
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 406/2010

av 26. april 2010

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 79/2009 om typegodkjenning 
av hydrogendrevne motorvogner(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 79/2009/EF av 14. januar 2009 om typegodkjenning 
av hydrogendrevne motorvogner, og om endring av direktiv 
2007/46/EF(1), særlig artikkel 12, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forordning (EF) nr. 79/2009 er en særforordning etter 
den framgangsmåten for EF-typegodkjenning som ble 
innført ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/
EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for 
godkjenning av motorvogner og deres tilhengere, og av 
systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner 
(rammedirektiv)(2).

2) Ved forordning (EF) nr. 79/2009 er det fastsatt 
grunnleggende bestemmelser om krav til typegodkjenning 
av motorvogner med hensyn til hydrogendrift, 
til typegodkjenning av hydrogenkomponenter og 
hydrogensystemer, og til montering av slike komponenter 
og systemer.

3) Fra ikrafttredelsen av denne forordning bør produsentene 
på frivillig basis kunne søke om EF-typegodkjenning 
av hele kjøretøyer i forbindelse med hydrogendrevne 
kjøretøyer. Imidlertid er det noen av særdirektivene i 
forbindelse med framgangsmåten for EF-typegodkjenning 
som ble innført ved direktiv 2007/46/EF, eller noen av 
kravene i disse direktivene som ikke bør få anvendelse 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 122 av 18.5.2010, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2012 av 30. april 2012 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 50 av 13.9.2012, s. 16.

(1) EUT L 35 av 4.2.2009, s. 32.
(2) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1.

på hydrogendrevne kjøretøyer, siden de tekniske 
egenskapene ved hydrogendrevne kjøretøyer skiller 
seg vesentlig fra konvensjonelle kjøretøyer, som disse 
typegodkjenningsdirektivene i hovedsak var beregnet på. 
I påvente av at disse direktivene endres slik at de omfatter 
særlige bestemmelser om og prøvingsmetoder for 
hydrogendrevne kjøretøyer, er det nødvendig å fastsette 
overgangsbestemmelser for å unnta hydrogendrevne 
kjøretøyer fra de nevnte direktivene eller noen av kravene 
i dem.

4) Det er nødvendig å vedta harmoniserte regler for 
hydrogenbeholdere, herunder beholdere som er 
konstruert for å bruke flytende hydrogen, for å sikre at 
hydrogendrevne kjøretøyer på en sikker og pålitelig måte 
kan påfylles drivstoff overalt i Fellesskapet.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Definisjoner

I denne forordning menes med:

1) «hydrogenføler» en føler som brukes til å oppdage 
hydrogen i luften,

2) «komponent i klasse 0» høytrykks hydrogenkomponenter, 
herunder drivstoffledninger og rørdeler, som inneholder 
hydrogen ved et nominelt driftstrykk som er høyere enn 
3,0 MPa,
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3) «komponent i klasse 1» mellomtrykks hydrogen-
komponenter, herunder drivstoffledninger og rørdeler, 
som inneholder hydrogen ved et nominelt driftstrykk som 
er høyere enn 0,45 MPa og høyst 3,0 MPa,

4) «komponent i klasse 2» lavtrykks hydrogenkomponenter, 
herunder drivstoffledninger og rørdeler, som inneholder 
hydrogen ved et nominelt driftstrykk på høyst 0,45 MPa,

5) «fullstendig omslutning» omslutning der filamentene er 
surret rundt fôringen både i beholderens omkrets og i 
dens lengderetning,

6) «spiralomslutning» omslutning der filamentene 
hovedsakelig er surret rundt omkretsen av fôringens 
sylindriske del, slik at filamentene ikke bærer noen 
betydelig belastning i beholderens lengderetning,

7) «Nm3» eller «Ncm3» en mengde tørrgass som opptar et 
volum på 1 m3 eller 1 cm3 ved en temperatur på 273,15 K 
(0 °C) og et absolutt trykk på 101,325 kPa (1 atm),

8) «levetid» hvor mange år beholderne kan brukes trygt i 
samsvar med de fastsatte bruksforholdene,

9) «type hydrogensystem» en gruppe hydrogensystemer 
som ikke skiller seg fra hverandre med hensyn til 
produsentens handelsnavn eller merke, eller med hensyn 
til de hydrogenkomponentene som inngår,

10) «kjøretøytype med hensyn til hydrogenframdrift» en 
gruppe kjøretøyer som ikke skiller seg fra hverandre med 
hensyn til formen på det hydrogenet som brukes, eller de 
viktigste egenskapene til dens hydrogensystem(er),

11) «type hydrogenkomponent» en gruppe hydrogen-
komponenter som ikke skiller seg fra hverandre på 
følgende punkter:

a) produsentens handelsnavn eller merke,

b) klassifisering,

c) hovedfunksjon,

12) «elektronisk kontrollsystem» en kombinasjon av enheter 
som er ment å virke sammen i produksjonen av den 
angitte kontrollfunksjonen for kjøretøyet ved hjelp av 
elektronisk databehandling,

13) «komplekse elektroniske kjøretøykontrollsystemer» 
elektroniske kontrollsystemer som er underlagt et 
kontrollhierarki der en elektronisk styrt funksjon kan 
overstyres av et system eller en funksjon på et høyere 
nivå og bli en del av det komplekse systemet,

14) «beholder» ethvert system som brukes til oppbevaring 
av flytende hydrogen ved lav temperatur (kryogen) 
eller komprimert gassformig hydrogen, bortsett fra alle 
andre hydrogenkomponenter som kan være festet til eller 
montert inne i beholderen,

15) «beholderenhet» to eller flere beholdere med integrerte, 
sammenkoblede drivstoffledninger som er innesluttet i et 
beskyttende skall eller en beskyttende ramme,

16) «driftssyklus» en syklus med oppstart og avstenging av 
ett eller flere hydrogenomdanningssystemer,

17) «påfyllingssyklus» en trykkøkning på mer enn 25 prosent 
av driftstrykket i beholderen på grunn av en ekstern 
hydrogenkilde,

18) «trykkregulator» en enhet som brukes til å kontrollere 
utløpstrykket til det gassformige drivstoffet til hydrogen-
omdanningssystemet,

19) «første trykkregulator» den trykkregulatoren som har 
beholdertrykket som sitt innløpstrykk,

20) «tilbakeslagsventil» en ventil som lar hydrogen strømme 
i bare én retning,

21) «trykk» overtrykk målt i MPa i forhold til atmosfærisk 
trykk, med mindre annet er angitt,

22) «rørdel» en kopling som brukes i rørledninger eller 
slangeopplegg,

23) «bøyelig drivstoffledning» et bøyelig rør eller en bøyelig 
slange som det strømmer hydrogen gjennom,

24) «varmeveksler» en innretning for oppvarming av 
hydrogen,

25) «hydrogenfilter» et filter som brukes til å skille olje, vann 
og skitt fra hydrogen,

26) «automatisk ventil» en ventil som ikke betjenes manuelt, 
men med en aktuator, unntatt tilbakeslagsventiler som 
definert i nr. 20,

27) «trykkavlastningsinnretning» en ikke-gjenlukkende 
innretning som når den aktiveres under bestemte 
forhold, brukes til å slippe ut væske fra et trykksatt 
hydrogensystem,

28) «trykkavlastningsventil» en gjenlukkende trykkaktivert 
innretning som når den aktiveres under bestemte 
forhold, brukes til å slippe ut væske fra et trykksatt 
hydrogensystem,
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29) «påfyllingsforbindelse» eller «påfyllingsbeholder» 
en innretning som brukes til å fylle beholderen på 
fyllestasjonen,

30) «avtakbart oppbevaringssystem» et avtakbart system 
i et kjøretøy som inneholder og beskytter én eller flere 
beholdere eller en beholderenhet,

31) «tilkopling for avtakbart oppbevaringssystem» 
hydrogenforbindelsesinnretningen mellom et avtakbart 
oppbevaringssystem og den delen av hydrogensystemet 
som er montert i kjøretøyet permanent,

32) «selvkrymping» en trykkpåføringsmetode som brukes ved 
produksjon av komposittbeholdere med metallfôringer, 
som strekker fôringen forbi dens flytegrense i tilstrekkelig 
grad til å gi permanent plastisk deformasjon, som fører 
til at fôringen har trykkbelastninger og fibrene har 
strekkbelastninger ved et innvendig trykk på null,

33) «fôring» en del av en beholder som brukes som et gasstett 
innvendig skall, der armeringsfiber er surret rundt for å 
oppnå nødvendig styrke,

34) «omgivelsestemperatur» en temperatur i området 20 °C ± 
10 °C,

35) «enheter» den minste underinndeling av system-
komponenter i henhold til vedlegg VI, ettersom disse 
kombinasjonene av komponenter blir behandlet som 
separate enheter med henblikk på identifikasjon, analyse 
eller utskifting,

36) «kjøretøyets bakkeklaring» avstanden mellom bakke-
planet og kjøretøyets underside,

37) «sikkerhetsinnretning» en innretning som sikrer sikker 
drift innenfor det normale driftsområdet eller systemets 
tillatte feilområde,

38) «hydrogenomdanningssystem» et system som er beregnet 
på omdanning av hydrogen til elektrisk, mekanisk 
eller termisk energi, og som omfatter for eksempel 
framdriftssystem(er) eller hjelpeaggregat(er),

39) «ikke-tillatt feilområde» for en prosessvariabel, det 
området som en ikke-ønsket hendelse forventes å ligge 
innenfor,

40) «gass til tetthetsprøving» hydrogen, helium eller en 
blanding av nøytralgasser som inneholder en dokumentert 
påvisbar mengde helium eller gassformig hydrogen,

41) «normalt driftsområde» for en prosessvariabel, det 
området som er planlagt for dens verdier,

42) «utvendig trykk» det trykket som virker på den konvekse 
siden av den innvendige tanken eller den utvendige 
kappen,

43) «utvendig kappe» den delen av beholderen som omslutter 
den eller de innvendige tankene og dens isolasjonssystem,

44) «stiv drivstoffledning» rør som ikke er konstruert for 
å bøye seg under normal drift, og som det strømmer 
hydrogen gjennom,

45) «styringssystem for avdamping» et system som gjør 
avdampet gass ufarlig under normale forhold,

46) «sikkerhetsinstrumenterte systemer» prosesskontroll-
systemer som hindrer at et ikke-tillatt feilområde nås, ved 
et automatisk inngrep i prosessen,

47) «parti» et antall etterfølgende ferdigproduserte 
beholdere med samme nominelle mål, konstruksjon, 
angitte produksjonsmaterialer, produksjonsprosess, 
produksjonsutstyr og eventuelt tids-, temperatur- og 
omgivelsesforhold under varmebehandling,

48) «beholderens utstyr» alle innretninger som er festet 
direkte til den innvendige tanken eller utvendige kappen i 
beholderen,

49) «ferdig beholder» en beholder som er typisk for normal 
produksjon, ferdig med utvendig belegg som omfatter 
integrert isolasjon angitt av produsenten, men uten ikke-
integrert isolasjon eller beskyttelse,

50) «sprengningstrykk» det trykket som gjør at beholderen 
brister,

51) «tillatt feilområde» for en prosessvariabel, området 
mellom normalt driftsområde og ikke-tillatt feilområde,

52) «avdampingssystem» et system som under normale forhold 
lufter ut avdampingen før trykkavlastningsinnretningen 
til beholderen/beholderne åpnes,

53) «manuell ventil» en manuelt betjent ventil,

54) «sikkerhetsmodell» tiltak beregnet på å sikre sikker drift 
også ved svikt eller midlertidige feil,

55) «system for overvåking og kontroll av bruk» et system 
som teller påfyllingssykluser og hindrer ytterligere 
bruk av kjøretøyet når et forhåndsbestemt antall 
påfyllingssykluser er overskredet,

56) «drivstofftilførselsledning» ledningen som forsyner 
hydrogenomdanningssystemet(-ene) med hydrogen,

57) «komposittbeholder» en beholder som er laget av mer enn 
ett materiale,
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58) «omslutning» harpiksimpregnerte sammenhengende 
filamenter som brukes som forsterkning rundt en fôring,

59) «selvkrympingstrykk» det trykket i den omsluttede 
beholderen der den påkrevde belastningsfordelingen 
mellom omslutningen og fôringen oppnås,

60) «grense for funksjonell drift» et mål som definerer de ytre, 
fysiske grensene som et system er i stand til opprettholde 
kontrollen innenfor,

61) «kontrollområde» det området som systemet 
sannsynligvis klarer å utøve kontroll over med hensyn til 
en utgangsvariabel,

62) «overføringsledd» metoden for å sammenkople 
distribuerte enheter med henblikk på å overføre signaler, 
driftsdata eller en energiforsyning,

63) «systemer/funksjoner på høyere nivå» kontrollsystemer 
som benytter ytterligere behandling og/eller følerutstyr til 
å modifisere kjøretøyets oppførsel ved å gi kommandoer 
om variasjoner i kjøretøykontrollsystemets normale 
funksjon(er).

Artikkel 2

Administrative bestemmelser om EF-typegodkjenning av 
et kjøretøy med hensyn til hydrogenframdrift

1. Produsenten eller dennes representant skal framlegge 
for typegodkjenningsmyndigheten en søknad om EF-
typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til hydrogen-
framdrift.

2. Søknaden skal utarbeides i samsvar med det mønsteret for 
opplysningsdokumentet som er angitt i del 1 i vedlegg I.

Produsenten skal gi de opplysningene som er angitt i del 3 
i vedlegg I for periodisk fornyelse av godkjenningen ved 
inspeksjon gjennom kjøretøyets levetid.

3. Dersom de relevante kravene i del 1 i vedlegg III eller 
del 1 i vedlegg IV, vedlegg V og vedlegg VI er oppfylt, skal 
godkjenningsmyndigheten gi EF-typegodkjenning og utstede 
et typegodkjenningsnummer i samsvar med nummererings-
systemet angitt i vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF.

En medlemsstat kan ikke gi samme nummer til en annen 
kjøretøytype.

4. Ved anvendelse av nr. 3 skal typegodkjenningsmyndigheten 
utstede et EF-typegodkjenningsdokument utarbeidet i samsvar 
med mønsteret angitt i del 2 i vedlegg I.

Artikkel 3

Administrative bestemmelser om EF-typegodkjenning av 
deler for hydrogenkomponenter og hydrogensystemer

1. Produsenten eller dennes representant skal 
framlegge søknaden om EF-typegodkjenning av en type 
hydrogenkomponent eller en type hydrogensystem for 
typegodkjenningsmyndigheten.

Søknaden skal utarbeides i samsvar med det mønsteret for 
opplysningsdokumentet som er angitt i del 1 i vedlegg II.

2. Dersom de relevante kravene i vedlegg III eller vedlegg IV er 
oppfylt, skal godkjenningsmyndigheten gi EF-typegodkjenning 
av deler og utstede et typegodkjenningsnummer i samsvar 
med nummereringssystemet angitt i vedlegg VII til direktiv 
2007/46/EF.

En medlemsstat kan ikke gi samme nummer til en annen type 
hydrogenkomponent eller hydrogensystem.

3. Ved anvendelse av nr. 2 skal typegodkjennings-
myndigheten utstede et EF-typegodkjenningsdokument 
utarbeidet i samsvar med mønsteret angitt i del 2 i vedlegg II.

Artikkel 4

Ved EF-typegodkjenning av hele kjøretøyer i forbindelse 
med hydrogendrevne kjøretøyer i samsvar med artikkel 6 
og 9 i direktiv 2007/46/EF får følgende bestemmelser ikke 
anvendelse:

1) Rådsdirektiv 80/1268/EØF(1).

2) Rådsdirektiv 80/1269/EØF(2) med hensyn til hydrogen-
drevne kjøretøyer som drives av en forbrenningsmotor.

3) Vedlegg I til rådsdirektiv 70/221/EØF(3).

4) Avsnitt 3.3.5 i vedlegg II og avsnitt 4.3.2 i tillegg 1 til 
vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 96/27/
EF(4).

5) Avsnitt 3.2.6 i vedlegg II og avsnitt 1.4.2.2 i tillegg 1 til 
vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 96/79/
EF(5).

(1) EFT L 375 av 31.12.1980, s. 36.
(2) EFT L 375 av 31.12.1980, s. 46.
(3) EFT L 76 av 6.4.1970, s. 23.
(4) EFT L 169 av 8.7.1996, s. 1.
(5) EFT L 18 av 21.1.1997, s. 7.
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Artikkel 5

EF-typegodkjenningsmerke for deler

Alle hydrogenkomponenter eller hydrogensystemer som er i 
samsvar med en type som det er utstedt en EF-typegodkjenning 
av deler for i henhold til denne forordning, skal være påført 
et EF-typegodkjenningsmerke for deler som angitt i del 3 i 
vedlegg I.

Artikkel 6

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 26. april 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

______
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VEDLEGG I

Administrative dokumenter for EF-typegodkjenning av kjøretøyer med hensyn til hydrogenframdrift
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DEL 1

MØNSTER

OPPLYSNINGSDOKUMENT nr. …

om EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til hydrogenframdrift

Opplysningene nedenfor skal gis i tre eksemplarer og følges av en innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal være 
i passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og leveres på et ark i A4-format eller være brettet til den størrelsen. 
Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.

Dersom systemene eller delene har elektronisk styrte funksjoner, skal det gis opplysninger om ytelse.

0. GENERELT

0.1. Merke (produsentens firma):  .............................................................................................

0.2. Type:  .................................................................................................................................

0.2.1 Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ....................................................................................

0.3. Typebetegnelse, dersom det er merket på kjøretøyet(1)(b):  ...............................................

0.3.1. Merkingens plassering:  .....................................................................................................

0.4. Kjøretøygruppe(c):  ............................................................................................................

0.5. Produsentens navn og adresse:  ..........................................................................................

0.8. Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  .....................................................

0.9. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:  ...............................................

1. KJØRETØYETS GENERELLE KONSTRUKSJONSKJENNETEGN

1.1 Fotografier og/eller tegninger av et representativt kjøretøy:  .............................................

1.3.3. Drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse):  .....................................................

1.4. Understell (dersom slikt forekommer)(oversiktstegning):  ................................................

3. MOTOR

3.9. Hydrogenframdrift

3.9.1. Hydrogensystem konstruert for å bruke flytende hydrogen / Hydrogensystem konstruert 
for å bruke komprimert (gassformig) hydrogen(1)

3.9.1.1. Beskrivelse og tegning av hydrogensystemet:  ..................................................................

3.9.1.2. Navn og adresse til produsenten(e) av hydrogensystemet som brukes til framdrift av 
kjøretøyet:  .........................................................................................................................

3.9.1.3. Produsentens systemkode(r) (påført på systemet eller identifisert på annen måte):  .........

3.9.1.4. Automatisk(e) stoppeventil(er): ja/nei(1)

3.9.1.4.1. Varemerke(r):  ....................................................................................................................

3.9.1.4.2. Type(r): ..............................................................................................................................

3.9.1.4.3. Høyeste tillatte driftstrykk(1)(2) MPa

3.9.1.4.4. Nominelt driftstrykk, og dersom nedstrøms for første trykkregulator, høyeste tillatte 
driftstrykk(1)(2):  .................................................................................................................

MPa

3.9.1.4.5. Driftstemperatur(1):  ...........................................................................................................

3.9.1.4.6. Antall påfyllingssykluser eller eventuelt driftssykluser(1):  ...............................................

3.9.1.4.7. Godkjenningsnummer:  ......................................................................................................

3.9.1.4.8. Materiale:  ..........................................................................................................................

3.9.1.4.9. Virkemåte/arbeidsprinsipp:  ...............................................................................................

3.9.1.4.10. Beskrivelse og tegning:  .....................................................................................................
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3.9.1.5. Tilbakeslagsventil(er): ja/nei(1)

3.9.1.5.1. Varemerke(r):  ....................................................................................................................

3.9.1.5.2. Type(r): ..............................................................................................................................

3.9.1.5.3. Høyeste tillatte driftstrykk(1)(2)  ........................................................................................ MPa

3.9.1.5.4. Nominelt driftstrykk, og dersom nedstrøms for første trykkregulator, høyeste tillatte 
driftstrykk(1)(2):  .................................................................................................................

MPa

3.9.1.5.5. Driftstemperatur(1):  ...........................................................................................................

3.9.1.5.6. Antall påfyllingssykluser eller eventuelt driftssykluser(1):  ...............................................

3.9.1.5.7. Godkjenningsnummer:  ......................................................................................................

3.9.1.5.8. Materiale:  ..........................................................................................................................

3.9.1.5.9. Virkemåte/arbeidsprinsipp:  ...............................................................................................

3.9.1.5.10. Beskrivelse og tegning:  .....................................................................................................

3.9.1.6. Beholder(e) og beholderenhet: ja/nei(1)

3.9.1.6.1. Varemerke(r):  ....................................................................................................................

3.9.1.6.2. Type(r): ..............................................................................................................................

3.9.1.6.3. Høyeste tillatte driftstrykk(1)(2)  ........................................................................................ MPa

3.9.1.6.4. Nominelt driftstrykk(1)(2): ................................................................................................. MPa

3.9.1.6.5. Antall påfyllingssykluser(1):  .............................................................................................

3.9.1.6.6. Driftstemperatur(1):  ...........................................................................................................

3.9.1.6.7. Volum:  ............................................................................................................................... liter 
(vann)

3.9.1.6.8. Godkjenningsnummer:  ......................................................................................................

3.9.1.6.9. Materiale:  ..........................................................................................................................

3.9.1.6.10. Virkemåte/arbeidsprinsipp:  ...............................................................................................

3.9.1.6.11. Beskrivelse og tegning:  .....................................................................................................

3.9.1.7. Rørdeler: ja/nei(1)

3.9.1.7.1. Varemerke(r):  ....................................................................................................................

3.9.1.7.2. Type(r): ..............................................................................................................................

3.9.1.7.3. Nominelt driftstrykk, og dersom nedstrøms for første trykkregulator, høyeste tillatte 
driftstrykk(2):  .....................................................................................................................

MPa

3.9.1.7.4. Antall påfyllingssykluser eller eventuelt driftssykluser:  ...................................................

3.9.1.7.5. Godkjenningsnummer:  ......................................................................................................

3.9.1.7.6. Materiale:  ..........................................................................................................................

3.9.1.7.7. Virkemåte/arbeidsprinsipp:  ...............................................................................................

3.9.1.7.8. Beskrivelse og tegning:  .....................................................................................................

3.9.1.8. Bøyelig(e) drivstoffledning(er): ja/nei(1)

3.9.1.8.1. Varemerke(r):  ....................................................................................................................

3.9.1.8.2. Type(r): ..............................................................................................................................

3.9.1.8.3. Høyeste tillatte driftstrykk(1)(2)  ........................................................................................ MPa

3.9.1.8.4. Nominelt driftstrykk, og dersom nedstrøms for første trykkregulator, høyeste tillatte 
driftstrykk(1)(2):  .................................................................................................................

MPa

3.9.1.8.5. Driftstemperatur(1):  ...........................................................................................................

3.9.1.8.6. Antall påfyllingssykluser eller eventuelt driftssykluser (1):  ..............................................

3.9.1.8.7. Godkjenningsnummer:  ......................................................................................................

3.9.1.8.8. Materiale:  ..........................................................................................................................

3.9.1.8.9. Virkemåte/arbeidsprinsipp:  ...............................................................................................
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3.9.1.8.10. Beskrivelse og tegning:  .....................................................................................................

3.9.1.9. Varmeveksler(e): ja/nei(1)

3.9.1.9.1. Merke(r):  ...........................................................................................................................

3.9.1.9.2. Type(r): ..............................................................................................................................

3.9.1.9.3. Høyeste tillatte driftstrykk(1)(2)  ........................................................................................ MPa

3.9.1.9.4. Nominelt driftstrykk, og dersom nedstrøms for første trykkregulator, høyeste tillatte 
driftstrykk(1)(2):  .................................................................................................................

MPa

3.9.1.9.5. Driftstemperatur(1):  ...........................................................................................................

3.9.1.9.6. Antall påfyllingssykluser eller eventuelt driftssykluser(1):  ...............................................

3.9.1.9.7. Godkjenningsnummer:  ......................................................................................................

3.9.1.9.8. Materiale:  ..........................................................................................................................

3.9.1.9.9. Virkemåte/arbeidsprinsipp:  ...............................................................................................

3.9.1.9.10. Beskrivelse og tegning:  .....................................................................................................

3.9.1.10. Hydrogenfilter/-filtre: ja/nei(1)  ..........................................................................................

3.9.1.10.1. Merke(r):  ...........................................................................................................................

3.9.1.10.2. Type(r): ..............................................................................................................................

3.9.1.10.3. Nominelt driftstrykk, og dersom nedstrøms for første trykkregulator, høyeste tillatte 
driftstrykk(1)(2):  .................................................................................................................

MPa

3.9.1.10.4. Antall påfyllingssykluser eller eventuelt driftssykluser(1):  ...............................................

3.9.1.10.5. Godkjenningsnummer:  ......................................................................................................

3.9.1.10.6. Materiale:  ..........................................................................................................................

3.9.1.10.7. Virkemåte/arbeidsprinsipp:  ...............................................................................................

3.9.1.10.8. Beskrivelse og tegning:  .....................................................................................................

3.9.1.11. Følere for deteksjon av hydrogenlekkasje:  .......................................................................

3.9.1.11.1. Merke(r):  ...........................................................................................................................

3.9.1.11.2. Type(r): ..............................................................................................................................

3.9.1.11.3. Høyeste tillatte driftstrykk (1)(2)  ....................................................................................... MPa

3.9.1.11.4. Nominelt driftstrykk, og dersom nedstrøms for første trykkregulator, høyeste tillatte 
driftstrykk (1)(2):  ................................................................................................................

MPa

3.9.1.11.5. Driftstemperatur(1):  ...........................................................................................................

3.9.1.11.6. Antall påfyllingssykluser eller eventuelt driftssykluser (1):  ..............................................

3.9.1.11.7. Fastsatte verdier:  ...............................................................................................................

3.9.1.11.8. Godkjenningsnummer:  ......................................................................................................

3.9.1.11.9. Materiale:  ..........................................................................................................................

3.9.1.11.10. Virkemåte/arbeidsprinsipp:  ...............................................................................................

3.9.1.11.11. Beskrivelse og tegning:  .....................................................................................................

3.9.1.12. Manuell(e) eller automatisk(e) ventil(er): ja/nei(1)  ...........................................................

3.9.1.12.1. Merke(r):  ...........................................................................................................................

3.9.1.12.2. Type(r): ..............................................................................................................................

3.9.1.12.3. Høyeste tillatte driftstrykk(1)(2)  ........................................................................................ MPa

3.9.1.12.4. Nominelt driftstrykk, og dersom nedstrøms for første trykkregulator, høyeste tillatte 
driftstrykk(1)(2):  .................................................................................................................

MPa

3.9.1.12.5. Driftstemperatur(1):  ...........................................................................................................

3.9.1.12.6. Antall påfyllingssykluser eller eventuelt driftssykluser(1):  ...............................................

3.9.1.12.7. Godkjenningsnummer:  ......................................................................................................

3.9.1.12.8. Materiale:  ..........................................................................................................................
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3.9.1.12.9. Virkemåte/arbeidsprinsipp:  ...............................................................................................

3.9.1.12.10. Beskrivelse og tegning:  .....................................................................................................

3.9.1.13. Føler(e) for trykk og/eller temperatur og/eller hydrogen og/eller strømning(1): ja/nei(1)  

3.9.1.13.1. Merke(r):  ...........................................................................................................................

3.9.1.13.2. Type(r): ..............................................................................................................................

3.9.1.13.3. Høyeste tillatte driftstrykk(1)(2)  ........................................................................................ MPa

3.9.1.13.4. Nominelt driftstrykk, og dersom nedstrøms for første trykkregulator, høyeste tillatte 
driftstrykk(1)(2):  .................................................................................................................

MPa

3.9.1.13.5. Driftstemperatur(1):  ...........................................................................................................

3.9.1.13.6. Antall påfyllingssykluser eller eventuelt driftssykluser(1):  ...............................................

3.9.1.13.7. Fastsatte verdier:  ...............................................................................................................

3.9.1.13.8. Godkjenningsnummer:  ......................................................................................................

3.9.1.13.9. Materiale:  ..........................................................................................................................

3.9.1.13.10. Virkemåte/arbeidsprinsipp:  ...............................................................................................

3.9.1.13.11. Beskrivelse og tegning:  .....................................................................................................

3.9.1.14. Trykkregulator(er): ja/nei(1)  ..............................................................................................

3.9.1.14.1. Merke(r):  ...........................................................................................................................

3.9.1.14.2. Type(r): ..............................................................................................................................

3.9.1.14.3. Antall hovedinnstillingspunkter:  .......................................................................................

3.9.1.14.4. Beskrivelse av prinsipper for innstilling gjennom hovedinnstillingspunkter:  ..................

3.9.1.14.5. Antall tomgangsinnstillingspunkter:  .................................................................................

3.9.1.14.6. Beskrivelse av prinsipper for innstilling gjennom tomgangsinnstillingspunkter:  ............

3.9.1.14.7. Andre innstillingsmuligheter: dersom og hvilke (beskrivelse og tegninger):  ...................

3.9.1.14.8. Høyeste tillatte driftstrykk(1)(2)  ........................................................................................ MPa

3.9.1.14.9. Nominelt driftstrykk, og dersom nedstrøms for første trykkregulator, høyeste tillatte 
driftstrykk(1)(2):  .................................................................................................................

MPa

3.9.1.14.10. Driftstemperatur(1):  ...........................................................................................................

3.9.1.14.11. Antall påfyllingssykluser eller eventuelt driftssykluser (1):  ..............................................

3.9.1.14.12. Inngangs- og utgangstrykk:  ...............................................................................................

3.9.1.14.13. Godkjenningsnummer:  ......................................................................................................

3.9.1.14.14. Materiale:  ..........................................................................................................................

3.9.1.14.15. Virkemåte/arbeidsprinsipp:  ...............................................................................................

3.9.1.14.16. Beskrivelse og tegning:  .....................................................................................................

3.9.1.15. Trykkavlastningsinnretning: ja/nei(1) ................................................................................

3.9.1.15.1. Merke(r):  ...........................................................................................................................

3.9.1.15.2. Type(r): ..............................................................................................................................

3.9.1.15.3. Høyeste tillatte driftstrykk(1)(2)  ........................................................................................ MPa

3.9.1.15.4. Driftstemperatur(1):  ...........................................................................................................

3.9.1.15.5. Innstilt trykk(1):  .................................................................................................................

3.9.1.15.6. Innstilt temperatur(1):  ........................................................................................................

3.9.1.15.7. Trykkreduksjonskapasitet(1):  ............................................................................................

3.9.1.15.8. Normal høyeste driftstemperatur(1)(2):  ............................................................................. °C

3.9.1.15.9. Nominelt (nominelle) driftstrykk(1)(2):  ............................................................................. MPa

3.9.1.15.10. Antall påfyllingssykluser (bare komponenter i klasse 0)(1):  .............................................

3.9.1.15.11. Godkjenningsnummer:  ......................................................................................................
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3.9.1.15.12. Materiale:  ..........................................................................................................................

3.9.1.15.13. Virkemåte/arbeidsprinsipp:  ...............................................................................................

3.9.1.15.14. Beskrivelse og tegning:  .....................................................................................................

3.9.1.16. Trykkavlastningsventil: ja/nei(1)  .......................................................................................

3.9.1.16.1. Merke(r):  ...........................................................................................................................

3.9.1.16.2. Type(r): ..............................................................................................................................

3.9.1.16.3. Nominelt driftstrykk, og dersom nedstrøms for første trykkregulator, høyeste tillatte 
driftstrykk(1)(2):  .................................................................................................................

MPa

3.9.1.16.4. Innstilt trykk(1):  .................................................................................................................

3.9.1.16.5. Antall påfyllingssykluser eller eventuelt driftssykluser(1):  ...............................................

3.9.1.16.6. Godkjenningsnummer:  ......................................................................................................

3.9.1.16.7. Materiale:  ..........................................................................................................................

3.9.1.16.8. Virkemåte/arbeidsprinsipp:  ...............................................................................................

3.9.1.16.9. Beskrivelse og tegning:  .....................................................................................................

3.9.1.17. Påfyllingsforbindelse eller -beholder: ja/nei(1)  .................................................................

3.9.1.17.1. Merke(r):  ...........................................................................................................................

3.9.1.17.2. Type(r): ..............................................................................................................................

3.9.1.17.3. Høyeste tillatte driftstrykk(1)(2)  ........................................................................................ MPa

3.9.1.17.4. Driftstemperatur(1):  ...........................................................................................................

3.9.1.17.5. Nominelt (nominelle) driftstrykk(1)(2):  ............................................................................. MPa

3.9.1.17.6. Antall påfyllingssykluser (bare komponenter i klasse 0)(1):  .............................................

3.9.1.17.7. Godkjenningsnummer:  ......................................................................................................

3.9.1.17.8. Materiale:  ..........................................................................................................................

3.9.1.17.9. Virkemåte/arbeidsprinsipp:  ...............................................................................................

3.9.1.17.10. Beskrivelse og tegning:  .....................................................................................................

3.9.1.18. Tilkopling for avtakbart oppbevaringssystem: ja/nei(1)  ....................................................

3.9.1.18.1. Merke(r):  ...........................................................................................................................

3.9.1.18.2. Type(r): ..............................................................................................................................

3.9.1.18.3. Nominelt driftstrykk og høyeste tillatte driftstrykk(2):  ..................................................... MPa

3.9.1.18.4. Antall driftssykluser:  .........................................................................................................

3.9.1.18.5. Godkjenningsnummer:  ......................................................................................................

3.9.1.18.6. Materiale:  ..........................................................................................................................

3.9.1.18.7. Virkemåte/arbeidsprinsipp:  ...............................................................................................

3.9.1.18.8. Beskrivelse og tegning:  .....................................................................................................

3.9.2. Ytterligere dokumentasjon  ................................................................................................

3.9.2.1. Prosesskjema (flytskjema) for hydrogensystemet  .............................................................

3.9.2.2. Systemoversikt, herunder elektriske forbindelser og andre eksterne systemer (innganger 
og/eller utganger osv.)  .......................................................................................................

3.9.2.3. Forklaring på symboler som brukes i dokumentasjonen  ..................................................

3.9.2.4. Innstillingsdata for trykkavlastningsinnretninger og trykkregulatorer  .............................

3.9.2.5. Oversikt over kjøle-/varmeanlegg, herunder nominelt eller høyeste tillatte driftstrykk og 
driftstemperaturer  ..............................................................................................................

3.9.2.6. Tegninger som viser krav til montering og drift.
Forklarende merknader:
(1) Stryk det som ikke passer (i enkelte tilfeller skal ingenting strykes, f.eks. dersom mer enn ett alternativ gjelder).
(2) Angi toleranse.
(b) Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av den typen kjøretøy, del eller separat teknisk 

enhet som omfattes av dette typegodkjenningsdokumentet, skal slike tegn angis i opplysningsdokumentet med symbolet «?» (f.eks. 
ABC??123??).

(c) Klassifisering i henhold til definisjonene fastsatt i del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF.
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Tillegg til opplysningsdokumentet

Brukserklæring for hydrogenbeholdere

Opplysninger om 
produsent

Produsentens navn:
Produsentens adresse:

Beholderidentifikasjon

Beholderidentifikasjon:

Nominelt driftstrykk: MPa

Type:

Diameter(1): mm

Lengde(1): mm

Innvendig volum: liter

Egenvekt: kg

Beholdergjenging:

Beholderens levetid
Lengste levetid:
Høyeste antall påfyllingssykluser:

år
sykluser

Beholderens 
brannvernsystem

Produsent av trykkavlastningsinnretning:
Identifikasjon av trykkavlastningsinnretning:
Nummer på tegning(er) for trykkavlastningsinnretning:

Festemetode for 
beholder

Festemetode: hals-/sylindermontering (2)

Nummer på tegning(er) for festemetode:

Beskyttelsesbelegg på 
beholder

Beskyttelsens formål:
Nummer på tegning(er) for beskyttelsesbelegg:

Konstruksjons-
beskrivelse av 
beholderen

Nummer på tegninger av beholder:
– Tegningene av beholderen skal gi minst følgende opplysninger:
– Henvisning til denne forordning og beholdertypen
– Viktigste geometriske dimensjoner, herunder toleranser
– Hvilke materialer beholderen består av
– Beholderens masse og innvendige volum, herunder toleranser
– Detaljer ved det utvendige beskyttelsesbelegget
– Beholderens brannvernsystem

Korrosjonshemmer på 
beholder

Er det brukt korrosjonshemmer på beholderen: ja/nei (2)
Produsent av korrosjonshemmer:
Identifikasjon av korrosjonshemmer:

Tilleggsopplysninger

1. Produksjonsdata, herunder eventuelt toleranser:
– Rørekstrudering, kalddeformasjon, rørtrekking, endeforming, sveising, 

varmebehandling og rengjøringsprosesser for metallproduksjon av alle beholdere som 
er konstruert for å bruke flytende hydrogen og type 1-, 2- og 3-beholdere konstruert 
for å bruke komprimert (gassformig) hydrogen

– Henvisning til produksjonsmetoden
– Godkjenningskriterier for ikke-destruktiv prøving
– Produksjonsprosesser for komposittbeholdere og selvkrymping i samsvar med 

avsnitt 3.7.2. i del 2 i vedlegg IV for produksjon av type 2-, 3- og 4-beholdere 
konstruert for å bruke komprimert (gassformig) hydrogen

– Endelig produksjonskontroll av overflatefinish, gjengedetaljer og viktigste 
dimensjoner

2. En tabell som viser en oversikt over resultatene fra belastningsanalysen
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Brukserklæring for 
beholder

Produsenten erklærer at beholderens konstruksjon er egnet til bruk i den levetiden som er 
angitt i bruksforholdene angitt i avsnitt 2.7 i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 406/2010.
Produsent:
Navn, stilling og underskrift:
Sted og dato:

(1) Kan erstattes med andre dimensjoner som bedre tilsvarer beholderens form.
(2) Stryk det som ikke passer.
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DEL 2

MØNSTER

Største format: A4 (210 × 297 mm)

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

Typegodkjenningsmyndighetens  
stempel

Melding om:

– EF-typegodkjenning(1) ⎫
⎢

⎬
⎜
⎭

av en type 
av et kjøretøy med hensyn til hydrogenframdrift (1)

– utvidelse av EF-typegodkjenning(1)

– nektelse av EF-typegodkjenning(1)

– tilbakekalling av EF-typegodkjenning(1)

i henhold til forordning (EF) nr. 79/2009, som gjennomført ved forordning (EU) nr. 406/2010.

EF-typegodkjenningsnummer:

Begrunnelse for utvidelse:

AVSNITT I

0.1.  Merke (produsentens firma):

0.2.  Type:

0.2.1.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):

0.3.  Typebetegnelse, dersom det er merket på kjøretøyet(2):

0.3.1.  Merkingens plassering:

0.4.  Kjøretøygruppe(3):

0.5.  Produsentens navn og adresse:

0.8.  Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):

0.9.  Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:

AVSNITT II

1. Eventuelle tilleggsopplysninger: se tilføyelsen

2. Teknisk instans ansvarlig for prøvingene:

_________________
(1) Stryk det som ikke passer.
(2) Typebetegnelse, dersom det er merket på kjøretøyet. Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen 

av den typen kjøretøy, del eller separat teknisk enhet som omfattes av dette opplysningsdokumentet, skal slike tegn angis i 
opplysningsdokumentet med symbolet «?» (f.eks. ABC??123??).

(3) Som definert i avsnitt A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF.
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3. Prøvingsrapportens dato:

4. Prøvingsrapportens nummer:

5. Eventuelle merknader: Se tilføyelsen.

6. Sted:

7. Dato:

8. Underskrift:

Vedlegg: Opplysningspakke

Prøvingsrapport
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Tilføyelse

til EF-typegodkjenningsdokument nr. …

om EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til hydrogenframdrift

1. Tilleggsopplysninger

1.1. Kjøretøy utstyrt med hydrogensystem konstruert for å bruke flytende hydrogen / hydrogensystem konstruert for 
å bruke komprimert (gassformig) hydrogen(1)

2. Typegodkjenningsnummer for hver hydrogenkomponent eller hvert hydrogensystem som er montert på 
kjøretøytypen for å være i samsvar med denne forordning

2.1. Hydrogensystem(er):

2.2. Automatisk(e) stoppeventil(er):

2.3. Tilbakeslagsventil(er):

2.4. Beholder(e) og beholderenhet:

2.5. Rørdeler:

2.6. Bøyelig(e) drivstoffledning(er):

2.7. Varmeveksler(e):

2.8. Hydrogenfilter/-filtre:

2.9. Følere for deteksjon av hydrogenlekkasje:

2.10. Manuell(e) eller automatisk(e) ventil(er):

2.11. Føler(e) for trykk og/eller temperatur og/eller hydrogen og/eller strømning(1):

2.12. Trykkregulator(er):

2.13. Trykkavlastningsinnretning:

2.14. Trykkavlastningsventil:

2.15. Påfyllingsforbindelse eller -beholder:

2.16. Tilkopling for avtakbart oppbevaringssystem:

3. Merknader:

(1) Stryk det som ikke passer.
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DEL 3

Opplysninger som skal gis ved inspeksjon

1. Produsentene skal gi:

a) anbefalinger for inspeksjon eller prøving av hydrogensystemet i dets levetid,

b) opplysninger om behovet for periodisk kontroll og hvor ofte det er nødvendig, i kjøretøyets brukerhåndbok 
eller ved hjelp av merking i nærheten av stedet der det lovfestede kjennemerket sitter, i samsvar med 
rådsdirektiv 76/114/EØF(1).

2. Produsentene skal gjøre de opplysningene som er angitt i avsnitt 1, tilgjengelige for godkjenningsmyndighetene 
og vedkommende myndigheter i medlemsstatene som er ansvarlige for periodisk kontroll av kjøretøyer, i form av 
brukerhåndbøker eller ved hjelp av elektroniske medier (for eksempel CD-ROM eller nettbaserte tjenester).

______

(1) EFT L 24 av 30.1.1976, s. 1.
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VEDLEGG II

Administrative dokumenter for EF-typegodkjenning av deler med hensyn til hydrogenkomponenter og  
–systemer
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DEL 1

MØNSTER

OPPLYSNINGSDOKUMENT nr.

for EF-typegodkjenning av deler med hensyn til en hydrogenkomponent eller et hydrogensystem

Opplysningene nedenfor skal gis i tre eksemplarer og følges av en innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal være 
i passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og leveres på et ark i A4-format eller være brettet til den størrelsen. 
Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.

Dersom systemene eller delene har elektronisk styrte funksjoner, skal det gis opplysninger om ytelse.

0. GENERELT

0.1. Merke (produsentens firma):  .....................................................................................................

0.2. Type:  .........................................................................................................................................

0.2.1 Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ............................................................................................

0.2.2 Komponentens referanse- eller delenummer(1):  .......................................................................

0.2.3 Referanse- eller delenummer/-numre for komponenten(e) i systemet(1):

0.2.4 Systemets referanse- eller delenummer(1):  ...............................................................................

0.5. Produsentens navn og adresse:  ..................................................................................................

0.7. Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket/-merkene:

0.8. Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  .............................................................

0.9. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:  .......................................................

3.9. Hydrogenframdrift(1):  ...............................................................................................................

3.9.1. Hydrogensystem konstruert for å bruke flytende hydrogen / Hydrogensystem konstruert for 
å bruke komprimert (gassformig) hydrogen / Hydrogenkomponent konstruert for å bruke 
flytende hydrogen / Hydrogenkomponent konstruert for å bruke komprimert (gassformig) 
hydrogen(1):  ..............................................................................................................................

3.9.1.1. Beskrivelse og tegning av hydrogensystemet(1):  ......................................................................

3.9.1.2. Navn og adresse til produsenten(e) av hydrogensystemet(1):  ...................................................

3.9.1.3. Produsentens systemkode(r) (påført systemet eller identifisert på annen måte)(1):  ..................

3.9.1.4. Automatisk(e) stoppeventil(er): ja/nei(1)  ..................................................................................

3.9.1.4.1. Varemerke(r):  ............................................................................................................................

3.9.1.4.2. Type(r): ......................................................................................................................................

3.9.1.4.3. Høyeste tillatte driftstrykk (MAWP)(1)(2)  ................................................................................. MPa

3.9.1.4.4. Nominelt driftstrykk, og dersom nedstrøms for første trykkregulator, høyeste tillatte 
driftstrykk(1)(2):  .........................................................................................................................

MPa

3.9.1.4.5. Driftstemperatur(1):  ...................................................................................................................

3.9.1.4.6. Antall påfyllingssykluser eller eventuelt driftssykluser(1):  .......................................................

3.9.1.4.7. Godkjenningsnummer:  ..............................................................................................................

3.9.1.4.8. Materiale:  ..................................................................................................................................

3.9.1.4.9. Virkemåte/arbeidsprinsipp:  .......................................................................................................

3.9.1.4.10. Beskrivelse og tegning:  .............................................................................................................

3.9.1.5. Tilbakeslagsventil(er): ja/nei(1)  .................................................................................................

3.9.1.5.1. Merke(r):  ...................................................................................................................................

3.9.1.5.2. Type(r): ......................................................................................................................................

3.9.1.5.3. Høyeste tillatte driftstrykk (MAWP)(1)(2)  ................................................................................. MPa
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3.9.1.5.4. Nominelt driftstrykk, og dersom nedstrøms for første trykkregulator, høyeste tillatte 
driftstrykk(1)(2):  .........................................................................................................................

MPa

3.9.1.5.5. Driftstemperatur(1):  ...................................................................................................................

3.9.1.5.6. Antall påfyllingssykluser eller eventuelt driftssykluser(1):  .......................................................

3.9.1.5.7. Godkjenningsnummer:  ..............................................................................................................

3.9.1.5.8. Materiale:  ..................................................................................................................................

3.9.1.5.9. Virkemåte/arbeidsprinsipp:  .......................................................................................................

3.9.1.5.10. Beskrivelse og tegning:  .............................................................................................................

3.9.1.6. Beholder(e) og beholderenhet: ja/nei(1)  ....................................................................................

3.9.1.6.1. Merke(r):  ...................................................................................................................................

3.9.1.6.2. Type(r): ......................................................................................................................................

3.9.1.6.3. Høyeste tillatte driftstrykk (MAWP)(1)(2)  ................................................................................. MPa

3.9.1.6.4. Nominelt driftstrykk(1)(2): ......................................................................................................... MPa

3.9.1.6.5. Antall påfyllingssykluser(1):  .....................................................................................................

3.9.1.6.6. Driftstemperatur(1):  ...................................................................................................................

3.9.1.6.7. Volum:  ....................................................................................................................................... liter 
(vann)

3.9.1.6.8. Godkjenningsnummer:  ..............................................................................................................

3.9.1.6.9. Materiale:  ..................................................................................................................................

3.9.1.6.10. Virkemåte/arbeidsprinsipp:  .......................................................................................................

3.9.1.6.11. Beskrivelse og tegning:  .............................................................................................................

3.9.1.7. Rørdeler: ja/nei(1)  ......................................................................................................................

3.9.1.7.1. Merke(r):  ...................................................................................................................................

3.9.1.7.2. Type(r): ......................................................................................................................................

3.9.1.7.3. Nominelt driftstrykk, og dersom nedstrøms for første trykkregulator, høyeste tillatte 
driftstrykk(2):  .............................................................................................................................

MPa

3.9.1.7.4. Antall påfyllingssykluser eller eventuelt driftssykluser:  ...........................................................

3.9.1.7.5. Godkjenningsnummer:  ..............................................................................................................

3.9.1.7.6. Materiale:  ..................................................................................................................................

3.9.1.7.7. Virkemåte/arbeidsprinsipp:  .......................................................................................................

3.9.1.7.8. Beskrivelse og tegning:  .............................................................................................................

3.9.1.8. Bøyelig(e) drivstoffledning(er): ja/nei(1)  ..................................................................................

3.9.1.8.1. Merke(r):  ...................................................................................................................................

3.9.1.8.2. Type(r): ......................................................................................................................................

3.9.1.8.3. Høyeste tillatte driftstrykk (MAWP)(1)(2)  ................................................................................. MPa

3.9.1.8.4. Nominelt driftstrykk, og dersom nedstrøms for første trykkregulator, høyeste tillatte 
driftstrykk(1)(2):  .........................................................................................................................

MPa

3.9.1.8.5. Driftstemperatur(1):  ...................................................................................................................

3.9.1.8.6. Antall påfyllingssykluser eller eventuelt driftssykluser(1):  .......................................................

3.9.1.8.7. Godkjenningsnummer:  ..............................................................................................................

3.9.1.8.8. Materiale:  ..................................................................................................................................

3.9.1.8.9. Virkemåte/arbeidsprinsipp:  .......................................................................................................

3.9.1.8.10. Beskrivelse og tegning:  .............................................................................................................

3.9.1.9. Varmeveksler(e): ja/nei(1)  .........................................................................................................

3.9.1.9.1. Merke(r):  ...................................................................................................................................

3.9.1.9.2. Type(r): ......................................................................................................................................
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3.9.1.9.3. Høyeste tillatte driftstrykk (MAWP)(1)(2)  ................................................................................. MPa

3.9.1.9.4. Nominelt driftstrykk, og dersom nedstrøms for første trykkregulator, høyeste tillatte 
driftstrykk(1)(2):

MPa

3.9.1.9.5. Driftstemperatur(1):  ...................................................................................................................

3.9.1.9.6. Antall påfyllingssykluser eller eventuelt driftssykluser(1):  .......................................................

3.9.1.9.7. Godkjenningsnummer:  ..............................................................................................................

3.9.1.9.8. Materiale:  ..................................................................................................................................

3.9.1.9.9. Virkemåte/arbeidsprinsipp:  .......................................................................................................

3.9.1.9.10. Beskrivelse og tegning:  .............................................................................................................

3.9.1.10. Hydrogenfilter/-filtre: ja/nei(1)  ..................................................................................................

3.9.1.10.1. Merke(r):  ...................................................................................................................................

3.9.1.10.2. Type(r): ......................................................................................................................................

3.9.1.10.3. Nominelt driftstrykk, og dersom nedstrøms for første trykkregulator, høyeste tillatte 
driftstrykk(1)(2):

MPa

3.9.1.10.4. Antall påfyllingssykluser eller eventuelt driftssykluser(1):  .......................................................

3.9.1.10.5. Godkjenningsnummer:  ..............................................................................................................

3.9.1.10.6. Materiale:  ..................................................................................................................................

3.9.1.10.7. Virkemåte/arbeidsprinsipp:  .......................................................................................................

3.9.1.10.8. Beskrivelse og tegning:  .............................................................................................................

3.9.1.11. Følere for deteksjon av hydrogenlekkasje:  ...............................................................................

3.9.1.11.1. Merke(r):  ...................................................................................................................................

3.9.1.11.2. Type(r): ......................................................................................................................................

3.9.1.11.3. Høyeste tillatte driftstrykk (MAWP)(1)(2)  ................................................................................. MPa

3.9.1.11.4. Nominelt driftstrykk, og dersom nedstrøms for første trykkregulator, høyeste tillatte 
driftstrykk(1)(2):  .........................................................................................................................

MPa

3.9.1.11.5. Driftstemperatur(1):  ...................................................................................................................

3.9.1.11.6. Antall påfyllingssykluser eller eventuelt driftssykluser(1):  .......................................................

3.9.1.11.7. Fastsatte verdier:  .......................................................................................................................

3.9.1.11.8. Godkjenningsnummer:  ..............................................................................................................

3.9.1.11.9. Materiale:  ..................................................................................................................................

3.9.1.11.10. Virkemåte/arbeidsprinsipp:  .......................................................................................................

3.9.1.11.11. Beskrivelse og tegning:  .............................................................................................................

3.9.1.12. Manuell(e) eller automatisk(e) ventil(er): ja/nei(1)  ...................................................................

3.9.1.12.1. Merke(r):  ...................................................................................................................................

3.9.1.12.2. Type(r): ......................................................................................................................................

3.9.1.12.3. Høyeste tillatte driftstrykk (MAWP)(1)(2)  ................................................................................. MPa

3.9.1.12.4. Nominelt driftstrykk, og dersom nedstrøms for første trykkregulator, høyeste tillatte 
driftstrykk(1)(2):

MPa

3.9.1.12.5. Driftstemperatur(1):  ...................................................................................................................

3.9.1.12.6. Antall påfyllingssykluser eller eventuelt driftssykluser(1):  .......................................................

3.9.1.12.7. Godkjenningsnummer:  ..............................................................................................................

3.9.1.12.8. Materiale:  ..................................................................................................................................

3.9.1.12.9. Virkemåte/arbeidsprinsipp:  .......................................................................................................

3.9.1.12.10. Beskrivelse og tegning:  .............................................................................................................
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3.9.1.13. Føler(e) for trykk og/eller temperatur og/eller hydrogen og/eller strømning (1): ja/nei(1)  .......

3.9.1.13.1. Merke(r):  ...................................................................................................................................

3.9.1.13.2. Type(r): ......................................................................................................................................

3.9.1.13.3. Høyeste tillatte driftstrykk (MAWP)(1)(2)  ................................................................................. MPa

3.9.1.13.4. Nominelt driftstrykk, og dersom nedstrøms for første trykkregulator, høyeste tillatte 
driftstrykk(1)(2):  .........................................................................................................................

MPa

3.9.1.13.5. Driftstemperatur(1):  ...................................................................................................................

3.9.1.13.6. Antall påfyllingssykluser eller eventuelt driftssykluser(1):  .......................................................

3.9.1.13.7. Fastsatte verdier:  .......................................................................................................................

3.9.1.13.8. Godkjenningsnummer:  ..............................................................................................................

3.9.1.13.9. Materiale:  ..................................................................................................................................

3.9.1.13.10. Virkemåte/arbeidsprinsipp:  .......................................................................................................

3.9.1.13.11. Beskrivelse og tegning:  .............................................................................................................

3.9.1.14. Trykkregulator(er): ja/nei(1)  ......................................................................................................

3.9.1.14.1. Merke(r):  ...................................................................................................................................

3.9.1.14.2. Type(r): 

3.9.1.14.3. Antall hovedinnstillingspunkter:  ...............................................................................................

3.9.1.14.4. Beskrivelse av prinsipper for innstilling gjennom hovedinnstillingspunkter:  ..........................

3.9.1.14.5. Antall tomgangsinnstillingspunkter:  .........................................................................................

3.9.1.14.6. Beskrivelse av prinsipper for innstilling gjennom tomgangsinnstillingspunkter:  ....................

3.9.1.14.7. Andre innstillingsmuligheter: dersom og hvilke (beskrivelse og tegninger):  ...........................

3.9.1.14.8. Høyeste tillatte driftstrykk (MAWP) [MPa](1)(2)  ..................................................................... MPa

3.9.1.14.9. Nominelt driftstrykk, og dersom nedstrøms for første trykkregulator, høyeste tillatte 
driftstrykk(1)(2):  .........................................................................................................................

MPa

3.9.1.14.10. Driftstemperatur(1):  ...................................................................................................................

3.9.1.14.11. Antall påfyllingssykluser eller eventuelt driftssykluser(1):  .......................................................

3.9.1.14.12. Inngangs- og utgangstrykk:  .......................................................................................................

3.9.1.14.13. Godkjenningsnummer:  ..............................................................................................................

3.9.1.14.14. Materiale:  ..................................................................................................................................

3.9.1.14.15. Virkemåte/arbeidsprinsipp:  .......................................................................................................

3.9.1.14.16. Beskrivelse og tegning:  .............................................................................................................

3.9.1.15. Trykkavlastningsinnretning: ja/nei(1) ........................................................................................

3.9.1.15.1. Merke(r):  ...................................................................................................................................

3.9.1.15.2. Type(r): ......................................................................................................................................

3.9.1.15.3. Høyeste tillatte driftstrykk (MAWP)(1)(2)  ................................................................................. MPa

3.9.1.15.4. Driftstemperatur(1):  ...................................................................................................................

3.9.1.15.5. Innstilt trykk(1):  .........................................................................................................................

3.9.1.15.6. Innstilt temperatur(1):  ................................................................................................................

3.9.1.15.7. Trykkreduksjonskapasitet(1):  ....................................................................................................

3.9.1.15.8. Driftstemperatur(1):

3.9.1.15.9. Normal høyeste driftstemperatur(1)(2):  ..................................................................................... °C

3.9.1.15.10. Nominelt (nominelle) driftstrykk(1)(2):  ..................................................................................... MPa

3.9.1.15.11. Antall påfyllingssykluser (bare komponenter i klasse 0)(1):  .....................................................

3.9.1.15.12. Godkjenningsnummer:  ..............................................................................................................

3.9.1.15.13. Materiale:  ..................................................................................................................................
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3.9.1.15.14. Virkemåte/arbeidsprinsipp:  .......................................................................................................

3.9.1.15.15. Beskrivelse og tegning:  .............................................................................................................

3.9.1.16. Trykkavlastningsventil: ja/nei(1)  ...............................................................................................

3.9.1.16.1. Merke(r):  ...................................................................................................................................

3.9.1.16.2. Type(r): ......................................................................................................................................

3.9.1.16.3. Nominelt driftstrykk, og dersom nedstrøms for første trykkregulator, høyeste tillatte 
driftstrykk(1)(2):  .........................................................................................................................

MPa

3.9.1.16.4. Innstilt trykk(1):  .........................................................................................................................

3.9.1.16.5. Antall påfyllingssykluser eller eventuelt driftssykluser(1):  .......................................................

3.9.1.16.6. Godkjenningsnummer:  ..............................................................................................................

3.9.1.16.7. Materiale:  ..................................................................................................................................

3.9.1.16.8. Virkemåte/arbeidsprinsipp:  .......................................................................................................

3.9.1.16.9. Beskrivelse og tegning:  .............................................................................................................

3.9.1.17. Påfyllingsforbindelse eller -beholder: ja/nei(1)  .........................................................................

3.9.1.17.1. Merke(r):  ...................................................................................................................................

3.9.1.17.2. Type(r): ......................................................................................................................................

3.9.1.17.3. Høyeste tillatte driftstrykk (MAWP)(1)(2)  ................................................................................. MPa

3.9.1.17.4. Driftstemperatur(1):  ...................................................................................................................

3.9.1.17.5. Nominelt (nominelle) driftstrykk(1)(2):  ..................................................................................... MPa

3.9.1.17.6. Antall påfyllingssykluser (bare komponenter i klasse 0)(1):  .....................................................

3.9.1.17.7. Godkjenningsnummer:  ..............................................................................................................

3.9.1.17.8. Materiale:  ..................................................................................................................................

3.9.1.17.9. Virkemåte/arbeidsprinsipp:  .......................................................................................................

3.9.1.17.10. Beskrivelse og tegning:  .............................................................................................................

3.9.1.18. Tilkopling for avtakbart oppbevaringssystem: ja/nei(1)  ............................................................

3.9.1.18.1. Merke(r):  ...................................................................................................................................

3.9.1.18.2. Type(r): ......................................................................................................................................

3.9.1.18.3. Nominelt driftstrykk og høyeste tillatte driftstrykk(1):  ............................................................. MPa

3.9.1.18.4. Antall driftssykluser:  .................................................................................................................

3.9.1.18.5. Godkjenningsnummer:  ..............................................................................................................

3.9.1.18.6. Materiale:  ..................................................................................................................................

3.9.1.18.7. Virkemåte/arbeidsprinsipp:  .......................................................................................................

3.9.1.18.8. Beskrivelse og tegning:  .............................................................................................................

3.9.2. Ytterligere dokumentasjon  ........................................................................................................

3.9.2.1. Prosesskjema (flytskjema) for hydrogensystemet  .....................................................................

3.9.2.2. Systemoversikt, herunder elektriske forbindelser og andre eksterne systemer (innganger og/
eller utganger osv.)  ....................................................................................................................

3.9.2.3. Forklaring på symboler som brukes i dokumentasjonen  ..........................................................

3.9.2.4. Innstillingsdata for trykkavlastningsinnretninger og trykkregulatorer  .....................................

3.9.2.5. Oversikt over kjøle-/varmeanlegg, herunder nominelt eller høyeste tillatte driftstrykk og 
driftstemperaturer  ......................................................................................................................

3.9.2.6. Tegninger som viser krav til montering og drift.

Forklarende merknader:
(1) Stryk det som ikke passer (i enkelte tilfeller skal ingenting strykes, f.eks. dersom mer enn ett alternativ gjelder).
(2) Angi toleranse.
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Tillegg til opplysningsdokumentet

Brukserklæring for hydrogenbeholdere

Opplysninger om 
produsent

Produsentens navn:
Produsentens adresse:

Beholder-
identifikasjon

Beholderidentifikasjon:

Nominelt driftstrykk: MPa

Type:

Diameter(1): mm

Lengde(1): mm

Innvendig volum: liter

Egenvekt: kg

Beholdergjenging:

Beholderens levetid
Lengste levetid: år

Høyeste antall påfyllingssykluser: sykluser

Beholderens 
brannvernsystem

Produsent av trykkavlastningsinnretning:
Identifikasjon av trykkavlastningsinnretning:
Nummer på tegning(er) for trykkavlastningsinnretning:

Festemetode for 
beholder

Festemetode: hals-/sylindermontering(2)

Nummer på tegning(er) for festemetode:

Beskyttelsesbelegg på 
beholder

Beskyttelsens formål:
Nummer på tegning(er) for beskyttelsesbelegg:

Konstruksjons-
beskrivelse av 
beholderen

Nummer på tegninger av beholder:
Tegningene av beholderen skal gi minst følgende opplysninger:
Henvisning til denne forordning og beholdertypen
Viktigste geometriske dimensjoner, herunder toleranser
Hvilke materialer beholderen består av
Beholderens masse og innvendige volum, herunder toleranser
Detaljer ved det utvendige beskyttelsesbelegget
Beholderens brannvernsystem

Korrosjonshemmer på 
beholder

Er det brukt korrosjonshemmer på beholderen: ja/nei(2)
Produsent av korrosjonshemmer:
Identifikasjon av korrosjonshemmer:

Tilleggsopplysninger

1. Produksjonsdata, herunder eventuelt toleranser:
– Rørekstrudering, kalddeformasjon, rørtrekking, endeforming, sveising, 

varmebehandling og rengjøringsprosesser for metallproduksjon av alle beholdere som 
er konstruert for å bruke flytende hydrogen og type 1-, 2- og 3-beholdere konstruert for 
å bruke komprimert (gassformig) hydrogen

– Henvisning til produksjonsmetoden
– Godkjenningskriterier for ikke-destruktiv prøving
– Produksjonsprosesser for komposittbeholdere og selvkrymping i samsvar med 

avsnitt 3.7.2. i del 2 i vedlegg IV for produksjon av type 2-, 3- og 4-beholdere 
konstruert for å bruke komprimert (gassformig) hydrogen

– Endelig produksjonskontroll av overflatefinish, gjengedetaljer og viktigste dimensjoner
2. En tabell som viser en oversikt over resultatene fra belastningsanalysen
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Brukserklæring for 
beholder

Produsenten erklærer at beholderens konstruksjon er egnet til bruk i den levetiden som er 
angitt i bruksforholdene angitt i avsnitt 2.7 i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 406/2010.
Produsent:
Navn, stilling og underskrift:
Sted og dato:

Forklarende merknader:
(1) Kan erstattes med andre dimensjoner som bedre tilsvarer beholderens form.
(2) Stryk det som ikke passer.

Spesifikasjoner for beholdere som er konstruert for å bruke komprimert (gassformig) hydrogen

Spesifikasjon av materialer

Gjelder for materialer

St
ål

A
lu

m
in

iu
m

s-
le

ge
rin

g

Pl
as

tfô
rin

g

Fi
be

r

H
ar

pi
ks

B
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Nærmere opplysninger

Produsent av materiale √ √ √ √ √

Type materiale √ √ √ √ √

Identifikasjon av materiale √ √ √ √ √

Definisjon av varmebehandling √ √

Kjemisk sammensetning √ √

Kald- eller kryoformingsprosess √

Definisjon av sveiseprosess √ √

Spesifikasjoner for prøving av materialer

Gjelder for materialer
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Angitt materialverdi

Strekkprøving √ √ √

Charpy-slagprøving √

Bøyeprøving √ √

Makroskopisk undersøkelse √

Korrosjonsprøving √

Sprekkprøving ved vedvarende belastning √

Prøving ved mykningstemperatur √

Prøving ved glassovergangstemperatur √

Prøving av skjærfasthet for harpiks √

Prøving av belegg √

Prøving av forenlighet med hydrogen √ √ √ √ √
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Spesifikasjoner for prøving av beholdere Angitt dimensjonerende 
verdi

Sprengningsprøving

Prøving av syklisk trykkbelastning ved omgivelsestemperatur

Prøving av yteevne for lekkasje før brudd

Prøving i åpen ild

Gjennomtrengingsprøving

Prøving av eksponering for kjemikalier

Prøving av toleranse for svikt i komposittmateriale

Akselerert spenningsbruddprøving

Prøving av syklisk trykkbelastning ved ekstremtemperatur

Slagprøving

Tetthetsprøving

Permeasjonsprøving

Vridningsprøving for nav

Prøving av påfyllingssykluser for gassformig hydrogen
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Melding om:

– EF-typegodkjenning(1) ⎫
⎢

⎬
⎜
⎭

av en type 
hydrogenkomponent

– utvidelse av EF-typegodkjenning(1)

– nektelse av EF-typegodkjenning(1)

– tilbakekalling av EF-typegodkjenning(1)

i henhold til forordning (EF) nr. 79/2009, som gjennomført ved forordning (EU) nr. 406/2010.

EF-typegodkjenningsnummer:

Begrunnelse for utvidelse:

AVSNITT I

0.1.  Merke (produsentens firma):

0.2.  Type:

0.3.  Typebetegnelse, dersom det er merket på komponenten(2)

0.3.1.  Merkingens plassering:

0.5.  Produsentens navn og adresse:

0.7.  Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket for eventuelle komponenter og separate tekniske 
enheter:

0.8.  Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):

0.9.  Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:

AVSNITT II

1.  Eventuelle tilleggsopplysninger: se tilføyelsen

2.  Teknisk instans ansvarlig for prøvingene:

_______________
(1) Stryk det som ikke passer.
(2) Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av den typen kjøretøy, del eller separat teknisk 

enhet som omfattes av dette typegodkjenningsdokumentet, skal slike tegn angis i opplysningsdokumentet med symbolet «?» (f.eks. 
ABC??123??).

DEL 2

MØNSTER

Største format: A4 (210 × 297 mm)

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

Typegodkjenningsmyndighetens  
stempel
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3. Prøvingsrapportens dato:

4. Prøvingsrapportens nummer:

5. Eventuelle merknader: se tilføyelsen

6. Sted:

7. Dato:

8. Underskrift:

Vedlegg: Opplysningspakke

Prøvingsrapport
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Tilføyelse

til EF-typegodkjenningsdokument nr. …

for EF-typegodkjenning av deler med hensyn til en hydrogenkomponent eller et hydrogensystem

1.  Tilleggsopplysninger

1.1.  Hydrogensystem konstruert for å bruke flytende hydrogen / Hydrogensystem konstruert for å bruke komprimert 
(gassformig) hydrogen / Hydrogenkomponent konstruert for å bruke flytende hydrogen / Hydrogenkomponent 
konstruert for å bruke komprimert (gassformig) hydrogen(11)

2.  Spesifikasjoner og prøvingsresultater

2.1.  Beholdere konstruert for å bruke komprimert (gassformig) hydrogen

2.1.1.  Spesifikasjoner av materialer til beholder

Spesifikasjon av materialer

Gjelder for materialer
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Nærmere 
opplysninger

Produsent av materiale √ √ √ √ √

Type materiale √ √ √ √ √

Identifikasjon av materiale √ √ √ √ √

Definisjon av varmebehandling √ √

Kjemisk sammensetning √ √

Kald- eller kryoformingsprosess √

Definisjon av sveiseprosess √ √

2.1.2.  Prøvingsresultater for materialer til beholder

Prøving av materialer

Gjelder for materialer
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material-
verdi

Prøvings-
verdi

Strekkprøving √ √ √

Charpy-slagprøving √

Bøyeprøving √ √

Makroskopisk undersøkelse √

(1) Stryk det som ikke passer.
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Prøving av materialer

Gjelder for materialer
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material-
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Prøvings-
verdi

Korrosjonsprøving √

Sprekkprøving ved vedvarende belastning √

Prøving ved mykningstemperatur √

Prøving ved glassovergangstemperatur √

Prøving av skjærfasthet for harpiks √

Prøving av belegg √

Prøving av forenlighet med hydrogen √ √ √ √ √

2.1.3.  Prøvingsresultater for beholder

Prøving av beholder
Angitt 

dimensjonerende 
verdi

Prøvingsresultat:

Sprengningsprøving

Prøving av syklisk trykkbelastning ved 
omgivelsestemperatur

Prøving av yteevne for lekkasje før brudd

Prøving i åpen ild

Gjennomtrengingsprøving

Prøving av eksponering for kjemikalier

Prøving av toleranse for svikt i 
komposittmateriale

Akselerert spenningsbruddprøving

Prøving av syklisk trykkbelastning ved 
ekstremtemperatur

Slagprøving

Tetthetsprøving

Permeasjonsprøving

Vridningsprøving for nav

Prøving av påfyllingssykluser for gassformig 
hydrogen

3.  Eventuell begrensning i bruken av innretningen

4.  Merknader:
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DEL 3

EF-typegodkjenningsmerke for deler

1. EF-typegodkjenningsmerket for deler skal bestå av

1.1. et rektangel med bokstaven «e» innskrevet, fulgt av identifikasjonsnummeret eller nasjonalitetsbokstavene for 
den medlemsstaten som har gitt EF-typegodkjenningen av deler:

1 for Tyskland 19 for Romania

2 for Frankrike 20 for Polen

3 for Italia 21 for Portugal

4 for Nederland 23 for Hellas

5 for Sverige 24 for Irland

6 for Belgia 26 for Slovenia

7 for Ungarn 27 for Slovakia

8 for Tsjekkia 29 for Estland

9 for Spania 32 for Latvia

11 for Det forente kongerike 34 for Bulgaria

12 for Østerrike 36 for Litauen

13 for Luxembourg 49 for Kypros

17 for Finland 50 for Malta

18 for Danmark

1.2. Nær rektangelet skal det være påført et «basisgodkjenningsnummer», som er beskrevet i del 4 av 
typegodkjenningsnummeret, samt to foranstående sifre som angir løpenummeret tildelt til denne forordning 
eller den seneste viktige tekniske endringen av forordning (EF) nr. 79/2009 eller denne forordning. For denne 
forordning er løpenummeret 00.

2. Typegodkjenningsmerket for deler festes på komponenten eller systemet på en slik måte at det er lett leselig og 
ikke kan slettes.

3. Et eksempel på et typegodkjenningsmerke for deler er gjengitt i tilføyelsen.
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Tilføyelse til tillegg 1

Eksempel på et typegodkjenningsmerke for deler

Forklaring: Typegodkjenningen av deler over er utstedt av Belgia under nummer 0004.  De to første sifrene (00) angir 
at delen ble godkjent i samsvar med denne forordning.

______
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VEDLEGG III

Krav til hydrogenkomponenter og -systemer konstruert for å bruke flytende hydrogen, og montering av slike 
komponenter og systemer på hydrogendrevne kjøretøyer

1.  INNLEDNING

 I dette vedlegg fastsettes krav til og prøvingsmetoder for hydrogenkomponenter og -systemer konstruert for å 
bruke flytende hydrogen, og til montering av slike komponenter og systemer på hydrogendrevne kjøretøyer.

2.  GENERELLE KRAV

2.1.  De materialene som benyttes i en hydrogenkomponent eller et hydrogensystem, skal være forenlige med 
hydrogen i dets flytende og/eller gassformige tilstand i samsvar med avsnitt 4.11. i del 3.
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DEL 1

Krav til montering av hydrogenkomponenter og -systemer konstruert for å bruke flytende hydrogen på 
hydrogendrevne kjøretøyer

1.  Generelle krav

1.1.  Alle hydrogenkomponenter og -systemer skal monteres på kjøretøyet og tilkoples i samsvar med beste praksis.

1.2.  Hydrogensystemet(-ene) skal ikke vise annen lekkasje enn avdamping ved høyeste tillatte driftstrykk, dvs. at 
det ikke skal dannes bobler ved bruk av lekkasjedeteksjonsspray.

1.3.  Driftstemperaturen bør være:

Motorrom for forbrenningsmotor Om bord
(alle typer framdriftssystemer)

- 40 °C til +120 °C - 40 °C til +85 °C

1.4.  Det skal treffes hensiktsmessige automatiske tiltak i samarbeid med fyllestasjonen for å sikre at det ikke 
forekommer ukontrollerte utslipp av hydrogen ved påfylling.

1.5.  Ved hydrogenlekkasje eller -tømming skal det ikke kunne samle seg hydrogen i lukkede eller delvis lukkede 
rom i kjøretøyet.

2.  Montering av hydrogenbeholder i et kjøretøy

2.1.  Beholderen kan integreres i kjøretøyets konstruksjon for å gi supplerende funksjoner. I slike tilfeller skal 
beholderen konstrueres slik at den oppfyller kravene til integrert funksjon, samt kravene til beholderen angitt i 
del 2.

2.2.  Når kjøretøyet er klart til bruk, skal den nederste delen av hydrogenbeholderen ikke redusere kjøretøyets 
bakkeklaring. Dette gjelder ikke dersom hydrogenbeholderen er tilstrekkelig beskyttet foran og på sidene, og 
ingen del av hydrogenbeholderen befinner seg lavere enn denne  vernekonstruksjonen.

2.3.  Hydrogenbeholderen/-beholderne, herunder sikkerhetsinnretningene festet til den, skal være montert og festet 
slik at følgende akselerasjoner kan absorberes uten at festet brytes eller beholderen/beholderne løsner (påvises 
ved prøving eller beregning). Den massen som benyttes, skal være representativ for en fullt utstyrt og fylt 
beholder eller beholderenhet.

 Kjøretøyer i gruppe M1 og N1:

a) 20 g i kjøreretningen

b) 8 g horisontalt vinkelrett på kjøreretningen

Kjøretøyer i gruppe M2 og N2:

a) 10 g i kjøreretningen

b) 5 g horisontalt vinkelrett på kjøreretningen

Kjøretøyer i gruppe M3 og N3:

a) 6,6 g i kjøreretningen

b) 5 g horisontalt vinkelrett på kjøreretningen

2.4.  Bestemmelsene i nr. 2.3 får ikke anvendelse dersom kjøretøyet er godkjent i samsvar med europaparlaments- 
og rådsdirektiv 96/27/EF og 96/79/EF(1)(2).

(1) EFT L 169 av 8.7.1996, s. 1.
(2) EFT L 18 av 21.1.1997, s. 7.
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3.  Tilbehør montert på hydrogenbeholderen

3.1. Automatiske stoppeventiler eller tilbakeslagsventiler

3.1.1.  Automatiske stoppeventiler skal brukes i samsvar med avsnitt 6 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 79/2009, 
med unntak av styringssystemet for avdamping, og skal være lukket i normal posisjon.

3.1.2.  Påfyllingsforbindelser eller -beholdere skal brukes i samsvar med avsnitt 4 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 
79/2009.

3.1.3.  Dersom beholderen blir forskjøvet, skal den første isolerende innretningen, og eventuelt ledningen som knytter 
den til beholderen, beskyttes på en slik måte at stoppefunksjonen holdes i drift, og at forbindelsen mellom 
innretningen og beholderen ikke kan brytes.

3.1.4.  De automatiske ventilene skal være lukket i normal posisjon (feilsikret).

3.1.5.  Når et annet hydrogenomdanningssystem slås av, uavhengig av posisjonen til aktiveringsbryteren, skal 
drivstofforsyningen til det respektive hydrogenomdanningssystemet være slått av og være lukket til det 
respektive hydrogenomdanningssystemet skal i drift igjen.

3.2. Trykkavlastningsinnretninger

3.2.1.  De trykkutløste trykkavlastningsinnretningene skal monteres på hydrogenbeholderen/-beholderne på en slik 
måte at deres utløp går gjennom en atmosfærisk utløpsledning som tømmes utenfor kjøretøyet. De skal ikke 
ha utløp ved en varmekilde som for eksempel eksosrøret. Dessuten skal de ha utløp slik at hydrogen ikke kan 
komme inn i kjøretøyet og/eller samle seg i et lukket rom. I tillegg skal den første trykkavlastningsinnretningen 
ikke ha utløp i et delvis lukket rom. Dersom den sekundære trykkavlastningsinnretningen er en sprengskive og 
er montert inni den innvendige tanken, kreves det et egnet eksosutløp i den utvendige kappen.

3.2.2.  Når det gjelder de innvendige tankene, er det normale driftsområdet for trykket i den innvendige tanken mellom 
0 MPa og det innstilte trykket for den primære trykkavlastningsinnretningen, som er lavere enn eller lik høyeste 
tillatte driftstrykk for den innvendige tanken.

3.2.3.  Når det gjelder innvendige tanker av stål, tilsvarer den nedre grensen for det ikke-tillatte feilområdet et trykk som 
er høyere enn 136 prosent av høyeste tillatte driftstrykk for den innvendige tanken, dersom en sikkerhetsventil 
brukes som sekundær trykkavlastningsinnretning. Når det gjelder innvendige tanker av stål, tilsvarer den nedre 
grensen for det ikke-tillatte feilområdet et trykk som er høyere enn 150 prosent av høyeste tillatte driftstrykk 
for den innvendige tanken, dersom en sprengskive brukes som sekundær trykkavlastningsinnretning. For andre 
materialer skal det anvendes et tilsvarende sikkerhetsnivå. Det ikke-tillatte driftsområdet skal være det trykket 
der plastisk deformasjon eller sprengning av den innvendige tanken skjer, som vist i figur 3.2.

 Figur 3.2

 Områder for en innvendig tank av stål
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3.3. Gasstett hus på hydrogenbeholder(e)

3.3.1.  Alle ikke-sveisede koplinger på hydrogenbærende komponenter og de hydrogenkomponentene som kan lekke, 
og som er montert i kupeen eller bagasjerommet eller annet ikke-ventilert rom, skal være innelukket i et gasstett 
hus.

3.3.2.  Det gasstette huset skal ha utlufting til atmosfæren.

3.3.3.  Ventilasjonsåpningen på det gasstette huset skal være på det høyeste punktet i huset, og skal ikke ha utløp ved 
en varmekilde som for eksempel eksosrøret. Dessuten skal det ha utløp slik at hydrogen ikke kan komme inn i 
kjøretøyet og/eller samle seg i et lukket rom eller et delvis lukket rom.

3.3.4.  Det skal ikke finnes ubeskyttede tennkilder inni det gasstette huset.

3.3.5.  Alle koplingssystemer og gjennomføringer i kjøretøyets karosseri med sikte på ventilasjon fra det gasstette 
huset, skal ha minst samme tverrsnitt som røret i trykkavlastningsinnretningen.

3.3.6.  Dette huset skal til prøvingsformål være hermetisk lukket og være gasstett ved et trykk på 0,5 kPa, dvs. ikke 
danne bobler på ett minutt, og ikke ha varig deformasjon.

3.3.7.  Alle koplingssystemer skal være festet med klemmer eller lignende til det gasstette huset og gjennomføringen 
for å sikre at det er dannet en gasstett kopling.

4.  Stive og bøyelige drivstoffledninger

4.1.  Stive drivstoffledninger skal festes slik at de ikke blir utsatt for slitasje, kritisk vibrasjon og/eller annen 
belastning.

4.2.  Bøyelige drivstoffledninger skal festes slik at de ikke blir utsatt for vridningsspenninger, de unngår slitasje og 
ikke kan komme i klem ved normal bruk.

4.3. På festepunktene skal de bøyelige eller stive drivstoffledningene monteres slik at metall ikke kommer i kontakt 
med metall, for å hindre galvanisk korrosjon og spaltekorrosjon.

4.4.  Stive og bøyelige drivstoffledninger skal trekkes slik at risikoen for tilfeldig skade både innvendig, for eksempel 
på grunn av plassering eller bevegelse av bagasje eller annen last, eller utvendig, for eksempel på grunn av 
ujevn vei eller bruk av jekk osv., minimeres i rimelig grad.

4.5.  Ved innføring gjennom kjøretøyets karosseri eller andre hydrogenkomponenter skal drivstoffledningene 
monteres med gummitetninger eller annet beskyttende materiale.

5.  Rørdeler eller gassforbindelser mellom komponentene

5.1.  Rør av rustfritt stål skal bare settes sammen med rørdeler av rustfritt stål.

5.2.  Antall skjøter skal begrenses til et minimum.

5.3.  Alle skjøter skal være på steder som er tilgjengelige for inspeksjon og tetthetsprøving.

5.4.  I kupeen eller lukkede bagasjerom skal drivstoffledningene ikke være lengre enn rimelig nødvendig.

6.  Påfyllingsforbindelse eller -beholder

6.1.  Påfyllingsforbindelsen eller -beholderen skal være sikret mot feiljustering og være beskyttet mot skitt og vann. 
Den skal være sikret mot feilhåndtering.

6.2.  Påfyllingsforbindelsen eller -beholderen skal ikke være montert i motorrommet, i kupeen, eller i noe annet rom 
som ikke har ventilasjon.

6.3.  Påfyllingsledningen skal være festet til beholderen som beskrevet i nr. 3.1.1.
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6.4.  Påfyllingsforbindelsen eller -beholderen skal ha en isolerende innretning i samsvar med nr. 3.1.2.

6.5.  Det skal sikres at framdriftssystemet ikke kan startes, og at kjøretøyet ikke kan bevege seg når 
påfyllingsforbindelsen eller -beholderen er koplet til fyllestasjonen.

7.  Elektrisk installasjon

7.1.  De elektriske komponentene i hydrogensystemet skal være beskyttet mot overbelastning.

7.2.  Strømforsyningskoplingene skal være tette mot inntrengning av hydrogen der det forekommer 
hydrogenkomponenter, eller der det kan forekomme hydrogenlekkasjer.

8.  Avdamping under normale forhold

8.1.  Gasser fra avdamping skal gjøres uskadelige ved et styringssystem for avdamping.

8.2.  Styringssystemet for avdamping skal være konstruert slik at det godtar beholderens/beholdernes 
avdampingshastighet under normale driftsforhold.

8.3.  Ved oppstart og mens kjøretøyet er i drift, skal det aktiveres et varselsystem som advarer føreren om svikt i 
styringssystemet for avdamping.

9.  Andre krav

9.1.  Alle trykkavlastningsinnretninger og ventilasjonsledninger skal være beskyttet mot vandalisme i den grad det 
er praktisk mulig.

9.2.  Kupeen, bagasjerommet og alle kjøretøyets sikkerhetskritiske komponenter (for eksempel bremseanlegg, 
elektrisk isolasjon) skal være beskyttet mot ugunstige temperaturvirkninger på grunn av kryogenisk drivstoff. 
Det skal tas hensyn til mulig lekkasje av det kryogeniske drivstoffet når det vurderes hvilken beskyttelse som 
kreves.

9.3.  Brannfarlige materialer som er brukt i kjøretøyet, skal være beskyttet mot kondensert luft som kan kondenseres 
på ikke-isolerte deler av drivstoffsystemet.

9.4.  Svikt i varmekretsen i varmeveksleren skal ikke forårsake lekkasje fra hydrogensystemet.

10.  Sikkerhetsinstrumenterte systemer

10.1.  Sikkerhetsinstrumenterte systemer skal være feilsikrede, overflødige eller selvovervåkende.

10.2.  Dersom de sikkerhetsinstrumenterte systemene i henhold til nr. 10.1 er feilsikrede eller selvovervåkende 
elektroniske systemer, skal de særlige kravene i vedlegg VI til denne forordning få anvendelse.

11.  Krav til inspeksjon av hydrogensystemet

11.1.  Hvert hydrogensystem skal inspiseres minst hver 48. måned etter at det er tatt i bruk, og når det eventuelt 
monteres på nytt.

11.2.  Inspeksjonen skal foretas av en teknisk instans i samsvar med produsentens spesifikasjoner angitt i del 3 i 
vedlegg I.
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DEL 2

Krav til hydrogenbeholdere konstruert for å bruke flytende hydrogen

1.  INNLEDNING

 I denne delen fastsettes krav til og prøvingsmetoder for hydrogenbeholdere konstruert for å bruke flytende 
hydrogen.

2.  TEKNISKE KRAV

2.1.  Konstruksjonsvalideringen av beholderen ved beregning skal gjøres i samsvar med EN 1251-2.

2.2.  Mekanisk belastning

 Beholderens deler skal tåle følgende mekaniske belastninger:

2.2.1.  Innvendig tank

2.2.1.1.  Prøvings t rykk

 Den innvendige tanken skal tåle prøvingstrykket Ptest:

 Ptest = 1,3 (MAWP + 0,1 MPa)

 der MAWP er høyeste tillatte driftstrykk i den innvendige tanken, i MPa

2.2.1.2.  Utvendig t rykk

 Dersom den innvendige tanken og dens utstyr kan være i driftsmodus under vakuum, skal den innvendige 
tanken og dens utstyr tåle et utvendig trykk på 0,1 MPa.

2.2.2.  Utvendig kappe

2.2.2.1.  Den utvendige kappen skal tåle et høyeste tillatte driftstrykk som er det innstilte trykket på dens 
sikkerhetsinnretning.

2.2.2.2.  Den utvendige kappen skal tåle et utvendig trykk på 0,1 MPa.

2.2.3.  Utvendige støtter

 De utvendige støttene for hele beholderen skal tåle de akselerasjonene som er nevnt i nr. 2.3 i del 1, uten 
brudd, og i så fall skal den tillatte spenningen i støtteelementene beregnet i samsvar med modellen for 
lineær spenning, ikke overskride:

 σ ≤ 0,5 Rm

2.2.4.  Innvendige støtter

 De innvendige støttene for hele beholderen skal tåle de akselerasjonene som er nevnt i nr. 2.3 i del 1, uten 
brudd, og i så fall skal den tillatte spenningen i støtteelementene beregnet i samsvar med modellen for 
lineær spenning, ikke overskride:

 σ ≤ 0,5 Rm

2.2.5.  Kravene i nr. 2.2.3. og 2.2.4. får ikke anvendelse dersom det kan dokumenteres at tanken kan tåle de 
akselerasjonene som er nevnt i nr. 2.3 i del 1, uten noen lekkasje fra den innvendige tanken og alle 
de forskjellige rørene oppstrøms for de automatiske sikkerhetsinnretningene, stoppeventilene og/eller 
tilbakeslagsventilene.

2.2.6.  Dokumentering av dimensjoneringen av beholderens støtter kan foretas enten ved beregning eller ved 
forsøk.
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2.3.  Nominell temperatur

2.3.1.  Innvendig tank og utvendig kappe

 Den nominelle temperaturen på den innvendige tanken og den utvendige kappen skal være 20 °C.

2.3.2.  Annet utstyr

 For alt annet utstyr som ikke er nevnt i nr. 2.3.1, er den nominelle temperaturen henholdsvis den laveste 
eller den høyeste driftstemperaturen angitt i nr. 1.3. i del 1.

2.3.3.  Varmebelastningen ved driftsforhold som påfylling eller fjerning eller under avkjølingsprosessene skal tas 
i betraktning.

2.4.  Kjemisk forenlighet

2.4.1.  Materialene i beholderen og dens utstyr skal være forenlig med:

a) hydrogen, dersom delene er i kontakt med det,

b) atmosfæren, dersom delene er i kontakt med det,

c) alle andre medier delene er i kontakt med (for eksempel kjølevæske osv.).

3.  MATERIALER

3.1.  Materialene skal bestå av, produseres og viderebehandles slik at:

a) de ferdige produktene viser de påkrevde mekaniske egenskapene,

b) de ferdige produktene som brukes til trykksatte komponenter og er i kontakt med hydrogen, tåler de 
varmebelastningene og de kjemiske og mekaniske belastningene som de kan bli utsatt for. Særlig 
skal materialene i de komponentene som er i kontakt med kryogene temperaturer, være forenlige med 
kryogene temperaturer i henhold til EN 1252-1.

3.2.  Egenskaper

3.2.1.  Materialer som brukes ved lave temperaturer, skal følge kravene til seighet i EN 1252-1. For ikke-
metallholdige materialer skal egnethet ved lave temperaturer valideres ved en forsøksmetode, idet det tas 
hensyn til bruksforholdene.

3.2.2.  De materialene som benyttes til den utvendige kappen, skal sikre at isoleringssystemet holdes intakt, og 
deres bruddforlengelse ved en strekkprøving skal være minst 12 prosent ved flytende nitrogentemperatur.

3.2.3.  Det kreves ingen korrosjonstoleranse for den innvendige tanken. Det kreves ingen korrosjonstoleranse på 
andre flater dersom de er tilstrekkelig beskyttet mot korrosjon.

3.3.  Sertifikater og dokumentasjon på materialegenskaper

3.3.1.  Tilsettmaterialene skal være forenlige med grunnmaterialet slik at de danner sveiser med egenskaper som 
tilsvarer dem som er angitt for grunnmaterialet for alle temperaturer som materialet kan bli utsatt for.

3.3.2.  Produsenten skal innhente og framlegge sertifikater for kjemisk støpanalyse og mekaniske egenskaper for 
materialet når det gjelder stål eller andre materialer som benyttes ved konstruksjon av de delene som er 
utsatt for trykk. Når det gjelder metallholdige materialer, skal sertifikatet minst være av type 3.1 i henhold 
til EN 10204, eller tilsvarende. Når det gjelder ikke-metallholdige materialer, skal sertifikatet være av 
tilsvarende type.
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3.3.3.  Den tekniske instansen kan foreta analyser og undersøkelser. Disse undersøkelsene skal foretas enten 
på prøvelegemer fra materialene slik de er levert til produsenten av beholderen, eller fra de ferdige 
beholderne.

3.3.4.  Produsenten skal stille til rådighet for den tekniske instansen resultatene av metallurgiske og mekaniske 
prøvinger og analyser av grunnmaterialer og tilsettmaterialer som er foretatt på sveiser.

3.3.5.  Materialblad skal minst inneholde:

– produsentens underskrift,

– materialets identifikasjonsnummer,

– partinummer

– inspektørens underskrift.

3.4.  Konstruksjonsberegning

3.4.1.  Bestemmelser om den innvendige tanken:

 Den innvendige tankens konstruksjon skal være i samsvar med konstruksjonsreglene i EN 1251-2.

3.4.2.  Bestemmelser om den utvendige kappen:

 Den utvendige kappens konstruksjon skal være i samsvar med konstruksjonsreglene i EN 1251-2.

3.4.3.  De generelle toleransene i ISO 2768-1 skal gjelde.

4.  PRODUKSJON OG MONTERING AV BEHOLDEREN

4.1.  Produsenter av sveisede beholdere skal benytte et kvalitetssystem for sveising, idet det tas hensyn til 
kvalitetskravene for sveising i henhold til EN 729-2:1994 eller EN 729-3:1994.

4.2.  Sveiseprosessen skal være godkjent av den tekniske instansen i henhold til EN 288-3:1992/A1:1997, EN 
288-4:1992/A1:1997 og EN 288-8:1995.

4.3.  Sveisere skal være godkjent av den tekniske instansen i henhold til EN 287-1:1992/A1:1997, EN 287-
2:1992/A1:1997 og for automatsveiseoperatører i henhold til EN 1418:1997.

4.4.  Produksjonsarbeid (for eksempel forming og varmebehandling, sveising) skal utføres i henhold til EN 
1251-2.

4.5.  Inspeksjoner og prøving av det innvendige røropplegget mellom den innvendige tanken og den utvendige 
kappen: alle sveiseskjøter i røropplegget skal gjennomgå en 100 prosent ikke-destruktiv prøving, der 
det er mulig ved hjelp av radiografiprøving, alternativ ultralydprøving, væskegjennomtrengningsprøving, 
heliumlekkasjeprøving osv.

4.6.  Antall skjøter bør være så få som mulig. Det skal ikke være tillatt med skjøter innenfor tomrommet 
mellom den innvendige tanken og den utvendige kappen, med mindre de er sveiset eller limt.

4.7.  Utstyret i beholderen skal være montert slik at systemet og dets komponenter fungerer på en riktig og 
sikker måte, og de skal være gasstette.

4.8.  Beholderen skal rengjøres og tørkes i henhold til EN 12300 før den tas i bruk.

5.  ANDRE KRAV

5.1.  Beskyttelse av den utvendige kappen

 Den utvendige kappen skal beskyttes ved hjelp av en innretning som hindrer at den utvendige kappen ikke 
sprenges eller den innvendige tanken ikke bryter sammen.
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5.2.  Bestemmelser om isolasjon

5.2.1.  Ikke under noen omstendighet kan det tillates at det dannes is på beholderens yttervegg under normale 
driftsforhold. I området ved trykkavlastningsrøret kan det tillates lokal isdannelse på utsiden av røret.

5.3.  Nivåmåler

5.3.1.  En måler i førerhuset skal angi beholderens væskenivå med en nøyaktighet på +/- 10 prosent.

5.3.2.  Dersom en flottør inngår i systemet, skal denne tåle et utvendig trykk som er høyere enn høyeste tillatte 
driftstrykk i den innvendige tanken, med en minste sikkerhetskoeffisient på 2 med hensyn til kriteriene for 
knekking.

5.4.  Høyeste påfyllingsnivå

5.4.1.  Det skal finnes et system som forhindrer at beholderen overfylles. Dette systemet skal fungere i 
forbindelse med fyllestasjonen. Dette systemet skal være permanent merket og angi den beholdertypen 
det er konstruert for og eventuelt monteringssted og retning.

5.4.2.  Påfyllingsprosessen skal ikke føre til at noen trykkavlastningsinnretning settes i drift, uavhengig av hvor 
mye tid som er gått under/etter påfyllingsprosessen. Påfyllingsprosessen skal ikke gi driftsforhold som 
BMS (styringssystemet for avdamping) ikke er konstruert for, og derfor ikke kan håndtere.

5.5.  Merking

5.5.1.  I tillegg til EF-typegodkjenningsmerket for deler nevnt i del 3 i vedlegg II skal hver beholder også være 
merket med følgende opplysninger lett leselige:

5.5.1.1.  Den innvendige tanken:

a) navn og adresse til produsenten av den innvendige tanken,

b) serienummeret.

5.5.1.2.  Den utvendige kappen:

a) merking som angitt i nr. 3.1 i vedlegg V,

b) et forbud mot ytterligere sveising, fresing og stansing,

c) tankens tillatte retning i kjøretøyet,

d) en merkeplate med følgende opplysninger:

i)  produsentens navn,

ii)  serienummer

iii)  vannvolum i liter,

iv)  høyeste tillatte driftstrykk [MPa],

v)  produksjonsår og -måned (f.eks. 2009/01),

vi)  driftstemperaturområde.

 Merkeplaten skal være leselig når den er montert.

5.5.2.  Merkingsmetoden skal ikke forårsake økte lokale belastninger i konstruksjonen til den innvendige tanken 
eller den utvendige kappen.
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5.6.  Inspeksjonsåpninger

 Det kreves ikke inspeksjonsåpninger i den innvendige tanken eller den utvendige kappen.

6.  PRØVINGER OG INSPEKSJON

6.1.  Prøvinger og inspeksjon for godkjenningen

 Når det gjelder godkjenningen, skal den tekniske instansen foreta prøvinger og inspeksjoner i samsvar 
med nr. 6.3.1-6.3.6 på to prøveeksemplarer av beholderen. Prøveeksemplarene skal framlegges i en slik 
tilstand som er nødvendig for inspeksjonene. Ved godkjenningen skal prøveeksemplarer av beholderen 
gjennomgå prøvingene i samsvar med nr. 6.3.7-6.3.9, og dette skal skje i påsyn av den tekniske instansen.

6.2.  Prøvinger og inspeksjon under produksjon

 Prøvingene og inspeksjonene beskrevet i nr. 6.3.1-6.3.6, skal foretas på hver beholder.

6.3.  Prøvingsmetoder

6.3.1.  Trykkprøving

6.3.1.1.  Den innvendige tanken og røropplegget som befinner seg mellom den innvendige tanken og den utvendige 
kappen, skal tåle en innvendig trykkprøving ved romtemperatur og med egnet medium, i samsvar med 
følgende krav.

 Prøvingstrykket ptest skal være:

 ptest = 1,3 (MAWP + 0,1 MPa)

 der MAWP er høyeste tillatte driftstrykk i den innvendige tanken, i MPa.

6.3.1.2.  Trykkprøvingen skal foretas før den utvendige kappen er montert.

6.3.1.3.  Trykket i den innvendige tanken skal økes med konstant hastighet til prøvingstrykket er nådd.

6.3.1.4.  Prøvingstrykket i den innvendige tanken skal holdes i minst 10 minutter for å kontrollere at det ikke skjer 
noen trykkreduksjon.

6.3.1.5.  Etter prøvingen skal den innvendige tanken ikke oppvise noen tegn på synlig varig deformasjon eller 
synlige lekkasjer.

6.3.1.6. Alle innvendige tanker som prøves, men som ikke består prøvingen på grunn av varig deformasjon, skal 
forkastes og skal ikke repareres.

6.3.1.7.  Alle innvendige tanker som prøves, men som ikke består prøvingen på grunn av lekkasje, kan godkjennes 
etter reparasjon og ny prøving.

6.3.1.8.  Ved hydraulisk prøving skal beholderen når prøvingen er ferdig, tømmes og tørkes til duggpunktet i 
beholderen er - 40 °C i henhold til EN 12300.

6.3.1.9.  Det skal utarbeides en prøvingsrapport, og den innvendige tanken skal merkes av inspeksjonsmyndigheten 
dersom den er godkjent.

6.3.2.  Tetthetsprøving

 Etter at hydrogenbeholderen er ferdig montert, skal det foretas tetthetsprøving med en gassblanding som 
inneholder minst 10 prosent helium

6.3.3.  Kontroll av dimensjoner

 Følgende dimensjoner skal kontrolleres:

– for sylindrisk(e) beholder(e), den innvendige tankens rundhet i henhold til EN 1251-2:2000, 5.4,

– avvik i forhold til en rett linje for den innvendige og utvendige kappen i henhold til EN 1251-2, 5.4.
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6.3.4.  Destruktiv og ikke-destruktiv prøving av sveisesømmer

 Prøvingene skal utføres i henhold til EN 1251-2.

6.3.5.  Visuell inspeksjon

 Sveisesømmene og de innvendige og utvendige flatene av beholderens innvendige og utvendige kappe 
skal inspiseres visuelt. Flatene skal ikke vise noen kritiske skader eller feil.

6.3.6.  Merking

 Merkingen skal kontrolleres i samsvar med nr. 5.5.

6.3.7.  Sprengningsprøving

 Sprengningsprøvingen skal utføres på ett prøveeksemplar av den innvendige tanken, ikke integrert i dens 
utvendige kappe og ikke isolert.

6.3.7.1.  Kri ter ier

6.3.7.1.1.  Sprengningstrykket skal minst være lik det sprengningstrykket som er benyttet ved de mekaniske 
beregningene. For ståltankene vil det si:

a) enten høyeste tillatte driftstrykk (i MPa) pluss 0,1 MPa multiplisert med 3,25,

b) eller høyeste tillatte driftstrykk (i MPa) pluss 0,1 MPa multiplisert med 1,5 og multiplisert med Rm/
Rp, der Rm er minste strekkfasthet og Rp er minste flytefasthet.

6.3.7.1.2.  Hydrogenbeholdere som er laget av andre materialer enn stål, skal dokumenteres å gi like stor sikkerhet 
som beholdere som oppfyller kravene angitt i nr. 6.3.7.1.1. og 6.3.7.1.2.

6.3.7.2.  Framgangsmåte

6.3.7.2.1.  Den tanken som prøves, skal være representativ for konstruksjonen og produksjonen av den typen som 
skal godkjennes.

6.3.7.2.2.  Prøvingen skal være en hydraulisk prøving.

6.3.7.2.3.  Rørledningene kan modifiseres for å muliggjøre prøving (utspyling av dødvolum, innføring av væske, 
lukking av ubrukte rør osv.)

6.3.7.2.4.  Tanken skal fylles med vann. Trykket skal økes med en konstant hastighet som ikke overstiger 0,5 MPa/
min, til sprengning skjer. Når høyeste tillatte driftstrykk er nådd, skal det være en ventetid på minst ti 
minutter ved konstant trykk slik at tankens deformasjon kontrolleres.

6.3.7.2.5.  Et system skal gjøre det mulig å undersøke mulige deformasjoner.

6.3.7.2.6.  Trykket skal registreres eller noteres under hele prøvingen.

6.3.7.3.  Resul ta ter

 Prøvingsforholdene og sprengningstrykket skal noteres i et prøvingssertifikat som er underskrevet av 
produsenten og den tekniske instansen.

6.3.8.  Prøving i åpen ild

6.3.8.1.  Kri ter ier

6.3.8.1.1.  Tanken skal ikke sprenges, og trykket inni den innvendige tanken skal ikke overskride det tillatte 
feilområdet for den innvendige tanken. Når det gjelder innvendige tanker av stål, skal den sekundære 
trykkavlastningsinnretningen begrense trykket inni tanken til 136 prosent av høyeste tillatte driftstrykk for 
den innvendige tanken, dersom en sikkerhetsventil benyttes som sekundær trykkavlastningsinnretning.
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 Når det gjelder innvendige tanker av stål, skal den sekundære trykkavlastningsinnretningen begrense 
trykket inni tanken til 150 prosent av høyeste tillatte driftstrykk for den innvendige tanken, dersom en 
sprengskive benyttes utenfor vakuumområdet som sekundær trykkavlastningsinnretning.

 Når det gjelder innvendige tanker av stål, skal den sekundære trykkavlastningsinnretningen begrense 
trykket inni tanken til 150 prosent av høyeste tillatte driftstrykk pluss 0,1 MPa (MAWP + 0,1 MPa) 
for den innvendige tanken, dersom en sprengskive benyttes innenfor vakuumområdet som sekundær 
trykkavlastningsinnretning.

 For andre materialer skal det dokumenteres et tilsvarende sikkerhetsnivå.

 Den sekundære trykkavlastningsinnretningen skal ikke være i drift under 110 prosent av det innstilte 
trykket for den primære trykkavlastningsinnretningen.

6.3.8.2.  Framgangsmåte

6.3.8.2.1.  Den tanken som prøves, skal være representativ for konstruksjonen og produksjonen av den typen som 
skal godkjennes.

6.3.8.2.2.  Den skal være helt ferdigprodusert og skal være montert med alt utstyr.

6.3.8.2.3.  Tanken skal allerede være avkjølt, og den innvendige tanken skal ha samme temperatur som det flytende 
hydrogenet. Tanken skal i de foregående 24 timene ha inneholdt et volum med flytende hydrogen som er 
minst halvparten av vannvolumet i den innvendige tanken.

6.3.8.2.3.1.  Tanken skal fylles med flytende hydrogen slik at mengden med flytende hydrogen målt med 
massemålingssystemet tilsvarer halvparten av den høyeste tillatte mengden som den innvendige tanken 
kan inneholde.

6.3.8.2.3.2.  Det skal brenne en flamme 0,1 m under tanken. Flammens lengde og bredde skal overstige beholderens 
flatemål med 0,1 m. Flammens temperatur skal være minst 590 °C. Flammen skal brenne så lenge 
prøvingen varer.

6.3.8.2.3.3.  Trykket i tanken skal når prøvingen begynner, være mellom 0 MPa og 0,01 MPa ved hydrogenets 
kokepunkt i den innvendige tanken.

6.3.8.2.3.4.  Når sikkerhetsinnretningen åpnes, skal prøvingen fortsette til trykkreduksjonen i sikkerhetsinnretningen 
er ferdig. Under prøvingen skal ikke tanken sprenges, og trykket inni den innvendige tanken skal ikke 
overskride det tillatte feilområdet for den innvendige tanken. Når det gjelder innvendige tanker av stål, 
skal trykket i tanken ikke overstige 136 prosent av høyeste tillatte driftstrykk i den innvendige tanken. For 
andre materialer skal det anvendes et tilsvarende sikkerhetsnivå.

6.3.8.3.  Resul ta ter

 Prøvingsforholdene og det høyeste trykket som nås i tanken under prøvingen, skal noteres i et 
prøvingssertifikat som er underskrevet av produsenten og den tekniske instansen.

6.3.9.  Prøving av høyeste påfyllingsnivå

6.3.9.1.  Kri ter ier

 Under alle de prøvingene som kreves for å oppnå godkjenning, skal påfyllingsprosessen ikke føre til 
at noen trykkavlastningsinnretning settes i drift, uavhengig av hvor mye tid som er gått under/etter 
påfyllingsprosessen. Påfyllingsprosessen skal ikke gi driftsforhold som BMS (styringssystemet for 
avdamping) ikke er konstruert for og derfor ikke kan håndtere.

6.3.9.2.  Framgangsmåte

6.3.9.2.1.  Den tanken som prøves, skal være representativ for konstruksjonen og produksjonen av den typen som 
skal godkjennes.

6.3.9.2.2.  Den skal være helt ferdigprodusert og skal være montert med alt utstyr, særlig nivåmåler.

6.3.9.2.3.  Tanken skal allerede være avkjølt, og den innvendige tanken skal ha samme temperatur som det flytende 
hydrogenet. Tanken skal i de foregående 24 timene ha inneholdt et volum med flytende hydrogen som er 
minst halvparten av vannvolumet i den innvendige tanken.
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6.3.9.2.4.  Hydrogenmassen og gjennomstrømningsmassen ved tankens inntak og utløp skal måles med en 
nøyaktighet som er større enn 1 prosent av høyeste fyllingsmasse for den beholderen som prøves.

6.3.9.2.5.  Tanken skal fylles helt ti ganger med flytende hydrogen i likevekt med dens damp. Mellom hver påfylling 
skal minst en fjerdedel av det flytende hydrogenet i tanken tømmes.

6.3.9.3.  Resul ta ter

 Prøvingsforholdene og de ti høyeste nivåene målt av det tillagte systemet, skal noteres i et prøvingssertifikat 
som er underskrevet av produsenten og den tekniske instansen.
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DEL 3

Krav til andre hydrogenkomponenter enn beholdere konstruert for å bruke flytende hydrogen

1.  INNLEDNING

 I denne delen fastsettes krav til og prøvingsmetoder for andre hydrogenkomponenter enn beholdere 
konstruert for å bruke flytende hydrogen.

2.  GENERELLE KRAV

2.1.  Materialer som brukes i hydrogenkomponenter, skal være forenlige med hydrogen i samsvar med nr. 4.11.

2.2.  Hydrogensystemet oppstrøms for den første trykkregulatoren, unntatt hydrogenbeholderen, skal ha et 
høyeste tillatte driftstrykk som er lik det høyeste trykket som komponenten utsettes for, men minst 1,5 
ganger det innstilte trykket for den primære trykkavlastningsinnretningen for den innvendige tanken og 
en sikkerhetskoeffisient som ikke er lavere enn sikkerhetskoeffisienten for den innvendige tanken.

2.3.  Komponenter nedstrøms for trykkregulator(er) skal beskyttes mot overtrykk og skal være konstruert for 
minst 1,5 ganger utløpstrykket (høyeste tillatte driftstrykk) ved den første trykkregulatoren oppstrøms.

2.4.  Isoleringen av komponentene skal hindre at luft omdannes til væske i kontakt med de utvendige flatene, 
med mindre det finnes et system for oppsamling og avdamping av kondensert luft. Da skal materialene i 
de nærliggende komponentene være forenlige med en atmosfære som er anriket med oksygen i samsvar 
med EN 1797.

3.  TEKNISKE KRAV

3.1.  Trykkavlastningsinnretninger

3.1.1.  Trykkavlastningsinnretninger for den innvendige tanken

3.1.1.1.  Den primære trykkavlastningsinnretningen for den innvendige tanken skal begrense trykket inni tanken 
til høyst 110 prosent av høyeste tillatte driftstrykk, selv i tilfelle av et plutselig tap av vakuum. Denne 
innretningen skal være en sikkerhetsventil eller tilsvarende, og skal være koplet direkte til den gassformige 
delen under normale driftsforhold.

3.1.1.2.  Den sekundære trykkavlastningsinnretningen for den innvendige tanken skal være montert for å sikre at 
trykket i tanken ikke under noen omstendigheter overstiger det tillatte feilområdet for den innvendige 
tanken. Når det gjelder innvendige tanker av stål, skal den sekundære trykkavlastningsinnretningen 
begrense trykket i tanken til 136 prosent av høyeste tillatte driftstrykk for den innvendige tanken, dersom 
en sikkerhetsventil benyttes som sekundær trykkavlastningsinnretning. Når det gjelder innvendige 
tanker av stål, skal den sekundære trykkavlastningsinnretningen begrense trykket i tanken til 150 
prosent av høyeste tillatte driftstrykk for den innvendige tanken, dersom en sprengskive benyttes utenfor 
vakuumområdet som sekundær trykkavlastningsinnretning. Når det gjelder innvendige tanker av stål, 
skal den sekundære trykkavlastningsinnretningen begrense trykket i tanken til 150 prosent av høyeste 
tillatte driftstrykk pluss 0,1 MPa (MAWP + 0,1 MPa) for den innvendige tanken, dersom en sprengskive 
benyttes innenfor vakuumområdet som sekundær trykkavlastningsinnretning. For andre materialer skal 
det dokumenteres et tilsvarende sikkerhetsnivå. Den sekundære trykkavlastningsinnretningen skal ikke 
være i drift under 110 prosent av det innstilte trykket for den primære trykkavlastningsinnretningen.

3.1.1.3.  Dimensjoneringen av sikkerhetsinnretningene skal gjøres i samsvar med EN 13648-3.

3.1.1.4.  De to innretningene nevnt i nr. 3.1.1.1 og 3.1.1.2 kan koples til den innvendige tanken med den samme 
drivstoffledningen.

3.1.1.5.  Ytelsen til trykkavlastningsinnretningene skal være tydelig merket. Ulovlig inngrep på innretningene skal 
forhindres ved hjelp av en blyforsegling eller tilsvarende.

3.1.1.6.  Trykkavlastningsventiler skal etter avløp lukke ved et trykk som er høyere enn 90 prosent av det innstilte 
trykket til trykkavlastningsventilen. De skal holde seg lukket ved alle lavere trykk.
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3.1.1.7.  Trykkavlastningsventilene skal monteres på den delen av hydrogentanken som utgjør gassonen.

3.1.2.  Trykkavlastningsinnretninger for andre komponenter

3.1.2.1.  Dersom det er risiko for at kryogen væske eller damp blir fanget mellom to utstyrsdeler på en ledning, skal 
det finnes en trykkavlastningsinnretning eller en annen løsning som sikrer et tilsvarende sikkerhetsnivå.

3.1.2.2.  Oppstrøms for den første trykkregulatoren skal det innstilte trykket for sikkerhetsinnretningen som 
hindrer overtrykk, ikke overstige høyeste tillatte driftstrykk for ledningene, og det skal ikke være lavere 
enn 120 prosent av høyeste tillatte driftstrykk for tanken, for å hindre at slike ventiler åpnes i stedet for 
trykkavlastningsinnretningene for den innvendige tanken.

3.1.2.3.  Ytelsen for trykkavlastningsinnretningene nedstrøms for trykkregulatoren(e) skal ikke overstige høyeste 
tillatte driftstrykk for komponentene nedstrøms for trykkregulatoren.

3.1.2.4.  Trykkavlastningsventiler skal etter avløp lukke ved et trykk som er høyere enn 90 prosent av det innstilte 
trykket til trykkavlastningsventilen. De skal holde seg lukket ved alle lavere trykk.

3.1.3.  Bestemmelser om godkjenning av trykkavlastningsinnretninger

3.1.3.1.  Konstruksjon, produksjon og kontroll av trykkavlastningsinnretninger skal være i samsvar med EN 
13648-1 og EN 13648-2.

3.1.3.2.  Dersom det finnes et system for avdamping parallelt med den primære sikkerhetsinnretningen, skal 
sikkerhetsventilen være en sikkerhetsinnretning i kategori B, ellers skal den være en sikkerhetsinnretning 
i kategori A i henhold til EN 13648.

3.1.3.3.  Høyeste tillatte driftstrykk (MAWP): 1,5 × høyeste tillatte driftstrykk (MAWP) for den innvendige tanken 
eller det største trykket komponenten utsettes for.

3.1.3.4.  Innst i l t  t rykk

3.1.3.4.1.  Primærinnretninger for den innvendige tanken: i samsvar med nr. 3.1.1.1

3.1.3.4.2.  Sekundærinnretning for den innvendige tanken: i samsvar med nr. 3.1.1.2

3.1.3.4.3.  Trykkavlastningsinnretninger for andre komponenter enn tanken: i samsvar med nr. 3.1.2

3.1.3.5.  Nominel le  temperaturer

3.1.3.5.1.  Utvendig temperatur: i samsvar med nr. 1.3 i del 1.

3.1.3.5.2.  Innvendig temperatur: -253 °C til +85 °C

3.1.3.6.  Prøvingsmetoder som skal brukes:

Trykkprøving nr. 4.2

Prøving av ytre tetthet nr. 4.3

Driftsprøving nr. 4.5

Korrosjonsbestandighet nr. 4.6, bare for metallholdige deler, bare for utstyr utenfor det gasstette 
huset

Syklisk temperaturprøving nr. 4.9, bare for ikke-metallholdige deler

3.1.4.  Ledninger med trykkavlastningsinnretninger

3.1.4.1.  Det skal ikke monteres noen isolerende innretning mellom den beskyttede komponenten og 
trykkavlastningsinnretningen.

3.1.4.2.  Ledningene foran og bak trykkavlastningsinnretningene skal ikke hindre deres funksjon og skal være 
forenlige med kriteriene definert i nr. 3.1.1-3.1.3.
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3.2.  Ventiler

3.2.1.  Bestemmelser om godkjenning av hydrogenventiler

3.2.1.1.  Konstruksjon, produksjon og kontroll av kryogeniske hydrogenventiler skal være i samsvar med EN 
13648-1 og EN 13648-2.

3.2.1.2.  Høyeste tillatte driftstrykk (MAWP): 1,5 × høyeste tillatte driftstrykk (MAWP) for den innvendige tanken 
eller det største trykket ventilen utsettes for.

3.2.1.3.  Nominel le  temperaturer

3.2.1.3.1.  Utvendig temperatur: i samsvar med nr. 1.3 i del 1.

3.2.1.3.2.  Innvendig temperatur:

-  253 °C til +85 °C for ventiler foran varmeveksleren

-  40 °C til +85 °C for ventiler etter varmeveksleren

3.2.1.4.  Prøvingsmetoder som skal brukes:

Trykkprøving nr. 4.2

Prøving av ytre tetthet nr. 4.3

Holdbarhetsprøving nr. 4.4
(med 6000 driftssykluser for manuelle ventiler med 20000 driftssykluser for 
automatiske ventiler)

Korrosjonsbestandighet nr. 4.6, bare for metallholdige deler, bare for utstyr utenfor det gasstette 
huset

Bestandighet mot tørrvarme nr. 4.7, bare for ikke-metallholdige deler

Ozonaldring nr. 4.8, bare for ikke-metallholdige deler

Syklisk temperaturprøving nr. 4.9, bare for ikke-metallholdige deler

Prøving av tetthet ved ventilnr. 4.12

3.3.  Varmevekslere

3.3.1.  Uten hensyn til bestemmelsen i nr. 2.1 skal høyeste tillatte driftstrykk for varmeveksleren være det høyeste 
tillatte driftstrykket for de forskjellige kretsene.

3.3.2.  Eksos fra framdriftssystemet skal ikke under noen omstendighet brukes direkte i varmeveksleren.

3.3.3.  Det skal finnes et sikkerhetssystem som hindrer svikt i varmeveksleren, og som hindrer kryogenisk væske 
eller gass i å komme inn i den andre kretsen og systemet plassert nedstrøms for det, dersom det ikke er 
konstruert for dette.

3.3.4.  Bestemmelser om godkjenning av hydrogenventiler

3.3.4.1.  Høyeste tillatte driftstrykk (MAWP): 1,5 × høyeste tillatte driftstrykk (MAWP) for den innvendige tanken 
eller det største trykket komponenten utsettes for.

3.3.4.2.  Nominel le  temperaturer

3.3.4.2.1.  Utvendig temperatur: i samsvar med nr. 1.3 i del 1.

3.3.4.2.2.  Innvendig temperatur: -253 °C til +85 °C
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3.3.4.3.  Prøvingsmetoder  som skal  brukes

Trykkprøving nr. 4.2

Prøving av ytre tetthet nr. 4.3

Korrosjonsbestandighet nr. 4.6, bare for metallholdige deler

Bestandighet mot tørrvarme nr. 4.7, bare for ikke-metallholdige deler

Ozonaldring nr. 4.8, bare for ikke-metallholdige deler

Syklisk temperaturprøving nr. 4.9, bare for ikke-metallholdige deler

3.3.4.4.  Produksjonen og monteringen av varmeveksleren skal sertifiseres i samsvar med nr. 4.3-4.5 i del 2.

3.4.  Påfyllingsforbindelser eller -beholdere

3.4.1.  Påfyllingsforbindelsene eller -beholderne skal være beskyttet mot forurensning.

3.4.2.  Bestemmelser om godkjenning av påfyllingsforbindelser eller -beholdere

3.4.2.1.  Høyeste tillatte driftstrykk (MAWP): 1,5 × høyeste tillatte driftstrykk (MAWP) for den innvendige tanken 
eller det største trykket komponenten utsettes for.

3.4.2.2.  Nominel le  temperaturer

3.4.2.2.1.  Utvendig temperatur: i samsvar med nr. 1.3 i del 1.

3.4.2.2.2.  Innvendig temperatur: -253 °C til +85 °C

3.4.2.3.  Prøvingsmetoder  som skal  brukes

Trykkprøving nr. 4.2

Prøving av ytre tetthet nr. 4.3

Holdbarhetsprøving nr. 4.4
(med 3000 driftssykluser)

Korrosjonsbestandighet nr. 4.6, bare for metallholdige deler

Bestandighet mot tørrvarme nr. 4.7, bare for ikke-metallholdige deler

Ozonaldring nr. 4.8, bare for ikke-metallholdige deler

Syklisk temperaturprøving nr. 4.9, bare for ikke-metallholdige deler

Prøving av tetthet ved ventil nr. 4.12

3.5.  Trykkregulatorer

3.5.1.  Bestemmelser om godkjenning av trykkregulatorer

3.5.1.1.  Høyeste tillatte driftstrykk (MAWP): 1,5 × høyeste tillatte driftstrykk (MAWP) for den innvendige tanken 
eller det største trykket komponenten utsettes for.

3.5.1.2.  Nominel le  temperaturer

3.5.1.2.1.  Utvendig temperatur: i samsvar med nr. 1.3 i del 1.

3.5.1.2.2.  Innvendig temperatur: minst som angitt i nr. 1.3 i del 1.
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3.5.1.3.  Prøvingsmetoder  som skal  brukes

Trykkprøving nr. 4.2

Prøving av ytre tetthet nr. 4.3

Holdbarhetsprøving nr. 4.4
(med 20000 driftssykluser)

Korrosjonsbestandighet nr. 4.6, bare for metallholdige deler, bare for utstyr utenfor det gasstette 
huset

Bestandighet mot tørrvarme nr. 4.7, bare for ikke-metallholdige deler

Ozonaldring nr. 4.8, bare for ikke-metallholdige deler

Syklisk temperaturprøving nr. 4.9, bare for ikke-metallholdige deler

Prøving av tetthet ved ventilnr. 4.12

3.6.  Følere

3.6.1.  Bestemmelser om godkjenning av følere

3.6.1.1.  Høyeste tillatte driftstrykk (MAWP): 1,5 × høyeste tillatte driftstrykk (MAWP) for den innvendige tanken 
eller det største trykket komponenten utsettes for.

3.6.1.2.  Nominel le  temperaturer

3.6.1.2.1.  Ved bruk ved omgivelsestemperatur: i samsvar med nr. 1.3 i del 1.

3.6.1.2.2.  Ved bruk ved kryogenisk temperatur: laveste driftstemperatur: - 253 °C, høyeste temperatur: +85 °C eller 
+120 °C som angitt i nr. 1.3 i del 1.

3.6.1.3.  Prøvingsmetoder  som skal  brukes

Trykkprøving nr. 4.2, bare for utstyr som er direkte i kontakt med hydrogen

Prøving av ytre tetthet nr. 4.3, bare for utstyr som er direkte i kontakt med hydrogen

Korrosjonsbestandighet nr. 4.6, bare for metallholdige deler, bare for utstyr utenfor det gasstette 
huset

Bestandighet mot tørrvarme nr. 4.7

Ozonaldring nr. 4.8, bare for ikke-metallholdige deler

Syklisk temperaturprøving nr. 4.9, bare for ikke-metallholdige deler

3.7.  Bøyelige drivstoffledninger

3.7.1.  Bestemmelser om godkjenning av bøyelige drivstoffledninger

3.7.1.1.  Konstruksjon, produksjon og kontroll av kryogeniske bøyelige drivstoffledninger skal være i samsvar 
med EN 12434.

3.7.1.2.  Høyeste tillatte driftstrykk (MAWP): 1,5 × høyeste tillatte driftstrykk (MAWP) for den innvendige tanken 
eller det største trykket komponenten utsettes for.

3.7.1.3.  Nominel le  temperaturer

3.7.1.3.1.  Ved bruk ved omgivelsestemperatur: i samsvar med nr. 1.3 i del 1.

3.7.1.3.2.  Ved bruk ved kryogenisk temperatur: laveste driftstemperatur: - 253 °C, høyeste temperatur: +85 °C eller 
+120 °C som angitt i nr. 1.3 i del 1.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 4/276 19.1.2017

3.7.1.4.  Prøvingsmetoder  som skal  brukes

Trykkprøving nr. 4.2

Prøving av ytre tetthet nr. 4.3

Korrosjonsbestandighet nr. 4.6, bare for metallholdige deler, bare for utstyr utenfor det gasstette 
huset

Bestandighet mot tørrvarme nr. 4.7, bare for ikke-metallholdige deler

Ozonaldring nr. 4.8, bare for ikke-metallholdige deler

Syklisk temperaturprøving nr. 4.9, bare for ikke-metallholdige deler

Trykksyklus nr. 4.10

3.8.  Bestemmelser om elektriske komponenter i hydrogensystemet

3.8.1.  For å hindre elektriske gnister skal:

a) elektrisk drevne innretninger som inneholder hydrogen, være isolert slik at det ikke går strøm 
gjennom deler som inneholder hydrogen,

b) det elektriske systemet til den elektriske drevne innretningen være isolert fra kjøretøyets karosseri,

c) motstanden i den elektriske kretsens isolasjon (unntatt batterier og brenselceller) overstige 1 kΩ for 
hver volt av den nominelle spenningen.

3.8.2.  Dersom det brukes gjennomføring for strømforsyning for å etablere en isolert og tett elektrisk forbindelse, 
skal den elektriske forbindelsen være av hermetisk lukket type.

4.  PRØVINGSMETODER

4.1.  Alminnelige bestemmelser

4.1.1.  Det skal gjennomføres tetthetsprøvinger med trykksatt gass, for eksempel luft eller nitrogen, som 
inneholder minst 10 prosent helium.

4.1.2.  Vann eller andre væsker kan brukes til å oppnå det nødvendige trykket til trykkprøvingen.

4.1.3.  Alle prøvingsrapporter skal angi hvilken type prøvingsmedium som er brukt, dersom det er relevant.

4.1.4.  Prøvingsperioden for tetthets- og trykkprøvinger skal ikke være kortere enn tre minutter lengre enn 
reaksjonstiden til føleren.

4.1.5.  Alle prøvinger skal foretas ved omgivelsestemperatur, med mindre annet er angitt.

4.1.6.  De forskjellige komponentene skal tørkes på riktig måte før tetthetsprøvingen.

4.2.  Trykkprøving

4.2.1.  En komponent som inneholder hydrogen, skal uten noe synlig tegn på lekkasje eller deformasjon tåle 
et prøvingstrykk på 1,5 ganger dens høyeste tillatte driftstrykk, med utløpene for høytrykksdelen tettet. 
Trykket skal deretter økes fra 1,5-3 ganger høyeste tillatte driftstrykk. Komponenten skal ikke vise noen 
synlige tegn på brudd eller sprekker.

4.2.2.  Trykkforsyningssystemet skal være utstyrt med en positiv stoppeventil og en trykkmåler som har et 
trykkområde på minst 1,5 ganger eller høyst 2 ganger prøvingstrykket, og målerens nøyaktighet skal være 
1 prosent av trykkområdet.

4.2.3.  Når det gjelder komponenter som krever tetthetsprøving, skal slik prøving foretas før trykkprøvingen.
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4.3.  Prøving av ytre tetthet

4.3.1.  En komponent skal være fri for lekkasje gjennom spindler eller pakninger eller andre sammenføyninger, 
og skal ikke vise noe tegn på porøsitet i godset når den prøves som beskrevet i nr. 4.4.3, ved noe gasstrykk 
mellom null og dens høyeste tillatte driftstrykk.

4.3.2.  Prøvingen skal utføres på samme utstyr ved følgende forhold:

4.3.2.1.  ved omgivelsestemperatur,

4.3.2.2.  ved laveste driftstemperatur eller ved temperatur for flytende nitrogen etter tilstrekkelig kondisjoneringstid 
ved denne temperaturen for å sikre varmestabilitet,

4.3.2.3.  ved høyeste driftstemperatur etter tilstrekkelig kondisjoneringstid ved denne temperaturen for å sikre 
varmestabilitet.

4.3.3.  Under denne prøvingen skal utstyret som prøves, være koplet til en gasstrykkforsyning. En positiv 
stoppeventil og en trykkmåler som har et trykkområde på minst 1,5 ganger eller høyst 2 ganger 
prøvingstrykket, skal være montert i røret fra trykkforsyningen, og målerens nøyaktighet skal være 1 
prosent av trykkområdet. Trykkmåleren skal være montert mellom den positive stoppeventilen og det 
prøveeksemplaret som prøves.

4.3.4.  Gjennom hele prøvingen skal prøveeksemplaret prøves for tetthet med et overflateaktivt stoff uten at det 
dannes bobler, eller den lekkasjehastigheten som måles, skal være lavere enn 10 cm3/time.

4.4.  Holdbarhetsprøving

4.4.1.  En hydrogenkomponent skal kunne oppfylle de relevante kravene til tetthetsprøving i nr. 4.3 og 4.12, etter 
å ha gjennomgått det antall driftssykluser som er angitt for den komponenten i nr. 3.1-3.7 i del 3.

4.4.2.  De relevante prøvingene av ytre tetthet og tetthet ved ventil, som beskrevet i nr. 4.3 og 4.12, skal foretas 
umiddelbart etter holdbarhetsprøvingen.

4.4.3.  Komponenten skal være sikkert tilkoplet en trykksatt kilde for tørrluft eller nitrogen, og gjennomgå det 
antall sykluser som er angitt for den bestemte komponenten i nr. 3.1-3.7 i del 3. En syklus skal bestå av én 
åpning og én lukking av komponenten innenfor et tidsrom på minst 10 ± 2 sekunder.

4.4.4.  Komponenten skal i 96 prosent av det angitte antall sykluser være i drift ved omgivelsestemperatur og 
ved komponentens høyeste tillatte driftstrykk. Under avstengingssyklusen skal trykket nedstrøms for det 
utstyret som prøves, tillates å synke til 50 prosent av komponentens høyeste tillatte driftstrykk.

4.4.5.  Komponenten skal i 2 prosent av alle syklusene være i drift ved høyeste materialtemperatur (i samsvar 
med nr. 1.3 i del 1) etter tilstrekkelig kondisjoneringstid ved denne temperaturen til å sikre varmestabilitet, 
og ved høyeste tillatte driftstrykk. Komponenten skal oppfylle kravene i nr. 4.3 og 4.12 ved relevant 
høyeste materialtemperatur (i samsvar med nr. 1.3 i del 1) ved avslutningen av høytemperatursyklusene.

4.4.6.  Komponenten skal i 2 prosent av alle syklusene være i drift ved laveste materialtemperatur (i samsvar med 
nr. 1.3 i del 1), men ikke lavere enn temperaturen for flytende nitrogen, etter tilstrekkelig kondisjoneringstid 
ved denne temperaturen til å sikre varmestabilitet, og ved komponentens høyeste tillatte driftstrykk. 
Komponenten skal oppfylle kravene i nr. 4.3 og 4.12 ved relevant laveste materialtemperatur (i samsvar 
med nr. 1.3 i del 1) ved avslutningen av lavtemperatursyklusene.

4.5.  Driftsprøving

4.5.1.  Driftsprøving skal utføres i samsvar med EN 13648-1 eller EN 13648 2. De særlige kravene i standarden 
får anvendelse.

4.6.  Prøving av korrosjonsbestandighet

4.6.1.  Metallholdige hydrogenkomponenter skal være i samsvar med tetthetsprøvingene nevnt i nr. 4.3 og 4.12 
etter å ha gjennomgått en 144 timers salttåkeprøving i samsvar med ISO 9227 med alle tilkoplinger 
lukket.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 4/278 19.1.2017

4.6.2.  En komponent som er laget av kopper eller messing og inneholder hydrogen, skal være i samsvar med 
tetthetsprøvingene nevnt i nr. 4.3 og 4.12 etter at den i 24 timer har vært nedsenket i ammoniakk i samsvar 
med ISO 6957 med alle tilkoplinger lukket.

4.7.  Prøving av bestandighet mot tørrvarme

 Prøvingen skal foretas i samsvar med ISO 188. Prøvelegemet skal utsettes for luft ved en temperatur som 
er lik høyeste driftstemperatur, i 168 timer. Endringen i strekkfasthet skal ikke overstige +25 prosent. 
Endringen i bruddforlengelse skal ikke overstige følgende verdier:

-  største økning 10 prosent,

-  største reduksjon 30 prosent.

4.8.  Prøving av ozonaldring

4.8.1.  Prøvingen skal være i samsvar med ISO 1431-1. Prøvelegemet, som skal trekkes til 20 prosent forlengelse, 
skal i 120 timer utsettes for luft ved +40 °C med en ozonkonsentrasjon på 0,5 ppm.

4.8.2.  Det tillates ingen sprekkdannelse i prøvelegemet.

4.9.  Syklisk temperaturprøving

 En ikke-metallholdig del som inneholder hydrogen, skal oppfylle kravene i tetthetsprøvingene nevnt i nr. 
4.3 og 4.12 etter å ha gjennomgått en 96 timers temperatursyklus fra laveste driftstemperatur til høyeste 
driftstemperatur med en syklustid på 120 minutter, under høyeste tillatte driftstrykk (MAWP).

4.10.  Prøving av syklisk trykkbelastning

4.10.1.  Alle bøyelige drivstoffledninger skal kunne oppfylle kravene i de relevante tetthetsprøvingene nevnt i 
nr. 4.3 etter at de har gjennomgått 6000 trykksykluser.

4.10.2.  Trykket skal endres fra atmosfærisk trykk til høyeste tillatte driftstrykk i tanken i løpet av mindre enn fem 
sekunder, og etter et tidsrom på minst fem sekunder, skal det reduseres til atmosfærisk trykk i løpet av 
mindre enn fem sekunder.

4.10.3.  Den relevante prøvingen av ytre tetthet, som nevnt i nr. 4.3, skal foretas umiddelbart etter 
holdbarhetsprøvingen.

4.11.  Prøving av forenlighet med hydrogen

4.11.1.  Forenlighet med hydrogen skal vises i samsvar med ISO 11114-4.

4.11.2.  Materialene i de komponentene som er i kontakt med kryogene temperaturer, skal være forenlige med 
kryogene temperaturer i samsvar med EN 1252-1.

4.12.  Prøving av tetthet ved ventil

4.12.1.  Prøvingene av tetthet ved ventil skal foretas på prøveeksemplarer som tidligere har gjennomgått prøvingen 
av ytre tetthet nevnt i nr. 4.3.

4.12.2.  Prøvinger av ytre tetthet skal gjennomføres med inntaket til prøveventilen koplet til en kilde for gasstrykk, 
med ventilen i lukket posisjon og med utløpet åpent. En positiv stoppeventil og en trykkmåler som har 
et trykkområde på minst 1,5 ganger og høyst 2 ganger prøvingstrykket, skal være montert i røret fra 
trykkforsyningen, og målerens nøyaktighet skal være 1 prosent av trykkområdet. Trykkmåleren skal være 
montert mellom den positive stoppeventilen og det prøveeksemplaret som prøves. Under det påførte 
prøvingstrykket som tilsvarer høyeste tillatte driftstrykk, skal det gjøres observasjoner for lekkasje med 
det åpne utløpet nedsenket i vann, eller ved en strømningsmåler som er montert på inntakssiden av den 
ventilen som prøves. Strømningsmåleren skal for den prøvingsvæsken som anvendes, kunne angi de 
høyeste tillatte strømningshastighetene for lekkasje, med en nøyaktighet på +/- 1 prosent.
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4.12.3.  Setet til en stoppeventil, når den er i lukket posisjon, skal ikke lekke med en hastighet på mer enn 10 cm3/
time ved noe gasstrykk mellom null og høyeste tillatte driftstrykk.

4.12.4.  En tilbakeslagsventil som er i lukket posisjon, skal ikke lekke når den utsettes for et aerostatisk trykk på 
mellom 50 kPa og dens høyeste tillatte driftstrykk.

4.12.5.  Tilbakeslagsventiler som brukes som sikkerhetsinnretning eller påfyllingsforbindelser eller -beholdere, 
skal ikke lekke med en hastighet på mer enn 10 cm3/time under prøvingen.

4.12.6.  Trykkavlastningsinnretninger skal ikke lekke med en hastighet på mer enn 10 cm3/time ved noe gasstrykk 
mellom null og innstilt trykk minus 10 prosent.

______
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VEDLEGG IV

Krav til hydrogenkomponenter og -systemer konstruert for å bruke komprimert (gassformig) hydrogen, og 
montering av slike komponenter og systemer på hydrogendrevne kjøretøyer

1.  INNLEDNING

 I dette vedlegg fastsettes krav til og prøvingsmetoder for hydrogenkomponenter og -systemer som er 
konstruert for å bruke komprimert (gassformig) hydrogen.

2.  GENERELLE KRAV

2.1.  Antall hydrogenkomponenter, forbindelser og lengden på ledningene skal holdes på det minimum som er 
forenlig med sikkerhet og riktig funksjon for hydrogensystemet.

2.2.  Produsenten skal sikre at de materialene som benyttes i en hydrogenkomponent eller et hydrogensystem, er 
forenlige med hydrogen og forventede tilsetninger og forurensende stoffer fra produksjonen samt forventede 
temperaturer og trykk.

2.3.  Materialforenlighet med de bruksforholdene som er definert i nr. 2.7, skal dokumenteres ved 
materialprøvingene i del 2 og 3.

2.4.  Trykklassifisering

 Hydrogenkomponenter skal klassifiseres med hensyn til deres nominelle driftstrykk og funksjon i samsvar 
med artikkel 1 nr. 2, 3 og 4.

2.5.  Produsenten skal sikre at temperaturområdet er i samsvar med nr. 2.7.5.

2.6.  Dokumentasjonen og prøvingsrapportene skal være tilstrekkelig detaljert til at en uavhengig tredjeparts 
prøvingsanlegg kan reprodusere de relevante typegodkjenningsprøvingene og prøvingsresultatene.

2.7.  Bruksforhold

 Hydrogenbeholderes levetid skal angis av produsenten, og kan variere avhengig av bruksområder, men den 
skal ikke være lengre enn 20 år.

2.7.1.  Levetid

 Hydrogenbeholderes levetid skal angis av produsenten, og kan variere avhengig av bruksområder, men den 
skal ikke være lengre enn 20 år.

2.7.2.  Driftstrykk

 Kjøretøyprodusenten skal angi det eller de nominelle driftstrykkene til hydrogenkomponentene og -systemet. 
For komponenter nedstrøms for den første trykkregulatoren, skal også høyeste tillatte driftstrykk angis.

 Høyeste tillatte driftstrykk skal være lik eller større enn det innstilte trykket til overtrykksbeskyttelsen angitt 
i nr. 1.8 i del 1.

2.7.3.  Utvendige flater

 Hydrogenkomponenters virkninger på utvendige flater når de er montert, skal vurderes med hensyn til 
følgende:

a) vann, enten ved periodisk nedsenking i vann eller veisprut,

b) salt, på grunn av at kjøretøyet brukes i kystområder, eller der det brukes veisalt,

c) ultrafiolett stråling og strålevarme fra sollys,
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d) steinsprut,

e) løsemidler, syrer og baser, gjødsel,

f) bilvæsker, herunder bensin, hydrauliske væsker, batterisyre, glykol og oljer,

g) eksos.

2.7.4. Gassammensetning

 Komprimert gassformig hydrogen som brukes ved prøving, skal være i samsvar med renhetskravene for eller 
være renere enn gassammensetning av type 1, kvalitet A angitt i ISO/TS 14687-2.

2.7.5. Temperaturer

2.7.5.1.  Temperaturer  for  mater ia le

 Det normale driftstemperaturområdet for materialer som brukes i hydrogenkomponenter, skal være –40 °C 
- +85 °C, med mindre:

a) kjøretøyprodusenten angir en lavere temperatur enn –40 °C,

b) hydrogenkomponentene befinner seg i en forbrenningsmotors motorrom eller er direkte utsatt for 
driftstemperaturen i en forbrenningsmotor, som skal ha et temperaturområde på - 40 °C - +120 °C.

2.7.5.2.  Gasstemperaturer

 Gjennomsnittlig gasstemperatur skal være mellom - 40 °C - +85 °C under normale forhold, herunder 
påfylling og tømming, med mindre kjøretøyprodusenten har angitt en lavere temperatur enn - 40 °C.

2.7.6.  Påfyllingssykluser

 Dette avsnittet gjelder bare for hydrogenkomponenter i klasse 0.

2.7.6.1. Generelt

 Antall påfyllingssykluser for hydrogenkomponentene skal være 5000 sykluser, unntatt som tillatt i nr. 2.7.6.2 
og 2.7.6.3.

2.7.6.2.  Antal l  påfyl l ingssykluser  dersom det  er  monter t  e t  system for  overvåking og kontrol l 
av bruk

 Dersom det er montert et system for overvåking og kontroll av bruk som en del av hydrogensystemet, skal 
antall påfyllingssykluser for hydrogenkomponenter angis av kjøretøyprodusenten, og kan være lavere enn 
5000 sykluser, men ikke lavere enn 1000 sykluser, og kan variere avhengig av bruksområder, basert på den 
konstruksjonsmessige kjørelengden i kjøretøyets levetid og rekkevidden med største drivstoffkapasitet.

 Systemet for overvåking og kontroll av bruk skal hindre ytterligere bruk av kjøretøyet når det angitte antallet 
påfyllingssykluser er overskredet, fram til de hydrogenkomponentene som har overskredet denne verdien, er 
erstattet med nye hydrogenkomponenter.

 Sikkerhetskonseptet for systemet for overvåking og kontroll av bruk skal være godkjent i samsvar med 
vedlegg VI.

2.7.6.3.  Reduser t  antal l  påfyl l ingssykluser

 Kjøretøyprodusenten kan angi et redusert antall påfyllingssykluser for hydrogenkomponenter, som beregnes 
ved å anvende følgende formel:

 Antall påfyllingssykluser basert på 20 års levetid: 5000

 Konstruksjonsmessig levetid: x år, x ≥ 1

 Redusert antall påfyllingssykluser: 1000 + 200*x

 Hydrogenkomponentene skal erstattes før de overstiger sin angitte levetid.
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2.7.7.  Driftssykluser

2.7.7.1.  Generel t

 Antall driftssykluser for hydrogenkomponentene skal være 50000 sykluser, unntatt som tillatt i nr. 2.7.7.2 
og 2.7.7.3.

2.7.7.2.  Antal l  dr i f tssykluser  dersom det  er  monter t  e t  system for  overvåking og kontrol l  av 
bruk

 Dersom det er montert et system for overvåking og kontroll av bruk som en del av hydrogensystemet, kan 
kjøretøyprodusenten redusere antall driftssykluser for hydrogenkomponenter til under 50000 sykluser, men 
ikke lavere enn 10000 sykluser, basert på komponentens konstruksjonsmessige levetid.

 Systemet for overvåking og kontroll av bruk skal hindre ytterligere bruk av kjøretøyet når det angitte antallet 
driftssykluser er overskredet, fram til de hydrogenkomponentene som har overskredet denne verdien, er 
erstattet med nye hydrogenkomponenter.

 Sikkerhetskonseptet for systemet for overvåking og kontroll av bruk skal være godkjent i samsvar med 
vedlegg VI.

2.7.7.3.  Reduser t  antal l  dr i f tssykluser

 Kjøretøyprodusenten kan angi et redusert antall driftssykluser for hver hydrogenkomponent, som beregnes 
ved å anvende følgende formel:

 Antall driftssykluser basert på 20 års levetid: 50000

 Konstruksjonsmessig levetid: x år, x ≥ 1

 Redusert antall driftssykluser:

 10000 + 2000*x

 Hydrogenkomponentene skal erstattes før de overstiger sin angitte levetid.
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DEL 1

Krav til montering av hydrogenkomponenter og -systemer konstruert for å bruke komprimert (gassformig) 
hydrogen på hydrogendrevne kjøretøyer

1.  GENERELLE KRAV

1.1.  Det skal treffes rimelige tiltak for å unngå svikt i andre kretser som påvirker hydrogensystemet.

1.2.  Hydrogensystemet skal trykksettes til nominelt driftstrykk ved bruk av 100 prosent hydrogen, og skal, med 
unntak av beholderen, gjennomgå tetthetsprøving med et overflateaktivt stoff uten at det danner seg bobler i 
løpet av tre minutter, eller ved å bruke en dokumentert tilsvarende metode.

1.3.  Ved hydrogenlekkasje eller -tømming skal det ikke kunne samle seg hydrogen i lukkede eller delvis lukkede 
rom.

1.4.  Hydrogenkomponenter som kan lekke hydrogen, og som er montert i kupeen eller bagasjerommet eller annet 
ikke-ventilert rom, skal være innelukket i et gasstett hus i samsvar med nr. 10 eller en tilsvarende løsning.

1.5.  Et minstetrykk på 0,2 MPa skal opprettholdes i beholderen eller beholderenheten ved omgivelsestemperatur.

1.6.  Alle trykkavlastningsinnretninger, andre sikkerhetskomponenter og ventilasjonsledninger skal være beskyttet 
mot ikke-autoriserte inngrep i den grad det er praktisk mulig.

1.7.  Dersom aktiveringen av den automatiske ventilen svikter, skal ventilen settes til den sikreste driftsmetoden for 
det aktuelle bruksområdet.

1.8.  Hydrogensystemet nedstrøms for en trykkregulator skal beskyttes mot overtrykk på grunn av muligheten 
for svikt i trykkregulatoren. Dersom det blir brukt en innretning for overtrykksbeskyttelse, skal det innstilte 
trykket for en slik innretning være lavere enn eller lik høyeste tillatte driftstrykk for den relevante delen av 
hydrogensystemet.

1.9.  Det skal finnes et system som skal oppdage feil i begge kretser i en varmeveksler og hindre at hydrogen 
kommer inn i den eller de andre kretsene, dersom grensesnittet/-ene ikke tåler trykktapet i den enkelte kretsen.

2.  MONTERING AV EN BEHOLDER I ET KJØRETØY

2.1.  En beholder eller beholderenhet kan oppfylle integrerte funksjoner i kjøretøyet. En beholder eller beholderenhet 
skal være konstruert for å oppfylle kravene til integrert funksjon, og kravene til beholder angitt i del 2.

2.2.  En beholder eller beholderenhet med sikkerhetsinnretninger skal være montert og festet slik at følgende 
akselerasjoner kan absorberes uten at festet brytes eller beholderen/beholderne løsner (påvises ved prøving 
eller beregning). Den massen som benyttes, skal være representativ for en fullt utstyrt og fylt beholder eller 
beholderenhet.

Kjøretøyer i gruppe M1 og N1:

a) +/-  20 g i kjøreretningen

b) +/-  8 g horisontalt vinkelrett på kjøreretningen

Kjøretøyer i gruppe M2 og N2:

a) +/-  10 g i kjøreretningen

b) +/-  5 g horisontalt vinkelrett på kjøreretningen
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Kjøretøyer i gruppe M3 og N3:

a) +/-  6,6 g i kjøreretningen

b) +/-  5 g horisontalt vinkelrett på kjøreretningen

2.3.  Bestemmelsene i nr. 2.2 får ikke anvendelse dersom kjøretøyet er godkjent i henhold til direktiv 96/27/EF 
og 96/79/EF.

2.4.  Trykkavlastningsinnretning(er) som er i samsvar med nr. 5, skal utgjøre brannvernsystemet for en beholder eller 
beholderenhet for å hindre brudd. Varmeisolering eller andre beskyttende tiltak skal ikke påvirke reaksjonen og 
yteevnen fra trykkavlastningsinnretningen(e).

2.5.  En beholder eller beholderenhet som har ikke-metallholdig(e) fôring(er), skal ikke monteres i kupeen, 
bagasjerommet eller andre steder der ventilasjonen ikke er tilstrekkelig, med mindre den er integrert i et system 
som sikret at gjennomtrengt hydrogen blir sluppet ut utenfor kjøretøyet, dvs. at den er montert i et gasstett hus 
i samsvar med nr. 10.

3.  AVTAKBART OPPBEVARINGSSYSTEM

3.1.  Komponentene i et hydrogensystem i et avtakbart oppbevaringssystem skal oppfylle alle kravene i denne 
forordning som om hydrogensystemet var montert permanent i kjøretøyet.

3.2.  Et avtakbart oppbevaringssystem kan fjernes fra kjøretøyet for påfylling. Beholderen/beholderne eller 
beholderenheten og hydrogenkomponentene som utgjør det avtakbare oppbevaringssystemet, skal være 
permanent montert i det avtakbare oppbevaringssystemet.

3.3.  Et avtakbart oppbevaringssystem skal beskytte beholderen/beholderne eller beholderenheten og 
hydrogenkomponentene som utgjør det avtakbare oppbevaringssystemet under den håndteringen som er 
nødvendig ved montering, demontering, oppbevaring og behandling.

3.4.  Det skal treffes effektive tiltak for å hindre ikke-autorisert demontering av det avtakbare oppbevaringssystemet.

3.5.  Det skal være ett enkelt grensesnitt for strømning av hydrogen mellom det avtakbare oppbevaringssystemet 
og den delen av hydrogensystemet som er montert permanent i kjøretøyet. Det nominelle driftstrykket i 
hydrogensystemet ved grensesnittet skal være lavere enn eller lik 3,0 MPa.

3.6.  Når det avtakbare oppbevaringssystemet er montert i kjøretøyet, skal tilkoplingen til den delen av 
hydrogensystemet som er montert permanent i kjøretøyet, gjøres uten bruk av verktøy, og skal oppfylle kravene 
i nr. 1.2. og 2.2.

3.7.  Ved frakoplingen av det avtakbare oppbevaringssystemet, skal det hydrogenvolumet som slippes ut, ikke 
overstige 200 Ncm3, og det skal ikke slippes ut nær en mulig tennkilde. Opphoping av hydrogen på grunn av 
etterfølgende frakoplinger skal unngås.

3.8.  Den delen av tilkoplingen for det avtakbare oppbevaringssystemet som er permanent montert på kjøretøyet, 
skal ha en konstruksjon som er unik for den aktuelle kjøretøytypen, og skal ikke være forenlig med standard 
påfyllingsdyser for verken hydrogen eller andre gassformige drivstoffer.

3.9.  Strømning av hydrogen fra et avtakbart oppbevaringssystem skal unngås dersom det er montert et avtakbart 
oppbevaringssystem med et høyere høyeste tillatte driftstrykk enn i den permanente delen av kjøretøyets 
hydrogensystem.

3.10.  Det skal ikke være mulig å åpne den eller de automatiske ventilene på en beholder eller beholderenhet dersom 
det avtakbare oppbevaringssystemet ikke er riktig koplet til den permanent festede delen av kjøretøyets 
hydrogensystem. Via et grensesnitt i kjøretøyet skal det kontrolleres at det er opprettet en korrekt forbindelse 
mellom det avtakbare beholdersystemet og kjøretøyet, før åpning av den eller de automatiske ventilene tillates. 
Via grensesnittet i kjøretøyet skal det også kontrolleres at det avtakbare oppbevaringssystemet er forenlig med 
kjøretøyets hydrogensystem, før åpning av den eller de automatiske ventilene tillates.
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3.11.  Frakopling eller demontering av det avtakbare oppbevaringssystemet skal ikke være mulig med mindre den 
automatiske ventilen som er montert på en beholder eller beholderenhet, er i lukket posisjon og det ikke er noen 
forbrenningskilder i drift, for eksempel varmeapparater på kjøretøyet.

3.12.  Bruk av hydrogensystemet skal unngås dersom det skjer en delvis eller full svikt i tilkoplingen for det 
avtakbare oppbevaringssystemet eller i de elektriske koplingene mellom det avtakbare oppbevaringssystemet 
og kjøretøyet, og denne svikten kan påvirke sikkerheten i hydrogensystemet.

3.13.  Montering og demontering av det avtakbare oppbevaringssystemet skal illustreres på en etikett som er 
festet til kjøretøyet i nærheten av monteringsstedet for det avtakbare oppbevaringssystemet. Etiketten 
skal også vise beholderens eller beholderenhetens nominelle driftstrykk og tilkoplingen for det avtakbare 
oppbevaringssystemet.

3.14.  Det skal være festet en etikett til det avtakbare oppbevaringssystemet som skal angi beholderens eller 
beholderenhetens nominelle driftstrykk og tilkoplingen for det avtakbare oppbevaringssystemet.

3.15.  Kjøretøyets EF-typegodkjenningsnummer skal gjengis på det avtakbare oppbevaringssystemet.

4.  AUTOMATISK(E) VENTIL(ER) ELLER TILBAKESLAGSVENTIL(ER) FOR ISOLERING AV EN 
BEHOLDER, EN BEHOLDERENHET ELLER ET FRAMDRIFTSSYSTEM

4.1.  Automatiske stoppeventiler skal brukes i samsvar med avsnitt 6 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 79/2009, 
og skal være lukket i normal posisjon. Dersom det brukes en beholderenhet, skal ventilen monteres direkte på 
eller i en beholder.

4.2.  Påfyllingsforbindelser eller -beholdere skal brukes i samsvar med avsnitt 4 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 
79/2009. Dersom det brukes en beholderenhet, skal ventilen monteres direkte på eller i en beholder.

4.3.  Dersom det brukes en enkelt ledning inn i beholderen eller beholderenheten til både påfylling og 
drivstofforsyning, skal den festes som beskrevet i nr. 4.2 på påfyllingsledningen ved koplingen mellom 
påfyllingsledningen og drivstoffledningen.

4.4.  Ved brudd på påfyllingsledningene eller drivstoffledningen(e) skal isolasjonsventilene nevnt i nr. 4.1 og 4.2 
ikke skilles fra beholderen eller beholderenheten.

4.5.  Automatisk(e) ventil(er) som isolerer hver beholder eller beholderenhet, skal lukke ved enten funksjonssvikt 
i hydrogensystemet som fører til utslipp av hydrogen, eller alvorlig lekkasje mellom beholderen eller 
beholderenheten og hydrogenomdanningssystemet/-ene.

4.6.  Strømmen av drivstoff til framdriftssystemet skal sikres ved en automatisk ventil. Denne automatiske ventilen 
skal fungere slik at hydrogentilførselen til framdriftssystemet avbrytes når framdriftssystemet slås av, uavhengig 
av posisjonen til aktiveringsbryteren, og skal være avslått til framdriftssystemet skal i drift igjen.

4.7.  Strømmen av drivstoff til andre hydrogenomdanningssystemer skal sikres ved en automatisk ventil. Denne 
automatiske ventilen skal fungere slik at hydrogentilførselen til andre hydrogenomdanningssystemer avbrytes 
når det respektive hydrogenomdanningssystemet slås av, uavhengig av posisjonen til aktiveringsbryteren, og 
skal være avslått til hydrogenomdanningssystemet skal i drift igjen.

5.  TRYKKAVLASTNINGSINNRETNING(ER)

5.1.  Når det gjelder beholdere som er konstruert for å bruke komprimert (gassformig) hydrogen, skal en 
trykkavlastningsinnretning være en ikke-gjenlukkende varmeaktivert innretning som hindrer en beholder i å 
sprenge dersom den blir utsatt for brann.

5.2.  En trykkavlastningsinnretning skal monteres direkte i åpningen av en beholder, eller i minst én beholder i en 
beholderenhet, eller i en åpning i en ventil som er montert i beholderen, på en slik måte at den skal slippe ut 
hydrogen i et atmosfærisk utløp som fører hydrogenet ut utenfor kjøretøyet.

5.3.  Det skal ikke være mulig å isolere trykkavlastningsinnretningen fra den beholderen som er beskyttet av 
trykkavlastningsinnretningen, ved normal drift eller svikt i en annen komponent.
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5.4.  Gassformig hydrogen som slippes ut fra trykkavlastningsinnretningen, skal ikke føres:

a) mot utsatte elektriske uttak, utsatte elektriske brytere eller andre tennkilder,

b) inn i eller mot kupeen eller bagasjerommet i kjøretøyet,

c) inn i eller mot kjøretøyets hjulkasser,

d) mot en komponent i klasse 0,

e) forover fra kjøretøyet, eller horisontalt fra kjøretøyets bakende eller sider.

5.5.  De innvendige dimensjonene på ventilasjonsåpningen skal ikke hemme trykkavlastningsinnretningens 
funksjon.

5.6.  Ventilasjonsåpningen på trykkavlastningsinnretningen skal være beskyttet mot blokkering, for eksempel av 
skitt, is og inntrenging av vann, i den grad det er praktisk mulig.

5.7.  Trykkavlastningsinnretningens utløp skal være rettet slik at dersom ventilasjonsåpningen blir atskilt fra 
trykkavlastningsinnretningen, skal den resulterende gasstrømmen ikke direkte treffe andre beholdere eller 
beholderenheter med mindre de er beskyttet.

6.  TRYKKAVLASTNINGSVENTIL(ER)

6.1.  Dersom det brukes en trykkavlastningsventil, skal den monteres slik at den skal slippe ut hydrogen i et 
atmosfærisk utløp som fører ut utenfor kjøretøyet.

6.2.  Det skal ikke være mulig å isolere trykkavlastningsventilen fra de hydrogenkomponentene eller den delen av 
hydrogensystemet som den beskytter, ved normal drift eller svikt i en annen komponent.

6.3.  Gassformig hydrogen som slippes ut fra trykkavlastningsventiler, skal ikke føres:

a) mot utsatte elektriske uttak, utsatte elektriske brytere eller andre tennkilder,

b) inn i eller mot kupeen eller bagasjerommet i kjøretøyet,

c) inn i eller mot kjøretøyets hjulkasser,

d) mot en komponent i klasse 0.

6.4.  Ventilasjonsåpningen på trykkavlastningsventilen skal være beskyttet mot blokkering, for eksempel av skitt, is, 
inntrenging av vann osv., i den grad det er praktisk mulig.

7.  STIVE OG BØYELIGE DRIVSTOFFLEDNINGER

7.1.  Stive drivstoffledninger skal festes slik at de ikke blir utsatt for kritisk vibrasjon eller annen belastning.

7.2.  Bøyelige drivstoffledninger skal festes slik at de ikke blir utsatt for vridningsspenninger, og slik at de unngår 
slitasje.

7.3.  Stive og bøyelige drivstoffledninger skal være konstruert slik at de i rimelig grad minimerer belastningene i 
ledningene ved demontering eller montering av tilkoplede hydrogenkomponenter.

7.4.  På festepunktene skal stive og bøyelige drivstoffledninger monteres slik at galvanisk korrosjon og 
spaltekorrosjon hindres.

7.5.  Stive og bøyelige drivstoffledninger skal trekkes slik at risikoen for tilfeldig skade både innvendig, for eksempel 
på grunn av plassering eller bevegelse av bagasje eller annen last, eller utvendig på kjøretøyet, for eksempel på 
grunn av ujevn vei eller bruk av jekk osv., minimeres i rimelig grad.

7.6.  Ved innføring gjennom kjøretøyets karosseri eller andre hydrogenkomponenter skal drivstoffledningene 
utstyres med gummitetninger eller annet beskyttende materiale.
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7.7.  Dersom det er montert rørdeler i kupeen eller lukkede bagasjerom, skal drivstoffledningene og rørdelene ligge 
inne i en muffe som oppfyller de samme kravene som er angitt for et gasstett hus i nr. 10.

8.  RØRDELER MELLOM HYDROGENKOMPONENTER

8.1.  Kjøretøyprodusenten skal sikre at de materialene som brukes i rørdeler, er valgt slik at galvanisk korrosjon og 
spaltekorrosjon hindres.

8.2.  Antall skjøter skal begrenses til et minimum.

8.3.  Produsenten skal angi metoder for tetthetsprøving av skjøter med tanke på inspeksjon. Dersom det er angitt 
tetthetsprøving med et overflateaktivt stoff, skal alle skjøter lages på steder der tilgang er mulig.

9.  PÅFYLLINGSSYSTEM

9.1.  Beholderen skal være sikret mot feiljustering og rotasjon. Beholderen skal også beskyttes mot ikke-autoriserte 
inngrep og inntrenging av skitt og vann, i den grad det er praktisk mulig, for eksempel ved en låst luke. 
Beholderen skal være sikret mot rimelig forutsigbare håndteringsfeil.

9.2.  Beholderen skal være montert slik at tilgang for påfylling ikke er nødvendig i kupe, bagasjerom eller i noe 
annet rom som ikke har ventilasjon.

9.3.  Beholderen skal ikke være montert i utvendige energiabsorberende deler, for eksempel støtfanger.

9.4.  Det nominelle driftstrykket i beholderen skal være lik det nominelle driftstrykket til hydrogenkomponenter i 
klasse 0 oppstrøms for og medregnet den første trykkregulatoren.

9.5.  Det skal sikres at framdriftssystemet eller hydrogenomdanningssystemet/-ene, unntatt sikkerhetsinnretninger, 
ikke er i drift, og at kjøretøyet er stillestående under påfylling.

9.6.  Nær beholderen skal det være etiketter, for eksempel på innsiden av påfyllingsluken, som viser følgende 
informasjon:

 H2-gass

 «xx» MPa

 der «xx» = beholderens eller beholdernes nominelle driftstrykk.

10.  GASSTETT HUS

10.1.  Det gasstette huset skal ha utlufting til atmosfæren.

10.2.  Ventilasjonsåpningen på det gasstette huset skal være på det høyeste punktet i huset når det er montert i 
kjøretøyet, i den grad det er praktisk mulig. Den skal ikke ha utløp til en hjulbue, og den skal heller ikke være 
rettet mot en varmekilde som for eksempel eksosrøret. Den skal dessuten ha utløp slik at hydrogen ikke kan 
komme inn i kjøretøyet.

10.3.  De elektriske forbindelsene og komponentene i det gasstette huset skal være konstruert slik at det ikke dannes 
gnister.

10.4.  Under prøving skal ventilasjonsledningen være hermetisk lukket, og det gasstette huset skal oppfylle 
tetthetskravene i nr. 1.2 ved et trykk på 0,01 MPa og uten varige deformasjoner.

10.5.  Alle tilkoplede systemer skal være festet med klemmer eller på annen måte være fastgjort til det gasstette huset 
eller muffen og til gjennomføringen for å sikre at det er laget en skjøt som oppfyller tetthetskravene i nr. 10.4.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 4/288 19.1.2017

11.  ELEKTRISK INSTALLASJON

11.1.  De elektriske komponentene i hydrogensystemet skal være beskyttet mot overbelastning.

11.2.  Strømforsyningskoplingene skal være tette mot inntrengning av hydrogen der det forekommer 
hydrogenkomponenter, eller der det kan forekomme hydrogenlekkasjer.

12.  SIKKERHETSINSTRUMENTERTE SYSTEMER

12.1.  Sikkerhetsinstrumenterte systemer skal være feilsikrede eller overflødige.

12.2.  Dersom sikkerhetsinstrumenterte systemer er feilsikrede eller selvovervåkende elektroniske systemer, skal de 
særlige kravene i vedlegg VI få anvendelse.

13.  KRAV TIL INSPEKSJON AV HYDROGENSYSTEMET

13.1.  Hvert hydrogensystem skal inspiseres minst hver 48. måned etter at det er tatt i bruk, og når det eventuelt 
monteres på nytt.

13.2.  Inspeksjonen skal foretas av en teknisk instans i samsvar med produsentens spesifikasjoner angitt i del 3 i 
vedlegg I.
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DEL 2

Krav til hydrogenbeholdere konstruert for å bruke komprimert (gassformig) hydrogen

1.  INNLEDNING

 I denne delen fastsettes krav til og prøvingsmetoder for hydrogenbeholdere konstruert for å bruke 
komprimert (gassformig) hydrogen.

1.1.  Beholdertyper

 Beholdere skal klassifiseres i typer i henhold til konstruksjonstype som nevnt i nr. 1 i vedlegg IV til 
forordning (EF) nr. 79/2009.

2.  GENERELLE KRAV

2.1.  Produsenten kan fritt bestemme beholderens form, forutsatt at den oppfyller alle relevante krav fastsatt i 
nr. 3.

2.2.  Beholderenhet

2.2.1.  En beholderenhet skal typegodkjennes som én beholder dersom både beholderenheten og de beholderne 
som inngår i denne, er godkjent i samsvar med bestemmelsene i nr. 3 og 4.

2.2.2.  Alternativt skal en beholderenhet typegodkjennes som én beholder dersom beholderenheten overholder 
bestemmelsene i nr. 3 og 4. De beholderne som inngår i enheten, behøver ikke overholde alle 
bestemmelsene i nr. 3 og 4, forutsatt at beholderenheten overholder alle bestemmelsene i nr. 3 og 4 hva 
angår de materialtypene og konstruksjonsmetodene som er brukt.

2.2.3.  Uten hensyn til kravene i nr. 2.2.1 og 2.2.2 skal en beholderenhet oppfylle kravene i nr. 4.2.4 (prøving i 
åpen ild), 4.2.10 (slagprøving) og 4.2.11 (tetthetsprøving).

2.2.4.  Det skal være tillatt med høyst fire beholdere per beholderenhet.

2.2.5.  Bøyelige drivstoffledninger skal ikke brukes som integrerte, sammenkoplede drivstoffledninger i en 
beholderenhet.

3.  TEKNISKE KRAV

3.1.  Generelle krav

 Beholdere skal oppfylle de tekniske kravene angitt i nr. 3.2-3.11.

3.2.  Brannvern

 Beholderen, trykkavlastningsinnretningen(e) og all ekstra isolasjon eller alt beskyttende materiale skal 
samlet beskytte beholderen mot brudd dersom den utsettes for brann. Utformingen av brannvernsystemet 
skal angis.

3.3.  Åpninger på gjenger

 Åpninger med koniske eller sylindriske gjenger kan brukes i alle typer beholdere. Gjengene skal være i 
samsvar med en anerkjent internasjonal eller nasjonal standard.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 4/290 19.1.2017

3.4.  Utvendig beskyttelse mot omgivelsene

 Belegg som påføres på beholdere, skal være slik at påføringen ikke påvirker beholderens mekaniske 
egenskaper negativt. Belegget skal lette etterfølgende kontroll i bruk, og produsenten skal gi veiledning 
om behandling av belegget under slik kontroll for å sikre at beholderen ikke har blitt skadet.

3.5.  Materialkrav

3.5.1.  Generelt

 Anvendte materialer skal være egnet for de bruksforholdene som angis i nr. 2.7. Uforenlige materialer skal 
ikke komme i kontakt med hverandre.

3.5.2.  Stål

3.5.2.1.  Stål til beholdere og fôringer skal være i samsvar med materialkravene i nr. 6.1-6.4 i ISO 9809-1 eller 
nr. 6.1-6.3 i ISO 9809-2, etter hva som er relevant.

3.5.2.2.  Rustfritt stål til beholdere og fôringer skal være i samsvar med nr. 4.1-4.4 i EN 1964-3.

3.5.2.3.  Sveiset rustfritt stål til fôringer av type 3-beholdere skal være i samsvar med nr. 4.1-4.3 i EN 13322-2, 
etter hva som er relevant

3.5.3.  Aluminiumslegering

3.5.3.1.  Aluminiumslegeringer til beholdere og fôringer skal være i samsvar med materialkravene i nr. 6.1 og 6.2 
i ISO 7866.

3.5.3.2. Sveisede aluminiumslegeringer til fôringer av type 3-beholdere skal være i samsvar med nr. 4.2 og 4.3 i 
EN 12862-2.

3.5.4.  Materialer i plastfôringer

 Materialet i plastfôringer kan være varmeherdende eller termoplastisk.

3.5.5.  Fibrer

 Produsenten av beholderen skal gjennom beholderkonstruksjonens tilsiktede levetid oppbevare de 
offentliggjorte spesifikasjonene for komposittmaterialer, herunder de viktigste prøvingsresultatene, dvs. 
strekkprøving, materialprodusentens anbefalinger for oppbevaring, bruksvilkår og holdbarhetstid.

 Produsenten av beholderen skal gjennom beholderpartiets tilsiktede levetid oppbevare fiberprodusentens 
attestering av at hvert parti er i samsvar med produsentens produktspesifikasjoner.

3.5.6.  Harpiks

 Polymermaterialet for impregnering av fibrene kan være varmeherdende eller termoplastisk harpiks.

3.6.  Sprengningstrykkverdier

 De minste sprengningstrykkverdiene, dvs. beholderens minste faktiske sprengningstrykk dividert med 
dens nominelle driftstrykk, skal ikke være mindre enn verdiene i tabell IV.3.6.



19.1.2017 Nr. 4/291EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

 Tabell IV.3.6

 Minste sprengningstrykkverdier

Konstruksjon
Beholdertype

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4

Helmetall 2,25
O

m
sl

ut
ni

ng

Glass 2,4 3,4 3,5

Aramid 2,25 2,9 3,0

Karbon 2,25 2,25 2,25

Blanding (1)

Forklarende merknad:
(1) For beholderkonstruksjoner med blandet forsterkning, dvs. to eller flere forskjellige typer strukturfibrer, skal de 

forskjellige fibrenes belastningsandel tas i betraktning ut fra fibrenes forskjellige elastisitetsmoduler. De beregnede 
spenningsverdiene for de enkelte strukturfibertypene skal være i samsvar med de angitte verdiene. Kontroll av 
spenningsverdiene kan også utføres ved hjelp av strekkspenningsmålere. Den minste sprengningstrykkverdien 
skal velges, slik at den beregnede spenningen i strukturfibrene ved laveste sprengningstrykkverdi ganget med det 
nominelle driftstrykket dividert med den beregnede spenningen i strukturfibrene ved nominelt driftstrykk, oppfyller 
kravene til spenningsverdiene for de anvendte fibrene.

3.7.  Krav til produksjon av beholdere

3.7.1.  Type 1-beholdere

 Endene på beholdere med aluminiumslegering skal ikke lukkes ved hjelp av forming. Endene på 
stålbeholdere som er lukket ved hjelp av forming, skal kontrolleres ved bruk av ikke-destruktiv prøving 
eller en tilsvarende metode. Metall skal ikke tilsettes ved lukking av enden. Før forming av endene skal 
hver beholder undersøkes med tanke på tykkelse og overflatefinish.

 Etter forming av endene skal beholderne varmebehandles til den hardhetsgraden som er angitt for 
konstruksjonen. Lokal varmebehandling er ikke tillatt.

 Dersom beholderen er utstyrt med en ring øverst eller nederst, eller med fester for støtte, skal disse være 
laget i et materiale som er forenlig med beholdermaterialet, og være forsvarlig festet med en annen metode 
enn sveising, slaglodding eller myklodding.

3.7.2.  Type 2-, 3- og 4-beholdere

3.7.2.1.  Vikl ing med komposi t t f i lamenter

 Når komposittbeholdere framstilles av en fôring omsluttet med sammenhengende filamentviklinger, 
skal filamentviklingsprosessen være datastyrt eller mekanisk styrt. Under viklingen skal de viktigste 
parametrene overvåkes og holdes innenfor de angitte toleransene samt dokumenteres med en 
viklingsregistrering. De viktigste parametrene er:

a) fibertype, herunder tex-verdi og størrelse,

b) antall fibertråder per båndbredde,

c) harpikstype og blandingsforhold for harpikskomponenter,

d) impregneringsmåte, harpiksens eller fibrenes vekt eller volumfraksjon,

e) henvisning til viklingsprogram og viklingsvinkel,

f) antall spiralviklingsrotasjoner,

g) antall viklingssykluser (bare type 3- og 4-beholdere),

h) båndbredde,
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i)  viklingsspenning,

j)  viklingshastighet,

k) harpikstemperatur.

3.7.2.2.  Herding av varmeherdende harpiks

 Når filamentviklingen er avsluttet, skal varmeherdende harpikser herdes med en forhåndsbestemt og styrt 
tids- og temperaturprofil. Tids- og temperaturhistorikken skal dokumenteres under herdingen.

 Den lengste tiden og høyeste temperaturen for herding av beholdere med fôringer av aluminiumslegering 
skal ligge under den tiden og temperaturen som påvirker metallets egenskaper negativt.

 For type 4-beholdere skal herdingstemperaturen for varmeherdende harpikser ligge minst 10 °C under 
plastfôringens mykningstemperatur.

3.7.2.3.  Selvkrymping

 Dersom selvkrymping anvendes, skal den utføres før den hydrauliske prøvingen. Selvkrympingstrykket 
skal ligge innenfor grensene fastsatt av produsenten.

3.7.2.4.  Metal l fôr inger

 Sveising av rustfrie stålfôringer skal gjøres i samsvar med nr. 6.1, 6.2 og 6.4 i EN 13322-2. Sveising av 
fôringer av aluminiumslegering skal gjøres i samsvar med nr. 4.1.2 og 6.1 i EN 12862.

3.8.  Merking av beholdere

 Produsenten skal påføre hver enkelt beholder, og eventuelt den ytre overflaten på en gruppe 
permanent innkapslede beholdere, en tydelig og varig merking med en skriftstørrelse som er minst 
6 mm høy. Merkingen skal gjøres enten med etiketter innlagt i harpiksbelegg, selvklebende etiketter, 
lavtrykkspreging i den tykke enden av type 1- og 2-beholdere eller med en kombinasjon av metodene 
nevnt ovenfor. Selvklebende etiketter og påføringen av disse skal være i samsvar med ISO 7225 eller en 
tilsvarende standard. Det er tillatt å anvende flere etiketter, som da skal plasseres slik at de ikke skjules av 
monteringsfestene. I tillegg til EF-typegodkjenningsmerket for deler nevnt i del 3 i vedlegg II skal hver 
beholder som er typegodkjent i samsvar med denne forordning, være påført en merking med følgende lett 
leselige opplysninger:

a) produsentens navn,

b) et entydig serienummer for hver beholder,

c) merking som angitt i nr. 3.2 i vedlegg V,

d) nominelt driftstrykk (MPa) ved 15 °C,

e) produksjonsår og -måned, f.eks. 2009/01,

f) «MÅ IKKE BRUKES ETTER åååå/mm», der åååå/mm er år og måned for produksjon, pluss 
beholderens godkjente levetid. Imidlertid kan åååå/mm være basert på datoen da beholderen ble 
levert fra produsenten, forutsatt at den har vært oppbevart på et tørt sted uten innvendig trykk,

g) «antall påfyllingssykluser xxxxx», der xxxxx er antallet påfyllingssykluser i samsvar med nr. 2.7.6.
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3.9.  Krav til partiprøving

3.9.1.  Partiprøving

3.9.1.1.  Generel t

 Produsenten skal utføre partiprøving av ferdige beholdere som er representative for normal produksjon. 
Ferdige beholdere som skal prøves, skal være tilfeldig valgt fra hvert parti. Et parti skal ikke overstige 
200 ferdige beholdere pluss de ferdige beholderne som skal anvendes i destruktive prøvinger, eller ett 
arbeidsskifts kontinuerlige produksjon, idet største verdi velges.

 Hyppigheten av partiprøvingen kan reduseres i følgende tilfeller:

a) Dersom ingen av beholderne fra ti beholderpartier på rad lekker eller brister før 1,5 ganger det 
antall sykluser som kreves, kan prøvingen av syklisk trykkbelastning reduseres til én gang for hvert 
femte parti. Dersom en beholder ikke oppfyller kravet om 1,5 ganger antallet trykksykluser, kreves 
partiprøving for de neste fem partiene før den reduserte prøvingshyppigheten kan gjeninnføres.

b) Dersom ingen av beholderne fra ti beholderpartier på rad lekker eller brister før 2 ganger det antall 
sykluser som kreves, kan prøvingen av syklisk trykkbelastning reduseres til én gang for hvert 
tiende parti. Dersom en beholder ikke oppfyller kravet om 2 ganger antallet trykksykluser, kreves 
partiprøving for de neste ti partiene før den reduserte prøvingshyppigheten kan gjeninnføres.

c) Dersom det har gått mer enn tre måneder siden forrige prøving av syklisk trykkbelastning av et parti, 
skal en beholder fra det neste produksjonspartiet trykkprøves for at den reduserte prøvingshyppigheten 
skal kunne opprettholdes.

Følgende partiprøvinger kreves:

a) En ferdig beholder skal gjennomgå prøving av syklisk trykkbelastning ved omgivelsestemperatur 
med den hyppigheten som er angitt i nr. 3.9.1.2.

b) En ferdig beholder, en fôring eller et varmebehandlet prøveeksemplar som er representativt for 
ferdige beholdere eller fôringer, skal gjennomgå de andre prøvingene angitt i tabell IV.3.9.

c) En ferdig beholder skal gjennomgå sprengningsprøving. Dersom en ferdig beholder består prøvingen 
av syklisk trykkbelastning ved omgivelsestemperatur, kan den samme beholderen gjennomgå 
sprengningsprøving.

d) Dersom det anvendes et utvendig beskyttelsesbelegg mot omgivelsene, for eksempel organisk belegg/
maling, skal en ferdig beholder eller et prøveeksemplar som er representativt for partiet, gjennomgå 
partiprøvingen av belegg.

 Dersom flere beholdere enn det som er nødvendig, gjennomgår prøvingene, skal alle resultater 
dokumenteres.

 Alle beholdere som er representert ved en partiprøving og ikke oppfyller de angitte kravene, skal 
gjennomgå framgangsmåtene angitt i nr. 3.9.2.
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 Tabell IV.3.9

 Partiprøvinger

Prøving og henvisning
Gjelder for beholdertype

Angitt 
dimensjon-
erende verdi

Prøvings verdi

1 2 3 4

(1) Strekkprøving √ √ (5) √ (5) √ (5)

(2) Charpy-slagprøving √ √ (5) √ (5)

(3) Bøyeprøving √ (5)

(4) Makroskopisk undersøkelse √ (5)

4.1.2. Prøving ved mykningstemperatur √ (5)

4.1.6. Partiprøving av belegg √ √ √ √

4.2.1. Sprengningsprøving √ √ √ √

4.2.2. Prøving av syklisk trykkbelastning 
ved omgivelsestemperatur

√ √ √ √ (6)

4.2.11. Tetthetsprøving √ (7) √ (6)

4.2.13. Vridningsprøving for nav √ (6)

Forklarende merknader
(1) a) For beholdere eller fôringer av stål: Se nr. 10.2 i ISO 9809-1 eller eventuelt nr. 10.2 i ISO 9809-2.
 b) For beholdere eller fôringer av rustfritt stål: Se nr. 7.1.2.1 i EN 1964-3.
 c) For sveisede fôringer av rustfritt stål: Se nr. 8.4 i EN 13322-2.
 d) For beholdere eller fôringer av aluminiumslegering: Se nr. 10.2 i ISO 7866.
 e) For sveisede fôringer av aluminiumslegering: Se nr. 7.2.3 og 7.2.4 i EN 12862.
 f) For ikke-metallholdige fôringer: Se nr. 4.1.1. (2)
(2) a) For beholdere eller fôringer av stål: Se nr. 10.4 i ISO 9809-1 eller eventuelt nr. 10.4 i ISO 9809-2.
 b) For beholdere eller fôringer av rustfritt stål: Se nr. 7.1.2.4 i EN 1964-3.
 c) For sveisede fôringer av rustfritt stål: Se nr. 8.6 i EN 13322-2.(3)
(3) a) For sveisede fôringer av rustfritt stål: Se nr. 8.5 i EN 13322-2.
 b) For sveisede fôringer av aluminiumslegering: Se nr. 7.2.5, 7.2.6 og 7.2.7 i EN 12862.(4)
(4) For sveisede fôringer av rustfritt stål: Se nr. 8.7 i EN 13322-2.(5)
(5) Prøving av fôringsmateriale.(6)
(6) Følgende prøvingssekvens skal anvendes for type 4-beholdere: vridningsprøving for nav (nr. 4.2.13), fulgt av 

prøving av syklisk trykkbelastning ved omgivelsestemperatur (nr. 4.2.2), fulgt av tetthetsprøving (nr. 4.2.11).(7)
(7) Det skal gjennomføres tetthetsprøving av alle sveisede metallfôringer.

3.9.1.2.  Hyppigheten av prøving av sykl isk t rykkbelastning ved omgivelsestemperatur

 Ferdige beholdere skal gjennomgå prøving av syklisk trykkbelastning ved omgivelsestemperatur med en 
prøvingshyppighet som defineres på følgende måte:

a) En beholder fra hvert parti skal utsettes for syklisk trykkbelastning 3,0 ganger antallet 
påfyllingssykluser i samsvar med nr. 2.7.6.

b) Dersom ingen av beholderne i ti beholderpartier på rad som utsettes for syklisk trykkbelastning i 
henhold til bokstav a), lekker eller brister før 4,5 ganger antallet påfyllingssykluser i samsvar 
med nr. 2.7.6, kan prøvingen av syklisk trykkbelastning reduseres til én beholder fra hvert femte 
produksjonsparti, der beholderen velges fra det første av de fem partiene.

c) Dersom ingen av beholderne i ti beholderpartier på rad som utsettes for syklisk trykkbelastning i 
henhold til bokstav a), lekker eller brister før 6,0 ganger antallet påfyllingssykluser i samsvar 
med nr. 2.7.6, kan prøvingen av syklisk trykkbelastning reduseres til én beholder fra hvert tiende 
produksjonsparti, der beholderen velges fra det første av de ti partiene.

d) Dersom det har gått mer enn tre måneder siden det siste produksjonspartiet, skal en beholder fra 
det neste produksjonspartiet gjennomgå prøving av syklisk trykkbelastning for å opprettholde den 
reduserte hyppigheten av partiprøving nevnt i bokstav b) eller c).

e) Dersom noen av beholderne i bokstav b) eller c) som gjennomgår prøving av syklisk trykkbelastning 
med redusert hyppighet, ikke oppfyller kravet om 3,0 ganger antallet påfyllingssykluser i samsvar 
med nr. 2.7.6, skal hyppigheten av prøvingen av syklisk trykkbelastning av partier nevnt i bokstav a) 
gjeninnføres for minst ti produksjonspartier før den reduserte hyppigheten av prøving av syklisk 
trykkbelastning av partier nevnt i bokstav b) eller c) kan gjeninnføres.
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f) Dersom noen av beholderne nevnt i bokstav a), b) eller c) ikke oppfyller kravet om 3,0 ganger antallet 
påfyllingssykluser i samsvar med nr. 2.7.6, skal årsaken til feilen fastsettes og feilen rettes etter 
framgangsmåtene nevnt i nr. 3.9.2. Prøvingen av syklisk trykkbelastning skal deretter gjentas på 
ytterligere tre beholdere fra dette partiet. Dersom noen av de tre ytterligere beholderne ikke oppfyller 
kravet om 3,0 ganger antallet påfyllingssykluser i samsvar med nr. 2.7.6, skal partiet avvises. 
Produsenten skal dokumentere at beholdere som er produsert siden forrige vellykkede partiprøving, 
oppfyller alle kravene til partiprøving.

3.9.2.  Manglende oppfyllelse av prøvingskravene

 Dersom prøvingskravene ikke oppfylles, skal det gjennomføres ny prøving eller ny varmebehandling og 
ny prøving som følger:

a) Dersom det påvises en feil ved gjennomføringen av prøvingen eller målingen, skal det gjennomføres 
en ny prøving. Dersom resultatet av denne prøvingen er tilfredsstillende, skal det ses bort fra den 
første prøvingen.

b) Dersom prøvingen er gjennomført på tilfredsstillende måte, skal det fastslås hvorfor det oppstod feil 
ved prøvingen.

 Dersom det anses at feilen skyldes den utførte varmebehandlingen, kan produsenten la alle beholderne i 
det aktuelle partiet gjennomgå ytterligere en varmebehandling.

 Dersom feilen ikke skyldes den utførte varmebehandlingen, skal alle fastslått defekte beholdere avvises 
eller repareres i henhold til en godkjent metode. De beholderne som ikke avvises, skal deretter anses som 
et nytt parti.

 I begge tilfeller skal alle relevante prototype- eller partiprøvinger gjennomføres på nytt for å bevise at det 
nye partiet kan godkjennes. Selv om én eller flere prøvinger viser seg å være bare delvis utilfredsstillende, 
skal hele partiet avvises.

3.10.  Krav til produksjonskontroll og prøvinger

 Produksjonskontroll og prøvinger skal gjennomføres på alle beholdere under produksjon og etter 
ferdigstillelse på følgende måte:

a) Verifisering av at de viktigste målene og massene for den ferdige beholderen og eventuell fôring og 
omslutning er innenfor konstruksjonstoleransene.

b) Verifisering av at de viktigste framstillingsparametrene, nevnt i tillegget til opplysningsdokumentet 
i del 1 i vedlegg II, er overholdt, herunder kontroll av eventuell angitt overflatefinish, særlig med 
hensyn til dypt trukne overflater og bretter eller overlappinger på hals eller skuldre på smidde eller 
dreide endeavslutninger eller åpninger.

c) For metallbeholdere og metallfôringer skal det gjennomføres ikke-destruktiv prøving i samsvar 
med vedlegg B i ISO 9809, vedlegg C i EN 1964-3 eller vedlegg B i EN 13322-2, eller en annen 
dokumentert likeverdig metode som kan påvise største tillatte defektstørrelse, for å kontrollere at 
den største tillatte defektstørrelsen ikke overstiger størrelsen angitt i konstruksjonen som fastsatt 
nedenfor.

 Dessuten skal også sveisede fôringer av rustfritt stål undersøkes i samsvar med nr. 6.8.2 i EN 13322-2, og 
sveisede fôringer av aluminiumslegering skal undersøkes i samsvar med nr.6.2.1 (andre avsnitt) og 6.2.3 
i EN 12862.

 Konstruksjonen av type 1-, 2- og 3-beholdere skal fastslå den største tillatte defektstørrelsen i en hvilken 
som helst del av metallbeholderen eller metallfôringen som ikke vil vokse til en kritisk størrelse enten i 
løpet av den angitte perioden for ny prøving eller i løpet av levetiden dersom ny prøving ikke er angitt. En 
defekts kritiske størrelse er grenseverdien av størrelsen av en defekt i hele veggens tykkelse (av beholder 
eller fôring) som tillater at den oppbevarte gassen slipper ut uten at beholderen brister. Avvisningskriteriet 
ved ultralydundersøkelser eller tilsvarende metoder er at defekten skal være mindre enn de største tillatte 
defektstørrelsene. For type 2- og 3-beholdere skal det antas at det ikke oppstår noen skade på ikke-
metalliske materialer på grunn av tidsavhengige faktorer. Den tillatte defektstørrelsen for ikke-destruktiv 
prøving skal bestemmes ved en passende metode.
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 Beholdere skal oppfylle følgende krav:

a) hardhetsprøving for metallbeholdere og metallfôringer i samsvar med nr. 4.1.8,

b) hydraulisk prøving i samsvar med nr. 4.2.15,

c) tetthetsprøving for type 4-beholdere og type 3-beholdere med sveiset metallfôring i samsvar med 
nr. 4.2.11,

d) kontroll av merkingen i samsvar med nr. 3.8.

 Tabell IV.3.10 inneholder en oversikt over den produksjonskontrollen og de prøvingene som kreves for 
hver beholder.

 Tabell IV.3.10

 Produksjonskontroll og prøvinger

Produksjonskontroll og prøvinger samt henvisning
Gjelder for beholdertype

1 2 3 4

Viktigste konstruksjonsmål √ √ √ √

Tillegg til 
opplysningsdokumentet i 
del 1 i vedlegg II

Viktigste framstillingsparametrer √ √ √ √

Ikke-destruktiv prøving √ √ (1) √ (1)

4.1.8. Hardhetsprøving √ √ (1) √ (1)

4.2.11. Tetthetsprøving √ (2) √

4.2.15. Hydraulisk prøving √ √ √ √

3.8. Merking √ √ √ √

Forklarende merknader
(1) Prøving av metallfôring.
(2) Det skal gjennomføres tetthetsprøving av alle sveisede metallfôringer.

3.11. Endringer

 Endringer kan godkjennes i samsvar med det reduserte prøvingsprogrammet angitt i tabell IV.3.11. Alle 
store endringer som ikke omfattes av tabell IV.3.11, skal gjennomgå fullstendig godkjenningsprøving.
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4.  PRØVINGSMETODER

4.1.  Prøving av materialer

 Prøving av materialer skal utføres i samsvar med tabell IV.4.1 og prøvingsmetodene beskrevet i nr. 4.1.1-
4.1.8.

 Tabell IV.4.1

 Prøving av materialer

Prøving av materialer

Gjelder for materialer

Stål Alumini ums-
legering Plastfôring Fiber Harpiks Belegg

Strekkprøving (2) √ √ √

Charpy-slagprøving (3) √

Bøyeprøving (4) √ (1) √ (1)

Makroskopisk undersøkelse (5) √ (1)

Korrosjonsprøving (6) √

Sprekkprøving ved vedvarende 
belastning (7)

√

Prøving ved 
mykningstemperatur

√

Prøving ved 
glassovergangstemperatur

√

Prøving av skjærfasthet for 
harpiks

√

Prøving av belegg √

Prøving av forenlighet med 
hydrogen (8)

√ √ √ √ √

(1) Gjelder bare beholdere med sveisede fôringer.
(2) a)  For beholdere eller fôringer av stål: Se nr. 10.2 i ISO 9809-1 eller eventuelt nr. 10.2 i ISO 9809-2.
 b) For beholdere eller fôringer av rustfritt stål: Se nr. 7.1.2.1 i EN 1964-3.
 c) For sveisede fôringer av rustfritt stål: Se nr. 8.4 i EN 13322-2.
 d) For beholdere eller fôringer av aluminiumslegering: Se nr. 10.2 i ISO 7866.
 e) For sveisede fôringer av aluminiumslegering: Se nr. 7.2.3 og 7.2.4 i EN 12862.
 f) For ikke-metallholdige fôringer: Se nr. 4.1.1 i del 2 i vedlegg IV.
(3) a)  For beholdere eller fôringer av stål: Se nr. 10.4 i ISO 9809-1 eller eventuelt nr. 10.4 i ISO 9809-2.
 b) For beholdere eller fôringer av rustfritt stål: Se nr. 7.1.2.4 i EN 1964-3.
 c) For sveisede fôringer av rustfritt stål: Se nr. 8.6 i EN 13322-2.
(4) a)  For sveisede fôringer av rustfritt stål: Se nr. 8.5 i EN 13322-2.
 b) For sveisede fôringer av aluminiumslegering: Se nr. 7.2.5, 7.2.6 og 7.2.7 i EN 12862.
(5)  For sveisede fôringer av rustfritt stål: Se nr. 8.7 i EN 13322-2.
(6) a)  For beholdere eller fôringer av aluminiumslegering: Se vedlegg A i ISO 7866.
 b) For sveisede fôringer av aluminiumslegering: Se vedlegg A i EN 12862.
(7) a)  For beholdere eller fôringer av aluminiumslegering: Se vedlegg B i ISO 7866, med unntak av andre ledd i 

nr. B.2.
 b)  For sveisede fôringer av aluminiumslegering: Se vedlegg B i EN 12862, med unntak av nr. B.2.2.
(8) a)  Denne prøvingen kreves ikke for:

i)  stål som er i samsvar med bestemmelsene i nr. 6.3 og 7.2.2 i ISO 9809-1,
ii)  aluminiumslegeringer som er i samsvar med bestemmelsene i nr. 6.1 i ISO 7866.

 b)  For andre metallbeholdere eller metallfôringer skal materialets forenlighet med hydrogen, herunder sveisesøm, 
vises i samsvar med ISO 11114-1 og ISO 11114-4 eller eventuelt nr. 4.1.7.

 c) For ikke-metallholdige materialer skal forenlighet med hydrogen vises.

4.1.1.  Strekkprøving

4.1.1.1.  Prøvetaking

 Prøvingen gjelder bare type 4-beholdere.

 Prøvingen gjelder bare materialer i plastfôringer.

 Typegodkjenningsprøving — antall fôringer som skal prøves: 2
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4.1.1.2.  Framgangsmåte

 De mekaniske egenskapene til materialer i plastfôringer skal prøves ved - 40 °C i samsvar med ISO 527-2.

4.1.1.3.  Krav

 Prøvingsresultatene skal ligge innenfor det området som produsenten har angitt i tillegget til 
opplysningsdokumentet i del 1 i vedlegg II.

4.1.1.4.  Resul ta ter

 Strekkfastheten og bruddforlengelsen til materialer i plastfôringer skal framlegges i et prøvingssammen-
drag, som angitt i tilføyelsen til EF-typegodkjenningsdokumentet i del 2 i vedlegg II.

4.1.2.  Prøving ved mykningstemperatur

4.1.2.1.  Prøvetaking

 Prøvingen gjelder bare type 4-beholdere.

 Prøvingen gjelder bare polymermaterialer.

 Typegodkjenningsprøving — antall fôringer som skal prøves: 1

 Partiprøving — antall fôringer som skal prøves: 1

4.1.2.2.  Framgangsmåte

 Mykningstemperaturen for polymermaterialer fra ferdige fôringer skal bestemmes på grunnlag av A50-
metoden i ISO 306.

4.1.2.3.  Krav

 Mykningstemperaturen skal være ≥ 100 °C.

4.1.2.4.  Resul ta ter

 Mykningstemperaturen skal framlegges i et prøvingssammendrag, som angitt i tilføyelsen til EF-
typegodkjenningsdokumentet i del 2 i vedlegg II.

4.1.3.  Prøving ved glassovergangstemperatur

4.1.3.1.  Prøvetaking

 Prøvingen gjelder type 2-, 3- og 4-beholdere.

 Prøvingen gjelder bare komposittmaterialer av harpiks.

 Typegodkjenningsprøving — antall prøveeksemplarer som skal prøves: 3

4.1.3.2.  Framgangsmåte

 Glassovergangstemperaturen for harpiksmaterialer skal bestemmes i samsvar med ASTM D3418.

4.1.3.3.  Krav

 Prøvingsresultatene skal ligge innenfor det området som produsenten har angitt i tillegget til 
opplysningsdokumentet i del 1 i vedlegg II.
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4.1.3.4.  Resul ta ter

 De endelige resultatene fra prøvingen skal dokumenteres i en prøvingsrapport og framlegges i et 
prøvingssammendrag, som angitt i tilføyelsen til EF-typegodkjenningsdokumentet i del 2 i vedlegg II. 
Den glassovergangstemperaturen som skal framlegges, skal være den minste målte verdien. 

4.1.4.  Prøving av skjærfasthet for harpiks

4.1.4.1.  Prøvetaking

 Prøvingen gjelder type 2-, 3- og 4-beholdere.

 Prøvingen gjelder bare komposittmaterialer av harpiks.

 Typegodkjenningsprøving — antall prøveeksemplarer som skal prøves: 3

4.1.4.2.  Framgangsmåte

 Harpiksmaterialer skal prøves på et prøvestykke som er representativt for omslutningen i samsvar med 
ASTM D2344/D2344M.

4.1.4.3.  Krav

 Etter koking i vann i 24 timer skal komposittmaterialets skjærfasthet være minst 13,8 MPa.

4.1.4.4.  Resul ta ter

 Harpiksens minste skjærfasthet skal framlegges i et prøvingssammendrag, som angitt i tilføyelsen til EF-
typegodkjenningsdokumentet i del 2 i vedlegg II.

4.1.5.  Prøving av belegg

4.1.5.1.  Prøvetaking

 Prøvingen gjelder alle typer beholdere der det er anvendt et utvendig beskyttelsesbelegg mot omgivelsene, 
f.eks. organisk belegg/maling.

 Typegodkjenningsprøving — antall prøveeksemplarer som skal prøves: som angitt i de relevante 
standardene.

4.1.5.2.  Framgangsmåte og krav

 Belegg skal vurderes med følgende prøvingsmetoder:

a) Adhesjonsfasthet i samsvar med ISO 4624, ved anvendelse av prøvingsmetode A eller B, avhengig av 
hva som er relevant. Belegget skal ha en adhesjonsfasthet tilsvarende klasse 4.

b) Bøyelighet i samsvar med ASTM D522, ved anvendelse av prøvingsmetode B med en 12,7 mm 
hylse med den angitte tykkelsen ved - 20 °C. Prøveeksemplarene skal forberedes i samsvar med 
ASTM D522. Det skal ikke forekomme synlige sprekker.

c) Slagmotstand i samsvar med ASTM D2794. Belegget skal ved romtemperatur bestå en slagprøving 
forfra på 18 J.

d) Kjemisk motstandskraft i samsvar med ASTM D1308. Prøvingen skal utføres med metoden Open 
Spot Test og 100 timers eksponering for 30 % svovelsyreløsning (batterisyre med en densitet på 1,219) 
og 24 timers eksponering for en polyalkylenglykol, f.eks. bremsevæske. Det skal ikke forekomme 
tegn på at belegget løfter seg, danner blærer eller mykner. Adhesjonsfastheten skal oppfylle kravene 
for klasse 3 ved prøving i samsvar med ASTM D3359. Denne prøvingen er ikke nødvendig dersom 
det gjennomføres en prøving i samsvar med nr. 4.2.6.

e) Eksponering for lys og vann i samsvar med ASTM G154, med eksponering i 1 000 timer. Det skal 
ikke forekomme tegn på blæredannelse. Adhesjonsfastheten skal oppfylle kravene for klasse 3 ved 
prøving i samsvar med ISO 4624. Største tillatte glanstap er 20 %.
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f) Eksponering for salttåke i samsvar med ASTM B117, med eksponering i 500 timer. Det skal høyst 
være 3 mm underskjæring ved rissemerket. Det skal ikke forekomme tegn på blæredannelse. 
Adhesjonsfastheten skal oppfylle kravene for klasse 3 ved prøving i samsvar med ASTM D3359.

g) Motstandsevne mot avskalling ved rom ved anvendelse av ASTM D3170. Belegget skal oppnå en 
klassifisering tilsvarende 7A eller bedre, og det skal ikke forekomme noen eksponering av underlaget.

4.1.5.3.  Resul ta ter

 De endelige resultatene fra prøvingen skal framlegges i et prøvingssammendrag, som angitt i tilføyelsen 
til EF-typegodkjenningsdokumentet i del 2 i vedlegg II.

4.1.6.  Partiprøving av belegg

4.1.6.1.  Prøvetaking

 Prøvingen gjelder alle typer beholdere der det er anvendt et utvendig beskyttelsesbelegg mot omgivelsene, 
f.eks. organisk belegg/maling.

 Partiprøving — antall beholdere/prøveeksemplarer som skal prøves per parti: i samsvar med nr. 3.9.1.

4.1.6.2.  Framgangsmåte og krav

 Belegg skal vurderes med følgende prøvingsmetoder:

a) Måling av beleggets tykkelse i samsvar med ISO 2808. Tykkelsen skal oppfylle konstruksjonskravene.

b) Adhesjonsfasthet i samsvar med ISO 4624, ved anvendelse av prøvingsmetode A eller B, avhengig av 
hva som er relevant. Belegget skal ha en adhesjonsfasthet tilsvarende klasse 4.

4.1.6.3.  Resul ta ter

 De endelige resultatene fra prøvingen skal framlegges i et prøvingssammendrag, som angitt i tilføyelsen 
til EF-typegodkjenningsdokumentet i del 2 i vedlegg II.

 Produsenten skal oppbevare verdiene for beleggets tykkelse og adhesjonsfasthet gjennom hele levetiden 
til beholderen.

4.1.7.  Prøving av forenlighet med hydrogen

4.1.7.1.  Prøvetaking

 Prøvingen gjelder type 2-, 3- og 4-beholdere i samsvar med nr. 2.1.2 i tilføyelsen til EF-
typegodkjenningsdokumentet i del 2 i vedlegg II.

 Typegodkjenningsprøving — antall beholdere eller fôringer som skal prøves: 3

4.1.7.2.  Framgangsmåte

 Ved utførelse av denne prøvingen skal det tas særlig hensyn til sikkerheten.

 Ved omgivelsestemperatur anvendes hydrogen til syklisk trykkbelastning i 3,0 ganger antallet 
påfyllingssykluser i samsvar med nr. 2.7.6, enten:

a) av beholderen mellom ≤ 2,0 MPa og ≥ 1,25 ganger det nominelle driftstrykket, eller

b) av fôringen mellom de trykknivåene som skal gi en tilsvarende belastning av fôringsveggen som den 
som ville forekommet ved ≤ 2,0 MPa og ≥ 1,25 ganger beholderens nominelle driftstrykk.
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4.1.7.3.  Krav

 Beholderne eller fôringene skal ikke svikte før de når 3,0 ganger antallet påfyllingssykluser i samsvar med 
nr. 2.7.6.

4.1.7.4.  Resul ta ter

 De endelige resultatene fra prøvingen skal dokumenteres i en prøvingsrapport og framlegges i et 
prøvingssammendrag, som angitt i tilføyelsen til EF-typegodkjenningsdokumentet i del 2 i vedlegg II.

 Produsenten skal oppbevare resultatene gjennom hele levetiden til beholderen.

4.1.8.  Hardhetsprøving

4.1.8.1.  Prøvetaking

 Prøvingen gjelder alle beholdere samt fôringer til type 1-, 2- og 3-beholdere.

 Prøvingen gjelder bare metallholdige materialer.

 Produksjonsprøving — antall beholdere eller fôringer som skal prøves: alle

 Prøvingen skal gjennomføres etter den siste varmebehandlingen.

4.1.8.2.  Framgangsmåte

 Hardhetsprøving skal gjennomføres på den parallelle veggen i midten og i den ene hvelvede enden på hver 
beholder eller fôring i samsvar med ISO 6506-1.

4.1.8.3.  Krav

 Hardhetsverdien skal ligge innenfor det området som er angitt for konstruksjonen.

4.1.8.4.  Resul ta ter

 Hardhetsverdien skal framlegges i et prøvingssammendrag, som angitt i tilføyelsen til EF-
typegodkjenningsdokumentet i del 2 i vedlegg II.

 Produsenten skal oppbevare resultatene gjennom hele levetiden til beholderen.

4.2.  Prøving av beholder

4.2.1.  Sprengningsprøving

4.2.1.1.  Prøvetaking

 Prøvingen gjelder alle typer beholdere.

 Typegodkjenningsprøving — antall ferdige beholdere som skal prøves: 3

 Typegodkjenningsprøving — antall fôringer som skal prøves: 1 (ytterligere prøving bare for type 
2-beholdere)

 Partiprøving — antall ferdige beholdere som skal prøves per parti: i samsvar med nr. 3.9.1.

4.2.1.2.  Framgangsmåte

 Beholderen skal gjennomgå hydraulisk sprengningsprøving ved omgivelsestemperatur på følgende måte:

 Trykksettingsverdien skal være ≤ 1,4 MPa/s for trykk på over 80 % av det nominelle driftstrykket ganget 
med sprengningstrykkverdien angitt i nr. 3.6. Dersom trykket overstiger 0,35 MPa/s ved trykk på over 
80 % av det nominelle driftstrykket ganget med sprengningstrykkverdien, skal beholderen enten plasseres 
i serier mellom trykkilden og trykkmåleren, eller så skal tiden med et trykk som overstiger det nominelle 
driftstrykket ganget med sprengningstrykkverdien, være lenger enn 5 sekunder.
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4.2.1.3.  Krav

 Beholderens sprengningstrykk skal være høyere enn det nominelle driftstrykket ganget med 
sprengningstrykkverdien angitt i nr. 3.6.

 For type 2-beholdere skal fôringens sprengningstrykk være høyere enn 1,25 ganger det nominelle 
driftstrykket.

4.2.1.4.  Resul ta ter

 Sprengningstrykket skal framlegges i et prøvingssammendrag, som angitt i tilføyelsen til EF-
typegodkjenningsdokumentet i del 2 i vedlegg II.

 Produsenten skal oppbevare sprengningstrykkverdien gjennom hele levetiden til beholderen.

4.2.2.  Prøving av syklisk trykkbelastning ved omgivelsestemperatur

4.2.2.1.  Prøvetaking

 Prøvingen gjelder alle typer beholdere.

 Typegodkjenningsprøving — antall ferdige beholdere som skal prøves: 2

 Partiprøving — antall ferdige beholdere som skal prøves per parti: i samsvar med nr. 3.9.1.

4.2.2.2.  Framgangsmåte

 Syklisk trykkbelastning skal gjennomføres ved omgivelsestemperatur på følgende måte:

a) Fyll beholderen som skal prøves, med en ikke-etsende væske, for eksempel olje, inhibert vann eller 
glykol.

b) Beholderen skal gjennomgå syklisk trykkbelastning i 3,0 ganger antallet påfyllingssykluser i samsvar 
med nr. 2.7.6, fra ≤ 2,0 MPa til ≥ 1,25 ganger det nominelle driftstrykket med en hastighet som ikke 
overstiger 10 sykluser per minutt.

 For å få typegodkjenning skal beholderne gjennomføre syklusen inntil det oppstår en svikt, eller inntil 9 
ganger antallet påfyllingssykluser.

 Ved partiprøving skal kravene i nr. 3.9.1 følges.

4.2.2.3.  Krav

 For å få typegodkjenning skal beholderne enten klare 9,0 ganger antallet påfyllingssykluser uten svikt; i 
så fall er prøvingen av yteevne for lekkasje før brudd i nr. 4.2.3 ikke påkrevd, eller så må svikten oppstå i 
form av lekkasje, ikke brudd. Ved partiprøving skal beholderne ikke svikte før de når 3,0 ganger antallet 
påfyllingssykluser i samsvar med nr. 2.7.6.

4.2.2.4.  Resul ta ter

 Antall sykluser før svikt oppstår, i tillegg til en angivelse av stedet der svikten oppstår, og en beskrivelse 
av hvordan svikten oppstår, skal dokumenteres og framlegges i et prøvingssammendrag, som angitt i 
tilføyelsen til EF-typegodkjenningsdokumentet i del 2 i vedlegg II.

 Produsenten skal oppbevare resultatene gjennom hele levetiden til beholderen.

4.2.3.  Prøving av yteevne for lekkasje før brudd

4.2.3.1.  Prøvetaking

 Prøvingen gjelder alle typer beholdere. Denne prøvingen kreves ikke dersom det allerede er dokumentert 
at beholderkonstruksjonen tåler mer enn 9,0 ganger antallet påfyllingssykluser i samsvar med nr. 2.7.6, 
ved prøving i samsvar med nr. 4.2.2.

 Typegodkjenningsprøving — antall ferdige beholdere som skal prøves: 3
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4.2.3.2.  Framgangsmåte

 Beholderen skal prøves på følgende måte:

a) Fyll beholderen som skal prøves, med en ikke-etsende væske, for eksempel olje, inhibert vann eller 
glykol.

b) Beholderen skal gjennomgå syklisk trykkbelastning mellom ≤ 2,0 MPa og ≥ 1,5 ganger det nominelle 
driftstrykket med en hastighet på ≤ 10 sykluser per minutt til 3,0 ganger antallet påfyllingssykluser i 
samsvar med nr. 2.7.6.

4.2.3.3.  Krav

 Beholdere som prøves, skal enten svikte på grunn av lekkasje eller tåle mer enn 3,0 ganger antallet 
påfyllingssykluser i samsvar med nr. 2.7.6 uten å svikte.

4.2.3.4.  Resul ta ter

 Antall sykluser før svikt oppstår, i tillegg til en angivelse av stedet der svikten oppstår, og en beskrivelse 
av hvordan svikten oppstår, skal framlegges i et prøvingssammendrag, som angitt i tilføyelsen til EF-
typegodkjenningsdokumentet i del 2 i vedlegg II.

4.2.4.  Prøving i åpen ild

4.2.4.1.  Prøvetaking

 Prøvingen gjelder alle typer beholdere.

 Typegodkjenningsprøving — antall ferdige beholdere som skal prøves: minst 1

4.2.4.2.  Framgangsmåte

 Ved utførelse av denne prøvingen skal det tas særlig hensyn til sikkerheten.

 Beholderen skal trykksettes til nominelt driftstrykk med hydrogen eller en gass med raskere oppbygging 
av trykk ved oppvarming. Den trykksatte beholderen skal prøves på følgene måte:

a) Plasser beholderen i vannrett stilling omtrent 100 mm over en 1,65 m lang, ensartet brannkilde. 
Plasseringen av flammene skal dokumenteres i tilstrekkelig detalj til å sikre at varmetilførselen til 
beholderen er reproduserbar. Dersom brannkilden svikter eller brenner ujevnt under prøvingen, skal 
resultatet anses som ugyldig.

b) Dersom beholderen er ≤ 1,65 m, skal den plasseres midt over brannkilden.

c) Dersom beholderen er > 1,65 m og utstyrt med en trykkavlastningsinnretning bare i den ene enden, 
skal brannkilden begynne i motsatt ende.

d) Dersom beholderen er > 1,65 m og utstyrt med trykkavlastningsinnretninger på mer enn ett sted på 
langsiden, skal midten av brannkilden plasseres midt mellom de trykkavlastningsinnretningene som 
ligger lengst fra hverandre i vannrett avstand.

e) Dersom beholderen er > 1,65 m og i tillegg er beskyttet med varmeisolering, gjennomføres to 
brannprøvinger ved nominelt driftstrykk. Beholderen skal plasseres midt over brannkilden i den ene 
prøvingen, mens brannen i den andre prøvingen skal begynne i en av endene på beholderen.

f) Det skal anvendes metallavskjerming som forhindrer at flammene kommer i direkte kontakt med 
beholderens ventiler, rørdeler eller trykkavlastningsinnretninger. Metallavskjermingen skal ikke 
komme i direkte kontakt med trykkavlastningsinnretningene. Enhver feil som oppstår i en ventil eller 
rørdel som ikke tilhører beskyttelsessystemet beregnet på konstruksjonen, skal medføre at resultatet 
anses som ugyldig.

g) Overflatetemperaturen skal overvåkes av minst tre termoelementer, som skal være plassert langs 
beholderens bunn og høyst 0,75 m fra hverandre. Metallavskjermingen skal anvendes for å forhindre 
at flammene kommer i direkte kontakt med termoelementene. Alternativt kan termoelementene 
plasseres i metallblokker som er mindre enn 25 mm × 25 mm × 25 mm.
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h) Brannkilden skal straks etter antenning gi direkte flammepåvirkning av beholderens overflate over 
hele dens diameter.

i) Termoelementenes temperaturer og beholdertrykket skal registreres med intervaller på ≤ 10 sekunder 
under prøvingen. 

j) Innen 5 minutter etter antenning og under resten av prøvingen skal minst ett termoelement vise en 
temperatur på minst 590 °C.

4.2.4.3.  Krav

 Beholderen skal slippe ut trykk gjennom trykkavlastningsinnretningen(e) og skal ikke briste.

4.2.4.4.  Resul ta ter

 Resultatene skal framlegges i et prøvingssammendrag, som angitt i tilføyelsen til EF-
typegodkjenningsdokumentet i del 2 i vedlegg II, og skal omfatte minst følgende opplysninger for hver 
beholder:

a) Hvor lang tid det går fra antenning av brannen til utlufting gjennom trykkavlastningsinnretningen(e) 
begynner.

b) Det høyeste trykket og den lengste utluftingstiden inntil det oppnås et trykk på ≤ 1,0 MPa.

4.2.5.  Gjennomtrengingsprøving

4.2.5.1.  Prøvetaking

 Prøvingen gjelder alle typer beholdere.

 Typegodkjenningsprøving — antall ferdige beholdere som skal prøves: 1

4.2.5.2.  Framgangsmåte

 Den ferdige beholderen med beskyttelsesbelegg skal prøves i følgende rekkefølge:

a) Beholderen skal trykksettes med komprimert gass til et nominelt driftstrykk på ± 1,0 MPa.

b) Minst én av beholderens sidevegger skal gjennomtrenges fullstendig av et panserbrytende prosjektil 
eller en slaginnretning med en diameter på minst 7,62 mm. Prosjektilet eller slaginnretningen skal 
treffe sideveggen i en vinkel på omtrent 45°.

4.2.5.3.  Krav

 Beholderen skal ikke briste.

4.2.5.4.  Resul ta ter

 Inngangs- og utgangsåpningenes omtrentlige størrelse og plassering skal framlegges i et 
prøvingssammendrag, som angitt i tilføyelsen til EF-typegodkjenningsdokumentet i del 2 i vedlegg II.

4.2.6.  Prøving av eksponering for kjemikalier

4.2.6.1.  Prøvetaking

 Prøvingen gjelder type 2-, 3- og 4-beholdere.

 Typegodkjenningsprøving — antall ferdige beholdere som skal prøves: 1
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4.2.6.2.  Framgangsmåte

 Beholderen, eventuelt med beskyttelsesbelegg, skal prøves i følgende rekkefølge:

a) Beholderens øvre del skal deles inn i fem forskjellige områder og merkes for forkondisjonering med 
pendelslag og eksponering for væske. Hvert av de fem områdene skal nominelt være 100 mm i 
diameter. De fem områdene behøver ikke å ligge på linje, men de skal ikke overlappe hverandre.

b) Hvert av de fem områdenes omtrentlige midtpunkter skal forkondisjoneres med slag med en 
pendel. Pendelens slaglegeme av stål skal være pyramideformet, med likesidede triangelflater og en 
firkantet grunnflate, og spissene og kantene skal være avrundet med en radius på 3 mm. Pendelens 
slagsentrum skal sammenfalle med pyramidens tyngdepunkt. Sentrumet skal ligge 1 m fra pendelens 
omdreiningsakse, og pendelens samlede masse i forhold til dens slagsentrum skal være 15 kg. 
Pendelens energi skal i slagøyeblikket være minst 30 J, og så nær denne verdien som mulig. Under 
pendelslaget skal beholderen holdes i posisjon av tilkoplingsstussene eller av monteringsfestene 
beregnet på dette. Beholderen skal være uten trykk under forkondisjoneringen.

c) Hvert av de fem forkondisjonerte områdene skal eksponeres for en av fem løsninger. De fem 
løsningene er:

i) Svovelsyre — 19 volumprosent løsning i vann.

ii) Natriumhydroksid — 25 vektprosent løsning i vann.

iii) Metanol/bensin — konsentrasjon 5/95 prosent.

iv) Ammoniumnitrat — 28 vektprosent løsning i vann.

v) Vindusspylervæske (50 volumprosent løsning av metylalkohol og vann).

d) Under eksponeringen skal beholderen vendes med de væskeeksponerte områdene opp. Plasser et lag 
med glassull som er omtrent 0,5 mm tykt og 100 mm i diameter, på hvert av de fem forkondisjonerte 
eksponeringsområdene. Glassullen skal påføres tilstrekkelig med prøvingsvæske til at den forblir 
jevnt gjennomfuktet under hele prøvingen.

e) Beholderen skal gjennomgå syklisk trykkbelastning mellom ≤ 2,0 MPa og ≥ 1,25 ganger det 
nominelle driftstrykket i det antallet påfyllingssykluser som er beregnet i samsvar med nr. 2.7.6, med 
en høyeste trykksettingsverdi på 2,75 MPa/s.

f) Trykket settes til 1,25 ganger det nominelle driftstrykket og opprettholdes i minst 24 timer, inntil 
eksponeringen for prøvingsvæskene har pågått (syklisk trykkbelastning og konstant trykk) i minst 
48 timer.

g) Sprengningsprøving i samsvar med nr. 4.2.1.2.

4.2.6.3.  Krav

 Beholderen skal oppnå et sprengningstrykk på ≥ 1,8 ganger det nominelle driftstrykket.

4.2.6.4.  Resul ta ter

 Sprengningstrykket skal framlegges i et prøvingssammendrag, som angitt i tilføyelsen til EF-
typegodkjenningsdokumentet i del 2 i vedlegg II.

4.2.7.  Prøving av toleranse for svikt i komposittmateriale

4.2.7.1.  Prøvetaking

 Prøvingen gjelder type 2-, 3- og 4-beholdere.

 Typegodkjenningsprøving — antall ferdige beholdere som skal prøves: 1
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4.2.7.2.  Framgangsmåte

 Den ferdige beholderen med beskyttelsesbelegg skal prøves i følgende rekkefølge:

a) Rifter i lengderetningen skal skjæres inn i omslutningen. Riftene skal være større enn de grensene som 
produsenten har fastsatt for visuell inspeksjon, og minst følgende rifter skal skjæres inn i beholderens 
sidevegg i lengderetningen:

i) 25 mm lang og 1,25 mm dyp,

ii) 200 mm lang og 0,75 mm dyp.

b) Beholderen med riftene skal gjennomgå syklisk trykkbelastning mellom ≤ 2,0 MPa og ≥ 1,25 ganger 
det nominelle driftstrykket ved omgivelsestemperatur i 3,0 ganger antallet påfyllingssykluser i 
samsvar med nr. 2.7.6.

4.2.7.3.  Krav

 Beholderen skal ikke lekke eller briste før 0,6 ganger antallet påfyllingssykluser i samsvar med nr. 2.7.6, 
men kan begynne å lekke under de gjenstående prøvingssyklusene.

4.2.7.4. Resul ta ter

 Antall sykluser før svikt oppstår, i tillegg til en angivelse av stedet der svikten oppstår, og en beskrivelse 
av hvordan svikten oppstår, skal framlegges i et prøvingssammendrag, som angitt i tilføyelsen til EF-
typegodkjenningsdokumentet i del 2 i vedlegg II.

4.2.8.  Akselerert spenningsbruddprøving

4.2.8.1.  Prøvetaking

 Prøvingen gjelder type 2-, 3- og 4-beholdere.

 Typegodkjenningsprøving — antall ferdige beholdere som skal prøves: 1

4.2.8.2.  Framgangsmåte

 Beholderen, uten eventuelt beskyttelsesbelegg, skal prøves i følgende rekkefølge:

a) Trykket settes til 1,25 ganger det nominelle driftstrykket i 1 000 timer ved 85 °C.

b) Sprengningsprøving i samsvar med nr. 4.2.1.2.

4.2.8.3.  Krav

 Beholderen skal oppnå et sprengningstrykk på ≥ 0,85 ganger det nominelle driftstrykket ganget med 
sprengningstrykkverdien angitt i nr. 3.6.

4.2.8.4.  Resul ta ter

 Sprengningstrykket skal framlegges i et prøvingssammendrag, som angitt i tilføyelsen til EF-
typegodkjenningsdokumentet i del 2 i vedlegg II.

4.2.9.  Prøving av syklisk trykkbelastning ved ekstremtemperatur

4.2.9.1.  Prøvetaking

 Prøvingen gjelder type 2-, 3- og 4-beholdere.

 Typegodkjenningsprøving — antall ferdige beholdere som skal prøves: 1
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4.2.9.2.  Framgangsmåte

 Beholderne, med komposittomslutning uten beskyttelsesbelegg, skal gjennomgå hydrostatisk 
syklusprøving i følgende rekkefølge:

a) Kondisjoner beholderen i 48 timer ved en temperatur på ≥ 85 °C og en relativ fuktighet på ≥ 95 %.

b) Beholderen skal gjennomgå syklisk trykkbelastning mellom ≤ 2,0 MPa og ≥ 1,25 ganger det 
nominelle driftstrykket ved en temperatur på ≥ 85 °C og en relativ fuktighet på ≥ 95 % i 1,5 ganger 
antallet påfyllingssykluser, beregnet i samsvar med nr. 2.7.6.

c) Stabiliser beholderen ved omgivelsestemperatur.

d) Kondisjoner beholderen og prøvingsvæsken til en temperatur på ≤ –40 °C, målt på beholderens 
overflate og i væsken.

e) Beholderen skal gjennomgå syklisk trykkbelastning ved ≤ –40 °mellom ≤ 2,0 MPa og ≥ det nominelle 
driftstrykket i 1,5 ganger antallet påfyllingssykluser, beregnet i samsvar med nr. 2.7.6.

f) Tetthetsprøving(1) i samsvar med nr. 4.2.11.

g) Sprengningsprøving i samsvar med nr. 4.2.1.2.

4.2.9.3.  Krav

 Beholderne skal gjennomgå syklisk trykkbelastning uten å vise tegn på brudd, lekkasje eller rakning av 
fibrer.

 Dersom det kreves tetthetsprøving, skal kravene til tetthetsprøving oppfylles.

 Beholderne skal ikke briste ved et lavere trykk enn 85 % av det nominelle driftstrykket ganget med 
sprengningstrykkverdien angitt i nr. 3.6.

4.2.9.4.  Resul ta ter

 Sprengningstrykket skal framlegges i et prøvingssammendrag, som angitt i tilføyelsen til EF-
typegodkjenningsdokumentet i del 2 i vedlegg II.

4.2.10.  Slagprøving

4.2.10.1.  Prøvetaking

 Prøvingen gjelder type 3- og 4-beholdere.

 Typegodkjenningsprøving — antall ferdige beholdere som skal prøves: minst 1 (alle slagprøvinger kan 
gjennomføres på én beholder, eller én slagprøving kan gjennomføres på høyst tre beholdere).

4.2.10.2.  Framgangsmåte

4.2.10.2.1.  Fallprøvingene skal gjennomføres ved omgivelsestemperatur, uten innvendig trykk eller monterte ventiler. 
Det kan settes inn en plugg i åpninger med gjenger for å forhindre at gjenger og tetningsflater skades.

 Underlaget som beholderen faller ned på, skal være et jevnt og vannrett betongunderlag eller et tilsvarende 
stivt gulv.

 Beholderen skal prøves i følgende rekkefølge:

a) La beholderen falle én gang fra vannrett stilling med bunnen 1,8 m over bakken.

(1)	 Gjelder	type	4-beholdere	og	type	3-beholdere	med	sveiset	metallfôring.
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b) La beholderen falle først på den ene enden og deretter på den andre fra loddrett stilling med en 
potensiell energi på ≥ 488 J, men uten at den laveste enden under noen omstendighet befinner seg mer 
enn 1,8 m over bakken.

c) La beholderen falle én gang med en vinkel på 45°. La deretter ikke-symmetriske eller ikke-sylindriske 
beholdere rotere 90° rundt sin akse i lengderetningen, og la dem falle på nytt med en vinkel på 45° 
med tyngdepunktet 1,8 m over bakken. Dersom den laveste delen er nærmere bakken enn 0,6 m, skal 
imidlertid fallvinkelen endres slik at den laveste høyden blir 0,6 m og tyngdepunktet er 1,8 m over 
bakken.

d) Det skal ikke gjøres forsøk på å forhindre at beholderen spretter, men den kan forhindres fra å velte 
under den loddrette fallprøvingen.

e) Beholderen skal gjennomgå syklisk trykkbelastning mellom ≤ 2,0 MPa og ≥ 1,25 ganger det 
nominelle driftstrykket i 3,0 ganger antallet påfyllingssykluser, beregnet i samsvar med nr. 2.7.6.

4.2.10.2.2.  For beholdere med et særlig belegg som angir at beholderen har falt, skal i stedet verdiene for fallhøyde 
og potensiell energi, som beskrevet i nr. 4.2.10.2.1 bokstav a)-c), halveres (dvs. 0,9 m i stedet for 1,8 m, 
0,3 m i stedet for 0,6 m, 244 J i stedet for 488 J).

4.2.10.3.  Krav

 Beholderen skal ikke lekke eller briste før 0,6 ganger antallet påfyllingssykluser, beregnet i samsvar med 
nr. 2.7.6, men kan begynne å lekke under de gjenstående prøvingssyklusene.

 For beholdere med et særlig belegg som nevnt i nr. 4.2.10.2.2 gjelder dessuten at dette belegget som følge 
av fallet skal ha tydelig synlige deformasjoner som angitt av beholderprodusenten.

4.2.10.4.  Resul ta ter

 Antall sykluser før svikt oppstår, i tillegg til en angivelse av stedet der svikten oppstår, og en beskrivelse 
av hvordan svikten oppstår, skal framlegges i et prøvingssammendrag, som angitt i tilføyelsen til EF-
typegodkjenningsdokumentet i del 2 i vedlegg II.

4.2.11.  Tetthetsprøving

4.2.11.1.  Prøvetaking

 Prøvingen gjelder type 4-beholdere og type 3-beholdere med sveiset metallfôring.

 Typegodkjenningsprøving — antall ferdige beholdere som skal prøves: 1.

 Partiprøving — antall ferdige beholdere som skal prøves per parti: i samsvar med nr. 3.9.1.

 Produksjonsprøving — antall ferdige beholdere som skal prøves: alle.

4.2.11.2.  Framgangsmåte

 Beholderen skal tørkes grundig og trykksettes i minst 3 minutter ved nominelt driftstrykk med gass til 
tetthetsprøving.

 Ved partiprøving følges prøvingsmetoden angitt i forklarende merknad 6 til tabell IV.3.9.

4.2.11.3.  Krav

 Dersom det oppdages lekkasje gjennom sprekker, porer eller lignende defekter, skal beholderen avvises. 
Permeasjon gjennom veggen i samsvar med nr. 4.2.12 anses ikke som lekkasje.
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4.2.11.4.  Resul ta ter

 Prøvingsresultatene skal framlegges i et prøvingssammendrag, som angitt i tilføyelsen til EF-
typegodkjenningsdokumentet i del 2 i vedlegg II. Lekkasjehastigheten gjelder bare for prøvinger som 
utføres med 100 prosent hydrogen. Lekkasjehastigheten for andre gasser eller gassblandinger skal 
konverteres til en lekkasjehastighet som tilsvarer den som gjelder for 100 prosent hydrogen.

4.2.12.  Permeasjonsprøving

4.2.12.1.  Prøvetaking

 Prøvingen gjelder bare type 4-beholdere.

 Typegodkjenningsprøving — antall ferdige beholdere som skal prøves: 1.

4.2.12.2.  Framgangsmåte

 Ved utførelse av denne prøvingen skal det tas særlig hensyn til sikkerheten.

 Beholderen skal prøves i følgende rekkefølge:

a) Beholderen skal trykksettes med gassformig hydrogen til nominelt driftstrykk.

b) Plasser beholderen i et lukket, tett kammer ved 15 °C ± 2 °C, og overvåk den med tanke på permeasjon 
i 500 timer eller til en stabil tilstand har vært opprettholdt i minst 48 timer.

4.2.12.3.  Krav

 Stabil permeasjonshastighet skal være under 6,0 Ncm3 hydrogen i timen per liter av beholderens 
innvendige volum.

4.2.12.4.  Resul ta ter

 Den stabile permeasjonshastigheten skal framlegges i et prøvingssammendrag, som angitt i tilføyelsen til 
EF-typegodkjenningsdokumentet i del 2 i vedlegg II.

4.2.13.  Vridningsprøving for nav

4.2.13.1.  Prøvetaking

 Prøvingen gjelder bare type 4-beholdere.

 Typegodkjenningsprøving — antall ferdige beholdere som skal prøves: 1.

 Partiprøving — antall ferdige beholdere som skal prøves per parti: i samsvar med nr. 3.9.1.

4.2.13.2.  Framgangsmåte

 Beholderen skal prøves i følgende rekkefølge:

a) Beholderens skal settes fast slik at den ikke roterer.

b) Hver av beholderens tilkoplingsstusser påføres et moment på 2 ganger det monteringsmomentet for 
ventilen eller trykkavlastningsinnretningen som produsenten har angitt, først i tiltrekkingsretningen 
for gjengetilkoplingen, deretter i motsatt retning, og til slutt igjen i tiltrekkingsretningen.

c) For typegodkjenning skal også følgende prøvinger utføres:

i) Tetthetsprøving i samsvar med nr. 4.2.11.

ii) Sprengningsprøving i samsvar med nr. 4.2.1.2 og 4.2.1.3.

 Ved partiprøving følges prøvingsmetoden angitt i forklarende merknad 6 til tabell IV.3.9.
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4.2.13.3.  Krav

 For typegodkjenning skal beholderen oppfylle kravene til tetthets- og sprengningsprøving.

 Ved partiprøving skal beholderen oppfylle kravene til tetthetsprøving.

4.2.13.4.  Resul ta ter

 Anvendt moment, lekkasje og sprengningstrykk skal framlegges i et prøvingssammendrag, som angitt 
i tilføyelsen til EF-typegodkjenningsdokumentet i del 2 i vedlegg II. Lekkasjehastigheten gjelder 
bare for prøvinger som utføres med 100 prosent hydrogen. Lekkasjehastigheten for andre gasser eller 
gassblandinger skal konverteres til en lekkasjehastighet som tilsvarer den som gjelder for 100 prosent 
hydrogen.

 Produsenten skal oppbevare resultatene gjennom hele levetiden til beholderen.

4.2.14.  Prøving av påfyllingssykluser for gassformig hydrogen

4.2.14.1.  Prøvetaking

 Prøvingen gjelder type 4-beholdere og type 3-beholdere med sveiset metallfôring.

 Typegodkjenningsprøving — antall ferdige beholdere som skal prøves: 1.

4.2.14.2.  Framgangsmåte

 Ved utførelse av denne prøvingen skal det tas særlig hensyn til sikkerheten.

 Beholderen skal prøves i følgende rekkefølge:

a) Anvend gassformig hydrogen til prøving av syklisk trykkbelastning av beholderen mellom ≤ 2,0 MPa 
og ≥ det nominelle driftstrykket i 1 000 sykluser. Påfyllingstiden skal ikke overstige 5 minutter. 
Temperaturene under utlufting skal ikke overstige verdiene angitt i nr. 2.7.5.

b) Tetthetsprøving i samsvar med nr. 4.2.11.

 Del beholderen, og kontroller om fôringen eller forbindelsen mellom fôringen og tilkoplingsstussen viser 
tegn på forringelse, som tretthetssprekker eller elektrostatisk utladning.

4.2.14.3.  Krav

 Beholderen skal oppfylle kravene til tetthetsprøving.

 Fôringen og forbindelsen mellom fôringen og tilkoplingsstussen skal ikke vise tegn på forringelse, som 
tretthetssprekker eller elektrostatisk utladning.

4.2.14.4.  Resul ta ter

 Den samlede lekkasjeverdien skal framlegges i et prøvingssammendrag, som angitt i tilføyelsen til EF-
typegodkjenningsdokumentet i del 2 i vedlegg II.

4.2.15.  Hydraulisk prøving

4.2.15.1.  Prøvetaking

 Prøvingen gjelder alle typer beholdere.

 Produksjonsprøving — antall ferdige beholdere som skal prøves: alle.

4.2.15.2.  Framgangsmåte og krav

a) Beholderen skal trykksettes til ≥ 1,5 ganger det nominelle driftstrykket. Trykket skal under ingen 
omstendigheter overstige selvkrympingstrykket.
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b) Trykket skal opprettholdes i minst 30 sekunder for å sikre fullstendig utvidelse. Dersom trykket 
ikke kan opprettholdes på grunn av feil på prøvingsapparatet, kan prøvingen gjentas ved et 0,7 MPa 
høyere trykk. Det tillates høyst to slike gjentatte prøvinger.

c) For type 1-, 2- eller 3-beholdere skal produsenten fastsette en passende grense for den permanente 
volumutvidelsen ved anvendt prøvingstrykk, men den permanente utvidelsen skal aldri overstige 5 % 
av den samlede volumutvidelsen målt ved prøvingstrykket. Permanent volumutvidelse defineres som 
gjenværende volumutvidelse etter at trykket er utløst.

d) For type 4-beholdere skal produsenten fastsette en passende grense for den elastiske utvidelsen 
ved anvendt prøvingstrykk, men den elastiske utvidelsen skal aldri for noen beholder overstige den 
gjennomsnittlige partiverdien med mer enn 10 %. Elastisk utvidelse defineres som samlet utvidelse 
minus permanent utvidelse (se bokstav c)).

e) Beholdere som ikke overholder den fastsatte grensen for utvidelse, skal avvises, men de kan fremdeles 
anvendes til partiprøving.

4.2.15.3.  Resul ta ter

 Resultatene skal framlegges i et prøvingssammendrag, som angitt i tilføyelsen til EF-
typegodkjenningsdokumentet i del 2 i vedlegg II.

 Produsenten skal oppbevare resultatene gjennom hele levetiden til beholderen.
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DEL 3

Krav til andre hydrogenkomponenter enn beholdere konstruert for å bruke komprimert  
(gassformig) hydrogen

1.  INNLEDNING

 I denne delen fastsettes krav til og prøvingsmetoder for andre hydrogenkomponenter enn beholdere 
konstruert for å bruke komprimert (gassformig) hydrogen.

2.  GENERELLE KRAV

2.1.  Andre hydrogenkomponenter enn beholdere skal være typegodkjent i samsvar med bestemmelsene 
fastsatt i denne del.

2.2.  Med mindre annet er fastsatt i denne forordning, skal delene av en tilkopling for et avtakbart 
oppbevaringssystem som er montert på det avtakbare oppbevaringssystemet og på kjøretøyet, behandles 
som separate komponenter.

2.3.  Elektriske deler av en komponent som kan komme i kontakt med brennbare blandinger av hydrogen og 
luft, skal:

2.3.1.  være isolert på en slik måte at det ikke ledes strøm gjennom de delene som inneholder hydrogen,

2.3.2.  være isolert fra:

a) komponentlegemet,

b) beholderen eller beholderenheten.

2.4.  Sveisede koplinger oppstrøms for den første trykkregulatoren skal gjennomgå hydraulisk trykkprøving 
ved tre ganger det nominelle driftstrykket uten å briste. Sveisede koplinger nedstrøms for den første 
trykkregulatoren skal gjennomgå hydraulisk trykkprøving ved tre ganger det høyeste tillatte driftstrykket 
uten å briste.

3.  TEKNISKE KRAV

3.1.  Generelle krav

3.1.1.  Med mindre annet er angitt i denne delen, skal alle prøvinger utføres ved omgivelsestemperatur.

3.1.2.  Det skal forhindres at det utvikler seg eksplosive gassblandinger under gjennomføringen av prøvingene 
beskrevet i denne delen.

3.1.3.  Prøvingstiden for tetthets- og trykkprøving skal være minst 3 minutter.

3.1.4.  Med mindre annet er angitt, skal det anvendte prøvingstrykket måles ved komponentens innløp under 
prøvingen.

3.1.5.  Dersom en komponent er utsatt for trykk på grunn av påfylling, skal det benyttes påfyllingssykluser. 
Dersom en komponent er utsatt for trykk på grunn av drift av kjøretøyet, f.eks. ved omstilling av 
kjøretøyets aktiveringskontakt, skal det benyttes driftssykluser.

3.1.6.  I tillegg til kravene angitt nedenfor, skal produsenten fylle ut alle dokumentene nevnt i nr. 4 og oversende 
dem til vedkommende myndighet når det søkes om typegodkjenning.

3.1.7.  Komponentene skal gjennomgå de gjeldende prøvingsmetodene som nevnt i tabellen i vedlegg V til 
forordning (EF) nr. 79/2009. Prøvingene skal utføres på komponenter som er representative for normal 
produksjon og utstyrt med produsentens identifikasjonsmerke.

3.1.8.  De prøvingene som er nevnt i nr. 4.2, skal utføres på de samme prøvene av komponenter i den rekkefølgen 
som er angitt i tabellen i vedlegg V til forordning (EF) nr. 79/2009, med mindre annet er angitt, for 
eksempel skal for rørdeler prøving av korrosjonsbestandighet (4.2.1.) etterfølges av en holdbarhetsprøving 
(4.2.2.), deretter av en syklisk prøving av hydraulisk trykk (4.2.3.), og til slutt av en prøving av ytre tetthet 
(4.2.5.). Dersom en komponent ikke inneholder metallholdige delkomponenter, skal prøvingen begynne 
med den første relevante prøvingen.
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3.2.  Særlige krav

3.2.1.  Godkjenning av en bøyelig drivstoffledning skal gis for alle lengder med en minste krumningsradius 
angitt av produsenten, og skal monteres med en særlig type rørdel.

3.2.2.  Eventuelle forsterkende mellomlag til en bøyelig drivstoffledning skal beskyttes mot korrosjon enten med 
et utvendig belegg eller ved å bruke et korrosjonsbestandig materiale til forsterkningen, f.eks. rustfritt stål. 
Dersom det brukes et belegg, skal det forhindres at det oppstår bobler mellom lagene.

3.2.3.  Bøyelige drivstoffledninger skal ha en elektrisk motstand på mindre enn 1 mega-ohm per meter.

3.2.4.  Beholderens profil skal være i samsvar med målene angitt i figur 3.2.1-3.2.3, avhengig av det nominelle 
driftstrykket, der H x er et nominelt driftstrykk på x MPa ved 15 °C:

 Figur 3.2.1.

 H35 Hydrogenbeholder
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 Figur 3.2.2.

  H35HF Hydrogenbeholder (høy strømning for bruk i nyttekjøretøyer)

 

 Figur 3.2.3.

 H70 Hydrogenbeholder

 

3.2.5.  Tilstrekkelig duktilitet i metallholdige rør skal påvises ved en bøyningsprøving i henhold til ISO 8491. 
Krumningsradius r skal være r ≤ 1,3 ganger den ytre diameteren D for røret. Bøyevinkelen skal være 180΅. 
Etter prøvingen skal det ikke være noen synlige sprekker. Alternativt skal rørmaterialet vise minst 30 % 
bruddforlengelse før kaldforming eller minst 14 % etter kaldforming.
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4.  PRØVINGSMETODER

4.1.  Prøving av materialer

4.1.1.  Prøving av forenlighet med hydrogen

4.1.1.1.  Prøvetaking

 Prøvingen gjelder for materialer som brukes i en særlig komponent der materialet er i kontakt med 
hydrogen, unntatt:

a) aluminiumslegeringer som er i samsvar med bestemmelsene i nr. 6.1 og 6.2 i ISO 7866,

b) stål som er i samsvar med bestemmelsene i nr. 6.3 og 7.2.2 i ISO 9809-1.

 Antall materialprøver som skal prøves: 3.

4.1.1.2.  Framgangsmåte og krav

a) For andre metallholdige materialer enn dem som er oppført over, skal forenlighet med 
hydrogen vises i samsvar med ISO 11114-1 og ISO 11114-4. Alternativt skal produsenter utføre 
materialkvalifikasjonsprøving i slike hydrogenmiljøer som kan forventes under drift. På grunnlag 
av resultatene bør konstruksjonen ta hensyn til reduksjonen i mekaniske egenskaper (duktilitet, 
tretthetsstyrke, bruddstyrke o.l.) som kan forekomme.

b) For ikke-metallholdige materialer skal forenlighet med hydrogen vises.

4.1.1.3.  Resul ta ter

 Resultatene av prøvingene skal framlegges i et prøvingssammendrag.

4.1.2.  Aldringsprøving

4.1.2.1.  Prøvetaking

 Alle ikke-metallholdige materialer som brukes i en særlig komponent, skal prøves.

 Antall materialprøver som skal prøves: 3.

4.1.2.2.  Framgangsmåte og krav

 Ved utførelse av denne prøvingen skal det tas særlig hensyn til sikkerheten.

 Prøvingen skal utføres i samsvar med ASTM D572. Prøven skal utsettes for oksygen ved den høyeste 
materialtemperaturen i samsvar med nr. 2.7.5.1 ved 2,0 MPa i 96 timer. Enten strekkfastheten og 
forlengelsen eller mikrohardheten skal oppfylle produsentens spesifikasjoner. Det tillates ingen synlige 
sprekker i prøveeksemplarene.

4.1.2.3.  Resul ta ter

 Resultatene av prøvingene skal framlegges i et prøvingssammendrag.

4.1.3.  Prøving av forenlighet med ozon

4.1.3.1.  Prøvetaking

 Prøvingen gjelder for elastomermaterialer der:

a) en tetningsflate utsettes direkte for luft, f.eks. en tetning på utsiden av en beholder,

b) disse brukes som belegg på en bøyelig drivstoffledning.

 Antall materialprøver som skal prøves: 3.



19.1.2017 Nr. 4/317EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

4.1.3.2.  Framgangsmåte og krav

 Prøvingen skal utføres i samsvar med ISO 1431-1.

 Prøveeksemplarene skal strekkes til en 20 prosent forlengelse og utsettes for luft med en temperatur på 
+40 °C med en ozonkonsentrasjon på 0,5 milliondeler i 120 timer.

 Det tillates ingen synlige sprekker i prøveeksemplarene.

4.1.3.3. Resul ta ter

 Resultatene av prøvingene skal framlegges i et prøvingssammendrag.

4.2.  Prøving av komponenter

4.2.1.  Prøving av korrosjonsbestandighet

4.2.1.1.  Prøvetaking

 Antall komponenter som skal prøves: 3.

4.2.1.2.  Framgangsmåte og krav

 Prøving a: Metallholdige komponenter skal utsettes for en 144 timers salttåkeprøving i samsvar med ISO 
9227, med alle tilkoplinger lukket, og skal oppfylle alle kravene i standarden.

 Prøving b: En komponent av kobberlegering skal også senkes i ammoniakk i 24 timer i samsvar med ISO 
6957, med alle tilkoplinger lukket, og skal oppfylle alle kravene i standarden.

4.2.1.3.  Resul ta ter

 Resultatene av prøvingene skal framlegges i et prøvingssammendrag.

4.2.2.  Holdbarhetsprøving

4.2.2.1.  Prøvetaking

 Antall komponenter som skal prøves: 3.

4.2.2.2.  Framgangsmåter  og krav

4.2.2.2.1.  Komponentene skal prøves på følgende måte:

a) Komponenten trykksettes med tørr luft, nitrogen, helium eller hydrogen til det nominelle driftstrykket 
og utsettes for 96 prosent av det samlede antall prøvingssykluser i samsvar med tabell 4.2.2 ved 
omgivelsestemperatur. Det skal gjennomføres en fullstendig prøvingssyklus over et tidsrom på minst 
10 ± 2 sekunder. Når ventilen er i lukket stilling, skal trykket nedstrøms avta til 0,5 ganger det 
nominelle driftstrykket til komponenten eller lavere. Komponenten skal oppfylle kravene til prøving 
av indre og ytre tetthet (henholdsvis nr. 4.2.4 og 4.2.5) ved denne temperaturen.

b) Komponenten skal deretter gjennomgå 2 prosent av det samlede antall prøvingssykluser ved laveste 
materialtemperatur i samsvar med nr. 2.7.5.1, etter tilstrekkelig kondisjoneringstid ved denne 
temperaturen til å sikre varmestabilitet. Komponenten skal oppfylle kravene til prøving av indre og 
ytre tetthet (henholdsvis nr. 4.2.4 og 4.2.5) ved denne temperaturen.
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c) Komponenten skal deretter gjennomgå 2 prosent av det samlede antall prøvingssykluser ved høyeste 
materialtemperatur i samsvar med nr. 2.7.5.1, etter tilstrekkelig kondisjoneringstid ved denne 
temperaturen til å sikre varmestabilitet, og ved 1,25 ganger det nominelle driftstrykket. Komponenten 
skal oppfylle kravene til prøving av indre og ytre tetthet (henholdsvis nr. 4.2.4 og 4.2.5) ved denne 
temperaturen.

 Tabell 4.2.2

 Prøvingssykluser for ventiler

Komponent Antall prøvingssykluser

Automatisk ventil 1,5 ganger antallet driftssykluser eller påfyllingssykluser i samsvar med 
nr. 2.7.6 eller 2.7.7, etter hva som passer for bruk av ventilen.

Manuell ventil 100

Tilbakeslagsventil 2,0 ganger antallet driftssykluser eller påfyllingssykluser i samsvar med 
nr. 2.7.6 eller 2.7.7, etter hva som passer for bruk av ventilen.

4.2.2.2.2.  Rørdeler

 Rørdeler skal utsettes for 25 tilkoplings-/frakoplingssykluser

4.2.2.2.3.  Bøyel ige drivstof f ledninger

 Lengden på den bøyelige delen av en bøyelig drivstoffledning med tilkoplede rørdeler, som skal brukes i 
følgende prøving, skal beregnes på følgende måte:

 L = 4,142R + 3,57D

 der:

L = lengden av den bøyelige delen av den bøyelige drivstoffledningen

R = minste krumningsradius angitt av produsenten

D = den bøyelige drivstoffledningens ytre diameter

 Den bøyelige drivstoffledningen skal bøyes på den måten som er beskrevet i figur 4.2.2, og festes til et 
prøvingsapparat i denne stillingen ved hjelp av de rørdelene som den skal godkjennes med. En ende av 
den bøyelige drivstoffledningen skal festes til en stempelmanifold, og den andre enden skal festes til 
en fast manifold som er koplet til en hydraulisk væsketilførsel. Den bøyelige drivstoffledningen skal 
trykksettes raskt ved hjelp av en hurtigåpnende magnetventil, slik at en syklus består av at trykket holdes 
ved 1,25 ganger det nominelle driftstrykket i 10 ± 1 sekunder (bortsett fra for bøyelige drivstoffledninger 
med en påkrevd materialtemperatur på 120 °C, som skal holde et trykk på 1,37 ganger det nominelle 
driftstrykket), og som deretter reduseres til mindre enn 0,1 ganger det nominelle driftstrykket i 5 ± 
0,5 sekunder. Det samlede antall prøvingssykluser skal tilsvare 2,0 ganger antallet påfyllingssykluser eller 
driftssykluser, etter hva som passer for bruk av den bøyelige drivstoffledningen i samsvar med nr. 2.7.6 
eller 2.7.7. Etter hva som er relevant, skal 50 prosent av prøvingssyklusene utføres ved den laveste og de 
resterende 50 prosent ved den høyeste materialtemperaturen i samsvar med nr. 2.7.5.1.

 Samtidig med de hydrauliske trykksyklusene gjennomføres en bøyningssyklus. Bøyningsgraden skal være 
6 ± 2 prosent av graden av den hydrauliske trykksyklusen. Dette sikrer at den bøyelige drivstoffledningen 
ved hver etterfølgende sykliske trykkimpuls står i en forskjellig stilling. Prøvingsanordningen er vist i 
figur 4.2.2. Avstanden A beregnes som:

 A = 1,75R + D

 Den bøyelige drivstoffledningen skal ikke vise noen synlige tegn på skade.
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 Figur 4.2.2

 Prøvingsapparat for bøyningsimpuls

 

4.2.2.2.4.  Trykkregulatorer

a) Trykkregulatorene skal være tilkoplet en kilde med gass til tetthetsprøving ved nominelt driftstrykk 
og gå gjennom 95 prosent av det antallet driftssykluser som er beregnet i samsvar med nr. 2.7.7. En 
syklus skal bestå av en strømningsfase inntil det er nådd et stabilt utgangstrykk, og deretter skal gass-
strømmen stenges med en nedstrøms hurtiglukkende ventil til det er nådd et stabilt blokkeringstrykk. 
Trykkregulatoren skal deretter oppfylle kravene til prøving av indre og ytre tetthet (henholdsvis 
nr. 4.2.4 og 4.2.5) ved denne omgivelsestemperaturen.

b) Innløpet til trykkregulatoren skal utsettes for syklisk trykkbelastning gjennom 1 prosent av antallet 
driftssykluser fra nominelt driftstrykk til 0,5 ganger det nominelle driftstrykket eller mindre. Deretter 
skal trykkregulatoren oppfylle kravene til prøving av indre og ytre tetthet (henholdsvis nr. 4.2.4 og 
4.2.5) ved denne omgivelsestemperaturen.

c) Den sykliske framgangsmåten i bokstav a) over skal gjentas ved høyeste materialtemperatur i 
samsvar med nr. 2.7.5.1, og ved 1,25 ganger det nominelle driftstrykket for 1 prosent av antallet 
driftssykluser. Deretter skal trykkregulatoren oppfylle kravene til prøving av indre og ytre tetthet 
(henholdsvis nr. 4.2.4 og 4.2.5) utført ved høyeste materialtemperatur.

d) Den sykliske framgangsmåten i bokstav b) over skal gjentas ved høyeste materialtemperatur, og 
ved 1,25 ganger det nominelle driftstrykket for 1 prosent av antallet driftssykluser. Deretter skal 
trykkregulatoren oppfylle kravene til prøving av indre og ytre tetthet (henholdsvis nr. 4.2.4 og 4.2.5) 
utført ved høyeste materialtemperatur.

e) Den sykliske framgangsmåten i bokstav a) over skal gjentas ved laveste materialtemperatur i samsvar 
med nr. 2.7.5.1, og ved det nominelle driftstrykket for 1 prosent av antallet driftssykluser. Deretter 
skal trykkregulatoren oppfylle kravene til prøving av indre og ytre tetthet (henholdsvis nr. 4.2.4 og 
4.2.5) utført ved laveste materialtemperatur.

f) Den sykliske framgangsmåten i bokstav b) over skal gjentas ved laveste materialtemperatur, og ved 
det nominelle driftstrykket for 1 prosent av antallet driftssykluser. Deretter skal trykkregulatoren 
oppfylle kravene til prøving av indre og ytre tetthet (henholdsvis nr. 4.2.4 og 4.2.5) utført ved laveste 
materialtemperatur.

4.2.2.2.5.  Trykkavlastningsinnretninger

a)  Krypprøve

 Trykkavlastningsinnretninger skal trykksettes hydrostatisk til 1,25 ganger det nominelle driftstrykket 
og holdes i 500 timer ved temperaturen (TL), som beregnes med følgende formel:

 TL = T (0,057) (0,34 log(T/Tf))
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 der:

 TL =  prøvingstemperatur, °C

 Tf =  aktiveringstemperatur for trykkavlastningsinnretningen, °C

 T =  82 °C

 Log: base 10.

 Trykkavlastningsinnretninger skal ikke vise tegn på deformasjon som skyldes kryping, og skal 
oppfylle kravene til prøving av indre tetthet (nr. 4.2.4) etter å ha gjennomgått ovennevnte prøving.

b)  Aktiveringstemperatur

 Etter krypprøvingen i bokstav a) over, skal trykkavlastningsinnretningene trykksettes med tørr luft, 
nitrogen, helium eller hydrogen til nominelt driftstrykk. Deretter skal trykkavlastningsinnretningene 
utsettes for en stigende temperatursyklus, som begynner med omgivelsestemperatur, med en 
stigning på høyst 10 °C i minuttet til den angitte aktiveringstemperaturen minus 10 °C er nådd, 
og deretter med en stigning på høyst 2 °C i minuttet til trykkavlastningsinnretningene aktiveres. 
Aktiveringstemperaturen skal ligge innenfor et område på ± 5 prosent av produsentens angitte 
aktiveringstemperatur. Etter aktivering skal trykkavlastningsinnretningene ikke vise noen tegn på 
fragmentering.

4.2.2.2.6.  Trykkavlastningsvent i ler

 Trykksett trykkavlastningsventilen i 25 sykluser. En prøvingssyklus består i å trykksette 
trykkavlastningsventilen til det aktiveringstrykket som får trykkavlastningsventilen til å åpne seg 
og slippe ut gass. Når trykkavlastningsventilen åpner seg, skal innløpstrykket reduseres slik at 
trykkavlastningsventilen går tilbake til utgangsstillingen. Syklustiden skal være 10 ± 2 s. For den siste 
syklusen skal aktiveringstrykket registreres og tilsvare det aktiveringstrykket som er angitt av produsenten 
innenfor ±10 prosent.

4.2.2.2.7.  Beholdere

 Beholdere skal gjennomgå en rekke tilkoplings-/frakoplingssykluser tilsvarende tre ganger antallet 
påfyllingssykluser beregnet i samsvar med nr. 2.7.6. For hver syklus skal beholderen trykksettes til 
1,25 ganger det nominelle driftstrykket.

4.2.2.2.8.  Følere for  hydrogensystemer

 Dersom en føler skal installeres i en hydrogenkomponent og utsettes for samme antall driftssykluser eller 
påfyllingssykluser, skal den utsettes for den samme holdbarhetsprøvingen som hydrogenkomponenten 
den er montert i.

4.2.2.2.9.  Beholder på avtakbart  oppbevaringssystem

 En tilkopling for et avtakbart oppbevaringssystem skal gjennomgå en rekke tilkoplings-/frakoplings-
sykluser tilsvarende tre ganger antallet påfyllingssykluser beregnet i samsvar med nr. 2.7.6. For hver 
syklus skal tilkoplingen for et avtakbart oppbevaringssystem trykksettes til 1,25 ganger det nominelle 
driftstrykket. Deretter skal tilkoplingen for et avtakbart oppbevaringssystem oppfylle kravene til prøving 
av ytre tetthet (nr. 4.2.5) når delene av tilkoplingen for et avtakbart oppbevaringssystem som er montert 
på kjøretøyet og på det avtakbare oppbevaringssystemet, er atskilt, og også når de er koplet sammen.

4.2.2.3.  Resul ta ter

 Resultatene av prøvingen skal framlegges i et prøvingssammendrag.

4.2.3.  Syklisk prøving av hydraulisk trykk

4.2.3.1.  Prøvetaking

 Antall komponenter som skal prøves: 3

4.2.3.2.  Framgangsmåte og krav
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4.2.3.2.1.  Trykkavlastningsinnretninger

 Trykkavlastningsinnretninger skal utsettes for 1,5 ganger det antallet påfyllingssykluser som er beregnet 
i samsvar med nr. 2.7, ved både laveste og høyeste materialtemperaturer i samsvar med nr. 2.7.5.1.

 Trykket skal periodisk endres fra 2 MPa til 1,25 ganger det nominelle driftstrykket ved en hastighet som 
ikke overstiger 6 sykluser per minutt, bortsett fra når det prøves ved den laveste materialtemperaturen, når 
det høyeste prøvingstrykket skal være det nominelle driftstrykket.

 Dersom det brukes smeltbart metall i en trykkavlastningsinnretning, skal det ikke vise noen synlige tegn 
på ekstrudering ut over den første setningen.

4.2.3.2.2.  Andre komponenter  enn trykkavlastningsinnretninger

 Før den sykliske prøvingen beskrevet nedenfor, skal komponentene utsettes for et hydraulisk prøvingstrykk 
på 1,5 ganger det nominelle driftstrykket eller det høyeste tillatte driftstrykket, etter hva som er relevant. 
Komponentene skal ikke vise noen tegn på varig deformasjon eller synlige lekkasjer.

 Komponentene skal utsettes for 3 ganger det antallet påfyllingssykluser eller driftssykluser som er 
beregnet i samsvar med nr. 2.7.6 eller 2.7.7.

 Trykket skal periodisk endres fra 2,0 MPa til 1,25 ganger det nominelle driftstrykket for komponenter 
oppstrøms for den første trykkregulatoren, eller fra 0,1 ganger høyeste tillatte driftstrykk til det høyeste 
tillatte driftstrykket for komponenter nedstrøms for den første trykkregulatoren, med en hastighet som 
ikke overstiger 6 sykluser per minutt.

 Deretter skal komponenten oppfylle kravene til prøving av indre og ytre tetthet (henholdsvis nr. 4.2.4 og 
4.2.5).

4.2.3.3.  Resul ta ter

 Resultatene av prøvingene skal framlegges i et prøvingssammendrag.

4.2.4.  Prøving av indre tetthet

4.2.4.1.  Prøvetaking

 Antall komponenter som skal prøves: 3

4.2.4.2.  Framgangsmåte

 Komponentene skal prøves med gass til tetthetsprøving og skal trykksettes ved innløpet til komponenten 
når den er i sin karakteristiske stengte stilling og med det tilsvarende utløpet åpent.

 Komponentene skal prøves under følgende vilkår:

a) Ved omgivelsestemperatur, ved 0,02 ganger det nominelle driftstrykket, og ved nominelt driftstrykk. 
Når det også kreves en prøving av ytre tetthet (nr. 4.2.5) ved denne temperaturen, kan den utføres før 
neste trinn av denne prøvingen.

b) Ved laveste materialtemperatur i samsvar med nr. 2.7.5.1, etter tilstrekkelig kondisjoneringstid ved 
denne temperaturen til å sikre varmestabilitet, ved 0,02 ganger det nominelle driftstrykket, og ved 
nominelt driftstrykk. Når det også kreves en prøving av ytre tetthet (nr. 4.2.5) ved denne temperaturen, 
kan den utføres før neste trinn av denne prøvingen.

c) Ved høyeste materialtemperatur i samsvar med nr. 2.7.5.1, etter tilstrekkelig kondisjoneringstid ved 
denne temperaturen til å sikre varmestabilitet, ved 0,02 ganger det nominelle driftstrykket og 1,25 
ganger det nominelle driftstrykket, bortsett fra for komponenter med en påkrevd materialtemperatur 
på 120 °C, der det høyeste prøvingstrykket skal være 1,37 ganger det nominelle driftstrykket.

 Komponenten skal observeres med hensyn til lekkasje når utløpet er åpent. Lekkasjen kan bestemmes med 
en strømningsmåler som er installert på komponentens inntaksside, eller med en annen prøvingsmetode 
som er dokumentert å være likeverdig.
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4.2.4.3.  Krav

 Når komponenten er satt under trykk, skal den være fri for bobler i tre minutter, eller ikke ha noen intern 
lekkasje med en hastighet på over 10 Ncm3 i timen.

4.2.4.4.  Resul ta ter

 Resultatene av prøvingen skal framlegges i et prøvingssammendrag.

4.2.5.  Prøving av ytre tetthet

4.2.5.1.  Prøvetaking

 Antall komponenter som skal prøves: 3

4.2.5.2.  Framgangsmåte

 Komponentene skal prøves med gass til tetthetsprøving under følgende vilkår:

a) Ved omgivelsestemperatur og ved 0,02 ganger det nominelle driftstrykket.

b) Ved omgivelsestemperatur og ved det nominelle driftstrykket.

c) Ved laveste påkrevde materialtemperatur i samsvar med nr. 2.7.5.1, etter tilstrekkelig kondisjoneringstid 
ved denne temperaturen til å sikre varmestabilitet, ved 0,02 ganger det nominelle driftstrykket, og ved 
nominelt driftstrykk.

d) Ved høyeste materialtemperatur i samsvar med nr. 2.7.5.1, etter tilstrekkelig kondisjoneringstid ved 
denne temperaturen til å sikre varmestabilitet, og ved 0,02 ganger det nominelle driftstrykket og 1,25 
ganger det nominelle driftstrykket, bortsett fra for komponenter med en påkrevd materialtemperatur 
på 120 °C, der det høyeste prøvingstrykket skal være 1,37 ganger det nominelle driftstrykket.

 For varmevekslere skal denne prøvingen bare utføres på hydrogenkretsen.

4.2.5.3.  Krav

 Komponenten skal gjennom hele prøvingen være uten lekkasje gjennom spindler eller pakninger eller andre 
sammenføyninger, og skal ikke vise tegn på porøsitet i godset, noe som vises gjennom et overflateaktivt 
stoff uten bobledannelse i 3 minutter eller ved måling av en kombinert tetthets- og permeasjonshastighet 
på under 10 Ncm3 i timen (for bøyelige drivstoffledninger bare 10 Ncm3 i timen per meter), eller den skal 
prøves med en prøvingsmetode som er dokumentert å være likeverdig. Den tillatte lekkasjehastigheten 
gjelder bare for prøvinger som utføres med 100 prosent hydrogen. Tillatt lekkasjehastighet for andre 
gasser eller gassblandinger skal konverteres til en lekkasjehastighet som tilsvarer den som gjelder for 100 
prosent hydrogen.

4.2.5.4.  Resul ta ter

 Resultatene av prøvingen skal framlegges i et prøvingssammendrag.

______
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VEDLEGG V

Krav til kjøretøyidentifikasjon

1.  INNLEDNING

1.1.  Hydrogendrevne kjøretøyer skal være utstyrt med identifikasjonsmerke som beskrevet i dette vedlegg.

2.  KRAV

2.1.  Hydrogendrevne kjøretøyer skal ha merking som angitt i nr. 3 og 4.

2.1.1.  For hydrogendrevne kjøretøyer i gruppe M1 og N1 skal det festes en etikett i kjøretøyets motorrom, og en i 
nærheten av påfyllingsinnretningen eller -beholderen.

2.1.2.  For hydrogendrevne kjøretøyer i gruppe M2 og M3 skal det festes etiketter foran og bak på kjøretøyet, i nærheten 
av påfyllingsinnretningen eller -beholderen, og på siden av hvert dørsett.

2.1.3.  For hydrogendrevne i gruppe M2 og M3 som brukes til offentlig transport, skal etikettene som er festet foran og 
bak på kjøretøyet, ha den størrelsen som er angitt i nr. 4.

2.1.4.  For hydrogendrevne kjøretøyer i gruppe N2 og N3 skal det festes en etikett i kjøretøyets motorrom og en i 
nærheten av påfyllingsinnretningen eller -beholderen.

2.2.  Etiketten skal enten være en værbestandig selvklebende etikett eller et værbestandig skilt.

3.  ETIKETTER FOR HYDROGENDREVNE KJØRETØYER

3.1.  Etiketter for hydrogendrevne kjøretøyer som bruker flytende hydrogen

 

 Fargene og målene på etiketten skal oppfylle følgende krav:

 Farger:

Bakgrunn: grønn
Ramme: hvit
Bokstaver: hvite
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 Enten rammene eller bokstavene eller bakgrunnen skal være lysreflekterende.

 Kolorimetriske og fotometriske egenskaper skal være i samsvar med kravene i nr. 11 i ISO 3864-1.

 Etikettens mål:

Bredde: 40 mm (sidelengde)
Høyde: 40 mm (sidelengde)
Rammebredde: 2 mm

 Skriftstørrelse:

Bokstavhøyde: 9 mm
Bokstavtykkelse: 2 mm

 Ordene skal være skrevet med store bokstaver og skal være sentrert i midten av etiketten.

3.2.  Etiketter for hydrogendrevne kjøretøyer som bruker komprimert (gassformig) hydrogen

 

 Fargene og målene på etiketten skal oppfylle følgende krav:

 Farger:

Bakgrunn: grønn
Ramme: hvit
Bokstaver: hvite

 Enten rammene eller bokstavene eller bakgrunnen skal være lysreflekterende.

 Kolorimetriske og fotometriske egenskaper skal være i samsvar med kravene i nr. 11 i ISO 3864-1.

 Mål:

Bredde: 40 mm (sidelengde)
Høyde: 40 mm (sidelengde)
Rammebredde: 2 mm
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 Skriftstørrelse:

Bokstavhøyde: 9 mm
Bokstavtykkelse: 2 mm

 Ordene skal være skrevet med store bokstaver og skal være sentrert i midten av etiketten.

4.  ETIKETTER FOR HYDROGENDREVNE KJØRETØYER I GRUPPE M2 OG M3 SOM BRUKES TIL 
OFFENTLIG TRANSPORT, SOM SKAL FESTES FORAN OG BAK PÅ KJØRETØYET

4.1.  Etiketter for hydrogendrevne kjøretøyer som bruker flytende hydrogen

 Fargene og målene på etiketten skal oppfylle følgende krav:

 Farger:

Bakgrunn: grønn
Ramme: hvit
Bokstaver: hvite

 Enten rammene eller bokstavene eller bakgrunnen skal være lysreflekterende.

 Kolorimetriske og fotometriske egenskaper skal være i samsvar med kravene i nr. 11 i ISO 3864-1.

 Etikettens mål:

Bredde: 125 mm (sidelengde)
Høyde: 125 mm (sidelengde)
Rammebredde: 5 mm

 Skriftstørrelse:

Bokstavhøyde: 25 mm
Bokstavtykkelse: 5 mm

 Ordene skal være skrevet med store bokstaver og skal være sentrert i midten av etiketten.
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4.2.  Etiketter for hydrogendrevne kjøretøyer som bruker komprimert (gassformig) hydrogen

 

 Fargene og målene på etiketten skal oppfylle følgende krav:

 Farger:

Bakgrunn: grønn
Ramme: hvit
Bokstaver: hvite

 Enten rammene eller bokstavene eller bakgrunnen skal være lysreflekterende.

 Kolorimetriske og fotometriske egenskaper skal være i samsvar med kravene i nr. 11 i ISO 3864-1.

 Mål:

Bredde: 125 mm (sidelengde)
Høyde: 125 mm (sidelengde)
Rammebredde: 5 mm

 Skriftstørrelse:

Bokstavhøyde: 25 mm
Bokstavtykkelse: 5 mm

 Ordene skal være skrevet med store bokstaver og skal være sentrert i midten av etiketten.

______
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VEDLEGG VI

Sikkerhetskrav til elektroniske kjøretøykontrollsystemer

1.  INNLEDNING

 I dette vedlegg fastsettes krav til og prøvingsmetoder for sikkerhetsaspektene ved komplekse elektroniske 
kjøretøykontrollsystemer.

2.  DOKUMENTASJONSKRAV

2.1.  Generelle krav

 Produsenten skal levere en dokumentasjonspakke som beskriver den grunnleggende utformingen av det 
sikkerhetsinstrumenterte systemet og hvordan dette er knyttet til andre kjøretøysystemer, eller hvordan det 
direkte styrer utgangsvariablene. Funksjonen(e) i det sikkerhetsinstrumenterte systemet og sikkerhetsmodellen, 
som fastsatt av produsenten, skal forklares i dokumentasjonen. Med henblikk på teknisk periodisk kontroll 
skal dokumentasjonen angi med hvilke midler systemets aktuelle driftsstatus kan kontrolleres.

 Dokumentasjonen skal leveres i to deler:

a) Den formelle dokumentasjonen for det sikkerhetsinstrumenterte systemet med henblikk på godkjenning, 
som inneholder opplysningene oppført i nr. 2.2-2.4. Dette skal fungere som grunnleggende referanse for 
godkjenningsprosessen beskrevet  i nr. 3.

b) Eventuelt tilleggsmateriale og analysedata som er relevante for godkjenning av det sikkerhetsinstrumenterte 
systemet.

2.2.  Beskrivelse av funksjonene i det sikkerhetsinstrumenterte systemet

 Det skal gis en beskrivelse som enkelt forklarer alle kontrollfunksjonene i det sikkerhetsinstrumenterte 
systemet og de metodene som brukes for å oppnå målene, herunder en beskrivelse av de ordningen(e) som 
brukes til å utøve kontrollen:

a) en liste over alle inngangs- og følervariabler samt deres driftsområde,

b) en liste over alle utgangsvariabler som styres av det sikkerhetsinstrumenterte systemet, og angivelse i 
hver enkelt tilfelle av om det dreier seg om direkte kontroll eller kontroll via et annet kjøretøysystem, 
Kontrollområdet for hver av disse variablene skal defineres,

c) når det er relevant for systemets ytelse, verdier som definerer grensene for funksjonell drift.

2.3.  Systemoversikt og diagrammer

2.3.1.  Komponentfortegnelse

 Det skal leveres en liste over alle enheter i det sikkerhetsinstrumenterte systemet med angivelse av andre 
kjøretøysystemer som behøves for å oppnå den aktuelle kontrollfunksjonen. Det skal dessuten leveres et 
diagram som viser en kombinasjon av disse enhetene, som inneholder en tydelig angivelse av både utstyrets 
fordeling og forbindelse med hverandre.

2.3.2.  Enhetenes funksjoner

 Funksjonen til hver enhet i det sikkerhetsinstrumenterte systemet skal skisseres, og signalene som knytter 
sammen enheten med andre enheter eller andre kjøretøysystemer, skal vises. Disse opplysningene kan leveres 
som et oppmerket blokkdiagram eller et annet diagram, eller med en beskrivelse med et slikt diagram som 
støtte.
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2.3.3.  Sammenkoplinger

 Et strømkretsskjema skal vise sammenkoplinger i det sikkerhetsinstrumenterte systemet for de elektriske 
overføringsleddene, med et rørledningsskjema for pneumatiske eller hydrauliske overføringsledd og et 
forenklet diagram med oversikt over overføringsleddene.

2.3.4.  Signalstrøm og prioriteringer

 Det skal være en tydelig sammenheng mellom disse overføringsleddene og signalene som overføres mellom 
enheter. Prioriteringer for signaler i multipleksdatabaner skal angis, dersom prioritet kan påvirke funksjon 
eller sikkerhet.

2.3.5.  Identifikasjon av enheter

 Hver enhet skal være klart og entydig identifiserbar for å sikre sammenhengen mellom maskinvare og 
dokumentasjon. Når flere funksjoner er kombinert i en enkelt enhet eller i en enkelt datamaskin, men av 
klarhetshensyn og for tydelighetens skyld er vist som flere blokker i blokkdiagrammet, skal det bare brukes 
ett enkelt identifikasjonsmerke for hver maskinmodul. Produsenten skal, ved bruk av denne identifikasjonen, 
bekrefte at det leverte utstyret er i samsvar med det tilsvarende dokumentet.

2.3.5.1.  Identifikasjonen angir maskinvare- og programvareversjonene, og når programvareversjonen endres på en 
måte som endrer enhetens funksjon, skal denne identifikasjonen også endres.

2.4.  Kjøretøyprodusentens sikkerhetsmodell

2.4.1.  Produsenten skal sikre at den strategien som velges for å oppnå målet for det sikkerhetsinstrumenterte 
systemet, ikke ved normaltilstand påvirker sikker drift av systemer som er underlagt kravene i denne 
forordning.

2.4.2.  Med hensyn til programvare som brukes i det sikkerhetsinstrumenterte systemet, skal dets arkitektur 
forklares skjematisk og de konstruksjonsmetodene og -verktøyene som er benyttet, skal angis. Produsenten 
skal på anmodning kunne dokumentere hvordan systemlogikken ble bestemt under konstruksjons- og 
utviklingsprosessen.

2.4.3.  Produsenten skal framlegge for den tekniske instansen en forklaring på de konstruksjonsmessige 
egenskapene som er innebygd i det sikkerhetsinstrumenterte systemet for å sikre sikker drift ved feil. Mulige 
konstruksjonsmessige egenskaper ved feil i det sikkerhetsinstrumenterte systemet kan være:

a) tilbakegang til drift med en delvis funksjon,

b) overgang til et sekundærsystem (reservesystem),

c) deaktivering av funksjon på høyt nivå.

2.4.3.1.  Dersom den valgte konstruksjonsmessige egenskapen aktiverer en delvis driftsfunksjon under visse 
feiltilstander, skal disse tilstandene angis, og de derav følgende effektivitetsbegrensningene fastslås.

2.4.3.2.  Dersom den valgte konstruksjonsmessige egenskapen aktiverer en sekundærinnretning (reserve) for å oppfylle 
målet for kjøretøykontrollsystemet, skal prinsippene for overgangsordningen, logikken og redundansnivået 
og eventuelle innebygde reserve-kontrollfunksjoner forklares, og de derav følgende begrensningene for 
reserveeffektiviteten fastslås.

2.4.3.3.  Dersom den valgte konstruksjonsmessige egenskapen fører til en deaktivering av et system / en funksjon 
på høyere nivå, skal alle utgangskontrollsignaler knyttet til denne funksjonen, sperres på en slik måte at 
overgangsforstyrrelsene begrenses.

2.4.3.4.  Systemer/funksjoner på et høyere nivå skal tillate at komplekse systemer automatisk endrer sine mål med en 
prioritering som avhenger av de registrerte omstendighetene.

2.4.4. Dokumentasjonen skal støttes av en analyse som generelt viser hvordan systemet vil opptre ved forekomst 
av noen av de angitte feilene som vil påvirke kontrollen over kjøretøyets ytelse eller sikkerhet. Dette kan 
være basert på en FMEA-analyse (failure mode and effect analysis), en FTA-analyse (fault tree analysis) 
eller eventuelle tilsvarende prosesser som er relevante med hensyn til systemsikkerhet. Den valgte analytiske 
framgangsmåten skal fastsettes og vedlikeholdes av kjøretøyprodusenten og skal leveres til den tekniske 
instansen.
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2.4.5.  Dokumentasjonen skal fastsette de parametrene som overvåkes, og det varslingssignalet som skal aktiveres 
for hver feiltilstand som er definert i nr. 2.4.3.

3.  PRØVINGSMETODER

3.1.  Den funksjonelle driften av det sikkerhetsinstrumenterte systemet, som angitt i de dokumentene som er nevnt 
i nr. 2, skal prøves som følger:

3.1.1.  Kontroll av det sikkerhetsinstrumenterte systemets funksjon

 For å fastslå normale driftsnivåer skal kjøretøysystemets ytelse kontrolleres under normaltilstand mot 
produsentens grunnleggende referansespesifikasjon.

3.1.2.  Kontroll av sikkerhetsmodellen i nr. 2.4

 Reaksjonen i det sikkerhetsinstrumenterte systemet skal, etter den tekniske instansens skjønn, kontrolleres 
når det påvirkes av en feil i en vilkårlig enhet ved at tilsvarende utgangssignaler påføres elektriske enheter 
eller mekaniske elementer for å simulere virkningene av interne feil i enheten.

3.1.3.  Resultatene av kontrollen skal samsvare med den dokumenterte oversikten av feilanalysen, i en slik grad at 
det generelt kan bekreftes at sikkerhetsmodellen og utførelsen er tilstrekkelig.

3.2.  Kravene til varslingssignaler angitt i nr. 2.4.3 kan generelt oppfylles med ett optisk signal per komplekst 
kjøretøysystem, med mindre annen lovgivning som gjelder det samme utstyret, uttrykkelig krever flere 
signaler.

4.  TILLEGGSKRAV

4.1.  I tilfelle feil skal føreren varsles av et varslingssignal eller ved at det vises en melding. Varslingen skal 
vare så lenge feiltilstanden foreligger, med mindre systemet deaktiveres av føreren, for eksempel ved å vri 
kjøretøyets aktiveringsbryter til «off», eller ved å slå av den aktuelle funksjonen dersom det finnes en særlig 
bryter til dette formålet.

______
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VEDLEGG VII

Standarder som det vises til i denne forordning

Henvisninger til standarder i denne forordning skal forstås som henvisninger til følgende versjoner av standardene:

ISO 188:2007 Rubber, vulcanised or thermoplastic — Accelerated ageing and heat resistance tests

ISO 306:2004 Plast – Termoplastmaterialer – Bestemmelse av Vicat-mykningstemperatur (VST)

ISO 527-2:1993/Cor 1:1994 Plast — Bestemmelse av strekkegenskaper — Del 2: Prøvingsbetingelser for støpe- 
og ekstruderingsplast

ISO 1431-1:2004/Amd 1:2009 Rubber, vulcanised or thermoplastic — Resistance to ozone cracking — Part 1: 
Static and dynamic strain testing

ISO 2768-1:1989 Generelle toleranser — Del 1: Toleranser for ikke-toleransesatte lineære mål og 
vinkelmål

ISO 2808:2007 Maling og lakk — Bestemmelse av filmtykkelse

ISO 3864-1:2002 Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Part 1: Design principles for 
safety signs in workplaces and public areas

ISO 4624:1978 Maling og lakk — Prøving av vedheftingsevne ved avtrekk

ISO 6506-1:2005 Metalliske materialer — Brinellhardhetsmåling — Del 1: Prøvingsmetode

ISO 6957:1988 Copper alloys — Ammonia test for stress corrosion resistance

ISO 7225:2005 Gassflasker — Advarselsmerking

ISO 7866:1999 Gas cylinders — Refillable seamless aluminium alloy gas cylinders — Design, 
construction and testing

ISO 8491:2004 Metalliske materialer — Rør (full skala) — Bøyeprøving

ISO 9227:2006 Korrosjonsprøvinger i kunstige atmosfærer — Salttåkeprøvinger

ISO 9809-1:1999 Gassflasker -  Etterfyllbare sømløse gassflasker av stål -  Tilvirkning, konstruksjon 
og prøving -  Del 1:  Stålflasker av herdet stål med strekkfasthet mindre enn  1100 
MPa

ISO 9809-2:2000 Gassflasker -  Etterfyllbare sømløse gassflasker av stål -  Tilvirkning, konstruksjon 
og prøving -  Del 2:  Stålflasker av herdet stål med strekkfasthet større enn eller lik 
1100 MPa

ISO 11114-1:1997 Transportable gassflasker — Samsvar mellom gassflaske- og ventilmateriale og 
gassinnhold — Del 1: Metalliske materialer

ISO 11114-4:2005 Transportable gassflasker — Samsvar mellom gassflaske- og ventilmateriale og 
gassinnhold — Del 4: Prøvingsmetoder for metalliske materialer som er bestandige 
mot hydrogensprøhet

ISO/TS 14687-2:2008 Hydrogen fuel — Product specification — Part 2: Proton exchange membrane 
(PEM) fuel cell applications for road vehicles

EN 1251-2:2000/AC:2006 Kryogeniske beholdere — Transportable vakuumisolerte beholdere med volum ikke 
over 1000 liter — Del 2:  Konstruksjon, produksjon, kontroll og prøving

EN 1252-1:1998/AC:1998 Kryogeniske beholdere — Materialer — Del 1:  Mekaniske egenskaper for 
temperaturer lavere enn  - 80 °C

EN 1797:2001 Kryogeniske beholdere — Kompatibilitet mellom gass og materialer

EN 1964-3:2000 Transportable gassflasker -  Spesifikasjon for konstruksjon og tilvirkning av 
påfyllbare transportable sømløse gassflasker av stål med vannkapasitet fra 0,5 liter 
til og med 150 liter -  Del 3: Gassflasker av sømløs rustfritt stål med Rm-verdi 
mindre enn 1100 MPa

EN 10204:2004 Metalliske materialer — Typer av inspeksjonsdokumenter

EN 12300:1998/A1:2006 Kryogeniske beholdere — Renhet for kryogenisk bruk

EN 12434:2000/AC:2001 Kryogeniske beholdere — Fleksible slanger for kryogenisk bruk
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EN 12862:2000 Transportable gassflasker — Spesifikasjoner for utforming og konstruksjon av 
påfyllbare transportable gassflasker av sveiste aluminiumslegeringer

EN 13322-2:2003/A1:2006 Transportable gassflasker — Etterfyllbare sveisede gassylindere av stål — 
Konstruksjon og tilvirkning — Del 2: Rustfritt stål

EN 13648-1:2008 Kryogeniske beholdere — Sikkerhetsutstyr for beskyttelse mot overtrykk — Del 1: 
Sikkerhetsventiler for kryogenisk bruk

EN 13648-2:2002 Kryogeniske beholdere — Sikkerhetsutstyr for beskyttelse mot overtrykk — Del 2: 
Sprengskiver for kryogenisk bruk

EN 13648-3:2002 Kryogeniske beholdere — Sikkerhetsutstyr for beskyttelse mot overtrykk — Del 3: 
Bestemmelse av nødvendig avblåsning — Kapasitet og dimensjoner

ASTM B117 - 07a Standard practice for operating salt spray (fog) apparatus

ASTM D522 - 93a(2008) Standard test methods for mandrel bend test of attached organic coatings

ASTM D572 - 04 Standard test method for rubber — Deterioration by heat and oxygen

ASTM D1308 - 02(2007) Standard test method for effect of household chemicals on clear and pigmented 
organic finishes

ASTM D2344 / D2344M - 
00(2006)

Standard test method for short-beam strength of polymer matrix composite 
materials and their laminates

ASTM D2794 - 93(2004) Standard test method for resistance of organic coatings to the effects of rapid 
deformation (impact)

ASTM D3170 - 03(2007) Standard test method for chipping resistance of coatings

ASTM D3359 - 08 Standard test methods for measuring adhesion by tape test

ASTM D3418 - 08 Test method for transition temperatures and enthalpies of fusion and crystallisation 
of polymers by differential scanning calorimetry

ASTM G154 - 06 Standard practice for operating fluorescent light apparatus for UV exposure of non-
metallic materials




