dodatniego). Je!li przestrzegane s� zasady przedstawione w punkcie �Zachowanie 

systemów bezpiecze$stwa i systemów bezpiecze$stwa biernego po wypadku�, mo�na od razu przyst�pi# 

do ratowania pasa�erów. 

· Jak nale#y zareagowa%, je"li osoby s� zakleszczone, pojedyncze uk!ady poduszek powietrznych nie 

zosta!y wyzwolone i w poje&dzie nie mo#na wy!�czy% zasilania elektrycznego? 
Natychmiast udzieli# pomocy medycznej. W pierwszej kolejno!ci zrobi# otwory umo�liwiaj�ce 

udzielenie pomocy. 

Kontrola: jakie niewyzwolone uk�ady poduszek powietrznych znajduj� si� w poje"dzie i w obszarze 

pracy s�u�b ratowniczych? 

W miar� mo�liwo!ci nie ci�gn�# kolumny kierownicy rozpieraczem. 

Nie przecina# �adnych kabli w obszarach uk�adów poduszek powietrznych (wyst�puje tu minimalne 

ryzyko wyzwolenia poduszki powietrznej na skutek zwarcia) Obszar nadmuchiwania nieuruchomionej 

poduszki powietrznej: zabezpieczy# poszkodowanego. Rannego opatrzy# z boku. 

Podczas pracy przy poje"dzie z u�yciem ci��kiego sprz�tu ratowniczego w miar� mo�liwo!ci nie 

umieszcza# g�owy i tu�owia w obszarze rozk�adania poduszki powietrznej. 

Nie przebywa# i nie umieszcza# �adnych przedmiotów w obszarze rozk�adania niewyzwolonej poduszki 

powietrznej, zw�aszcza je!li stosowany jest ci��ki sprz�t ratowniczy. 

· Czy mo#na stosowa% tak#e inne techniki ratownicze? 
Tak, ostateczna decyzja co do tego, jak ma przebiega# akcja ratownicza, musi zawsze zosta# uzgodniona 

na miejscu mi�dzy kierownikiem akcji ratowniczej, ratownikami technicznymi i lekarzem pogotowia 

albo personelem ratowniczym. Nale�y przy tym uwzgl�dni# zw�aszcza istniej�ce mo�liwo!ci techniczne 

i taktyczne, a tak�e przebieg wypadku i stopie$ uszkodzenia pojazdu. 

  



Podr�cznik dla s�u�b ratowniczych BMW  39 

Informacje dla s�u�b ratowniczych   

Technologia wysokonapi�ciowa / hybrydowa - informacje ogólne 

 

BMW i � bezpiecze!stwo eDrive jest g"ównym elementem wszystkich pojazdów BMW i 

 

Bezpiecze!stwo eDrive jest g�ównym celem podczas rozwoju produktu. Bezpiecze!stwo eksploatacji, tak�e w 

razie wypadków, jest zapewnione przez liczne rozwi"zania. Ca�kowicie zaizolowany uk�ad wysokonapi�ciowy. 

Automatycznie wy�"czenie ze wzgl�dów bezpiecze!stwa (roz�"czenie) akumulatora wysokiego napi�cia w razie 

wypadku z wyzwoleniem poduszek powietrznych. Ci"g�e monitorowanie przewodów wysokonapi�ciowych i 

innych kryteriów istotnych dla bezpiecze!stwa oraz automatyczne procesy bezpiecze!stwa. 

Bezpiecze!stwo wszystkich systemów zosta�o potwierdzone podczas testów zderzeniowych i kontroli seryjnych. 

Testy systemów BMW potwierdzi�y, �e bezpiecze!stwo systemów znacznie przewy�sza wymogi prawne. 

Co oznacza �uk"ad wysokonapi�ciowy� w poje#dzie? 

W pojazdach z uk�adami wysokonapi�ciowymi zamontowane s" komponenty pracuj"ce z napi�ciem sta�ym 

powy�ej 60 V lub napi�ciem przemiennym powy�ej 25 V. Niektóre komponenty w tych pojazdach wymagaj" 

du�ych przewodów elektrycznych. Pok�adowa sie# wysokiego napi�cia w samochodach hybrydowych i 

pojazdach elektrycznych pracuje z napi�ciem sta�ym do 650 V i musi udost�pnia# du�" energi� elektryczn". 

Jakie komponenty zawiera samochód hybrydowy? 

Oprócz zespo�u nap�dowego samochód hybrydowy zawiera nast�puj"ce istotne komponenty: 

- akumulator wysokiego napi�cia 

- Przewody wysokonapi�ciowe 

- Elektronika silnika elektrycznego 

- Silnik(i) / generator(y) elektryczne 

 

Przyk"adowa prezentacja podzespo"ów wysokiego napi�cia: 
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Indeks  Obja!nienie 

1 Akumulator wysokiego napi"cia  

2 Przewody wysokonapi"ciowe 

3 Aktywna skrzynia biegów z silnikami/generatorami elektrycznymi dla pe�nej hybrydy 

4 Elektronika maszyny elektrycznej 
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Przyk�ad akumulatora wysokiego napi�cia 

 
 

 

Elektronika silnika elektrycznego 

W technice hybrydowej do przekszta�cania pr!du 

stosowany jest sterownik maszyny elektrycznej. 

Sterownik maszyny elektrycznej jest nazywany 

przetwornic! lub inwerterem. Przekszta�ca on pr!d 

trójfazowy wytwarzany w generatorze wysokiego 

napi�cia na pr!d sta�y. Przetwornicy � podobnie jak 

wszystkich pozosta�ych komponentów wysokiego 

napi�cia � nie wolno w �adnym wypadku otwiera", 

poniewa� w jej wn�trzu mog! wyst�powa" wysokie 

napi�cia. 

 

 

 

 

Silnik elektryczny  
Maszyna elektryczna jest ci!gle wzbudzan! maszyn! 

synchroniczn!. Potrafi ona przekszta�ca" energi� z 

akumulatora wysokiego napi�cia w energi� 

kinetyczn!, która umo�liwia nap�d pojazdu. Mo�liwa 

jest jazda elektryczna z pr�dko#ci! do ok. 60 km/h, 

wspomaganie silnika spalinowego, np. podczas 

manewru wyprzedzania (funkcja boost) albo aktywne 

wspomaganie momentu przy zmianie biegów. 

 

 

W odwrotnym przypadku maszyna elektryczna podczas hamowania i w trybie jazdy z hamowaniem silnikiem 

przekszta�ca energi� kinetyczn! na energi� elektryczn! i gromadzi j! w akumulatorze wysokiego napi�cia 

(rekuperacja energii). 

 

 

W koncepcjach bezpiecze$stwa producentów pojazdów istotn! rol� pe�ni wysokonapi�ciowy ratunkowy punkt 

od�!czenia. We wszystkich koncepcjach ma on tak! sam! funkcj�, czyli przerywa obwód pr!dowy �!cz!cy 
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akumulator wysokiego napi�cia z pojazdem. Gdy tylko po�!czenie wtykowe wysokonapi�ciowego ratunkowego 

punktu od�!czenia zostanie roz�!czone, obwód pr!dowy znajduje si� poza akumulatorem wysokiego napi�cia i 

tym samym poza ca�ym uk�adem wysokonapi�ciowym.  
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Podr�cznik dla ekspertów I01 

Wst�p 

Niniejszy podr�cznik nale�y stosowa� po ci��kim wypadku, w 

przypadku gdy s�u�by ratownicze nie maj� pewno�ci co do stanu 

uk�adu wysokonapi�ciowego.  

Nale�y przestrzega" wytycznych krajowych.  
Je�li istnieje podejrzenie, �e nie jest zapewnione bezpiecze!stwo 

pojazdu i ewentualnie mo�na si� spodziewa� zagro�enia dla s�u�b 

ratowniczych, za po�rednictwem kierownika akcji ratowniczej 

nale�y wezwa� na miejsce wypadku wykwalifikowanego 

elektryka. 

W przypadku powa�nych wypadków, przy których nie mo�na 

wykluczy� uszkodzenia akumulatora wysokiego napi�cia, 

akumulator wysokiego napi�cia zostaje automatycznie od��czony od uk�adu wysokonapi�ciowego.  

Przed dalszymi pracami przy poje"dzie (np. napraw�, recyklingiem), zgodnie z wytycznymi BMW musi zosta� 

przeprowadzone badanie przez odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów. 

Uk�ad wysokonapi�ciowy jest z zasady samobezpieczny. W przypadku wyzwolenia poduszek powietrznych w 

poje"dzie dzia�aj� dwa mechanizmy wy��czaj�ce uk�ad wysokiego napi�cia. Z jednej strony nast�puje wy��czenie 

poprzez wyzwolenie zacisku bezpiecze!stwa akumulatora przy biegunie dodatnim 12 V akumulatora. Z drugiej 

strony na podstawie komunikatu CAN, który od��cza napi�cie zasilania styczników w akumulatorze wysokiego 

napi�cia i prowadzi do wy��czenia uk�adu. Uk�ad wysokonapi�ciowy (sie� IT) sk�ada si� z dwóch osobnych 

obwodów pr�dowych (HV+, HV-), które s� ca�kowicie oddzielone od sieci pok�adowej 12 V. Masa elektryczna 

(-) nie ma potencja�u wysokiego napi�cia. Jedynie obudowy komponentów s� pod��czone do masy w celu 

wyrównania potencja�ów. Aby spowodowa� zagro�enie elektryczne, cz�owiek musi zmostkowa� obwód 

wysokiego napi�cia HV- z obwodem wysokiego napi�cia HV+. Je�li nie b�d� dotykane uszkodzone przewody 

wysokonapi�ciowe (przewody w kolorze pomara!czowym) lub komponenty wysokiego napi�cia, pora�enie 

pr�dem jest wykluczone. 

Podstawowe informacje 

Definicja pojazdu, który uleg# powa!nemu wypadkowi 
Uznaje si�, �e pojazd uleg� powa�nemu wypadkowi, je�li spe�niony jest przynajmniej jeden z poni�szych 

warunków:  

- Wg��bienia lub deformacje wi�ksze ni� 5 mm na obudowie akumulatora wysokiego napi�cia 

- Pojazd znajduje si� w ca�o�ci lub cz��ciowo w wodzie (np. basen portowy, rzeka, kana�)  

- Pojazd w ca�o�ci lub cz��ciowo pali si� 

Ratowanie & zabezpieczenie 

Patrz rozdzia� 3, podpunkt #Ratowanie i zabezpieczenie#. 

Po!ar pojazdu 

Patrz rozdzia� 6. 

Pojazdy w wodzie i pod wod$ 

Patrz rozdzia� 7. 

Akumulator wysokiego napi�cia oddzielony od pojazdu lub znajduj$cy si� w cz�%ciach 

Nie mo�na od��czy� napi�cia wewn�trz akumulatora wysokiego napi�cia. Akumulator wysokiego napi�cia w 

BMW I01 jest jednak wewn�trz samobezpieczny. Oznacza to m.in. odpowiedni� ochron� przed dotkni�ciem. 

Wszystkie przewody wysokonapi�ciowe s� pod��czane wtykowo i maj� kolor pomara!czowy. W przypadku 
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uszkodzenia akumulatora wysokiego napi�cia nale�y zak�ada!, �e uszkodzone jest tak�e zabezpieczenie przed 

dotkni�ciem. 

W tym wysoce nieprawdopodobnym przypadku nale�y zak�ada!, �e akumulator wysokiego napi�cia powoduje 

zagro�enia elektryczne i termiczne. Stosowa! odpowiednie osobiste wyposa�enie ochronne. 

Cz�"ci akumulatora wysokiego napi�cia nale�y podnie"! z pod�o�a przy u�yciu izoluj#cego materia�u. Je"li cz�"ci 

trzymaj# si� tylko na pojedynczych przewodach, zalecane jest od�#czenie lub przeci�cie tych przewodów. W 

takim przypadku przewody nale�y od�#cza! lub przecina! pojedynczo, aby nie spowodowa! zwarcia.  

Cz�"ci te mo�na umie"ci! na samochodzie ci��arowym z izolacj# na powierzchni �adunkowej i przykry! 

nieprzewodz#c# plandek#. Umie"ci! na �adunku odpowiedni# tabliczk� ostrzegawcz# z informacj#, �e s# to 

elementy wysokiego napi�cia. Podczas pierwszego transportu pozosta�o"ci pojazdu z uszkodzonym 

akumulatorem wysokiego napi�cia obowi#zuje prawo dotycz#ce ratownictwa.  

 

Holowanie 

Patrz rozdzia� 8. 
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Podr�cznik dla ekspertów I12 

Wst�p 

Niniejszy podr�cznik nale�y stosowa� po ci��kim wypadku, w przypadku 

gdy s�u�by ratownicze nie maj� pewno�ci co do stanu uk�adu 

wysokonapi�ciowego.  

Nale�y przestrzega" wytycznych krajowych.  
Je�li istnieje podejrzenie, �e nie jest zapewnione bezpiecze!stwo pojazdu i 

ewentualnie mo�na si� spodziewa� zagro�enia dla s�u�b ratowniczych, za 

po�rednictwem kierownika akcji ratowniczej nale�y wezwa� na miejsce 

wypadku wykwalifikowanego elektryka. 

W przypadku powa�nych wypadków, przy których nie mo�na wykluczy� 

uszkodzenia akumulatora wysokiego napi�cia, akumulator wysokiego 

napi�cia zostaje automatycznie od��czony od uk�adu wysokonapi�ciowego.  

 

Przed dalszymi pracami przy poje"dzie (np. napraw�, recyklingiem), zgodnie z wytycznymi BMW musi zosta� 

przeprowadzone badanie przez odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów. 

Uk�ad wysokonapi�ciowy jest z zasady samobezpieczny. W przypadku wyzwolenia poduszek powietrznych w 

poje"dzie dzia�aj� dwa mechanizmy wy��czaj�ce uk�ad wysokiego napi�cia. Z jednej strony nast�puje wy��czenie 

poprzez wyzwolenie zacisku bezpiecze!stwa akumulatora przy biegunie dodatnim 12 V akumulatora. Z drugiej 

strony na podstawie komunikatu CAN, który od��cza napi�cie zasilania styczników w akumulatorze wysokiego 

napi�cia i prowadzi do wy��czenia uk�adu. Uk�ad wysokonapi�ciowy (sie� IT) sk�ada si� z dwóch osobnych 

obwodów pr�dowych (HV+, HV-), które s� ca�kowicie oddzielone od sieci pok�adowej 12 V. Masa elektryczna 

(-) nie ma potencja�u wysokiego napi�cia. Jedynie obudowy komponentów s� pod��czone do masy w celu 

wyrównania potencja�ów. Aby spowodowa� zagro�enie elektryczne, cz�owiek musi zmostkowa� obwód 

wysokiego napi�cia HV- z obwodem wysokiego napi�cia HV+. Je�li nie b�d� dotykane uszkodzone przewody 

wysokonapi�ciowe (przewody w kolorze pomara!czowym) lub komponenty wysokiego napi�cia, pora�enie 

pr�dem jest wykluczone.  

Podstawowe informacje  

Definicja pojazdu, który uleg# powa!nemu wypadkowi 
Uznaje si�, �e pojazd uleg� powa�nemu wypadkowi, je�li spe�niony jest przynajmniej jeden z poni�szych 

warunków:  

- Wg��bienia lub deformacje wi�ksze ni� 5 mm na obudowie akumulatora wysokiego napi�cia 

- Pojazd znajduje si� w ca�o�ci lub cz��ciowo w wodzie (np. basen portowy, rzeka, kana�)  

- Pojazd w ca�o�ci lub cz��ciowo pali si� 

Ratowanie & zabezpieczenie 

 Patrz rozdzia� 3, podpunkt #Ratowanie i zabezpieczenie#. 

Po!ar pojazdu 

Patrz rozdzia� 6. 

Pojazd w wodzie i pod wod$ 

Patrz rozdzia� 7. 

Akumulator wysokiego napi�cia oddzielony od pojazdu lub znajduj$cy si� w cz�%ciach 

Napi�cie wewn�trz akumulatora wysokiego napi�cia nie mo�e zosta� wy��czone - jest to uwarunkowane 

koncepcj� akumulatora. Akumulator wysokiego napi�cia w BMW I12 jest jednak wewn�trz samobezpieczny. 

Oznacza to m.in. odpowiedni� ochron� przed dotkni�ciem. Wszystkie przewody wysokonapi�ciowe s� 
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pod�!czane wtykowo i maj! kolor pomara"czowy. W przypadku uszkodzenia akumulatora wysokiego napi�cia 

nale�y zak�ada#, �e uszkodzone jest tak�e zabezpieczenie przed dotkni�ciem. 

W tym wysoce nieprawdopodobnym przypadku nale�y zak�ada#, �e akumulator wysokiego napi�cia powoduje 

zagro�enia elektryczne i termiczne. Stosowa# odpowiednie osobiste wyposa�enie ochronne. 

Cz�$ci akumulatora wysokiego napi�cia nale�y podnie$# z pod�o�a przy u�yciu izoluj!cego materia�u. Je$li cz�$ci 

trzymaj! si� tylko na pojedynczych przewodach, zalecane jest od�!czenie lub przeci�cie tych przewodów. W 

takim przypadku przewody nale�y od�!cza# lub przecina# pojedynczo, aby nie spowodowa# zwarcia.  

Cz�$ci te mo�na umie$ci# na samochodzie ci��arowym z izolacj! na powierzchni �adunkowej i przykry# 

nieprzewodz!c! plandek!. Umie$ci# na �adunku odpowiedni! tabliczk� ostrzegawcz! z informacj!, �e s! to 

elementy wysokiego napi�cia. Podczas pierwszego transportu pozosta�o$ci pojazdu z uszkodzonym 

akumulatorem wysokiego napi�cia obowi!zuje prawo dotycz!ce ratownictwa.  

Holowanie 

Patrz rozdzia� 8. 
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B��dy w druku, pomy�ki i mo�liwo!" zmian technicznych zastrze�one.  

 

10. Explanation of pictograms used - 

Obja�nienie wykorzystanych piktogramów 





























































































































Schriftzug "Hydrogen Fuel Cell" auf der Fahrer- und Beifahrertür. In der Tankklappe und unter

der Frontklappe befinden sich Aufkleber mit H2 Hinweis. Alternativ kann das Fahrzeug die

Aufschrift "Wasserstoff-/Elektrofahrzeug" tragen.

Fahrzeug gegen Wegrollen sichern





Sekundär Verfahren zur Trennung von HV und H2














































































