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 REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 406/2010  2013/EES/20/43 

frá 26. apríl 2010  

um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 79/2009 um 
gerðarviðurkenningu vetnisknúinna ökutækja (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  
nr. 79/2009 frá 14. janúar 2009 um gerðarviðurkenningu 
vetnisknúinna ökutækja og um breytingu á tilskipun 
2007/46/EB, (1) einkum 12. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Reglugerð (EB) nr. 79/2009 er sérreglugerð um gerðar-
viðurkenningaraðferð Bandalagsins sem kveðið er á um 
í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB frá 5. 
september 2007 um ramma um viðurkenningu á vél-
knúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra og á kerfum, 
íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í 
slík ökutæki (rammatilskipun)  (2). 

2) Í reglugerð (EB) nr. 79/2009 er mælt fyrir um 
grundvallarákvæði um kröfur fyrir gerðarviðurkenningu 
vélknúinna ökutækja að því er varðar vetnisknúning, 
fyrir gerðarviðurkenningu vetnisíhluta og vetniskerfa og 
fyrir ísetningu slíkra íhluta og kerfa. 

3) Frá gildistöku þessarar reglugerðar skulu framleiðendur 
geta sótt um EB-gerðarviðurkenningu fyrir fullbúið 
ökutæki vegna vetnisknúinna ökutækja að eigin frum-
kvæði. Hins vegar skulu sumar sértilskipanir sem fjalla 
um gerðarviðurkenningaraðferð Bandalagsins sam-
kvæmt tilskipun 2007/46/EB eða sumar kröfur þeirra 
ekki gilda um vetnisknúin ökutæki, þar sem tæknilegir 

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 122, 18.5.2010, bls. 1. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 81/2012 frá 30. apríl 
2012 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 50, 13.9.2012, bls. 16. 

(1) Stjtíð. ESB L 35, 4.2.2009, bls. 32. 
(2) Stjtíð. ESB L 263, 9.10.2007, bls. 1. 

eiginleikar vetnisknúinna ökutækja eru verulega frá-
brugðnir hefðbundnum ökutækjum sem þessar tilskip-
anir sem fjalla um gerðarviðurkenningu voru samdar 
fyrir. Meðan þess er beðið að þessum tilskipunum verði 
breytt svo þær taki til sértækra ákvæða og prófunar-
aðferða fyrir vetnisknúin ökutæki er nauðsynlegt að 
setja fram bráðabirgðaákvæði til að vetnisknúin ökutæki 
verði undanþegin þessum tilskipunum eða sumum 
kröfum þeirra. 

4) Nauðsynlegt er að samþykkja samræmdar reglur um 
inntak fyrir vetni, þ.m.t. inntak sem hannað er til að 
nota fljótandi vetni, til að tryggja að hægt sé að taka 
eldsneyti á vetnisknúin ökutæki í gervöllu Bandalaginu 
með öruggum og áreiðanlegum hætti. 

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit tækninefndarinnar um vélknúin 
ökutæki. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

1) „vetnisnemi“: nemi sem notaður er til að skynja vetni í 
lofti, 

2) „íhlutur í flokki 0“: háþrýstivetnisíhlutur, þ.m.t. elds-
neytisleiðslur og tengihlutir sem innihalda vetni undir 
tilgreindum vinnuþrýstingi sem er hærri en 3,0 MPa, 
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3) „íhlutur í flokki 1“: meðalþrýstivetnisíhlutur, þ.m.t. elds-
neytisleiðslur og tengihlutir sem innihalda vetni undir 
tilgreindum vinnuþrýstingi sem er hærri en 0,45 MPa og 
til og með 3,0 MPa, 

4) „íhlutur í flokki 2“: lágþrýstivetnisíhlutur, þ.m.t. elds-
neytisleiðslur og tengihlutir sem innihalda vetni undir 
tilgreindum vinnuþrýstingi sem er lægri en eða jafn og 
0,45 MPa, 

5) „heilvafinn“: samfelldur þráður vafinn utan um hylkið 
bæði eftir ummáli og langsum eftir geyminum, 

6) „bandvafinn“: samfelldur þráður vafinn að mestu eftir um-
máli yfir sívala hluta hylkisins þannig að þræðirnir bera 
ekki umtalsvert álag langsum eftir geyminum, 

7) „Nm3“ eða „Ncm3“: magn af þurru lofti sem fyllir rúm-
málið 1 m3 eða 1 cm3 við hitastigið 273,15 K (0 °C) og 
raunþrýstinginn 101,325 kPa (1 staðalloftþyngd), 

8) „endingartími“: sá tími í árum talinn sem nota má 
geymana af öryggi í samræmi við notkunarskilyrði, 

9) „gerð vetniskerfis“: flokkur vetniskerfa sem hvorki eru 
frábrugðin hvert öðru að því er varðar viðskiptaheiti eða 
vörumerki framleiðanda né vetnisíhluti sem í þeim er að 
finna, 

10) „gerð ökutækis að því er varðar vetnisknúning“: flokkur 
ökutækja sem ekki eru frábrugðin hvert öðru að því er 
varðar fasa vetnisins sem notað er eða helstu eiginleika 
vetniskerfa þeirra, 

11) „gerð vetnisíhlutar“: flokkur vetnisíhluta sem eru ekki frá-
brugðnir hver öðrum að því er varðar eftirfarandi grunn-
þætti: 

a) viðskiptaheiti eða -merki framleiðanda, 

b) flokkun, 

c) helsta hlutverk, 

12) „rafeindastjórnkerfi“: samsetning eininga sem hannaðar 
eru til að starfa saman við að framkalla tilgreinda stjórn-
unarvirkni ökutækisins með rafrænni gagnavinnslu, 

13) „flókin rafeindastjórnkerfi ökutækis“: rafeindastjórnkerfi 
sem fellur undir stigskipta stjórnun þar sem ein rafeinda-
stýrð virkni getur vikið fyrir æðra kerfi/virkni og orðið 
hluti af flókna kerfinu, 

14) „geymir“: kerfi sem notað er til að geyma vetni við lághita 
eða samanþjappað loftkennt vetni, að undanskildum öðr-
um vetnisíhlutum sem geta verið festir við eða innbyggðir 
í geyminn, 

15) „geymasamstæða“: tveir eða fleiri geymar með óað-
skiljanlegum samtengieldsneytisleiðslum, sem lokaðir eru 
inni í hlífðarhúsi eða hlífðargrind, 

16) „vinnuferli“: ein ræsing og stöðvun á vetnisum-
breytingarkerfi eða -kerfum, 

17) „áfyllingarlota“: þrýstingsaukning um meira en 25 prósent 
af vinnuþrýstingi geymisins vegna vetnis sem kemur utan 
að frá, 

18) „þrýstistillir“: búnaður til að stjórna skömmtunarþrýstingi 
loftkennds eldsneytis til vetnisumbreytingarkerfisins, 

19) „fyrsti þrýstistillir“: þrýstistillir sem er með geymis-
þrýsting sem inntaksþrýsting, 

20) „einstefnuloki“: loki sem hleypir vetni aðeins í eina átt, 

21) „þrýstingur“: mældur þrýstingur í MPa miðað við loft-
þrýsting, nema annað sé tekið fram, 

22) „tengi“: tengi sem notað er í lagna-, leiðslu- eða slöngu-
kerfi, 

23) „sveigjanleg eldsneytisleiðsla“: sveigjanleg leiðsla eða 
slanga sem vetni flæðir um, 

24) „varmaskiptir“: búnaður til að hita vetnið, 

25) „vetnissía“: sía sem notuð er til að skilja olíu, vatn og 
óhreinindi frá vetni, 

26) „sjálfvirkur loki“: loki sem er ekki handstýrður heldur 
stjórnað með gangsetningarbúnaði, að undanskildum ein-
stefnulokum eins og þeir eru skilgreindir í 20. lið, 

27) „þrýstiloki“: búnaður sem ekki er sjálflokandi og er notað-
ur til að sleppa vökva úr vetniskerfi sem er undir þrýstingi 
þegar hann er virkjaður við tilgreind skilyrði, 

28) „þrýstiöryggisloki“: sjálflokandi búnaður sem er virkjaður 
með þrýstingi og er notaður til að sleppa vökva úr vetnis-
kerfi sem er undir þrýstingi þegar hann er virkjaður við 
tilgreind skilyrði, 
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29) „áfyllingartenging“ eða „inntak“: búnaður sem notaður er 
til að fylla á geyminn á áfyllingarstöð, 

30) „laust geymslukerfi“: laust kerfi innan ökutækis sem hýsir 
og ver einn eða fleiri geyma eða geymasamstæðu, 

31) „tengi fyrir laust geymslukerfi“: vetnistengibúnaður á 
milli lausa geymslukerfisins og þess hluta vetniskerfisins 
sem varanlega er uppsett í ökutækinu, 

32) „sjálfspenning“: aðferð við að beita þrýstingi sem notuð er 
við framleiðslu á samsettum geymum með málmhylkjum, 
sem teygir hylkið nægjanlega langt út fyrir flotmörk til að 
valda varanlegri flotbjögun, sem veldur því að hylkið er 
undir þrýstiálagi og þræðir undir togspennu við innri 
þrýsting sem er núll, 

33) „hylki“: hluti geymis sem er notaður sem loftþétt innri 
skel sem styrkjandi þræðir eru undnir samfellt um til að ná 
nauðsynlegum styrk, 

34) „umhverfishiti“: hitasvið sem er 20 °C ± 10 °C, 

35) „einingar“: minnsta skipting kerfisíhluta að því er varðar 
VI. viðauka þar sem þessi samsetning íhluta er meðhöndl-
uð sem ein eining að því er varðar auðkenningu, greiningu 
eða útskipti, 

36) ,,hæð ökutækis yfir jörð“: fjarlægð milli jarðflatar og 
undirvagns ökutækisins, 

37) „öryggisbúnaður“: búnaður sem tryggir örugga starfrækslu 
innan venjulegs vinnusviðs eða leyfilegs bilanasviðs 
kerfisins, 

38) „vetnisumbreytingarkerfi“: kerfi sem hannað er til um-
breytingar á vetni í raforku, aflfræðilega orku eða varma-
orku og felur t.d. í sér, knúningskerfi eða aukaaflstöðvar, 

39) „óleyfilegt bilanasvið“ vinnslubreytu: það svið þar sem 
búast má við óæskilegum atburðum, 

40) „lekaprófunarlofttegund“: vetni, helíum eða óhvarfgjörn 
loftblanda sem sýnt hefur verið fram á að innihaldi 
greinanlegt magn helíums eða vetnis, 

41) „venjulegt vinnusvið“ vinnslubreytu: sviðið sem áætlað er 
fyrir gildi hennar, 

42) „ytri þrýstingur“: þrýstingur sem verkar á kúptu hlið innri 
tanks eða ytri hlífar, 

43) „ytri hlíf“: sá hluti geymisins sem umlykur innri geyma og 
einangrunarkerfi þeirra, 

44) „ósveigjanleg eldsneytisleiðsla“: leiðslur sem eru ekki 
hannaðar til að sveigjast við venjulega notkun og vetni 
flæðir um, 

45) „stjórnunarkerfi fyrir uppgufun“: kerfi sem gerir 
uppgufaðar lofttegundir skaðlausar við venjuleg skilyrði, 

46) „kerfi með öryggisstjórntækjum“: stjórnkerfi ferlis sem 
koma í veg fyrir að óleyfilegu bilanasviði sé náð með 
sjálfvirku inngripi í ferlinu, 

47) „framleiðslulota“: fjöldi fullunninna geyma sem fram-
leiddir eru í röð með sömu nafnmálum, hönnun, tilgreindu 
smíðaefnum, framleiðsluaðferðum, framleiðslubúnaði og, 
eftir því sem við á, sömu tíma-, hita- og loftskilyrðum við 
hitameðferð, 

48) „búnaður geymisins“: allur búnaður sem er festur beint 
við innri tank eða ytri hlíf geymisins, 

49) „fullunninn geymir“: geymir sem er dæmigerður fyrir 
venjulega framleiðslu, frágenginn með þekjuefni sem felur 
í sér óaðskiljanlega einangrun sem tilgreind er af fram-
leiðanda en laus við aðskiljanlega einangrun eða vörn, 

50) „sprengiþrýstingur“: þrýstingur sem geymirinn brestur 
við, 

51) „leyfilegt bilanasvið“ vinnslubreytu: sviðið á milli 
venjulegs vinnusviðs og óleyfilegs bilanasviðs, 

52) „uppgufunarkerfi“: kerfi sem við venjuleg skilyrði hleypir 
út uppgufun áður en þrýstiloki geymisins opnast, 

53) „handvirkur loki“: loki sem er handstýrður, 

54) „öryggisatriði“: ráðstafanir sem ætlað er að tryggja örugga 
starfsrækslu jafnvel þegar upp koma bilanir eða gallar, 

55) „vöktunar- og stjórnkerfi notkunar“: kerfi sem telur 
áfyllingarloturnar og kemur í veg fyrir frekari notkun 
ökutækisins þegar farið er yfir fyrirfram ákveðinn fjölda 
áfyllingarlotna, 

56) „eldsneytisleiðsla“: leiðsla sem veitir vetni til vetnis-
umbreytingarkerfisins, 

57) „samsettur geymir“: geymir sem smíðaður er úr fleiri en 
einu smíðaefni, 
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58) „yfirlag“: samfelldir þræðir gegndreyptir með resíni sem 
notaðir eru til styrkingar utan um hylki, 

59) „sjálfspenniþrýstingur“: þrýstingur í geymi með yfirlagi 
þar sem tilskilin dreifing álags á milli hylkisins og 
yfirlagsins kemst á, 

60) „mörk hagnýtrar vinnslu“: þau endimörk ytri efnislegra 
marka sem kerfi viðheldur stjórn innan, 

61) „stjórnunarsvið“: það svið þar sem kerfið er líklegt til að 
beita stjórnun að því er varðar frálagsbreytu, 

62) „flutningstengi“: aðferð sem notuð er til að samtengja 
dreifðar einingar í þeim tilgangi að miðla merkjum, 
vinnslugögnum eða orku, 

63) „æðri kerfi/virkni“: stýringar sem nota viðbótarvinnslu 
og/eða skynjunarráðstafanir til að breyta hegðun ökutækis 
með því að stjórna breytingum á venjulegri virkni 
stjórnkerfis ökutækisins. 

2. gr. 

Stjórnsýsluákvæði um EB-gerðarviðurkenningu ökutækis 
að því er varðar vetnisknúning 

1. Framleiðandinn eða fulltrúi hans skal leggja umsókn fyrir 
gerðarviðurkenningaryfirvaldið um EB-gerðarviðurkenningu 
ökutækis að því er varðar vetnisknúning. 

2. Umsóknin skal samin í samræmi við fyrirmyndina að 
upplýsingaskjalinu sem er að finna í 1. hluta I. viðauka. 

Framleiðandi skal veita upplýsingarnar sem kveðið er á um í 
3. hluta I. viðauka fyrir reglubundna endurnýjun viður-
kenningar með skoðun á endingartíma ökutækisins. 

3. Ef viðeigandi kröfur, sem settar eru fram í 1. hluta III. 
viðauka eða 1. hluta IV. viðauka, V. viðauka og VI. viðauka, 
eru uppfylltar skal viðurkenningaryfirvaldið veita EB-
gerðarviðurkenningu og gerðarviðurkenningarnúmer í sam-
ræmi við númerakerfið sem sett er fram í VII. viðauka við 
tilskipun 2007/46/EB. 

Aðildarríki er óheimilt að úthluta annarri gerð ökutækis sama 
númeri. 

4. Að því er varðar 3. mgr. skal gerðarviðurkenningar-
yfirvaldið afhenda EB-gerðarviðurkenningarvottorð sem er í 
samræmi við fyrirmyndina sem er að finna í 2. hluta I. 
viðauka. 

3. gr. 

Stjórnsýsluákvæði um EB-gerðarviðurkenningu 
vetnisíhluta og -kerfa 

1. Framleiðandinn eða fulltrúi hans skal leggja fram umsókn 
til gerðarviðurkenningaryfirvalds um EB-gerðarviðurkenningu 
íhlutar fyrir gerð vetnisíhlutar eða -kerfis. 

Umsóknin skal samin í samræmi við fyrirmyndina að 
upplýsingaskjalinu sem er að finna í 1. hluta II. viðauka. 

2. Ef viðeigandi kröfur, sem settar eru fram í III. eða IV. við-
auka, eru uppfylltar skal viðurkenningaryfirvaldið veita EB-
gerðarviðurkenningu íhlutar og gerðarviðurkenningarnúmer í 
samræmi við númerakerfið sem sett er fram í VII. viðauka við 
tilskipun 2007/46/EB. 

Aðildarríki er óheimilt að úthluta annarri gerð vetnisíhlutar 
eða -kerfis sama númeri. 

3. Að því er varðar 2.  mgr. skal gerðarviðurkenningar-
yfirvaldið afhenda EB-gerðarviðurkenningarvottorð sem er í 
samræmi við fyrirmyndina sem er að finna í 2. hluta II. 
viðauka. 

4. gr. 

Að því er varðar EB-gerðarviðurkenningu á fullbúnu ökutæki 
fyrir vetnisknúin ökutæki skv. 6. og 9. gr. tilskipunar 
2007/46/EB gildir eftirtalið ekki: 

1) tilskipun ráðsins 80/1268/EBE (1), 

2) tilskipun ráðsins 80/1269/EBE (2) að því er varðar 
vetnisknúin ökutæki sem knúin eru með sprengihreyfli, 

3) ákvæði I. viðauka tilskipunar ráðsins 70/221/EBE (3), 

4) liður 3.3.5 í II. viðauka og liður 4.3.2 í 1. viðbæti við II. 
viðauka tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 
96/27/EB (4), 

5) liður 3.2.6 í II. viðauka og liður 1.4.2.2 í 1. viðbæti við II. 
viðauka tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 
96/79/EB (5). 

 ________________  

(1) Stjtíð. EB L 375, 31.12.1980, bls. 36. 
(2) Stjtíð. EB L 375, 31.12.1980, bls. 46. 
(3) Stjtíð. EB L 76, 6.4.1970, bls. 23. 
(4) Stjtíð. EB L 169, 8.7.1996, bls. 1. 
(5) Stjtíð. EB L 18, 21.1.1997, bls. 7. 
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5. gr. 

EB-gerðarviðurkenningarmerki íhlutar 

Allir vetnisíhlutir eða -kerfi sem eru í samræmi við ákveðna 
gerð, sem hefur fengið EB-gerðarviðurkenningu íhlutar á 
grundvelli þessarar reglugerðar, skulu bera EB-
gerðarviðurkenningarmerki íhlutar, eins og segir í 3. hluta II. 
viðauka. 

6. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

 

Gjört í Brussel 26. apríl 2010. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

José Manuel BARROSO 

forseti. 
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SKRÁ YFIR VIÐAUKA 

I. VIÐAUKI Stjórnsýsluskjöl fyrir EB-gerðarviðurkenningu ökutækja að því er varðar vetnisknúning 

1. hluti Upplýsingaskjal 

2. hluti EB-gerðarviðurkenningarvottorð 

3. hluti Upplýsingar sem veita skal við skoðun 

II. VIÐAUKI Stjórnsýsluskjöl fyrir EB-gerðarviðurkenningu vetnisíhluta og -kerfa 

1. hluti Upplýsingaskjal 

2. hluti EB-gerðarviðurkenningarvottorð 

3. hluti EB-gerðarviðurkenningarmerki íhlutar 

III. VIÐAUKI Kröfur um vetnisíhluti og -kerfi sem hönnuð eru til að nota fljótandi vetni og uppsetningu þeirra í 
vetnisknúin ökutæki 

1. hluti Kröfur um uppsetningu vetnisíhluta og -kerfa sem hönnuð eru til að nota fljótandi vetni í 
vetnisknúnum ökutækjum 

2. hluti Kröfur fyrir vetnisgeyma sem hannaðir eru til að nota fljótandi vetni 

3. hluti Kröfur fyrir vetnisíhluti, aðra en geyma, sem hannaðir eru til að nota fljótandi vetni 

IV. VIÐAUKI Kröfur um vetnisíhluti og -kerfi sem hönnuð eru til að nota samanþjappað (loftkennt) vetni og 
uppsetningu þeirra í vetnisknúin ökutæki 

1. hluti Kröfur um uppsetningu vetnisíhluta og -kerfa sem hönnuð eru til að nota samanþjappað (loftkennt) 
vetni í vetnisknúnum ökutækjum 

2. hluti Kröfur fyrir vetnisgeyma sem hannaðir eru til að nota samanþjappað (loftkennt) vetni 

3. hluti Kröfur fyrir vetnisíhluti, aðra en geyma, sem hannaðir eru til að nota samanþjappað (loftkennt) vetni 

V. VIÐAUKI Kröfur um auðkenni ökutækis 

VI. VIÐAUKI Öryggiskröfur fyrir flókin rafræn stjórnkerfi ökutækis 

VII. VIÐAUKI Staðlar sem vísað er til í þessari reglugerð 
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I. VIÐAUKI 

Stjórnsýsluskjöl fyrir EB-gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja að því er varðar vetnisknúning 
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1. HLUTI 

FYRIRMYND 

UPPLÝSINGASKJAL nr. ... 

um EB-gerðarviðurkenningu fyrir ökutæki að því er varðar vetnisknúning 

Eftirfarandi upplýsingar skal gefa í þríriti og með efnisyfirliti. Teikningar, ef einhverjar eru, skulu vera í hæfilegum 
hlutföllum og nægilega nákvæmar, í stærðinni A4 eða brotnar saman í þá stærð. Ljósmyndir, ef einhverjar eru, skulu einnig 
vera nægilega nákvæmar. 

Ef kerfi eða íhlutir eru búnir rafeindastýringu skulu fylgja upplýsingar um hvernig hún vinnur. 

0. ALMENNT .............................................................................................................................................  

0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda):  ...................................................................................................  

0.2. Gerð:  ......................................................................................................................................................  

0.2.1. Verslunarheiti (ef til er):  ........................................................................................................................  

0.3. Gerðarauðkenni ef slíkt er á ökutækinu (1)(b):  .......................................................................................  

0.3.1. Staðsetning auðkennisins:  ......................................................................................................................  

0.4. Ökutækjaflokkur (c):  ..............................................................................................................................  

0.5. Heiti og heimilisfang framleiðanda:  ......................................................................................................  

0.8. Heiti og heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja:  ..........................................................  

0.9. Heiti og heimilisfang fulltrúa framleiðandans (ef einhver):  ..................................................................  

1. ALMENNIR SMÍÐAEIGINLEIKAR ÖKUTÆKISINS .......................................................................  

1.1 Ljósmyndir og/eða teikningar af dæmigerðu ökutæki:  ..........................................................................  

1.3.3. Aflásar (fjöldi, staðsetning, samtenging):  ..............................................................................................  

1.4. Undirvagn (ef einhver er) (heildarteikning):  ..........................................................................................  

3. FULLBÚINN HREYFILL ......................................................................................................................  

3.9. Vetnisknúningur ...................................................................................................................................  

3.9.1. Vetniskerfi sem hannað er til að nota fljótandi vetni/Vetniskerfi sem hannað er til að nota  
samanþjappað (loftkennt) vetni (1) ..........................................................................................................  

3.9.1.1. Lýsing og teikning af vetniskerfi:  ..........................................................................................................  

3.9.1.2. Nafn og heimilisfang framleiðenda vetniskerfa sem notuð eru til að knýja ökutækið:  .........................  

3.9.1.3. Kerfiskóði framleiðanda (eins og hann er settur á kerfið eða annars konar auðkenni):  ........................  

3.9.1.4. Sjálfvirkur afsláttarloki/-lokar: já/nei (1) .................................................................................................  

3.9.1.4.1. Tegund(-ir):  ............................................................................................................................................  

3.9.1.4.2. Gerð(-ir):  ................................................................................................................................................  

3.9.1.4.3. Leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP)(1)(2) ................................................................................  MPa 

3.9.1.4.4. Tilgreindur vinnuþrýstingur og ef hann er aftan við fyrsta þrýstistilli, leyfilegur  
hámarksvinnuþrýstingur (1)(2): … ...........................................................................................................  MPa 

3.9.1.4.5. Ganghiti (1): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.4.6. Fjöldi áfyllingarlotna eða vinnuferla eins og við á (1): … ......................................................................  

3.9.1.4.7. Viðurkenningarnúmer: … .......................................................................................................................  

3.9.1.4.8. Smíðaefni: … ..........................................................................................................................................  

3.9.1.4.9. Vinnsluháttur: … ....................................................................................................................................  

3.9.1.4.10. Lýsing og teikning: … ............................................................................................................................  
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3.9.1.5. Einstreymislokar eða einstefnulokar: já/nei (1) .......................................................................................  

3.9.1.5.1. Tegund(-ir): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.5.2. Gerð(-ir): … ............................................................................................................................................  

3.9.1.5.3. Leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP)(1)(2) … ...........................................................................  MPa 

3.9.1.5.4. Tilgreindur vinnuþrýstingur og ef hann er aftan við fyrsta þrýstistilli, leyfilegur  
hámarksvinnuþrýstingur (1)(2): … ...........................................................................................................  MPa 

3.9.1.5.5. Ganghiti (1): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.5.6. Fjöldi áfyllingarlotna eða vinnuferla eins og við á (1): … ......................................................................  

3.9.1.5.7. Viðurkenningarnúmer: … .......................................................................................................................  

3.9.1.5.8. Smíðaefni: … ..........................................................................................................................................  

3.9.1.5.9. Vinnsluháttur: … ....................................................................................................................................  

3.9.1.5.10. Lýsing og teikning: … ............................................................................................................................  

3.9.1.6. Geymir og geymasamstæða: já/nei (1) ....................................................................................................  

3.9.1.6.1. Tegund(-ir): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.6.2. Gerð(-ir): … ............................................................................................................................................  

3.9.1.6.3. Leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP)(1)(2) … ...........................................................................  MPa 

3.9.1.6.4. Tilgreindur vinnuþrýstingur (1)(2): … ...................................................................................................  MPa 

3.9.1.6.5. Fjöldi áfyllingarlotna (1): … ...................................................................................................................  

3.9.1.6.6. Ganghiti (1): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.6.7. Rýmd: … .................................................................................................................................................  lítrar 
  (vatns) 

3.9.1.6.8. Viðurkenningarnúmer: … .......................................................................................................................  

3.9.1.6.9. Smíðaefni: … ..........................................................................................................................................  

3.9.1.6.10. Vinnsluháttur: … ....................................................................................................................................  

3.9.1.6.11. Lýsing og teikning: … ............................................................................................................................  

3.9.1.7. Tengingar: já/nei (1) ................................................................................................................................  

3.9.1.7.1. Tegund(-ir): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.7.2. Gerð(-ir): … ............................................................................................................................................  

3.9.1.7.3. Tilgreindur vinnuþrýstingur og ef hann er aftan við fyrsta þrýstistilli, leyfilegur  
hámarksvinnuþrýstingur (2): … ..............................................................................................................  MPa 

3.9.1.7.4. Fjöldi áfyllingarlota eða vinnuferla eins og við á: … .............................................................................  

3.9.1.7.5. Viðurkenningarnúmer: … .......................................................................................................................  

3.9.1.7.6. Smíðaefni: … ..........................................................................................................................................  

3.9.1.7.7. Vinnsluháttur: … ....................................................................................................................................  

3.9.1.7.8. Lýsing og teikning: … ............................................................................................................................  

3.9.1.8. Sveigjanlegar eldsneytisleiðslur: já/nei (1) ..............................................................................................  

3.9.1.8.1. Tegund(-ir): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.8.2. Gerð(-ir): … ............................................................................................................................................  

3.9.1.8.3. Leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP)(1)(2) … ...........................................................................  MPa 

3.9.1.8.4. Tilgreindur vinnuþrýstingur og ef hann er aftan við fyrsta þrýstistilli, leyfilegur  
hámarksvinnuþrýstingur (1)(2): … ...........................................................................................................  MPa 

3.9.1.8.5. Ganghiti (1): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.8.6. Fjöldi áfyllingarlotna eða vinnuferla eins og við á (1): … ......................................................................  

3.9.1.8.7. Viðurkenningarnúmer: … .......................................................................................................................  

3.9.1.8.8. Smíðaefni: … ..........................................................................................................................................  

3.9.1.8.9. Vinnsluháttur: … ....................................................................................................................................  
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3.9.1.8.10. Lýsing og teikning: … ............................................................................................................................  

3.9.1.9. Varmaskiptar: já/nei (1) ...........................................................................................................................  

3.9.1.9.1. Tegund(-ir): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.9.2. Gerð(-ir): … ............................................................................................................................................  

3.9.1.9.3. Leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP)(1)(2) … ...........................................................................  MPa 

3.9.1.9.4. Tilgreindur vinnuþrýstingur og ef hann er aftan við fyrsta þrýstistilli, leyfilegur  
hámarksvinnuþrýstingur (1)(2): … ...........................................................................................................  MPa 

3.9.1.9.5. Ganghiti (1): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.9.6. Fjöldi áfyllingarlotna eða vinnuferla eins og við á (1): … ......................................................................  

3.9.1.9.7. Viðurkenningarnúmer: … .......................................................................................................................  

3.9.1.9.8. Smíðaefni: … ..........................................................................................................................................  

3.9.1.9.9. Vinnsluháttur: … ....................................................................................................................................  

3.9.1.9.10. Lýsing og teikning: … ............................................................................................................................  

3.9.1.10. Vetnissíur: já/nei (1) … ...........................................................................................................................  

3.9.1.10.1. Tegund(-ir): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.10.2. Gerð(-ir): … ............................................................................................................................................  

3.9.1.10.3. Tilgreindur vinnuþrýstingur og ef hann er aftan við fyrsta þrýstistilli, leyfilegur  
hámarksvinnuþrýstingur (1)(2): … ...........................................................................................................  MPa 

3.9.1.10.4. Fjöldi áfyllingarlotna eða vinnuferla eins og við á (1): … ......................................................................  

3.9.1.10.5. Viðurkenningarnúmer: … .......................................................................................................................  

3.9.1.10.6. Smíðaefni: … ..........................................................................................................................................  

3.9.1.10.7. Vinnsluháttur: … ....................................................................................................................................  

3.9.1.10.8. Lýsing og teikning: … ............................................................................................................................  

3.9.1.11. Vetnislekanemar: … ...............................................................................................................................  

3.9.1.11.1. Tegund(-ir): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.11.2. Gerð(-ir): … ............................................................................................................................................  

3.9.1.11.3. Leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP)(1)(2) … ...........................................................................  MPa 

3.9.1.11.4. Tilgreindur vinnuþrýstingur og ef hann er aftan við fyrsta þrýstistilli, leyfilegur  
hámarksvinnuþrýstingur (1)(2): … ...........................................................................................................  MPa 

3.9.1.11.5. Ganghiti (1): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.11.6. Fjöldi áfyllingarlotna eða vinnuferla eins og við á (1): … ......................................................................  

3.9.1.11.7. Gildi sem stillt er á: … ............................................................................................................................  

3.9.1.11.8. Viðurkenningarnúmer: … .......................................................................................................................  

3.9.1.11.9. Smíðaefni: … ..........................................................................................................................................  

3.9.1.11.10. Vinnsluháttur: … ....................................................................................................................................  

3.9.1.11.11. Lýsing og teikning: … ............................................................................................................................  

3.9.1.12. Handvirkir eða sjálfvirkir lokar: já/nei (1) … ..........................................................................................  

3.9.1.12.1. Tegund(-ir): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.12.2. Gerð(-ir): … ............................................................................................................................................  

3.9.1.12.3. Leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP)(1)(2) … ...........................................................................  MPa 

3.9.1.12.4. Tilgreindur vinnuþrýstingur og ef hann er aftan við fyrsta þrýstistilli, leyfilegur  
hámarksvinnuþrýstingur (1)(2): … ...........................................................................................................  MPa 

3.9.1.12.5. Ganghiti (1): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.12.6. Fjöldi áfyllingarlotna eða vinnuferla eins og við á (1): … ......................................................................  

3.9.1.12.7. Viðurkenningarnúmer: … .......................................................................................................................  

3.9.1.12.8. Smíðaefni: … ..........................................................................................................................................  
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3.9.1.12.9. Vinnsluháttur: … ....................................................................................................................................  

3.9.1.12.10. Lýsing og teikning: … ............................................................................................................................  

3.9.1.13. Þrýstings- og/eða hita- og/eða vetnis- og/eða streymisnemar (1): já/nei (1) … .......................................  

3.9.1.13.1. Tegund(-ir): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.13.2. Gerð(-ir): … ............................................................................................................................................  

3.9.1.13.3. Leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP)(1)(2) … ...........................................................................  MPa 

3.9.1.13.4. Tilgreindur vinnuþrýstingur og ef hann er aftan við fyrsta þrýstistilli, leyfilegur  
hámarksvinnuþrýstingur (1)(2): … ...........................................................................................................  MPa 

3.9.1.13.5. Ganghiti (1): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.13.6. Fjöldi áfyllingarlotna eða vinnuferla eins og við á (1): … ......................................................................  

3.9.1.13.7. Gildi sem stillt er á: … ............................................................................................................................  

3.9.1.13.8. Viðurkenningarnúmer: … .......................................................................................................................  

3.9.1.13.9. Smíðaefni: … ..........................................................................................................................................  

3.9.1.13.10. Vinnsluháttur: … ....................................................................................................................................  

3.9.1.13.11. Lýsing og teikning: … ............................................................................................................................  

3.9.1.14. Þrýstistillar: já/nei (1) … .........................................................................................................................  

3.9.1.14.1. Tegund(-ir): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.14.2. Gerð(-ir): … ............................................................................................................................................  

3.9.1.14.3. Fjöldi aðalstillingapunkta: … .................................................................................................................  

3.9.1.14.4. Lýsing á meginreglum um stillingar í aðalstillingapunktum: … ............................................................  

3.9.1.14.5. Fjöldi stillingapunkta í lausagangi: … ....................................................................................................  

3.9.1.14.6. Lýsing á meginreglum um stillingar í stillingapunktum í lausagangi: … ..............................................  

3.9.1.14.7. Aðrir stillimöguleikar: hvort og þá hvaða (lýsing og teikningar): … .....................................................  

3.9.1.14.8. Leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP)(1)(2) … ...........................................................................  MPa 

3.9.1.14.9. Tilgreindur vinnuþrýstingur og ef hann er aftan við fyrsta þrýstistilli, leyfilegur  
hámarksvinnuþrýstingur (1)(2): … ...........................................................................................................  MPa 

3.9.1.14.10. Ganghiti (1): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.14.11. Fjöldi áfyllingarlotna eða vinnuferla eins og við á (1): … ......................................................................  

3.9.1.14.12. Inntaks- og úttaksþrýstingur: … .............................................................................................................  

3.9.1.14.13. Viðurkenningarnúmer: … .......................................................................................................................  

3.9.1.14.14. Smíðaefni: … ..........................................................................................................................................  

3.9.1.14.15. Vinnsluháttur: … ....................................................................................................................................  

3.9.1.14.16. Lýsing og teikning: … ............................................................................................................................  

3.9.1.15. Þrýstiloki: já/nei (1) … ............................................................................................................................  

3.9.1.15.1. Tegund(-ir): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.15.2. Gerð(-ir): … ............................................................................................................................................  

3.9.1.15.3. Leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP)(1)(2) … ...........................................................................  MPa 

3.9.1.15.4. Ganghiti (1): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.15.5. Valinn þrýstingur (1): … .........................................................................................................................  

3.9.1.15.6. Valið hitastig (1): … ................................................................................................................................  

3.9.1.15.7. Uppgufunargeta (1): … ............................................................................................................................  

3.9.1.15.8. Venjulegur hámarksganghiti: (1)(2) ... .....................................................................................................  °C 

3.9.1.15.9. Tilgreindur vinnuþrýstingur (1)(2): … .....................................................................................................  MPa 

3.9.1.15.10. Fjöldi áfyllingarlotna (aðeins íhlutir í flokki 0)(1): … ............................................................................  

3.9.1.15.11. Viðurkenningarnúmer: … .......................................................................................................................  
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3.9.1.15.12. Smíðaefni: … ..........................................................................................................................................  

3.9.1.15.13. Vinnsluháttur: … ....................................................................................................................................  

3.9.1.15.14. Lýsing og teikning: … ............................................................................................................................  

3.9.1.16. Þrýstiöryggisloki: já/nei (1) … ................................................................................................................  

3.9.1.16.1. Tegund(-ir): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.16.2. Gerð(-ir): … ............................................................................................................................................  

3.9.1.16.3. Tilgreindur vinnuþrýstingur og ef hann er aftan við fyrsta þrýstistilli, leyfilegur  
hámarksvinnuþrýstingur (1)(2): … ...........................................................................................................  MPa 

3.9.1.16.4. Valinn þrýstingur (1): … .........................................................................................................................  

3.9.1.16.5. Fjöldi áfyllingarlotna eða vinnuferla eins og við á (1): … ......................................................................  

3.9.1.16.6. Viðurkenningarnúmer: … .......................................................................................................................  

3.9.1.16.7. Smíðaefni: … ..........................................................................................................................................  

3.9.1.16.8. Vinnsluháttur: … ....................................................................................................................................  

3.9.1.16.9. Lýsing og teikning: … ............................................................................................................................  

3.9.1.17. Áfyllingartenging eða inntak: já/nei (1) … .............................................................................................  

3.9.1.17.1. Tegund(-ir): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.17.2. Gerð(-ir): … ............................................................................................................................................  

3.9.1.17.3. Leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP)(1)(2) … ...........................................................................  MPa 

3.9.1.17.4. Ganghiti (1): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.17.5. Tilgreindur vinnuþrýstingur (1)(2): … .....................................................................................................  MPa 

3.9.1.17.6. Fjöldi áfyllingarlotna (aðeins íhlutir í flokki 0) (1): … ...........................................................................  

3.9.1.17.7. Viðurkenningarnúmer: … .......................................................................................................................  

3.9.1.17.8. Smíðaefni: … ..........................................................................................................................................  

3.9.1.17.9. Vinnsluháttur: … ....................................................................................................................................  

3.9.1.17.10. Lýsing og teikning: … ............................................................................................................................  

3.9.1.18. Tengi fyrir laust geymslukerfi: já/nei (1) … ............................................................................................  

3.9.1.18.1. Tegund(-ir): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.18.2. Gerð(-ir): … ............................................................................................................................................  

3.9.1.18.3. Tilgreindur vinnuþrýstingur og leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (2): … ...........................................  MPa 

3.9.1.18.4. Fjöldi vinnuferla: … ...............................................................................................................................  

3.9.1.18.5. Viðurkenningarnúmer: … .......................................................................................................................  

3.9.1.18.6. Smíðaefni: … ..........................................................................................................................................  

3.9.1.18.7. Vinnsluháttur: … ....................................................................................................................................  

3.9.1.18.8. Lýsing og teikning: … ............................................................................................................................  

3.9.2. Frekari upplýsingaskjöl … ......................................................................................................................  

3.9.2.1. Skýringarmynd yfir vinnsluferli (flæðirit) vetniskerfisins … .................................................................  

3.9.2.2. Kerfisuppdráttur þ.m.t. rafmagnstengingar og önnur ytri kerfi (inntak og/eða úttak o.s.frv.) … ...........  

3.9.2.3. Lykill að táknum í upplýsingaskjölum ... ...............................................................................................  

3.9.2.4. Stillingargögn fyrir þrýstiloka og þrýstistilla ... ......................................................................................  

3.9.2.5. Skýringarmynd kæli-/hitakerfa, þ.m.t. tilgreindur eða leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (NAWP  
eða MAWP) og ganghiti ... .....................................................................................................................  

3.9.2.6. Teikningar sem sýna kröfur um uppsetningu og vinnslu. .......................................................................  

 
 
Skýringar: 
(1) Strikið yfir það sem á ekki við (í sumum tilvikum þarf ekki að strika yfir neitt þegar fleiri en ein færsla á við). 
(2) Tilgreinið vikmörk 
b) Ef í gerðarauðkenni eru rittákn sem varða ekki lýsingu á gerð ökutækis, íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar sem þetta 

gerðarviðurkenningarvottorð nær til skal setja spurningarmerki í stað rittáknanna (t.d. ABC??123??). 
c) Flokkað samkvæmt skilgreiningunum sem settar eru fram í A-hluta í II. viðauka við tilskipun 2007/46/EB. 
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Viðbætir við upplýsingaskjal 

Yfirlýsing um endingu vetnisgeyma 

 

Auðkenni framleiðanda Heiti framleiðanda: 

 Heimilisfang framleiðanda: 

Auðkenni geymis Auðkenni geymis: 

Tilgreindur vinnuþrýstingur: MPa 

Gerð: 

Þvermál (1): mm 

Lengd (1):  mm 

Innra rúmmál: lítrar 

Tómaþungi: kg 

Geymisgengjur: 

Endingartími geymis Hámarksendingartími:  ár 

Hámarksfjöldi áfyllingarlotna:  lotur 

Brunavarnarkerfi geymis Framleiðandi þrýstiloka: 

Auðkenni þrýstiloka: 

Númer teikninga af þrýstilokum: 

Undirstöður geymis Undirstöður:  festing fyrir háls/hólk (2) 

Númer teikninga af undirstöðum: 

Þekjuefni geymis Tilgangur verndar: 

Númer teikninga af þekjuefni: 

Lýsing á hönnun geymis Númer teikninga af geymi: 

Á teikningum af geymi skulu sjást a.m.k. eftirfarandi upplýsingar: 

— Tilvísun í þessa reglugerð og gerð geymis 

— Helstu stærðarmál þ.m.t. vikmörk 

— Smíðaefni geymis 

— Massi og innra rúmmál geymis ásamt vikmörkum 

— upplýsingar um þekjuefni á ytra borði 

— Brunavarnarkerfi geymis 

Tæringartálmi geymis Tæringartálmi geymis sem notaður er: já/nei (2) 

Framleiðandi tæringartálma geymis: 

Auðkenni tæringartálma geymis: 

Viðbótarupplýsingar 1. Framleiðslugögn þ.m.t. vikmörk eftir því sem við á: 

— Þrýstimótun leiðslna, kaldmótun, þrenging leiðslna, mótun enda, suða, 
hitameðferð og hreinsunarferli fyrir málmvinnslu allra geyma sem hannaðir eru 
til að nota fljótandi vetni og geyma af gerð 1, 2 og 3 sem hannaðir eru til að nota 
samanþjappað (loftkennt) vetni 

— Tilvísun til framleiðsluaðferðarinnar 

— Samþykktarviðmiðun fyrir rannsókn án eyðileggingar 

— Framleiðsluferli samsettra efna og sjálfspenningar samkvæmt lið 3.7.2 í 2. 
hluta IV. viðauka fyrir framleiðslu á geymum af gerð 2, 3 og 4 sem hannaðir eru 
til að nota samanþjappað (loftkennt) vetni 

— Lokaskoðun við framleiðslu á yfirborðsmeðferð, gengjum og helstu 
stærðarmálum 

2. Tafla með samantekt á álagsgreiningu 
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Yfirlýsing um endingu geymis Framleiðandinn lýsir því hér með yfir að hönnun geymisins hentar til notkunar á 
tilgreindum endingartíma við notkunarskilyrðin sem sett eru fram í lið 2.7 í IV. 
viðauka við reglugerð (ESB) nr. 406/2010. 

Framleiðandi: 

Nafn, staða og undirskrift: 

Staður, dagsetning: 
Skýringar 
(1) Má skipta út fyrir önnur stærðarmál sem lýsa lögun geymisins. 
(2) Strikið yfir það sem á ekki við. 
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2. HLUTI 

FYRIRMYND 

Hámarksstærð: A4 (210 × 297 mm) 

EB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ  

 

Stimpill 
gerðarviðurkenningaryfirvalds 

 

Tilkynning um: 

 

á gerð ökutækis að því er varðar vetnisknúning (1) 

― EB-gerðarviðurkenningu (1) 

― rýmkun EB-gerðarviðurkenningar (1) 

― synjun EB-gerðarviðurkenningar (1) 

― afturköllun EB-gerðarviðurkenningar (1) 

að því er varðar reglugerð (EB) nr. 79/2009 sem innleidd er með reglugerð (EB) nr. 406/2010. 

EB-gerðarviðurkenningarnúmer: 

Ástæða fyrir rýmkun: 

 

1. ÞÁTTUR 

0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): 

0.2. Gerð: 

0.2.1. Verslunarheiti (ef til er): 

0.3. Gerðarauðkenni ef slíkt er á ökutækinu (2): 

0.3.1. Staðsetning auðkennisins: 

0.4. Ökutækjaflokkur (3): 

0.5. Heiti og heimilisfang framleiðanda: 

0.8. Heiti og heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: 

0.9. Heiti og heimilisfang fulltrúa framleiðandans (ef einhver): 

 

II. ÞÁTTUR 

1. Frekari upplýsingar (ef við á): sjá viðbót 

2. Tækniþjónusta sem annast prófanirnar: 

 

 

 

 
(1) Strikið út það sem á ekki við. 
(2) Ef í gerðarauðkenni eru rittákn sem varða ekki lýsingu á gerð ökutækis, íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar sem þetta 

gerðarviðurkenningarvottorð nær til skal setja spurningarmerki í stað rittáknanna (t.d. ABC??123??). 
(3) Eins og hann er skilgreindur í A-þætti, II. viðauka við tilskipun 2007/46/EB. 
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3. Dagsetning prófunarskýrslu: 

4. Númer prófunarskýrslu: 

5. Athugasemdir (ef einhverjar eru): sjá viðbót 

6. Staður: 

7. Dagsetning: 

8. Undirskrift: 

Fylgiskjöl: Upplýsingasafn. 

Prófunarskýrsla. 
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Viðbót 

við vottorð um EB-gerðarviðurkenningu nr. … 

um EB-gerðarviðurkenningu fyrir ökutæki að því er varðar vetnisknúning 

1. Viðbótarupplýsingar  

1.1. Ökutæki sem búið er vetniskerfi sem hannað er til að nota fljótandi vetni/vetniskerfi sem hannað er til að nota 
samanþjappað (loftkennt) vetni (1) 

2. Gerðarviðurkenningarnúmer allra vetnisíhluta eða -kerfa sem komið er fyrir í gerð ökutækis sem á að vera í 
samræmi við þessa reglugerð  

2.1. Vetniskerfi:  

2.2. Sjálfvirkur afsláttarloki/-lokar:  

2.3. Einstreymislokar eða einstefnulokar:  

2.4. Geymir og geymasamstæða:  

2.5. Tengihlutir:  

2.6. Sveigjanlegar eldsneytisleiðslur:  

2.7. Varmaskiptar:  

2.8. Vetnissíur:  

2.9. Vetnislekanemar:  

2.10. Handvirkir eða sjálfvirkir lokar:  

2.11. Þrýstings- og/eða hita- og/eða vetnis- og/eða streymisnemar (1): 

2.12. Þrýstistillar:  

2.13. Þrýstiloki:  

2.14. Þrýstiöryggisloki:  

2.15. Áfyllingartenging eða inntak:  

2.16. Tengi fyrir laust geymslukerfi:  

3. Athugasemdir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Strikið út það sem á ekki við. 
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3. HLUTI 

Upplýsingar sem veita skal vegna skoðunar 

1. Framleiðendur skulu veita: 

a) tilmæli um skoðun eða prófanir á vetniskerfinu á endingartíma þess, 

b) upplýsingar um þörf á reglubundinni skoðun og nauðsynlega tíðni í notendahandbók ökutækisins eða með 
merkimiða nálægt lögboðinni merkiplötu samkvæmt tilskipun ráðsins 76/114/EBE (1). 

2. Framleiðendur skulu láta viðurkenningaryfirvöldum og lögbærum yfirvöldum í aðildarríkjunum sem bera ábyrgð á 
reglubundinni skoðun ökutækja í té upplýsingarnar sem tilgreindar eru í 1. lið í handbókum eða með rafrænu sniði (t.d. á 
geisladiski, þjónustu á Netinu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Stjtíð. EB L 24, 30.1.1976, bls. 1. 
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II. VIÐAUKI 

Stjórnsýsluskjöl fyrir EB-gerðarviðurkenningu vetnisíhluta og -kerfa
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1. HLUTI 

FYRIRMYND 

UPPLÝSINGASKJAL nr. 

að því er varðar EB-gerðarviðurkenningu íhlutar fyrir vetnisíhluti eða -kerfi 

Eftirfarandi upplýsingar skal gefa í þríriti og með efnisyfirliti. Teikningar, ef einhverjar eru, skulu vera í hæfilegum 
hlutföllum og nægilega nákvæmar, í stærðinni A4 eða brotnar saman í þá stærð. Ljósmyndir, ef einhverjar eru, skulu einnig 
vera nægilega nákvæmar. 

Ef kerfi eða íhlutir eru búnir rafeindastýringu skulu fylgja upplýsingar um hvernig hún vinnur. 

3.9.1.13.3. Leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP)(1)(2) … ...........................................................................  MPa 

0. ALMENNT .............................................................................................................................................  

0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): … ...............................................................................................  

0.2. Gerð: … ..................................................................................................................................................  

0.2.1. Verslunarheiti (ef til er): … ....................................................................................................................  

0.2.2. Tilvísunar- eða hlutanúmer íhlutar (1): … ...............................................................................................  

0.2.3. Tilvísun eða hlutanúmer íhluta í kerfinu (1): ...........................................................................................  

0.2.4. Tilvísunar- eða hlutanúmer kerfisins (1): … ...........................................................................................  

0.5. Nafn og heimilisfang framleiðanda: … ..................................................................................................  

0.7. Staðsetning og aðferð við að festa EB-gerðarviðurkenningarmerki á: ...................................................  

0.8. Heiti og heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: … ......................................................  

0.9. Heiti og heimilisfang fulltrúa framleiðandans (ef einhver): … ..............................................................  

3.9. Vetnisknúningur (1): … ...........................................................................................................................  

3.9.1. Vetniskerfi sem hannað er til að nota fljótandi vetni/Vetniskerfi sem hannað er til að nota  
samanþjappað (loftkennt) vetni/Vetnisíhlutur sem hannaður er til að nota fljótandi vetni/Vetnis- 
íhlutur sem hannaður er til að nota samanþjappað (loftkennt) vetni (1): … ...........................................  

3.9.1.1. Lýsing og teikning af vetniskerfinu (1): … .............................................................................................  

3.9.1.2. Heiti og heimilisfang framleiðanda vetniskerfisins (1): … .....................................................................  

3.9.1.3. Kerfiskóði framleiðanda (eins og hann er settur á kerfið eða annars konar auðkenni) (1): … ...............  

3.9.1.4. Sjálfvirkur afsláttarloki/-lokar: já/nei (1) … ............................................................................................  

3.9.1.4.1. Tegund(-ir): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.4.2. Gerð(-ir): … ............................................................................................................................................  

3.9.1.4.3. Leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP) (1)(2) … ..........................................................................  MPa 

3.9.1.4.4. Tilgreindur vinnuþrýstingur og ef hann er aftan við fyrsta þrýstistilli, leyfilegur  
hámarksvinnuþrýstingur (1)(2): … ...........................................................................................................  MPa 

3.9.1.4.5. Ganghiti (1): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.4.6. Fjöldi áfyllingarlotna eða vinnuferla eins og við á (1): … ......................................................................  

3.9.1.4.7. Viðurkenningarnúmer: … .......................................................................................................................  

3.9.1.4.8. Smíðaefni: … ..........................................................................................................................................  

3.9.1.4.9. Vinnsluháttur: … ....................................................................................................................................  

3.9.1.4.10. Lýsing og teikning: … ............................................................................................................................  

3.9.1.5. Einstreymislokar eða einstefnulokar: já/nei (1) … ..................................................................................  

3.9.1.5.1. Tegund(-ir): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.5.2. Gerð(-ir): … ............................................................................................................................................  

3.9.1.5.3. Leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP) (1)(2) … ..........................................................................  MPa 
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3.9.1.5.4. Tilgreindur vinnuþrýstingur og ef hann er aftan við fyrsta þrýstistilli, leyfilegur  
hámarksvinnuþrýstingur (1)(2): … ...........................................................................................................  MPa 

3.9.1.5.5. Ganghiti (1): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.5.6. Fjöldi áfyllingarlotna eða vinnuferla eins og við á (1): … ......................................................................  

3.9.1.5.7. Viðurkenningarnúmer: … .......................................................................................................................  

3.9.1.5.8. Smíðaefni: … ..........................................................................................................................................  

3.9.1.5.9. Vinnsluháttur: … ....................................................................................................................................  

3.9.1.5.10. Lýsing og teikning: … ............................................................................................................................  

3.9.1.6. Geymir og geymasamstæða: já/nei (1) … ...............................................................................................  

3.9.1.6.1. Tegund(-ir): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.6.2. Gerð(-ir): … ............................................................................................................................................  

3.9.1.6.3. Leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP)(1)(2) … ...........................................................................  MPa 

3.9.1.6.4. Tilgreindur vinnuþrýstingur (1)(2): … .....................................................................................................  MPa 

3.9.1.6.5. Fjöldi áfyllingarlotna (1): … ...................................................................................................................  

3.9.1.6.6. Ganghiti (1): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.6.7. Rýmd: … .................................................................................................................................................  lítrar  
  (vatns) 

 3.9.1.6.8. Viðurkenningarnúmer: … .......................................................................................................................  

3.9.1.6.9. Smíðaefni: … ..........................................................................................................................................  

3.9.1.6.10. Vinnsluháttur: … ....................................................................................................................................  

3.9.1.6.11. Lýsing og teikning: … ............................................................................................................................  

3.9.1.7. Tengihlutir: já/nei (1) … ..........................................................................................................................  

3.9.1.7.1. Tegund(-ir): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.7.2. Gerð(-ir): … ............................................................................................................................................  

3.9.1.7.3. Tilgreindur vinnuþrýstingur og ef hann er aftan við fyrsta þrýstistilli, leyfilegur  
hámarksvinnuþrýstingur (2): … ..............................................................................................................  MPa 

3.9.1.7.4. Fjöldi áfyllingarlotna eða vinnuferla eins og við á: … ...........................................................................  

3.9.1.7.5. Viðurkenningarnúmer: … .......................................................................................................................  

3.9.1.7.6. Smíðaefni: … ..........................................................................................................................................  

3.9.1.7.7. Vinnsluháttur: … ....................................................................................................................................  

3.9.1.7.8. Lýsing og teikning: … ............................................................................................................................  

3.9.1.8. Sveigjanlegar eldsneytisleiðslur: já/nei (1) … .........................................................................................  

3.9.1.8.1. Tegund(-ir): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.8.2. Gerð(-ir): … ............................................................................................................................................  

3.9.1.8.3. Leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP)(1)(2) … ...........................................................................  MPa 

3.9.1.8.4. Tilgreindur vinnuþrýstingur og ef hann er aftan við fyrsta þrýstistilli, leyfilegur  
hámarksvinnuþrýstingur (1)(2): … ...........................................................................................................  MPa 

3.9.1.8.5. Ganghiti (1): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.8.6. Fjöldi áfyllingarlotna eða vinnuferla eins og við á (1): … ......................................................................  

3.9.1.8.7. Viðurkenningarnúmer: … .......................................................................................................................  

3.9.1.8.8. Smíðaefni: … ..........................................................................................................................................  

3.9.1.8.9. Vinnsluháttur: … ....................................................................................................................................  

3.9.1.8.10. Lýsing og teikning: … ............................................................................................................................  

3.9.1.9. Varmaskiptar: já/nei (1) … ......................................................................................................................  

3.9.1.9.1. Tegund(-ir): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.9.2. Gerð(-ir): … ............................................................................................................................................  
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3.9.1.9.3. Leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP) (1)(2) … ..........................................................................  MPa 

3.9.1.9.4. Tilgreindur vinnuþrýstingur og ef hann er aftan við fyrsta þrýstistilli, leyfilegur  
hámarksvinnuþrýstingur (1)(2): ................................................................................................................  MPa 

3.9.1.9.5. Ganghiti (1): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.9.6. Fjöldi áfyllingarlotna eða vinnuferla eins og við á (1): … ......................................................................  

3.9.1.9.7. Viðurkenningarnúmer: … .......................................................................................................................  

3.9.1.9.8. Smíðaefni: … ..........................................................................................................................................  

3.9.1.9.9. Vinnsluháttur: … ....................................................................................................................................  

3.9.1.9.10. Lýsing og teikning: … ............................................................................................................................  

3.9.1.10. Vetnissíur: já/nei (1) … ...........................................................................................................................  

3.9.1.10.1. Tegund(-ir): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.10.2. Gerð(-ir): … ............................................................................................................................................  

3.9.1.10.3. Tilgreindur vinnuþrýstingur og ef hann er aftan við fyrsta þrýstistilli, leyfilegur  
hámarksvinnuþrýstingur (1)(2): ................................................................................................................  MPa 

3.9.1.10.4. Fjöldi áfyllingarlotna eða vinnuferla eins og við á (1): … ......................................................................  

3.9.1.10.5. Viðurkenningarnúmer: … .......................................................................................................................  

3.9.1.10.6. Smíðaefni: … ..........................................................................................................................................  

3.9.1.10.7. Vinnsluháttur: … ....................................................................................................................................  

3.9.1.10.8. Lýsing og teikning: … ............................................................................................................................  

3.9.1.11. Vetnislekanemar: … ...............................................................................................................................  

3.9.1.11.1. Tegund(-ir): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.11.2. Gerð(-ir): … ............................................................................................................................................  

3.9.1.11.3. Leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP)(1)(2) … ...........................................................................  MPa 

3.9.1.11.4. Tilgreindur vinnuþrýstingur og ef hann er aftan við fyrsta þrýstistilli, leyfilegur  
hámarksvinnuþrýstingur (1)(2): … ...........................................................................................................  MPa 

3.9.1.11.5. Ganghiti (1): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.11.6. Fjöldi áfyllingarlotna eða vinnuferla eins og við á (1): … ......................................................................  

3.9.1.11.7. Gildi sem stillt er á: … ............................................................................................................................  

3.9.1.11.8. Viðurkenningarnúmer: … .......................................................................................................................  

3.9.1.11.9. Smíðaefni: … ..........................................................................................................................................  

3.9.1.11.10. Vinnsluháttur: … ....................................................................................................................................  

3.9.1.11.11. Lýsing og teikning: … ............................................................................................................................  

3.9.1.12. Handvirkir eða sjálfvirkir lokar: já/nei (1) … ..........................................................................................  

3.9.1.12.1. Tegund(-ir): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.12.2. Gerð(-ir): … ............................................................................................................................................  

3.9.1.12.3. Leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP)(1)(2) … ...........................................................................  MPa 

3.9.1.12.4. Tilgreindur vinnuþrýstingur og ef hann er aftan við fyrsta þrýstistilli, leyfilegur  
hámarksvinnuþrýstingur (1)(2): ................................................................................................................  MPa 

3.9.1.12.5. Ganghiti (1): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.12.6. Fjöldi áfyllingarlotna eða vinnuferla eins og við á (1): … ......................................................................  

3.9.1.12.7. Viðurkenningarnúmer: … .......................................................................................................................  

3.9.1.12.8. Smíðaefni: … ..........................................................................................................................................  

3.9.1.12.9. Vinnsluháttur: … ....................................................................................................................................  

3.9.1.12.10. Lýsing og teikning: … ............................................................................................................................  
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3.9.1.13. Þrýstings- og/eða hita- og/eða vetnis- og/eða streymisnemar (1): já/nei (1) … .......................................  

3.9.1.13.1. Tegund(-ir): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.13.2. Gerð(-ir): … ............................................................................................................................................  

3.9.1.13.3. Leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP)(1)(2) … ...........................................................................  MPa 

3.9.1.13.4. Tilgreindur vinnuþrýstingur og ef hann er aftan við fyrsta þrýstistilli, leyfilegur  
hámarksvinnuþrýstingur (1)(2): … ...........................................................................................................  MPa 

3.9.1.13.5. Ganghiti (1): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.13.6. Fjöldi áfyllingarlotna eða vinnuferla eins og við á (1): … ......................................................................  

3.9.1.13.7. Gildi sem stillt er á: … ............................................................................................................................  

3.9.1.13.8. Viðurkenningarnúmer: … .......................................................................................................................  

3.9.1.13.9. Smíðaefni: … ..........................................................................................................................................  

3.9.1.13.10. Vinnsluháttur: … ....................................................................................................................................  

3.9.1.13.11. Lýsing og teikning: … ............................................................................................................................  

3.9.1.14. Þrýstistillar: já/nei (1) … .........................................................................................................................  

3.9.1.14.1. Tegund(-ir): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.14.2. Gerð(-ir): … ............................................................................................................................................  

3.9.1.14.3. Fjöldi aðalstillingapunkta: … .................................................................................................................  

3.9.1.14.4. Lýsing á meginreglum um stillingar í aðalstillingapunktum: … ............................................................  

3.9.1.14.5. Fjöldi stillingapunkta í lausagangi: … ....................................................................................................  

3.9.1.14.6. Lýsing á meginreglum um stillingar í stillingapunktum í lausagangi: … ..............................................  

3.9.1.14.7. Aðrir stillimöguleikar: hvort og þá hvaða (lýsing og teikningar): … .....................................................  

3.9.1.14.8. Leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP)(1)(2) … ...........................................................................  MPa 

3.9.1.14.9. Tilgreindur vinnuþrýstingur og ef hann er aftan við fyrsta þrýstistilli, leyfilegur  
hámarksvinnuþrýstingur (1)(2): … ...........................................................................................................  MPa 

3.9.1.14.10. Ganghiti (1): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.14.11. Fjöldi áfyllingarlotna eða vinnuferla eins og við á (1): … ......................................................................  

3.9.1.14.12. Inntaks- og úttaksþrýstingur: … .............................................................................................................  

3.9.1.14.13. Viðurkenningarnúmer: … .......................................................................................................................  

3.9.1.14.14. Smíðaefni: … ..........................................................................................................................................  

3.9.1.14.15. Vinnsluháttur: … ....................................................................................................................................  

3.9.1.14.16. Lýsing og teikning: … ............................................................................................................................  

3.9.1.15. Þrýstiloki: já/nei (1) … ............................................................................................................................  

3.9.1.15.1. Tegund(-ir): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.15.2. Gerð(-ir): … ............................................................................................................................................  

3.9.1.15.3. Leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP)(1)(2) … ...........................................................................  MPa 

3.9.1.15.4. Ganghiti (1): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.15.5. Valinn þrýstingur (1): … .........................................................................................................................  

3.9.1.15.6. Valið hitastig (1): … ................................................................................................................................  

3.9.1.15.7. Uppgufunargeta (1): … ............................................................................................................................  

3.9.1.15.8. Ganghiti (1): .............................................................................................................................................  

3.9.1.15.9. Venjulegur hámarksganghiti (1)(2): … ....................................................................................................  °C 

3.9.1.15.10. Tilgreindur vinnuþrýstingur (1)(2): … .....................................................................................................  MPa 

3.9.1.15.11. Fjöldi áfyllingarlotna (aðeins íhlutir í flokki 0) (1): … ...........................................................................  

3.9.1.15.12. Viðurkenningarnúmer: … .......................................................................................................................  

3.9.1.15.13. Smíðaefni: … ..........................................................................................................................................  
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3.9.1.15.14. Vinnsluháttur: … ....................................................................................................................................  

3.9.1.15.15. Lýsing og teikning: … ............................................................................................................................  

3.9.1.16. Þrýstiöryggisloki: já/nei (1) … ................................................................................................................  

3.9.1.16.1. Tegund(-ir): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.16.2. Gerð(-ir): … ............................................................................................................................................  

3.9.1.16.3. Tilgreindur vinnuþrýstingur og ef hann er aftan við fyrsta þrýstistilli, leyfilegur  
hámarksvinnuþrýstingur (1)(2): … ...........................................................................................................  MPa 

3.9.1.16.4. Valinn þrýstingur (1): … .........................................................................................................................  

3.9.1.16.5. Fjöldi áfyllingarlotna eða vinnuferla eins og við á (1): … ......................................................................  

3.9.1.16.6. Viðurkenningarnúmer: … .......................................................................................................................  

3.9.1.16.7. Smíðaefni: … ..........................................................................................................................................  

3.9.1.16.8. Vinnsluháttur: … ....................................................................................................................................  

3.9.1.16.9. Lýsing og teikning: … ............................................................................................................................  

3.9.1.17. Áfyllingartenging eða inntak: já/nei (1) … .............................................................................................  

3.9.1.17.1. Tegund(-ir): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.17.2. Gerð(-ir): … ............................................................................................................................................  

3.9.1.17.3. Leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP)(1)(2) … ...........................................................................  MPa 

3.9.1.17.4. Ganghiti (1): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.17.5. Tilgreindur vinnuþrýstingur (1)(2): … .....................................................................................................  MPa 

3.9.1.17.6. Fjöldi áfyllingarlotna (aðeins íhlutir í flokki 0) (1): … ...........................................................................  

3.9.1.17.7. Viðurkenningarnúmer: … .......................................................................................................................  

3.9.1.17.8. Smíðaefni: … ..........................................................................................................................................  

3.9.1.17.9. Vinnsluháttur: … ....................................................................................................................................  

3.9.1.17.10. Lýsing og teikning: … ............................................................................................................................  

3.9.1.18. Tengi fyrir laust geymslukerfi: já/nei (1) … ............................................................................................  

3.9.1.18.1. Tegund(-ir): … ........................................................................................................................................  

3.9.1.18.2. Gerð(-ir): … ............................................................................................................................................  

3.9.1.18.3. Tilgreindur vinnuþrýstingur og leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (2): … ...........................................  MPa 

3.9.1.18.4. Fjöldi vinnuferla: … ...............................................................................................................................  

3.9.1.18.5. Viðurkenningarnúmer: … .......................................................................................................................  

3.9.1.18.6. Smíðaefni: … ..........................................................................................................................................  

3.9.1.18.7. Vinnsluháttur: … ....................................................................................................................................  

3.9.1.18.8. Lýsing og teikning: … ............................................................................................................................  

3.9.2. Frekari upplýsingaskjöl … ......................................................................................................................  

3.9.2.1. Skýringarmynd yfir vinnsluferli (flæðirit) vetniskerfisins … .................................................................  

3.9.2.2. Kerfisuppdráttur þ.m.t. rafmagnstengingar og önnur ytri kerfi (inntak og/eða úttak o.s.frv.) … ...........  

3.9.2.3. Lykill að táknum í upplýsingaskjölum ... ...............................................................................................  

3.9.2.4. Stillingargögn þrýstiloka og þrýstistilla ... ..............................................................................................  

3.9.2.5. Skýringarmynd kæli-/hitakerfa, þ.m.t. tilgreindur eða leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (NAWP  
eða MAWP) og ganghiti ... .....................................................................................................................  

3.9.2.6. Teikningar sem sýna kröfur um uppsetningu og vinnslu. .......................................................................  

 

 
Skýringar: 
(1) Strikið yfir það sem á ekki við (í sumum tilvikum þarf ekki að strika yfir neitt þegar fleiri en ein færsla á við). 
(2) Tilgreinið vikmörk. 
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Viðbætir við upplýsingaskjal 

Yfirlýsing um endingu vetnisgeyma 

Auðkenni framleiðanda Heiti framleiðanda: 

Heimilisfang framleiðanda: 

Auðkenni geymis Auðkenni geymis:  

Tilgreindur vinnuþrýstingur: MPa 

Gerð:  

Þvermál (1): mm 

Lengd (1): mm 

Innra rúmmál: lítrar 

Tómaþungi: kg 

Geymisgengjur:  

Endingartími geymis Hámarksendingartími: ár 

Hámarksfjöldi áfyllingarlotna: lotur 

Brunavarnarkerfi geymis Framleiðandi þrýstiloka: 

Auðkenni þrýstiloka: 

Númer teikninga af þrýstilokum: 

Undirstöður geymis Undirstöður: festing háls/hólks (2) 

Númer teikninga af undirstöðum:  

Þekjuefni geymis Tilgangur verndar: 

Númer teikninga af þekjuefni: 

Lýsing á hönnun geymis Númer teikninga af geymi: 

Á teikningum geymis skulu sjást a.m.k. eftirfarandi upplýsingar: 

— Tilvísun í þessa reglugerð og gerð geymis 

— Helstu stærðarmál þ.m.t. vikmörk 

— Smíðaefni geymis 

— Massi og innra rúmmál geymis ásamt vikmörkum 

— upplýsingar um þekjuefni á ytra borði 

— Brunavarnarkerfi geymis 

Tæringartálmi geymis Tæringartálmi geymis sem notaður er: já/nei (2) 

Framleiðandi tæringartálma: 

Auðkenni tæringartálma: 

Viðbótarupplýsingar 1. Framleiðslugögn þ.m.t. vikmörk eftir því sem við á: 

— Þrýstimótun leiðslna, kaldmótun, þrenging leiðslna, mótun enda, suða, hitameðferð 
og hreinsunarferli fyrir málmvinnslu allra geyma sem hannaðir eru til að nota 
fljótandi vetni og geyma af gerð 1, 2 og 3 sem hannaðir eru til að nota 
samanþjappað (loftkennt) vetni 

— Tilvísun til framleiðsluaðferðarinnar 

— Samþykktarviðmiðun fyrir rannsókn án eyðileggingar 

— Framleiðsluferli samsettra efna og sjálfspenningar samkvæmt lið 3.7.2 í 2. hluta 
IV. viðauka fyrir framleiðslu á geymum af gerð 2, 3 og 4 sem hannaðir eru til að 
nota samanþjappað (loftkennt) vetni 

— Lokaskoðun við framleiðslu á yfirborðsmeðferð, gengjum og helstu stærðarmálum 

2. Tafla með samantekt á álagsgreiningu 



Nr. 20/792  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 28.3.2013 
    

Yfirlýsing um endingu 
geyma 

Framleiðandinn lýsir því hér með yfir að hönnun geymisins hentar til notkunar á 
tilgreindum endingartíma við notkunarskilyrðin sem sett eru fram í lið 2.7 í IV. viðauka 
við reglugerð (ESB) nr. 406/2010. 

Framleiðandi: 

Nafn, staða og undirskrift: 

Staður, dagsetning: 

Skýringar: 
(1) Má skipta út fyrir önnur stærðarmál sem lýsa lögun geymisins. 
(2) Strikið yfir það sem á ekki við. 

 

 

Forskriftir geyma sem hannaðir eru til að nota samanþjappað (loftkennt) vetni: 

Forskrift smíðaefnis 

Gildir um smíðaefni  

St
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Á
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Upplýsingar 

 Framleiðandi smíðaefnis ü ü ü ü ü   

 Gerð efnis ü ü ü ü ü   

 Auðkenni smíðaefnis ü ü ü ü ü   

 Skilgreining hitameðferðar ü ü      

 Efnasamsetning ü ü      

 Kald- eða lághitamótunaraðferð ü       

 Skilgreining á suðuaðferð ü ü      

 

Forskriftir fyrir prófanir á smíðaefnum 

Gildir um smíðaefni  

St
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i Tilgreint 
gildi 

smíðaefnis 

 Prófun á togþoli ü ü ü     

 Charpy-höggprófun ü       

 Beygjuprófun ü ü      

 Stórsæ rannsókn ü       

 Tæringarprófun  ü      

 Prófun á sprungumyndun við viðvarandi álag  ü      

 Prófun á mýkingarhitastigi   ü     

 Glermarksprófun     ü   

 Prófun á skúfspennuþoli resíns     ü   

 Prófun á þekjuefni      ü  

 Vetnissamhæfisprófun ü ü ü ü ü   
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Forskriftir fyrir prófanir á geymum Tilgreint hönnunargildi 

 Sprengiprófun  

 Þrýstingssveifluprófun við umhverfishita  

 Þolprófun þar sem kannað er hvort leki verði fyrir rof  

 Brunaprófun  

 Rofprófun  

 Efnaþolsprófun  

 Samsetningargallaprófun  

 Sprunguhröðunarprófun  

 Prófun á þrýstingssveiflum við miklar varmasveiflur  

 Höggtjónsprófun  

 Lekaprófun  

 Gegndræpisprófun  

 Snúningsvægisprófun  

 Vetnisgassveifluprófun  
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2. HLUTI 

FYRIRMYND 

Hámarksstærð: A4 (210 × 297 mm) 

EB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ 

 

Stimpill 
gerðarviðurkenningaryfirvalds 

 

Tilkynning um: 

 

á gerð íhlutar vetnis 

― EB-gerðarviðurkenningu (1) 

― rýmkun EB-gerðarviðurkenningar (1) 

― synjun EB-gerðarviðurkenningar (1) 

― afturköllun EB-gerðarviðurkenningar (1) 

að því er varðar reglugerð (EB) nr. 79/2009 sem innleidd er með reglugerð (EB) nr. 406/2010. 

EB-gerðarviðurkenningarnúmer: 

Ástæða fyrir rýmkun: 

 

1. ÞÁTTUR 

0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): 

0.2. Gerð: 

0.3. Gerðarauðkenni ef slíkt er á íhlutnum (2) 

0.3.1. Staðsetning auðkennisins: 

0.5. Heiti og heimilisfang framleiðanda: 

0.7. Staðsetning og aðferð við að festa EB-gerðarviðurkenningarmerkið á, ef um er að ræða íhluti og aðskildar 
tæknieiningar: 

0.8. Heiti og heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: 

0.9. Heiti og heimilisfang fulltrúa framleiðandans (ef einhver): 

 

II. ÞÁTTUR 

1. Frekari upplýsingar (ef við á): sjá viðbót 

2. Tækniþjónusta sem annast prófanirnar: 

 

 

 

 

 

 
(1) Strikið út það sem á ekki við. 
(2) Ef í gerðarauðkenni eru rittákn sem varða ekki lýsingu á gerð ökutækis, íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar sem þetta gerðarviður-

kenningarvottorð nær til skal setja spurningarmerki í stað rittáknanna (t.d. ABC??123??). 
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3. Dagsetning prófunarskýrslu: 

4. Númer prófunarskýrslu: 

5. Athugasemdir (ef einhverjar eru): sjá viðbót 

6. Staður: 

7. Dagsetning: 

8. Undirskrift: 

Fylgiskjöl: Upplýsingasafn. 

Prófunarskýrsla. 
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Viðbót 

við vottorð um EB-gerðarviðurkenningu nr. … 

að því er varðar EB-gerðarviðurkenningu íhlutar fyrir vetnisíhluti eða -kerfi 

1. Viðbótarupplýsingar 

1.1. Vetniskerfi sem hannað er til að nota fljótandi vetni/Vetniskerfi sem hannað er til að nota samanþjappað (loftkennt) 
vetni/Vetnisíhlutur sem hannaður er til að nota fljótandi vetni/Vetnisíhlutur sem hannaður er til að nota 
samanþjappað (loftkennt) vetni (1) 

2. Forskriftir og niðurstöður úr prófunum 

2.1. Geymar sem hannaðir eru til að nota samanþjappað (loftkennt) vetni 

2.1.1. Forskriftir smíðaefnis fyrir geymi 

 

Forskrift smíðaefnis 

Gildir um smíðaefni  
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 Framleiðandi smíðaefnis ü ü ü ü ü   

 Gerð efnis ü ü ü ü ü   

 Kennimerking smíðaefnis ü ü ü ü ü   

 Skilgreining hitameðferðar ü ü      

 Efnasamsetning ü ü      

 Kald- eða lághitamótunaraðferð ü       

 Skilgreining á suðuaðferð ü ü      
 

 

2.1.2. Niðurstöður úr prófun á smíðaefni geymis 

Efnisprófanir 

Gildir um smíðaefni   
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Tilgreint  
gildi  

smíðaefnis 
Prófgildi 

 Prófun á togþoli ü ü ü      

 Charpy-höggprófun ü        

 Beygjuprófun ü ü       

 Stórsæ rannsókn ü        

 
 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Strikið út það sem á ekki við. 
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Efnisprófanir 

Gildir um smíðaefni   
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Tilgreint  
gildi  

smíðaefnis 
Prófgildi 

 Tæringarprófun  ü       

 Prófun á sprungumyndun við 
viðvarandi álag 

 ü       

 Prófun á mýkingarhitastigi   ü      

 Glermarksprófun     ü    

 Prófun á skúfspennuþoli resíns     ü    

 Prófun á þekjuefni      ü   

 Vetnissamhæfisprófun ü ü ü ü ü    
 

 

2.1.3. Niðurstöður úr prófun á geymi 

Prófun á geymi Tilgreint 
hönnunargildi 

Niðurstaða 
prófunar 

 Sprengiprófun   

 Þrýstingssveifluprófun við umhverfishita   

 Þolprófun þar sem kannað er hvort leki verði fyrir rof   

 Brunaprófun   

 Rofprófun   

 Efnaþolsprófun   

 Samsetningargallaprófun   

 Sprunguhröðunarprófun   

 Prófun á þrýstingssveiflum við miklar varmasveiflur   

 Höggtjónsprófun   

 Lekaprófun   

 Gegndræpisprófun   

 Snúningsvægisprófun   

 Vetnisgassveifluprófun   
 

3. Takmörkun á notkun búnaðarins (ef einhver): 

4. Athugasemdir: 
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3. HLUTI 

EB-gerðarviðurkenningarmerki íhlutar 

1. EB-gerðarviðurkenningarmerki íhlutar skal samanstanda af: 

1.1. rétthyrningi utan um lágstafinn ,,e“ en á eftir honum komi auðkennistala eða auðkennisbókstafir aðildarríkisins sem 
veitti EB-gerðarviðurkenningu íhlutar: 

1 fyrir Þýskaland, 19 fyrir Rúmeníu, 

2 fyrir Frakkland, 20 fyrir Pólland, 

3 fyrir Ítalíu, 21 fyrir Portúgal, 

4 fyrir Holland, 23 fyrir Grikkland, 

5 fyrir Svíþjóð, 24 fyrir Írland, 

6 fyrir Belgíu, 26 fyrir Slóveníu, 

7 fyrir Ungverjaland, 27 fyrir Slóvakíu, 

8 fyrir Tékkland, 29 fyrir Eistland, 

9 fyrir Spán, 32 fyrir Lettland, 

11 fyrir Breska konungsríkið, 34 fyrir Búlgaríu, 

12 fyrir Austurríki, 36 fyrir Litháen, 

13 fyrir Lúxemborg, 49 fyrir Kýpur, 

17 fyrir Finnland, 50 fyrir Möltu, 

18 fyrir Danmörku.   

 

1.2. Nálægt rétthyrningnum er sett ,,grunnviðurkenningarnúmer“ sem er í 4. hluta gerðarviðurkenningarnúmersins og þar 
fyrir framan tölustafirnir tveir sem gefa til kynna raðnúmer þessarar reglugerðar eða síðustu meiriháttar tæknibreytingar 
á reglugerð (EB) nr. 79/2009 eða þessari reglugerð. Að því er varðar þessa reglugerð er raðnúmerið 00. 

2. Gerðarviðurkenningarmerki íhlutar er fest á íhlutinn eða kerfið með þeim hætti að það sé óafmáanlegt og vel læsilegt. 

3. Dæmi um gerðarviðurkenningarmerki íhlutar er í viðbótinni. 
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Viðbót við 1. viðbæti 

Dæmi um gerðarviðurkenningarmerki íhlutar 

 

 

 

Skýringartexti: framangreind gerðarviðurkenning íhlutar var gefin út í Belgíu með númerinu 0004. Fyrstu tveir tölustafirnir 
(00) gefa til kynna að þessi íhlutur var viðurkenndur samkvæmt þessari reglugerð. 
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III. VIÐAUKI 

Kröfur um vetnisíhluti og -kerfi sem hönnuð eru til að nota fljótandi vetni og uppsetningu þeirra í vetnisknúin 
ökutæki 

1. INNGANGUR 

Í þessum viðauka eru settar fram kröfur og prófunaraðferðir fyrir vetnisíhluti og -kerfi sem hönnuð eru til að nota 
fljótandi vetni og uppsetningu þeirra í vetnisknúin ökutæki. 

 

2. ALMENNAR KRÖFUR 

2.1. Smíðaefni sem notuð eru í vetnisíhluti eða -kerfi skulu vera samhæfð vetni í fljótandi og/eða loftkenndu formi 
samkvæmt lið 4.11 í 3. hluta. 
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1. HLUTI 

Kröfur um uppsetningu vetnisíhluta og -kerfa sem hönnuð eru til að nota fljótandi vetni í vetnisknúnum ökutækjum 

1. Almennar kröfur 

1.1. Allir vetnisíhlutir og -kerfi skulu sett upp í ökutækinu og tengd í samræmi við bestu starfsvenjur. 

1.2. Vetniskerfið skal ekki sýna neinn leka annan en uppgufun við leyfilegan hámarksvinnuþrýsting (MAWP), þ.e. ekki 
skulu myndast loftbólur ef lekagreiningarúði er notaður. 

1.3. Ganghiti skal vera: 

Í vélarrými brunahreyfils Um borð 
(allar gerðir knúningskerfa) 

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

1.4. Samþykkja skal viðeigandi sjálfvirkar ráðstafanir í samráði við eldsneytisstöðvar til að tryggja að stjórnlaus 
vetnisslepping eigi sér ekki stað við áfyllingu. 

1.5. Ef til leka eða loftunar á vetni kemur skal vetni ekki fá að safnast upp í lokuðu eða hálflokuðu rými í ökutækinu. 

 

2. Uppsetning á vetnisgeymi um borð í ökutæki 

2.1. Fella má geyminn inn í hönnun ökutækisins til að veita viðbótarvirkni. Í þeim tilvikum skal hanna geyminn þannig 
að hann uppfylli kröfur um samþætta virkni og geymiskröfurnar sem settar eru fram í 2. hluta. 

2.2. Þegar ökutækið er tilbúið til notkunar skal lægsti hluti vetnisgeymisins ekki minnka hæð ökutækisins yfir jörð. Þetta 
gildir ekki ef vetnisgeymirinn er varinn með fullnægjandi hætti, að framanverðu og á hliðunum, og ef enginn hluti 
vetnisgeymisins er lægri en þetta hlífðarvirki. 

2.3. Vetnisgeymar, þ.m.t. öryggisbúnaður sem festur er við þá, skulu settir upp og festir þannig að þeir geti gleypt 
eftirfarandi hröðun án þess að festingar brotni eða geymar losni (sýnt með prófunum eða útreikningum). Massinn 
sem notaður er skal vera dæmigerður fyrir fullbúinn og fullhlaðinn geymi eða geymasamstæðu. 

Ökutæki í flokkum M1 og N1: 

a) 20 g í akstursátt 

b) 8 g lárétt og hornrétt á akstursátt 

Ökutæki í flokki M2 og N2: 

a) 10 g í akstursátt 

b) 5 g lárétt og hornrétt á akstursátt 

Ökutæki í flokkum M3 og N3: 

a) 6,6 g í akstursátt 

b) 5 g lárétt og hornrétt á akstursátt 

2.4. Ákvæði liðar 2.3 gilda ekki ef ökutækið er viðurkennt samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 96/27/EB 
og 96/79/EB (1)(2). 

 

 

 

 

 
(1) Stjtíð. EB L 169, 8.7.1996, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 18, 21.1.1997, bls. 7. 
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3. Fylgihlutir sem eru innbyggðir í vetnisgeyminn 

3.1. Sjálfvirkir afsláttarlokar eða einstefnulokar 

3.1.1. Sjálfvirkir afsláttarlokar skulu notaðir í samræmi við 6. lið í VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 79/2009, nema í 
stjórnunarkerfinu fyrir uppgufun, og vera lokaðir þegar þeir eru óvirkir. 

3.1.2. Áfyllingartenging eða inntak skal notað í samræmi við 4. lið í VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 79/2009. 

3.1.3. Ef geymirinn hliðrast skal fyrsti einangrunarbúnaðurinn og, ef við á, leiðslan sem tengir hann við geyminn vera 
varinn þannig að afsláttarvirknin haldist virk og að tengingin á milli búnaðarins og geymisins geti ekki rofnað. 

3.1.4. Sjálfvirkir lokar skulu vera lokaðir þegar þeir eru óvirkir (virkt öryggi). 

3.1.5. Ef slökkt er á öðru vetnisumbreytingarkerfi, án tillits til stöðu virkjunarrofans, skal slökkva á eldsneytisgjöf til 
viðkomandi vetnisumbreytingarkerfis og hún skal haldast lokuð þar til virkni viðkomandi vetnisumbreytingarkerfis 
er krafist. 

3.2. Þrýstilokar 

3.2.1. Þrýstilokar sem eru virkjaðir við þrýsting skulu festir við vetnisgeyminn þannig að þeir verði að sleppa út í 
loftúttaksleiðslu sem loftar út fyrir ökutækið. Þeir skulu ekki sleppa í átt að hitagjafa eins og útblástursröri. Að auki 
skulu þeir ekki sleppa þannig að vetni geti komist inn í ökutækið og/eða safnast saman í lokuðu rými. Að auki skal 
fyrsti þrýstiloki ekki sleppa í rými sem er lokað að hluta. Ef annar þrýstilokinn er öryggisskífa og er komið fyrir í 
innri tankinum, er viðeigandi loftops krafist á ytri hlífinni. 

3.2.2. Ef um er að ræða innri tanka er venjulegt vinnusvið fyrir þrýsting í innri tanki á milli 0 MPa og valins þrýstings í 
fyrsta þrýstiloka sem er lægri eða jafn leyfilegum hámarksvinnuþrýstingi innri tanksins. 

3.2.3. Ef um er að ræða innri tanka úr stáli samsvara neðri mörk óleyfilegs bilanasviðs þrýstingi sem er hærri en 136% af 
leyfilegum hámarksvinnuþrýstingi innri tanksins ef öryggisloki er notaður sem annar þrýstiloki. Ef um er að ræða 
innri tanka úr stáli samsvara neðri mörk óleyfilegs bilanasviðs þrýstingi sem er hærri en 150% af leyfilegum 
hámarksvinnuþrýstingi innri tanksins ef öryggisskífa er notuð sem annar þrýstiloki. Fyrir önnur smíðaefni skal nota 
jafngilt öryggisstig. Óleyfilegt bilanasvið skal vera þrýstingurinn þar sem flotbjögun verður á innri tanki eða hann 
springur eins og sést á mynd 3.2. 

 

 

Mynd 3.2 

Svið innri tanks úr stáli 
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3.3. Loftþétt hlífðarhús utan um vetnisgeyma 

3.3.1. Allar tengingar sem ekki eru soðnar í íhlutum sem bera vetni og vetnisíhlutir sem geta lekið, og eru festir í farþega- 
eða farangursrými eða öðrum rýmum sem ekki eru loftræst, skulu lokaðar inni í loftþéttu hlífðarhúsi. 

3.3.2. Loftþétta hlífðarhúsið skal vera með loftun út í andrúmsloftið. 

3.3.3. Loftræstiopin á loftþétta hlífðarhúsinu skulu vera á hæsta stað á hlífðarhúsinu og skulu ekki sleppa í átt að hitagjafa 
eins og útblástursröri. Að auki skal það ekki sleppa þannig að vetni geti komist inn í ökutækið og/eða safnast saman 
í lokuðu rými eða rými sem er lokað að hluta. 

3.3.4. Enginn óvarinn kveikjugjafi skal vera inni í loftþétta hlífðarhúsinu. 

3.3.5. Öll tengikerfi og gegnumlagnir í yfirbyggingu ökutækisins fyrir loftræstingu á loftþétta hlífðarhúsinu skulu hafa 
a.m.k. sama þversniðsflatarmál og leiðslan í þrýstilokanum. 

3.3.6. Þetta hlífðarhús skal vera loftþétt vegna prófana og skal vera loftþétt við 0,5 kPa þrýsting, þ.e. án þess að loftbólur 
myndist í 1 mínútu og án varanlegrar aflögunar. 

3.3.7. Öll tengikerfi skulu fest með klemmum, eða öðrum hætti, við loftþétta hlífðarhúsið og gegnumlagnir til að tryggja 
að loftþétt tenging sé mynduð. 

 

4. Fastar og sveigjanlegar eldsneytisleiðslur 

4.1. Fastar eldsneytisleiðslur skulu festar þannig að þær verði ekki fyrir sliti, hættulegum titringi og/eða öðru álagi. 

4.2. Sveigjanlegar eldsneytisleiðslur skulu festar þannig þær verði ekki fyrir snúningsálagi, komist sé hjá sliti og ekki sé 
hægt að klemma þær við venjulega notkun. 

4.3. Á festingarpunktum skulu eldsneytisleiðslur, sveigjanlegar eða fastar, vera festar þannig að málmur geti ekki snert 
málm til að koma í veg fyrir galvaníska tæringu og sprungutæringu. 

4.4. Fastar og sveigjanlegar eldsneytisleiðslur skulu lagðar þannig að hætta á skemmdum fyrir slysni sé lágmörkuð eins 
og unnt er hvort sem er innan í ökutækinu, t.d. vegna staðsetningar eða tilfærslu farangurs eða annarrar hleðslu, eða 
utan við ökutækið, t.d. vegna óslétts yfirborðs eða tjakks o.s.frv. 

4.5. Við gegnumtök í gegnum yfirbyggingu ökutækis eða aðra vetnisíhluti skulu eldsneytisleiðslur búnar gúmmíkraga 
eða öðrum hlífðarefnum. 

 

5. Tengingar eða gastengi á milli íhlutanna 

5.1. Rör úr ryðfríu stáli skal aðeins tengja með tengingum úr ryðfríu stáli. 

5.2. Hafa skal tengin eins fá og mögulegt er. 

5.3. Allar tengingar skulu gerðar á stöðum þar sem mögulegt er að fá aðgang vegna skoðana og lekaprófana. 

5.4. Í farþegarými eða lokuðu farangursrými skulu eldsneytisleiðslurnar ekki vera lengri en eðlileg þörf er á. 

 

6. Áfyllingartenging eða inntak 

6.1. Tryggt skal að áfyllingartenging eða inntak sé ekki rangt stillt og sé varið fyrir óhreinindum og vatni. Hún skal vera 
varin fyrir rangri notkun. 

6.2. Áfyllingartengingin eða inntakið skal ekki sett upp í vélarrými, farþegarými eða öðru rými sem ekki er loftræst. 

6.3. Áfyllingarleiðslan skal fest við geyminn eins og lýst er í lið 3.1.1. 
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6.4. Áfyllingartengingin eða inntakið skal hafa einangrunarbúnað samkvæmt lið 3.1.2. 

6.5. Tryggja skal að ekki sé hægt að nota knúningskerfið og að ökutækið geti ekki hreyfst á meðan áfyllingartengingin 
eða inntakið er tengt við áfyllingarstöð. 

 

7. Raflagnir 

7.1. Rafmagnsíhlutir vetniskerfisins skulu varðir gegn yfirálagi. 

7.2. Rafmagnstengingar skulu þéttar gegn innstreymi vetnis þar sem vetnisíhlutir eru til staðar eða möguleiki er á 
vetnisleka. 

 

8. Uppgufun við venjulegar aðstæður 

8.1. Uppgufaðar lofttegundir skulu gerðar skaðlausar með stjórnunarkerfi fyrir uppgufun. 

8.2. Stjórnunarkerfi fyrir uppgufun skal vera hannað til að taka við uppgufun geymisins við venjulegar 
notkunaraðstæður. 

8.3. Við gangsetningu og notkun ökutækisins skal viðvörunarkerfi virkjað til að vara ökumann við ef bilun verður í 
stjórnunarkerfinu fyrir uppgufun. 

 

9. Aðrar kröfur 

9.1. Allir þrýstilokar og loftopsleiðslur skulu varin gegn spellvirkjum eftir því sem framast er unnt. 

9.2. Farþegarými, farangursrými og allir íhlutir ökutækisins sem varða öryggi (t.d. hemlakerfi, rafeinangrun) skulu varin 
fyrir skaðlegum hitaáhrifum frá lághitaeldsneyti. Taka skal hugsanlegan leka á lághitaeldsneyti til athugunar við mat 
á nauðsynlegri vernd. 

9.3. Eldfim efni sem notuð eru í ökutækinu skulu varin fyrir fljótandi lofti sem getur þést á óeinangruðum hlutum 
eldsneytiskerfisins. 

9.4. Bilun í hitunarhringrás varmaskiptisins skal ekki valda leka í vetniskerfinu. 

10. Kerfi með öryggisstjórntækjum 

10.1. Kerfi með öryggisstjórntækjum skal vera bilanatraust, umframt eða sjálfvaktandi. 

10.2. Ef kerfi með öryggisstjórntækjum samkvæmt lið 10.1 er bilanatraust eða sjálfvaktandi rafrænt kerfi, skal beita 
sérkröfunum í VI. viðauka við þessa reglugerð. 

11. Kröfur um skoðun á vetniskerfinu 

11.1. Öll vetniskerfi skulu skoðuð eigi sjaldnar en á 48 mánaða fresti eftir að þau eru tekin í notkun og ef þau eru sett upp 
aftur. 

11.2. Skoðunin skal framkvæmd af tækniþjónustu í samræmi við forskrift framleiðanda sem sett er fram í 3. hluta I. 
viðauka. 
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2. HLUTI 

Kröfur fyrir vetnisgeyma sem hannaðir eru til að nota fljótandi vetni 

1. INNGANGUR 

Í þessum hluta eru settar fram kröfur og prófunaraðferðir fyrir vetnisgeyma sem hannaðir eru til að nota 
fljótandi vetni. 

2. TÆKNILEGAR KRÖFUR 

2.1. Fullgilding hönnunar geymisins með útreikningum skal fara fram í samræmi við EN 1251-2. 

2.2. Aflfræðilegt álag 

Hlutar geymisins skulu þola eftirfarandi aflfræðilegt álag: 

2.2.1. Innri tankur 

2.2.1.1. P r ó f u n a rþ rý s t i n g u r  

Innri tankurinn skal þola prófunarþrýstinginn Ptest: 

 

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

 

þar sem MAWP er leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur innri tanksins í MPa 

2.2.1.2. Y t r i  þ rý s t i n g u r  

Ef notkun innri tanksins og búnaðar hans í lofttæmi er möguleg skulu innri tankurinn og búnaður hans þola ytri 
þrýsting sem er 0,1 MPa. 

2.2.2. Ytri hlíf 

2.2.2.1. Ytri hlífin skal þola leyfilegan hámarksvinnuþrýsting (MAWP) sem er valinn þrýstingur öryggisbúnaðarins. 

2.2.2.2. Ytri hlífin skal þola ytri þrýstinginn 0,1 MPa. 

2.2.3. Ytri undirstöður 

Ytri undirstöður fullhlaðins geymis skulu þola hröðunina sem um getur í lið 2.3 í 1. hluta án þess að bresta, og 
ef það gerist skal leyfilegt álag í hlutum undirstaða sem reiknað er með línulegu álagslíkani ekki vera meira en: 

 

σ ≤ 0,5 Rm 

 

2.2.4. Innri undirstöður 

Innri undirstöður fullhlaðins geymis skulu þola hröðunina sem um getur í lið 2.3 í 1. hluta án þess að bresta, og 
ef það gerist skal leyfilegt álag í hlutum undirstaða sem reiknað er með línulegu álagslíkani ekki vera meira en: 

 

σ ≤ 0,5 Rm 

 

2.2.5. Kröfurnar í liðum 2.2.3 og 2.2.4 gilda ekki ef hægt er að sýna fram á að tankurinn beri hröðunina sem um getur 
í lið 2.3 í 1. hluta án nokkurs leka frá innri tankinum og öllum rörum framan við sjálfvirkan öryggisbúnað, 
afsláttarloka og/eða einstefnuloka. 

2.2.6. Staðfesta má stærðir á undirstöðum geymisins með útreikningum eða tilraun. 
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2.3. Hönnunarhiti 

2.3.1. Innri tankur og ytri hlíf 

Hönnunarhiti innri tanksins og ytri hlífar skal vera 20 °C. 

2.3.2. Annar búnaður 

Fyrir allan annan búnað sem ekki er nefndur í lið 2.3.1 er hönnunarhiti lægsti eða hæsti mögulegi ganghiti sem 
settur er fram í lið 1.3 í 1. hluta. 

2.3.3. Varmafræðilegt álag við vinnsluskilyrði eins og áfyllingu eða tæmingu eða í kælingarferlum skal haft í huga. 

2.4. Efnafræðilegt samhæfi 

2.4.1. Smíðaefni geymisins og búnaðar hans skal vera samhæft við: 

 a) vetni, ef hlutarnir eru í snertingu við það, 

 b) andrúmsloft, ef hlutarnir eru í snertingu við það, 

 c) öll önnur efni sem hlutarnir eru í snertingu við (þ.e. kælivökva o.s.frv.). 

3. SMÍÐAEFNI 

3.1. Smíðaefnin skulu samsett, framleidd og meðhöndluð frekar þannig: 

a) að fullunnin vara hafi tilskilda aflfræðilega eiginleika, 

b) að fullunnin vara sem notuð er í íhluti sem eru undir þrýstingi og eru í snertingu við vetni þoli 
varmafræðilegt, efnafræðilegt og aflfræðilegt álag sem hún kann að verða fyrir. Einkum skulu smíðaefni 
íhluta í snertingu við lághita vera samhæfð lághita samkvæmt EN 1252-1. 

3.2. Eiginleikar 

3.2.1. Smíðaefni sem notuð eru við lágt hitastig skulu fara að kröfum um seiglu í EN 1252-1. Fyrir málmlaus efni skal 
staðfesta hæfi við lágan hita með tilraunaaðferð með tilliti til notkunarskilyrða. 

3.2.2. Smíðaefni sem notuð eru í ytri hlífina skulu tryggja heilleika einangrunarkerfisins og lenging þeirra við brot í 
prófun á togþoli skal vera minnst 12% við hitastig fljótandi köfnunarefnis. 

3.2.3. Tæringarfráviks er ekki krafist fyrir innri tankinn. Tæringarfráviks er ekki krafist fyrir önnur yfirborð ef þau eru 
með fullnægjandi vernd gegn tæringu. 

3.3. Vottorð og sannanir á eiginleikum smíðaefna 

3.3.1. Fylliefni skulu vera samhæfð aðalefninu til að mynda suður með eiginleika sem eru jafngildir þeim sem 
tilgreindir eru fyrir aðalefnið á öllum hitastigum sem smíðaefnið kann að verða fyrir. 

3.3.2. Framleiðandi skal útvega og veita efnafræðilega greiningu á mótum og vottorð um aflfræðilega eiginleika 
smíðaefnisins að því er varðar stál eða önnur smíðaefni sem notuð er við smíði á hlutum sem verða fyrir 
þrýstingi. Ef um er að ræða smíðaefni úr málmi skal vottorðið vera a.m.k. af gerð 3.1 samkvæmt EN 10204 eða 
jafngildi þess. Ef um er að ræða málmlaus efni skal vottorðið vera af jafngildri gerð. 
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3.3.3. Tækniþjónusta getur framkvæmt greiningar og rannsóknir. Þessar rannsóknir skulu gerðar á sýnum sem tekin 
eru úr smíðaefnum sem eru afhent framleiðanda geymisins eða úr fullunnum geymum. 

3.3.4. Framleiðandi skal láta tækniþjónustunni í té niðurstöður málmfræðilegra og aflfræðilegra prófana og greininga 
á aðal- og fylliefnum sem gerðar eru á suðum. 

3.3.5. Smíðaefnisþynnur skulu að minnsta kosti merktar með: 

― merki framleiðanda 

― auðkennisnúmeri smíðaefnis 

― númeri framleiðslulotu 

― merki skoðunarmanns 

3.4. Hönnunarútreikningur 

3.4.1. Ákvæði að því er varðar innri tankinn: 

Hönnun innri tanksins skal vera samkvæmt hönnunarreglum EN 1251-2. 

3.4.2. Ákvæði að því er varðar ytri hlífina: 

Hönnun ytri hlífar skal vera samkvæmt hönnunarreglum EN 1251-2. 

3.4.3. Almenn vikmörk ISO 2768-1 gilda. 

4. FRAMLEIÐSLA OG FESTING Á GEYMINUM 

4.1. Framleiðendur á soðnum geymum skulu starfrækja gæðakerfi fyrir suður með tilliti til gæðakrafna um suður 
samkvæmt EN 729-2:1994 eða EN 729-3:1994. 

4.2. Suðuaðferðin skal samþykkt af tækniþjónustunni samkvæmt EN 288-3:1992/A1:1997, EN 288-4:1992/A1:1997 
og EN 288-8:1995. 

4.3. Suðumenn skulu samþykktir  af tækniþjónustunni samkvæmt EN 287-1:1992/A1:1997, EN 287-
2:1992/A1:1997 og fyrir stjórnendur sjálfvirkrar suðu samkvæmt EN 1418:1997. 

4.4. Framleiðslustarfsemi (t.d. mótun og hitameðferð, suða) skal fara fram samkvæmt EN 1251-2. 

4.5. Skoðanir og prófanir á innra leiðslukerfi á milli innri tanks og ytri hlífar: allar soðnar tengingar í leiðslukerfinu 
skulu sæta skoðun sem er 100% án eyðileggingar, með röntgenskoðun þegar það er hægt, annars með prófun 
með úthljóðsbúnaði, prófun með vökvagegnflæði, helíumlekaprófun o.s.frv. 

4.6. Fjöldi tenginga skal vera í lágmarki. Tengingar skulu ekki heimilar í tómarúminu á milli innri tanksins og ytri 
hlífarinnar nema þær séu soðnar eða límdar. 

4.7. Búnaður geymisins skal festur þannig að kerfið og íhlutir þessi starfi með réttum og öruggum hætti og séu 
loftþétt. 

4.8. Hreinsa skal geyminn og þurrka hann fyrir notkun samkvæmt EN 12300. 

5. AÐRAR KRÖFUR 

5.1. Vörn ytri hlífarinnar 

Ytri hlífin skal varin með búnaði sem kemur í veg fyrir að ytri hlífin springi eða innri tankurinn falli saman. 
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5.2. Ákvæði um einangrun 

5.2.1. Undir engum kringumstæðum má ís myndast á ytri vegg geymisins við venjulegar notkunaraðstæður. Við 
þrýstilokarörið er staðbundin ísmyndun leyfileg utan á rörinu. 

5.3. Magnmælir 

5.3.1. Mælir í ökumannsklefanum skal sýna magn vökva í geyminum með nákvæmni sem er +/-10%. 

5.3.2. Ef kerfið er með flotbúnaði skal hið síðarnefnda þola ytri þrýsting sem er hærri en leyfilegur 
hámarksvinnuþrýstingur (MAWP) innri tanksins með lægsta öryggisstuðli 2 að því er varðar viðmiðun fyrir 
bognun. 

5.4. Fullhleðsla 

5.4.1. Útvega skal kerfi til að koma í veg fyrir að geymirinn sé yfirfylltur. Þetta kerfi getur unnið í tengslum við 
eldsneytisstöð. Þetta kerfi skal bera varanlega merkingu með upplýsingum um gerð geymis sem það er hannað 
fyrir og ef við á staðsetningu og stefnu festinga. 

5.4.2. Áfyllingarferlið skal ekki valda því að þrýstilokar fari af stað óháð tímanum sem líður við/eftir áfyllingarferlið. 
Áfyllingarferlið skal ekki valda vinnsluskilyrðum sem stjórnunarkerfið fyrir uppgufun er ekki hannað fyrir og 
ræður því ekki við. 

5.5. Merking 

5.5.1. Til viðbótar við EB-gerðarviðurkenningarmerki íhlutar sem sett er fram í 3. hluta II. viðauka skulu allir geymar 
einnig bera merkingu þar sem eftirfarandi gögn eru auðlæsileg: 

5.5.1.1. Innri tankurinn: 

a) nafn og heimilisfang framleiðanda innri tanksins, 

b) raðnúmerið. 

5.5.1.2. Ytri hlífin: 

a) merkimiði eins og segir í lið 3.1 í V. viðauka, 

b) bann við viðbótarsuðu, fræsingu og stönsun, 

c) leyfileg lega tanksins í ökutækinu, 

d) auðkenniplata með eftirfarandi upplýsingum: 

i. heiti framleiðanda 

ii. raðnúmeri 

iii. vatnsmagni í lítrum 

iv. leyfilegum hámarksvinnuþrýstingi (MAWP)(MPa) 

v. ári og mánuði framleiðslunnar (t.d. 2009/01) 

vi. ganghitasviði 

auðkenniplatan skal vera læsileg þegar hún er uppsett. 

5.5.2. Merkingaraðferðin skal ekki valda staðbundnum álagstoppum á innri tankinum eða ytri hlífinni. 
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5.6. Skoðunarop 

Skoðunarop eru ekki áskilin á innri eða ytri hlíf. 

6. PRÓFANIR OG SKOÐUN 

6.1. Prófanir og skoðun fyrir viðurkenningu 

Fyrir viðurkenningu skal tækniþjónustan framkvæma prófanir og skoðanir samkvæmt liðum 6.3.1 til 6.3.6 á 
tveimur sýnishornum af geymum. Sýnishornin skulu afhent í viðeigandi ástandi sem nauðsynlegt er fyrir 
skoðanirnar. Fyrir viðurkenningu skal gera prófanir á sýnishornum af geyminum samkvæmt liðum 6.3.7 til 
6.3.9 og skal tækniþjónustan fylgjast með þeim. 

6.2. Prófanir og skoðun meðan á framleiðslu stendur 

Prófanirnar og skoðanirnar samkvæmt liðum 6.3.1 til 6.3.6 skulu gerðar á báðum geymunum. 

6.3. Prófunaraðferðir 

6.3.1. Þrýstingsprófun 

6.3.1.1. Innri tankurinn og leiðslukerfið á milli innri tanksins og ytri hlífarinnar skulu þola innri þrýstingsprófun við 
stofuhita með viðeigandi miðli samkvæmt eftirfarandi kröfum. 

Prófunarþrýstingurinn ptest skal vera: 

 

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

 

þar sem MAWP er leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur innri tanksins í MPa. 

6.3.1.2. Þrýstingsprófunin skal gerð áður en ytri hlífin er fest á. 

6.3.1.3. Auka skal þrýstinginn í innri tankinum með jöfnum hraða þar til prófunarþrýstingi er náð. 

6.3.1.4. Innri tankurinn skal vera undir prófunarþrýstingi í minnst 10 mínútur til að sýna fram á að þrýstingurinn minnki 
ekki. 

6.3.1.5. Að prófuninni lokinni mega ekki vera nein sýnileg merki varanlegrar aflögunar eða leka á innri tankinum. 

6.3.1.6. Öllum innri tönkum sem prófaðir eru og standast ekki prófunina vegna varanlegrar aflögunar skal hafnað og 
ekki skal gera við þá. 

6.3.1.7. Alla innri tanka sem prófaðir eru og standast ekki prófunina vegna leka má samþykkja eftir viðgerð og 
endurprófun. 

6.3.1.8. Ef um vökvaprófun er að ræða skal, þegar prófun er lokið, tæma og þurrka geyminn þar til daggarmark inni í 
geyminum er -40 °C samkvæmt EN 12300. 

6.3.1.9. Gera skal prófunarskýrslu og skoðunardeild skal merkja innri tankinn ef hann er samþykktur. 

6.3.2. Lekaprófun 

Eftir lokasamsetningu skal lekaprófa vetnisgeyminn með loftblöndu sem inniheldur að lágmarki 10% helíum. 

6.3.3. Sannprófun stærðarmála 

Eftirfarandi stærðarmál skulu sannprófuð: 

― fyrir sívala geyma, ávali innri tanksins samkvæmt EN 1251-2:2000, 5.4 

― frávik frá beinni línu milli innri og ytri hlífar samkvæmt EN 1251-2, 5.4 
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6.3.4. Eyðileggingarprófun og prófun án eyðileggingar á suðusaum 

Prófunin skal gerð í samræmi við EN 1251-2. 

6.3.5. Sjónræn skoðun 

Skoða skal suðusauma og innra og ytra yfirborð innri og ytri hlífar geymisins sjónrænt. Ekki skulu sjást 
umtalsverðar skemmdir eða gallar á yfirborðinu. 

6.3.6. Merking 

Merkingar skulu staðfestar í samræmi við lið 5.5. 

6.3.7. Sprengiprófun 

Gera skal sprengiprófun á einu sýnishorni af innri tankinum án ytri hlífarinnar og án einangrunar. 

6.3.7.1. V iðm iða n i r  

6.3.7.1.1. Sprengiþrýstingur skal a.m.k. vera jafn sprengiþrýstingnum sem notaður er við aflfræðilega útreikninga. Fyrir 
stáltanka er hann: 

a) annað hvort leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP) (í MPa) plús 0,1 MPa margfaldaður með 3,25, 

b) eða leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP) (í MPa) plús 0,1 MPa margfaldaður með 1,5 og 
margfaldaður með Rm/Rp þar sem Rm er lægsta hámarkstogþol og Rp er lágmarksflotstyrkur. 

6.3.7.1.2. Sýna skal fram á að vetnisgeymar úr öðrum smíðaefnum en stáli séu jafn öruggir og geymar sem uppfylla 
kröfurnar í liðum 6.3.7.1.1 og 6.3.7.1.2. 

6.3.7.2. Að f e rð  

6.3.7.2.1. Tankurinn sem prófaður er skal vera dæmigerður fyrir hönnun og framleiðslu á gerðinni sem á að viðurkenna. 

6.3.7.2.2. Prófunin skal vera vökvaprófun. 

6.3.7.2.3. Breyta má rörum og lögnum til að gera prófunina mögulega (hreinsun á dauðarúmmáli, setja inn vökva, loka 
rörum sem ekki eru notuð o.s.frv.) 

6.3.7.2.4. Fylla ber tankinn með vatni. Auka skal þrýstinginn með jöfnum hraða sem er ekki meiri en 0,5 MPa/mín þar til 
sprenging verður. Þegar leyfilegum hámarksvinnuþrýstingi (MAWP) er náð skal vera minnst tíu mínútna 
biðtími við fastan þrýsting svo hægt sé að kanna formbreytingar á tankinum. 

6.3.7.2.5. Kerfi skal gera kleift að skoða hugsanlegar formbreytingar. 

6.3.7.2.6. Þrýstingur skal skráður eða bókfærður meðan á allri prófuninni stendur. 

6.3.7.3. N iðu r s t öðu r  

Aðstæður við prófun og sprengiþrýstingur skulu skrifaðar á prófunarvottorð sem er undirritað af framleiðanda 
og tækniþjónustunni. 

6.3.8. Brunaprófun 

6.3.8.1. V iðm iða n i r  

6.3.8.1.1. Tankurinn skal ekki springa og þrýstingurinn í innri tankinum skal ekki fara yfir leyfilegt bilanasvið innri 
tanksins. Ef um er að ræða innri tanka úr stáli skal annar þrýstiloki takmarka þrýstinginn inni í tankinum við 
136% af leyfilegum hámarksvinnuþrýstingi innri tanksins ef öryggisloki er notaður sem annar þrýstiloki. 
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Ef um er að ræða innri tanka úr stáli skal annar þrýstiloki takmarka þrýstinginn inni í tankinum við 150% af 
leyfilegum hámarksvinnuþrýstingi innri tanksins ef öryggisskífa er notuð fyrir utan lofttæmissvæðið sem annar 
þrýstiloki. 

Ef um er að ræða innri tanka úr stáli skal annar þrýstiloki takmarka þrýstinginn inni í tankinum við 150% af 
leyfilegum hámarksvinnuþrýstingi innri tanksins + 0,1 MPa (MAWP + 0,1 MPa) ef öryggisskífa er notuð fyrir 
innan lofttæmissvæðið sem annar þrýstiloki. 

Fyrir önnur smíðaefni skal sýna fram á jafngilt öryggisstig. 

Annar þrýstiloki skal ekki fara af stað undir 110% af völdum þrýstingi fyrsta þrýstiloka. 

6.3.8.2. Að f e rð  

6.3.8.2.1. Tankurinn sem prófaður er skal vera dæmigerður fyrir hönnun og framleiðslu á gerðinni sem á að viðurkenna. 

6.3.8.2.2. Framleiðslu hans skal vera fyllilega lokið og hann skal vera með öllum áfestum búnaði. 

6.3.8.2.3. Tankurinn skal þegar hafa verið kældur niður og innri tankurinn skal vera við sama hitastig og fljótandi vetnið. 
Tankurinn skal á undangengnum 24 klukkustundum hafa innihaldið magn fljótandi vetnis sem er a.m.k. jafnt 
helmingi vatnsmagns innri tanksins. 

6.3.8.2.3.1. Fylla skal geyminn með fljótandi vetni þannig að magn fljótandi vetnis sem mælt er með mælikerfi fyrir massa 
sé helmingur mesta leyfilega magns sem geyma má í innri tankinum. 

6.3.8.2.3.2. Eldur skal loga 0,1 m undir tankinum. Lengd og breidd eldsins skal ná út fyrir flatarmál geymisins um 0,1 m. 
Hitastig eldsins skal vera a.m.k. 590 °C. Eldurinn skal halda áfram að loga á meðan prófuninni stendur. 

6.3.8.2.3.3. Þrýstingurinn í tankinum við upphaf prófunarinnar skal vera á milli 0 MPa og 0,01 MPa við suðumark vetnis í 
innri tankinum. 

6.3.8.2.3.4. Þegar öryggisbúnaðurinn opnast skal prófunin halda áfram þar til uppgufun úr öryggisbúnaðinum er lokið. 
Meðan á prófuninni stendur skal tankurinn ekki springa og þrýstingurinn í innri tankinum skal ekki fara yfir 
leyfilegt bilanasvið innri tanksins. Ef um er að ræða innri tank úr stáli skal þrýstingurinn í tankinum ekki fara 
yfir 136% af leyfilegum hámarksvinnuþrýstingi (MAWP) innri tanksins. Fyrir önnur smíðaefni skal beita 
jafngildu öryggisstigi. 

6.3.8.3. N iðu r s t öðu r  

Aðstæður við prófun og hæsti þrýstingur sem næst í tankinum meðan á prófuninni stendur skulu skráðar á 
prófunarvottorð sem er undirritað af framleiðanda og tækniþjónustunni. 

6.3.9. Fullhleðsluprófun 

6.3.9.1. V iðm iða n i r  

Meðan á öllum prófunum stendur skal áfyllingarferlið ekki valda því að þrýstilokar fari af stað óháð tímanum 
sem líður við/eftir áfyllingarferlið. Áfyllingarferlið skal ekki valda vinnsluskilyrðum sem stjórnunarkerfið fyrir 
uppgufun er ekki hannað fyrir og ræður því ekki við. 

6.3.9.2. Að f e rð  

6.3.9.2.1. Tankurinn sem prófaður er skal vera dæmigerður fyrir hönnun og framleiðslu á gerðinni sem á að viðurkenna. 

6.3.9.2.2. Framleiðslu hans skal vera fyllilega lokið og hann skal vera með öllum búnaði, einkum magnmæli. 

6.3.9.2.3. Tankurinn skal þegar hafa verið kældur niður og innri tankurinn skal vera við sama hitastig og fljótandi vetnið. 
Tankurinn skal á undangengnum 24 klukkustundum hafa innihaldið magn fljótandi vetnis sem er a.m.k. jafnt 
helmingi vatnsmagns innri tanksins. 
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6.3.9.2.4. Massi vetnis eða massastreymi við inntaksopið og úttak tanksins skal mæla með nákvæmni sem er meiri en 1% 
af mesta fyllimassa geymisins sem prófaður er. 

6.3.9.2.5. Fylla skal tankinn algerlega 10 sinnum með fljótandi vetni í jafnvægi við gufuna. Á milli áfyllinga skal losa 
minnst einn fjórða af fljótandi vetninu í tankinum. 

6.3.9.3. N iðu r s t öðu r  

Aðstæður við prófun og hámarksgildin tíu sem mæld eru með viðbættu kerfi skulu skrifaðar á prófunarvottorð 
sem er undirritað af framleiðanda og tækniþjónustunni. 
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3. HLUTI 

Kröfur fyrir vetnisíhluti, aðra en geyma, sem hannaðir eru til að nota fljótandi vetni 

1. INNGANGUR 

Í þessum hluta eru settar fram kröfur og prófunarferli fyrir vetnisíhluti, aðra en geyma, sem hannaðir eru til að 
nota fljótandi vetni 

2. ALMENNAR KRÖFUR 

2.1. Smíðaefni sem notuð eru í vetnisíhluti skulu vera samhæfð vetni í samræmi við lið 4.11. 

2.2. Vetniskerfið framan við fyrsta þrýstistilli, að undanskildum vetnisgeyminum, skal hafa leyfilegan 
hámarksvinnuþrýsting (MAWP) sem er jafn hæsta þrýstingi sem íhluturinn verður fyrir en minnst 1,5 sinnum 
meiri en valinn þrýstingur fyrsta þrýstiloka innri tanksins og öryggisstuðul sem er ekki lægri en fyrir innri 
tankinn. 

2.3. Íhlutir sem eru aftan við þrýstistilla skulu varðir fyrir yfirþrýstingi og skulu hannaðir fyrir minnst 1,5 sinnum 
úttaksþrýsting (leyfilegan hámarksvinnuþrýsting (MAWP)) fyrsta þrýstistillis á eftir. 

2.4. Einangrun íhlutanna skal hindra þéttingu lofts í snertingu við ytra yfirborð, nema kerfi sé til staðar til að safna 
og eima fljótandi loft. Þá skulu smíðaefni nálægra íhluta vera samhæfð andrúmslofti sem er auðgað með súrefni 
samkvæmt EN 1797. 

3. TÆKNILEGAR KRÖFUR 

3.1. Þrýstilokar 

3.1.1. Þrýstilokar fyrir innri tankinn 

3.1.1.1. Fyrsti þrýstiloki fyrir innri tankinn skal takmarka þrýstinginn inni í tankinum við ekki meira en 110% af 
leyfilegum hámarksvinnuþrýstingi (MAWP), jafnvel við skyndilegt tap á lofttæmi. Þessi búnaður skal vera 
öryggisloki eða jafngildi hans og skal vera tengdur beint við loftkennda hlutann við venjulegar 
notkunaraðstæður. 

3.1.1.2. Annar þrýstiloki fyrir innri tankinn skal vera settur upp til að tryggja að þrýstingurinn inni í tankinum geti ekki 
við neinar aðstæður orðið hærri en leyfilegt bilanasvið innri tanksins. Ef um er að ræða innri tanka úr stáli skal 
annar þrýstiloki takmarka þrýstinginn inni í tankinum við 136% af leyfilegum hámarksvinnuþrýstingi innri 
tanksins ef öryggisloki er notaður sem annar þrýstiloki. Ef um er að ræða innri tanka úr stáli skal annar 
þrýstiloki takmarka þrýstinginn inni í tankinum við 150% af leyfilegum hámarksvinnuþrýstingi innri tanksins ef 
öryggisskífa er notuð fyrir utan lofttæmissvæðið sem annar þrýstiloki. Ef um er að ræða innri tanka úr stáli skal 
annar þrýstiloki takmarka þrýstinginn inni í tankinum við 150% af leyfilegum hámarksvinnuþrýstingi innri 
tanksins + 0,1 MPa (MAWP + 0,1 MPa) ef öryggisskífa er notuð fyrir innan lofttæmissvæðið sem annar 
þrýstiloki. Fyrir önnur smíðaefni skal sýna fram á jafngilt öryggisstig. Annar þrýstiloki skal ekki fara af stað 
undir 110% af völdum þrýstingi fyrsta þrýstiloka. 

3.1.1.3. Stærðun öryggisbúnaðar skal fara fram í samræmi við EN 13648-3. 

3.1.1.4. Tækin tvö sem um getur í liðum 3.1.1.1 og 3.1.1.2 má tengja við innri tankinn með sömu eldsneytisleiðslunni. 

3.1.1.5. Málgildi þrýstilokanna skal merkt með skýrum hætti. Hindra skal að átt sé við tækin með blýinnsigli eða 
jafngildu kerfi. 

3.1.1.6. Þrýstiöryggislokar skulu, eftir losun, lokast við þrýsting sem er hærri en 90% af völdum þrýstingi 
þrýstiöryggislokans. Þeir skulu haldast lokaðir við allan lægri þrýsting. 
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3.1.1.7. Þrýstiöryggislokar skulu settir upp á því svæði vetnistanksins þar sem loftkennda hlutann er að finna. 

3.1.2. Þrýstilokar fyrir aðra íhluti 

3.1.2.1. Þegar hætta er á að vökvi eða gufa við lághita festist á milli tveggja tækja á leiðslu, skal þrýstiloki eða ráðstöfun 
sem tryggir jafngilt öryggisstig vera til staðar. 

3.1.2.2. Framan við fyrsta þrýstistilli skal valinn þrýstingur öryggisbúnaðarins sem kemur í veg fyrir yfirþrýsting ekki 
vera meiri en leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP) leiðslanna og skal ekki vera lægri en 120% af 
leyfilegum hámarksvinnuþrýstingi (MAWP) tanksins til að koma í veg fyrir að slíkir lokar opnist í stað 
þrýstilokanna fyrir innri tankinn. 

3.1.2.3. Málgildi þrýstilokanna aftan við þrýstistillana skal ekki vera hærra en leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur 
(MAWP) íhlutanna sem eru aftan við þrýstistillinn. 

3.1.2.4. Þrýstiöryggislokar skulu, eftir losun, lokast við þrýsting sem er hærri en 90% af völdum þrýstingi 
þrýstiöryggislokans. Þeir skulu haldast lokaðir við allan lægri þrýsting. 

3.1.3. Ákvæði að því er varðar viðurkenningu þrýstiloka 

3.1.3.1. Hönnun, framleiðsla og eftirlit með þrýstilokum skal vera í samræmi við EN 13648-1 og EN 13648-2. 

3.1.3.2. Ef um er að ræða stjórnunarkerfi uppgufunar sem er samhliða fyrsta öryggisbúnaðinum skal öryggislokinn vera 
öryggisbúnaður í flokki B, annars skal hann vera öryggisbúnaður í flokki A samkvæmt EN 13648. 

3.1.3.3. Leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP): 1,5 × leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP) innri tanksins 
eða hámarksþrýstingur sem íhluturinn verður fyrir. 

3.1.3.4. V a l i n n  þ rý s t i n g u r  

3.1.3.4.1. Fyrsti búnaður innri tanksins: samkvæmt lið 3.1.1.1. 

3.1.3.4.2. Annar búnaður innri tanksins: samkvæmt lið 3.1.1.2. 

3.1.3.4.3. Þrýstilokar fyrir aðra íhluti en tankinn: samkvæmt lið 3.1.2. 

3.1.3.5. H ö n n u n a r h i t i  

3.1.3.5.1. Ytra hitastig: samkvæmt lið 1.3 í 1. hluta. 

3.1.3.5.2. Innra hitastig: -253 °C til +85 °C. 

3.1.3.6. Viðeigandi prófunaraðferðir: 

Þrýstingsprófun liður 4.2 

Ytri lekaprófun liður 4.3 

Vinnsluprófun liður 4.5 

Tæringarþol liður 4.6, aðeins fyrir málmhluta, aðeins fyrir búnað utan við loftþétta hlífðarhúsið 

Hitasveifluprófun liður 4.9, aðeins fyrir hluta sem eru ekki úr málmi 

3.1.4. Leiðslur með þrýstilokum 

3.1.4.1. Ekki skal setja upp neinn einangrunarbúnað á milli varða íhlutarins og þrýstilokans. 

3.1.4.2. Leiðslurnar á undan og eftir þrýstilokanum skulu ekki koma í veg fyrir virkni þeirra og skulu vera samhæfðar 
viðmiðununum sem skilgreindar eru í liðum 3.1.1 til 3.1.3. 
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3.2. Lokar 

3.2.1. Ákvæði að því er varðar viðurkenningu vetnisloka 

3.2.1.1. Hönnun, framleiðsla og prófun á lághitavetnislokum skal vera í samræmi við EN 13648-1 og EN 13648-2. 

3.2.1.2. Leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP): 1,5 × leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP) innri tanksins 
eða hámarksþrýstingur sem lokinn verður fyrir. 

3.2.1.3. H ö n n u n a r h i t i  

3.2.1.3.1. Ytra hitastig: samkvæmt lið 1.3 í 1. hluta. 

3.2.1.3.2. Innra hitastig: 

-253 °C til +85 °C fyrir loka á undan varmaskiptinum 

-40 °C til +85 °C fyrir loka á eftir varmaskiptinum 

3.2.1.4. Viðeigandi prófunaraðferðir: 

Þrýstingsprófun liður 4.2 

Ytri lekaprófun liður 4.3 

Þolprófun liður 4.4 

(með 6000 vinnslulotum fyrir handvirka loka, með 20 000 vinnslulotum fyrir 
sjálfvirka loka) 

Tæringarþol  liður 4.6, aðeins fyrir málmhluta, aðeins fyrir búnað utan við loftþétta hlífðarhúsið 

Þurrhitaþol  liður 4.7, aðeins fyrir hluta sem eru ekki úr málmi 

Ósonsöldrun liður 4.8, aðeins fyrir hluta sem eru ekki úr málmi 

Hitasveifluprófun liður 4.9, aðeins fyrir hluta sem eru ekki úr málmi 

Sætislekaprófun liður 4.12 

3.3. Varmaskiptar 

3.3.1. Þrátt fyrir ákvæðin í lið 2.1 skal leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP) varmaskiptisins vera hæsti 
leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP) mismunandi hringrásanna. 

3.3.2. Útblástursloft knúningskerfisins skal ekki við neinar aðstæður vera notað beint í varmaskiptinum. 

3.3.3. Öryggiskerfi skal vera til staðar til að: koma í veg fyrir bilun í varmaskiptinum og koma í veg fyrir að vökvi eða 
gas við lághita komist inn í hina hringrásina og kerfið sem staðsett er aftan við hana, ef það hefur ekki verið 
hannað til þess. 

3.3.4. Ákvæði að því er varðar viðurkenningu vetnisloka 

3.3.4.1. Leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP): 1,5 × leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP) innri tanksins 
eða hámarksþrýstingur sem íhluturinn verður fyrir. 

3.3.4.2. Hönnunarhiti 

3.3.4.2.1. Ytra hitastig: samkvæmt lið 1.3 í 1. hluta. 

3.3.4.2.2. Innra hitastig: -253 °C til +85 °C. 
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3.3.4.3. V iðe i g a n d i  p r ó f u n a r að f e rð i r  

Þrýstingsprófun liður 4.2 

Ytri lekaprófun liður 4.3 

Tæringarþol liður 4.6, aðeins fyrir hluta sem eru úr málmi 

Þurrhitaþol liður 4.7, aðeins fyrir hluta sem eru ekki úr málmi 

Ósonsöldrun liður 4.8, aðeins fyrir hluta sem eru ekki úr málmi 

Hitasveifluprófun liður 4.9, aðeins fyrir hluta sem eru ekki úr málmi 

3.3.4.4. Framleiðsla og festing á varmaskiptinum skal vera vottuð samkvæmt liðum 4.3 til 4.5 í 2. hluta. 

3.4. Áfyllingartenging eða inntak 

3.4.1. Áfyllingartenging eða inntak skal varið gegn mengun. 

3.4.2. Ákvæði að því er varðar viðurkenningu á áfyllingartengingu eða inntaki 

3.4.2.1. Leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP): 1,5 × leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP) innri tanksins 
eða hámarksþrýstingur sem íhluturinn verður fyrir. 

3.4.2.2. H ö n n u n a r h i t i  

3.4.2.2.1. Ytra hitastig: samkvæmt lið 1.3 í 1. hluta. 

3.4.2.2.2. Innra hitastig: -253 °C til +85 °C 

3.4.2.3. Viðeigandi prófunaraðferðir 

Þrýstingsprófun liður 4.2 

Ytri lekaprófun liður 4.3 

Þolprófun liður 4.4 

(með 3000 vinnslulotum) 

Tæringarþol liður 4.6, aðeins fyrir hluta sem eru úr málmi 

Þurrhitaþol liður 4.7, aðeins fyrir hluta sem eru ekki úr málmi 

Ósonsöldrun liður 4.8, aðeins fyrir hluta sem eru ekki úr málmi 

Hitasveifluprófun liður 4.9, aðeins fyrir hluta sem eru ekki úr málmi 

Sætislekaprófun liður 4.12 

3.5. Þrýstistillar 

3.5.1. Ákvæði að því er varðar viðurkenningu þrýstistilla 

3.5.1.1. Leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP): 1,5 × leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP) innri tanksins 
eða hámarksþrýstingur sem íhluturinn verður fyrir. 

3.5.1.2. H ö n n u n a r h i t i  

3.5.1.2.1. Ytra hitastig: samkvæmt lið 1.3 í 1. hluta. 

3.5.1.2.2. Innra hitastig: að minnsta kosti eins og gefið er upp er í lið 1.3 í 1. hluta. 
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3.5.1.3. V iðe i g a n d i  p r ó f u n a r að f e rð i r  

Þrýstingsprófun liður 4.2 

Ytri lekaprófun liður 4.3 

Þolprófun liður 4.4 

  (með 20 000 vinnslulotum) 

Tæringarþol  liður 4.6, aðeins fyrir málmhluta, aðeins fyrir búnað utan við loftþétta hlífðarhúsið 

Þurrhitaþol  liður 4.7, aðeins fyrir hluta sem eru ekki úr málmi 

Ósonsöldrun liður 4.8, aðeins fyrir hluta sem eru ekki úr málmi 

Hitasveifluprófun liður 4.9, aðeins fyrir hluta sem eru ekki úr málmi 

Sætislekaprófun liður 4.12 

3.6. Nemar 

3.6.1. Ákvæði að því er varðar viðurkenningu nema 

3.6.1.1. Leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP): 1,5 × leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP) innri tanksins 
eða hámarksþrýstingur sem íhluturinn verður fyrir. 

3.6.1.2. H ö n n u n a r h i t i  

3.6.1.2.1. Ef notkun er við umhverfishita: samkvæmt lið 1.3 í 1. hluta. 

3.6.1.2.2. Ef notkun er við lághita: lægsti ganghiti: -253 °C, hæsta hitastig: +85 °C eða +120 °C eins og gefið er upp er í 
lið 1.3 í 1. hluta. 

3.6.1.3. V iðe i g a n d i  p r ó f u n a r að f e rð i r  

Þrýstingsprófun liður 4.2, aðeins fyrir búnað sem er í beinni snertingu við vetni 

Ytri lekaprófun liður 4.3, aðeins fyrir búnað sem er í beinni snertingu við vetni 

Tæringarþol  liður 4.6, aðeins fyrir málmhluta, aðeins fyrir búnað utan við loftþétta hlífðarhúsið 

Þurrhitaþol  liður 4.7 

Ósonsöldrun liður 4.8, aðeins fyrir hluta sem eru ekki úr málmi 

Hitasveifluprófun liður 4.9, aðeins fyrir hluta sem eru ekki úr málmi 

3.7. Sveigjanlegar eldsneytisleiðslur 

3.7.1. Ákvæði að því er varðar viðurkenningu sveigjanlegra eldsneytisleiðslna 

3.7.1.1. Hönnun, framleiðsla og eftirlit með sveigjanlegum lághitaeldsneytisleiðslum skal vera í samræmi við EN 
12434. 

3.7.1.2. Leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP): 1,5 × leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur (MAWP) innri tanksins 
eða hámarksþrýstingur sem íhluturinn verður fyrir. 

3.7.1.3. H ö n n u n a r h i t i  

3.7.1.3.1. Ef notkun er við umhverfishita: samkvæmt lið 1.3 í 1. hluta. 

3.7.1.3.2. Ef notkun er við lághita: lægsti ganghiti: -253 °C, hæsta hitastig: +85 °C eða +120 °C eins og gefið er upp er í 
lið 1.3 í 1. hluta. 
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3.7.1.4. Viðeigandi prófunaraðferðir 

Þrýstingsprófun liður 4.2 

Ytri lekaprófun liður 4.3 

Tæringarþol liður 4.6, aðeins fyrir málmhluta, aðeins fyrir búnað utan við loftþétta hlífðarhúsið 

Þurrhitaþol liður 4.7, aðeins fyrir hluta sem eru ekki úr málmi 

Ósonsöldrun liður 4.8, aðeins fyrir hluta sem eru ekki úr málmi 

Hitasveifluprófun liður 4.9, aðeins fyrir hluta sem eru ekki úr málmi 

Þrýstingssveifla liður 4.10 

3.8. Ákvæði að því er varðar rafmagnsíhluti vetniskerfisins 

3.8.1. Til að koma í veg fyrir rafmagnsneista: 

a) rafknúin tæki sem innihalda vetni skulu einangruð þannig að engan straum leiði í gegnum hluta sem 
innihalda vetni, 

b) rafkerfi rafknúna tækisins skal vera einangrað frá yfirbyggingu ökutækisins, 

c) viðnám rafrásareinangrunarinnar (að rafgeymum og efnarafölum undanskildum) skal vera meira en 1 kΩ 
fyrir hvert volt í málspennu. 

3.8.2. Ef um er að ræða gegnumtak aflgjafa til að koma á einangraðri og þéttri rafmagnstengingu, skal 
rafmagnstengingin vera af loftþéttri og einangraðri gerð. 

4. PRÓFUNARAÐFERÐIR 

4.1. Almenn ákvæði 

4.1.1. Lekaprófanir skulu gerðar með lofttegundum undir þrýstingi svo sem lofti eða köfnunarefni sem inniheldur 
minnst 10% helíum. 

4.1.2. Nota má vatn eða aðra vökva til að ná tilskildum þrýstingi fyrir þrýstingsprófun. 

4.1.3. Í öllum prófunarskýrslum skal gefa upp gerð prófunarmiðilsins sem notaður er, ef við á. 

4.1.4. Prófunartíminn fyrir leka- og þrýstingsprófanir skal ekki vera styttri en 3 mínútum lengri en svörunartími 
nemans. 

4.1.5. Allar prófanir skulu gerðar við umhverfishita, nema annað sé tekið fram. 

4.1.6. Þurrka skal mismunandi íhluti með réttum hætti fyrir lekaprófun. 

4.2. Þrýstingsprófun 

4.2.1. Íhlutur sem inniheldur vetni skal þola án nokkurra sýnilegra merkja um leka eða formbreytingu 
prófunarþrýsting sem er 1,5 sinnum meiri en leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur hans (MAWP) með tappa í 
úttaki háþrýstihlutans. Síðan skal auka þrýstinginn úr 1,5 í 3 sinnum leyfilegan hámarksvinnuþrýsting (MAWP). 
Íhluturinn skal ekki bera nein sýnileg merki um bresti eða sprungur. 

4.2.2. Þrýstingskerfið skal útbúið afsláttarloka og þrýstimæli, með þrýstingssviði sem er ekki lægra en 1,5 sinnum né 
hærra en tvöfaldur prófunarþrýstingur og nákvæmni mælisins skal vera 1% af þrýstingssviðinu. 

4.2.3. Fyrir íhluti sem þurfa lekaprófun skal gera þá prófun á undan þrýstingsprófuninni. 
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4.3. Ytri lekaprófun 

4.3.1. Íhlutur skal vera laus við leka í þétti við bol eða fót eða önnur samskeyti og skal ekki sýna merki um grop í 
steypuefni þegar hann er prófaður eins og lýst er í lið 4.4.3 við allan loftþrýsting á milli núll og leyfilegs 
hámarksvinnuþrýstings (MAWP). 

4.3.2. Gera skal prófunina á sama búnaði við eftirfarandi aðstæður: 

4.3.2.1. við umhverfishita, 

4.3.2.2. við lágmarksganghita eða við hitastig fljótandi köfnunarefnis eftir fullnægjandi aðlögunartíma við þetta hitastig 
til að tryggja varmafræðilegan stöðugleika, 

4.3.2.3. við hámarksganghita eftir fullnægjandi aðlögunartíma við þetta hitastig til að tryggja varmafræðilegan 
stöðugleika, 

4.3.3. Á meðan þessari prófun stendur skal búnaðurinn sem prófaður er vera tengdur við uppsprettu gasþrýstings. 
Setja skal afsláttarloka og þrýstimæli, með þrýstingssviði sem er ekki lægra en 1,5 sinnum né hærra en 2 sinnum 
prófunarþrýstingur, upp í leiðslum fyrir uppsprettu þrýstings og nákvæmni mælisins skal vera 1% af 
þrýstingssviðinu. Setja skal þrýstimælinn upp á milli afsláttarlokans og sýnishornsins sem verið er að prófa. 

4.3.4. Á meðan á prófuninni stendur skal prófa sýnishornið fyrir leka með yfirborðsvirku efni án þess að loftbólur 
myndist eða mæla það með lekahraða sem er minni en 10 cm3/klst. 

4.4. Þolprófun 

4.4.1. Vetnisíhlutur skal geta verið í samræmi við viðeigandi kröfur um lekaprófun í liðum 4.3 og 4.12, eftir að hafa 
farið í gegnum þann fjölda vinnslulotna sem tilgreindur er fyrir þann íhlut í liðum 3.1 til 3.7 í 3. hluta. 

4.4.2. Gera skal viðeigandi prófanir fyrir ytri leka og sætisleka eins og lýst er í liðum 4.3 og 4.12 án tafar eftir 
þolprófunina. 

4.4.3. Íhluturinn skal vera tryggilega tengdur við uppsprettu þurrs lofts eða köfnunarefnis undir þrýstingi og fara í 
gegnum þann fjölda lotna sem er tilgreindur fyrir þann tiltekna íhlut í liðum 3.1 til 3.7 í 3. hluta. Lota skal 
samanstanda af einni opnun og einni lokun á íhlutnum á tímabili sem er ekki skemmra en 10 ± 2 sekúndur. 

4.4.4. Íhluturinn skal notaður í 96% af fjölda tiltekinna lotna við umhverfishita og við hæsta leyfilega vinnuþrýsting 
íhlutarins. Utan lotu skal þrýstingi aftan við prófunarfestinguna vera leyft að lækka í 50% af hæsta leyfilega 
vinnuþrýstingi íhlutarins. 

4.4.5. Nota skal íhlutinn í 2% af heildarfjölda lotna við hámarkshita smíðaefnis (samkvæmt lið 1.3 í 1. hluta) eftir 
fullnægjandi aðlögunartíma við þetta hitastig til að tryggja varmafræðilegan stöðugleika og við hæsta leyfilegan 
vinnuþrýsting. Íhluturinn skal vera í samræmi við liði 4.3 og 4.12 við viðeigandi hámarkshita smíðaefnis 
(samkvæmt lið 1.3 í 1. hluta) við lok háhitalotnanna. 

4.4.6. Nota skal íhlutinn í 2% af heildarfjölda lotna við lágmarkshita smíðaefnis (samkvæmt lið 1.3 í 1. hluta) en ekki 
lægri en hitastig fljótandi köfnunarefnis eftir fullnægjandi aðlögunartíma við þetta hitastig til að tryggja 
varmafræðilegan stöðugleika og við hæsta leyfilegan vinnuþrýsting íhlutarins. Íhluturinn skal vera í samræmi 
við liði 4.3 og 4.12 við viðeigandi lágmarkshita smíðaefnis (samkvæmt lið 1.3 í 1. hluta) við lok 
lághitalotnanna. 

4.5. Vinnsluprófun 

4.5.1. Vinnsluprófanir skulu gerðar í samræmi við EN 13648-1 eða EN 13648-2. Sértækar kröfur staðalsins gilda. 

4.6. Tæringarþolsprófun 

4.6.1. Vetnisíhlutur úr málmi skal vera í samræmi við lekaprófanirnar sem um getur í liðum 4.3 og 4.12 eftir að hafa 
farið í gegnum 144 klukkustunda saltúðaprófun samkvæmt ISO 9227 með öll tengi lokuð. 
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4.6.2. Vetnisíhlutur sem inniheldur kopar eða messing skal vera í samræmi við lekaprófanirnar sem um getur í liðum 
4.3 og 4.12 og eftir að hafa farið í gegnum 24 klukkustunda ídýfingu í ammoníak samkvæmt ISO 6957 með öll 
tengi lokuð. 

4.7. Þurrhitaþolsprófun 

Prófunin skal gerð í samræmi við ISO 188. Prófunarhlutinn skal vera í snertingu við loft við hitastig sem er jafnt 
hámarksganghita í 168 klukkustundir. Breytingar á togþoli skulu ekki vera meiri en +25%. Breytingar á 
endanlegri lengingu mega ekki fara yfir eftirfarandi gildi: 

― hámarksaukning 10%, 

― hámarksminnkun 30%, 

4.8. Ósonsöldrunarprófun 

4.8.1. Prófunin skal vera í samræmi við ISO 1431-1. Prófunarhlutinn, sem skal vera teygður í 20% lengingu, skal vera 
í snertingu við loft við +40 °C með ósonstyrk sem er 50 hlutar af hundrað milljón í 120 klukkustundir. 

4.8.2. Engin sprungumyndun er leyfileg í prófunarhlutanum. 

4.9. Hitasveifluprófun 

Hlutur sem er ekki úr málmi sem inniheldur vetni skal vera í samræmi við lekaprófanirnar sem um getur í liðum 
4.3 og 4.12 eftir að hafa farið í gegnum 96 klukkustunda hitasveiflu frá lágmarksganghita til hámarksganghita 
þar sem lotutíminn er 120 mínútur við leyfilegan hámarksvinnuþrýsting (MAWP). 

4.10. Þrýstingssveifluprófun 

4.10.1. Allar sveigjanlegar eldsneytisleiðslur skulu geta verið í samræmi við viðeigandi lekaprófunarkröfur sem um 
getur í lið 4.3 eftir að hafa farið í gegnum 6000 þrýstingssveiflur. 

4.10.2. Þrýstingurinn skal breytast úr loftþrýstingi í leyfilegan hámarksvinnuþrýsting (MAWP) tanksins á innan við 
fimm sekúndum og skal eftir ekki styttri tíma en fimm sekúndur lækka í loftþrýsting á innan við fimm 
sekúndum. 

4.10.3. Gera skal viðeigandi prófanir fyrir ytri leka eins og um getur í lið 4.3 án tafar eftir þolprófunina. 

4.11. Vetnissamhæfisprófun 

4.11.1. Vetnissamhæfi skal prófað samkvæmt ISO 11114-4. 

4.11.2. Smíðaefni íhluta í snertingu við lághita skulu vera samhæfð lághita samkvæmt EN 1252-1. 

4.12. Sætislekaprófun 

4.12.1. Gera skal sætislekaprófanir á sýnishornum sem hafa áður farið í gegnum ytri lekaprófunina sem um getur í lið 
4.3. 

4.12.2. Sætislekaprófanir skulu gerðar með inntaksop sýnislokans tengt við uppsprettu loftþrýstings, með lokann í 
lokaðri stöðu og með úttakið opið. Setja skal afsláttarloka og þrýstimæli, með þrýstingssviði sem er ekki lægra 
en 1,5 sinnum og ekki hærra en tvöfaldur prófunarþrýstingur upp í leiðslum fyrir uppsprettu þrýstings og 
nákvæmni mælisins skal vera 1% af þrýstingssviðinu. Setja skal þrýstimælinn upp á milli afsláttarlokans og 
sýnishornsins sem verið er að prófa. Þegar lokinn er undir prófunarþrýstingi sem samsvarar leyfilegum 
hámarksvinnuþrýstingi (MAWP), skal athuga leka með opna úttakið á kafi í vatni eða með streymismæli settan 
upp inntaksmegin við lokann sem verið er að prófa. Streymismælirinn skal geta sýnt, fyrir prófunarvökvann 
sem er notaður, hámarkslekastreymi sem heimilað er með nákvæmni sem er +/- 1%. 
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4.12.3. Sæti afsláttarloka í lokaðri stöðu skal ekki leka með meiri hraða en 10 cm3/klst. við nokkurn loftþrýsting á milli 
núlls og leyfilegs hámarksvinnuþrýstings (MAWP). 

4.12.4. Einstefnuloki í lokaðri stöðu skal ekki leka þegar hann er undir neinum loftrúmsþrýstingi á milli 50 kPa og 
leyfilegs hámarksvinnuþrýstings (MAWP) hans. 

4.12.5. Einstefnuloki sem notaður er sem öryggisbúnaður eða áfyllingartenging eða inntak skal ekki leka með meiri 
hraða en 10 cm3/klst. í prófuninni. 

4.12.6. Þrýstilokar skulu ekki leka með meiri hraða en 10 cm3/klst. við nokkurn loftþrýsting á milli núlls og valins 
þrýstings að frádregnum 10%. 
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IV. VIÐAUKI 

Kröfur um vetnisíhluti og -kerfi sem hönnuð eru til að nota samanþjappað (loftkennt) vetni og uppsetningu þeirra í 
vetnisknúin ökutæki 

1. INNGANGUR 

Í þessum viðauka eru settar fram kröfur og prófunaraðferðir fyrir vetnisíhluti og -kerfi sem hönnuð eru til að nota 
samanþjappað (loftkennt) vetni. 

2. ALMENNAR KRÖFUR 

2.1. Fjölda vetnisíhluta, tengingum og lengd á leiðslum skal haldið í lágmarki sem samrýmist öryggi og réttri vinnslu 
vetniskerfisins. 

2.2. Framleiðandi skal tryggja að smíðaefni sem notuð eru í vetnisíhluti eða vetniskerfi séu samhæfð vetni og áætluðum 
aukefnum og aðskotaefnum úr framleiðslu og áætluðu hitastigi og þrýstingi. 

2.3. Sýna skal fram á samhæfi smíðaefna við notkunarskilyrðin sem skilgreind eru í lið 2.7 með smíðaefnaprófununum í 
2. og 3. hluta. 

2.4. Þrýstingsflokkun 

Vetnisíhlutir skulu flokkaðir með tilliti til tilgreinds vinnuþrýstings og virkni í samræmi við 2., 3. og 4. lið 1. gr. 

2.5. Framleiðandi skal tryggja að hitasvið sé í samræmi við lið 2.7.5. 

2.6. Upplýsingaskjöl og prófunarskýrslur skulu vera nægilega ítarlegar til að gera óháðri prófunarstöð þriðja aðila kleift 
að endurgera viðeigandi gerðarviðurkenningarprófanir og prófunarniðurstöður. 

2.7. Notkunarskilyrði 

Endingartími vetnisgeyma skal tilgreindur af framleiðanda og má vera breytilegur eftir mismunandi notkun, þó skal 
hann ekki vera lengri en 20 ár. 

2.7.1. Endingartími 

Endingartími vetnisgeyma skal tilgreindur af framleiðanda og má vera breytilegur eftir mismunandi notkun, þó skal 
hann ekki vera lengri en 20 ár. 

2.7.2. Vinnuþrýstingur 

Framleiðandi ökutækis skal tilgreina tilgreindan vinnuþrýsting vetnisíhluta og vetniskerfis. Fyrir íhluti sem eru aftan 
við fyrsta þrýstistilli skal einnig tilgreina hæsta leyfilega vinnuþrýsting. 

Hæsti leyfilegi vinnuþrýstingur skal vera jafn eða meiri en valinn þrýstingur yfirþrýstingsvarnarinnar sem tilgreind 
er í lið 1.8 í 1. hluta. 

2.7.3. Ytra yfirborð 

Áhrif á ytra yfirborð vetnisíhluta í uppsettri stöðu skulu tekin til athugunar með tilliti til eftirfarandi: 

a) vatns, einkum ósamfelldrar ídýfingar eða vegaúða, 

b) salts, vegna notkunar ökutækis nærri sjó eða þar sem salt er notað við ísbræðingu, 

c) útfjólublárrar geislunar og hitageislunar frá sólarljósi, 
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d) högga frá möl, 

e) leysa, sýra og basa, áburðar, 

f) vökva sem tengjast vélknúnum ökutækjum, þ.m.t. bensíns, vökvakerfisvökva, rafgeymasýru, glýkóls og olíu, 

g) útblásturslofts. 

2.7.4. Samsetning lofttegunda 

Samanþjappað vetnisgas sem notað er við prófanir skal vera í samræmi við, eða af meiri hreinleika en, samsetning 
lofttegundar af gerð 1 í flokki A sem tilgreind er í ISO/TS 14687-2. 

2.7.5. Hiti 

2.7.5.1. H i t i  s m íða e f n i s  

Tilgreint svið ganghita fyrir smíðaefni sem notuð eru í vetnisíhluti skal vera -40 °C til +85 °C nema: 

a) framleiðandi ökutækis tilgreini lægra hitastig en -40 °C, 

b) vetnisíhlutir séu staðsettir í vélarrými sprengihreyfils eða komist í beina snertingu við ganghita sprengihreyfils 
en þá skal hitasviðið vera -40 °C til +120 °C. 

2.7.5.2. G a s h i t a s t i g  

Meðalgashitastig skal vera á milli -40 °C og +85 °C við venjuleg skilyrði, þ.m.t. áfyllingu og losun, nema 
framleiðandi ökutækisins tilgreini lægra hitastig en -40 °C. 

2.7.6. Áfyllingarlotur 

Þessi liður á aðeins við um vetnisíhluti í flokki 0. 

2.7.6.1. A l m e n n  a t r ið i  

Fjöldi áfyllingarlotna fyrir vetnisíhluti skal vera 5000 lotur nema eins og leyft er í liðum 2.7.6.2 og 2.7.6.3. 

2.7.6.2. F j ö l d i  á f y l l i n g a r l o t n a  e f  v ö k t u n a r -  o g  s t j ó r n k e r f i  n o t k u n a r  e r  u p p s e t t  

Að því tilskildu að vöktunar- og stjórnkerfi notkunar sé uppsett sem hluti af vetniskerfinu, skal framleiðandi 
ökutækisins tilgreina fjölda áfyllingarlotna fyrir vetnisíhluti og hann má vera minni en 5000 lotur en ekki minni en 
1000 lotur og má vera breytilegur eftir mismunandi notkun á grundvelli hönnunarendingartíma ökutækisins og 
hámarkseldsneytisrúmtaks. 

Vöktunar- og stjórnkerfi notkunar skal hindra frekari notkun ökutækisins þegar farið er yfir tilgreindan fjölda 
áfyllingarlotna þar til þeim vetnisíhlutum sem hafa farið yfir það gildi hefur verið skipt út fyrir nýja vetnisíhluti. 

Öryggisatriði vöktunar- og stjórnkerfis notkunar skulu samþykkt í samræmi við VI. viðauka. 

2.7.6.3. L æ k k aðu r  f j ö l d i  á f y l l i n g a r l o t n a  

Framleiðandi ökutækis getur tilgreint lækkaðan fjölda áfyllingarlotna fyrir vetnisíhluti, sem er reiknaður með 
eftirfarandi formúlu: 

Fjöldi áfyllingarlotna á grundvelli 20 ára endingartíma: 5000 

Endingartími hönnunar: x ár, x ≥ 1 

Lækkaður fjöldi áfyllingarlotna: 1000 + 200*x 

Vetnisíhlutum skal skipt út áður en þeir fara fram yfir tilgreindan endingartíma. 
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2.7.7. Vinnuferli 

2.7.7.1. A l m e n n  a t r ið i  

Fjöldi vinnuferla fyrir vetnisíhluti skal vera 50 000 lotur nema eins og leyft er í liðum 2.7.7.2 og 2.7.7.3. 

2.7.7.2. F j ö l d i  v i n n u f e r l a  e f  v ö k t u n a r -  o g  s t j ó r n k e r f i  n o t k u n a r  e r  u p p s e t t .  

Að því tilskildu að vöktunar- og stjórnkerfi notkunar sé uppsett sem hluti af vetniskerfinu, má framleiðandi 
ökutækisins lækka fjölda vinnuferla fyrir vetnisíhluti í minna en 50 000 ferla en ekki minna en 10 000 ferla á 
grundvelli hönnunarendingartíma íhlutarins. 

Vöktunar- og stjórnkerfi notkunar skal hindra frekari notkun ökutækisins þegar farið er yfir tilgreindan fjölda 
vinnuferla þar til þeim vetnisíhlutum sem hafa farið yfir það gildi hefur verið skipt út fyrir nýja vetnisíhluti. 

Öryggisatriði vöktunar- og stjórnkerfis notkunar skulu samþykkt í samræmi við VI. viðauka. 

2.7.7.3. L æ k k aðu r  f j ö l d i  v i n n u f e r l a  

Framleiðandi ökutækis getur tilgreint lækkaðan fjölda vinnuferla fyrir hvern vetnisíhlut, sem er reiknaður með 
eftirfarandi formúlu: 

Fjöldi vinnuferla á grundvelli 20 ára endingartíma: 50 000 

Endingartími hönnunar: x ár, x ≥ 1 

Lækkaður fjöldi vinnuferla: 

10 000 + 2000*x 

Vetnisíhlutum skal skipt út áður en þeir fara yfir tilgreindan endingartíma. 

 



28.3.2013  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 20/825 
    

1. HLUTI 

Kröfur um uppsetningu vetnisíhluta og -kerfa sem hönnuð eru til að nota samanþjappað (loftkennt) vetni í vetnisknúnum 
ökutækjum 

1. ALMENNAR KRÖFUR 

1.1. Gera skal réttmætar varúðarráðstafanir til að komast hjá bilunum í öðrum hringrásum sem hafa áhrif á vetniskerfið. 

1.2. Vetniskerfið skal ná tilgreindum vinnuþrýstingi með 100% vetni og vera prófað fyrir leka, að undanskildum 
geyminum, með yfirborðsvirku efni án þess að loftbólur myndist í þrjár mínútur eða með því að nota aðferð sem 
sýnt er fram á að sé jafngild. 

1.3. Ef til leka eða loftunar á vetni kemur skal vetni ekki fá að safnast upp í lokuðu eða hálflokuðu rými. 

1.4. Vetnisíhlutir sem gætu lekið vetni og sem eru festir í farþega- eða farangursrými eða öðrum rýmum sem ekki eru 
loftræst skulu lokaðir inni í loftþéttu hlífðarhúsi í samræmi við 10. lið eða með jafngildri lausn. 

1.5. Viðhalda skal lágmarksþrýstingnum 0,2 MPa í geyminum eða geymasamstæðunni við umhverfishita. 

1.6. Allir þrýstilokar, aðrir öryggisíhlutir og loftopsleiðslur skulu varin gegn óheimilum truflunum eftir því sem framast 
er unnt. 

1.7. Ef virkjun sjálfvirka lokans tekst ekki skal lokinn skipta í öruggasta vinnumátann fyrir viðkomandi notkun. 

1.8. Vetniskerfi sem er aftan við þrýstistilli skal vera varið fyrir yfirþrýstingi vegna hugsanlegrar bilunar í 
þrýstistillinum. Ef yfirþrýstingsvarnarbúnaður er notaður skal valinn þrýstingur þess búnaðar vera lægri eða jafn og 
hæsti leyfilegur vinnuþrýstingur viðkomandi hluta vetniskerfisins. 

1.9. Kerfi skal vera til staðar til að greina bilun í hvorri hringrás varmaskiptis og koma í veg fyrir að vetni komist inn í 
aðrar hringrásir ef tengingin getur ekki staðist þrýstingstap í annarri hvorri hringrásinni. 

2. UPPSETNING Á GEYMI UM BORÐ Í ÖKUTÆKI 

2.1. Geymir eða geymasamstæða getur uppfyllt samþætta virkni ökutækisins. Geymir eða geymasamstæða skal hönnuð 
til að uppfylla kröfur um samþætta virkni og geymiskröfurnar sem settar eru fram í 2. hluta. 

2.2. Geymir eða geymasamstæða, þ.m.t. öryggisbúnaður, skal sett upp og fest þannig að hún geti gleypt eftirfarandi 
hröðun án þess að festingar brotni eða geymar losni (sýnt með prófunum eða útreikningum). Massinn sem notaður er 
skal vera dæmigerður fyrir fullbúinn og fullhlaðinn geymi eða geymasamstæðu. 

Ökutæki í flokkum M1 og N1: 

a) +/– 20 g í akstursátt 

b) +/– 8 g lárétt og hornrétt á akstursátt 

Ökutæki í flokki M2 og N2: 

a) +/– 10 g í akstursátt 

b) +/– 5 g lárétt og hornrétt á akstursátt 
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Ökutæki í flokkum M3 og N3: 

a) +/– 6,6 g í akstursátt 

b) +/– 5 g lárétt og hornrétt á akstursátt 

2.3. Ákvæði í lið 2.2 gilda ekki ef ökutækið er viðurkennt samkvæmt tilskipunum 96/27/EB og 96/79/EB. 

2.4. Þrýstilokar í samræmi við 5. lið skulu mynda brunavarnarkerfi geymisins eða geymasamstæðunnar til að koma í veg 
fyrir að hann bresti. Varmaeinangrun eða aðrar verndarráðstafanir skulu ekki hafa áhrif á viðbragð og afköst 
þrýstiloka. 

2.5. Geymir eða geymasamstæða með hylki sem ekki er úr málmi skal ekki settur upp í farþegarými, farangursrými eða á 
öðrum stað þar sem loftræsting er ekki fullnægjandi nema hann sé felldur inn í kerfi sem tryggir að gegndræpu vetni 
sé loftað út úr ökutækinu, t.d. ef hann er settur upp inni í loftþéttu hlífðarhúsi í samræmi við 10. lið. 

3. LAUST GEYMSLUKERFI 

3.1. Íhlutir vetniskerfis í lausu geymslukerfi skulu uppfylla allar kröfur í þessari reglugerð eins og ef vetniskerfið væri 
varanlega uppsett í ökutækinu. 

3.2. Fjarlægja má laus geymslukerfi úr ökutækinu til áfyllingar. Geymar eða geymasamstæður og vetnisíhlutir sem 
mynda lausa geymslukerfið skulu vera varanlega uppsettir í lausa geymslukerfinu. 

3.3. Laust geymslukerfi skal verja geyma eða geymasamstæður og vetnisíhluti sem mynda lausa geymslukerfið fyrir 
skemmdum við þær aðgerðir sem eru nauðsynlegar við uppsetningu, fjarlægingu, geymslu og meðhöndlun. 

3.4. Gera skal skilvirkar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að lausa geymslukerfið sé fjarlægt án leyfis. 

3.5. Ein tenging fyrir flæði vetnis skal vera til staðar á milli lausa geymslukerfisins og þess hluta vetniskerfisins sem er 
varanlega uppsettur í ökutækinu. Tilgreindur vinnuþrýstingur vetniskerfisins við tenginguna skal vera minni en eða 
jafn 3,0 MPa. 

3.6. Þegar lausa geymslukerfið er uppsett í ökutækinu skal tengingin við þann hluta vetniskerfisins sem er varanlega 
uppsettur í ökutækinu vera gerð án þess að nota verkfæri og hún skal uppfylla kröfurnar í liðum 1.2 og 2.2. 

3.7. Þegar lausa geymslukerfið er aftengt skal rúmmál vetnis sem sleppur ekki vera meira en 200 Ncm3 og skal ekki vera 
sleppt nálægt mögulegum kveikjugjafa. Koma skal í veg fyrir uppsöfnun vetnis vegna endurtekinna aftenginga. 

3.8. Sá hluti tengis fyrir laust geymslukerfi sem er varanlega festur við ökutækið skal vera hannaður á sérstakan hátt fyrir 
viðeigandi gerð ökutækis og skal ekki vera samhæfður stöðluðum áfyllingarstútum fyrir vetni eða annað loftkennt 
eldsneyti. 

3.9. Koma skal í veg fyrir að vetni flæði úr lausu geymslukerfi ef laust geymslukerfi er uppsett með hærri leyfilegum 
hámarksvinnuþrýstingi en er í varanlega hluta vetniskerfis ökutækisins. 

3.10. Sjálfvirkir lokar sem festir eru á geymi eða geymasamstæðu skulu ekki geta opnast þegar lausa geymslukerfið er 
ekki rétt tengt við þann hluta vetniskerfis ökutækisins sem er festur varanlega. Tengikerfi ökutækis skal staðfesta að 
réttri tengingu á milli lausa geymslukerfisins og ökutækisins sé komið á áður en sjálfvirki lokinn fær að opnast. 
Tengikerfi ökutækisins skal einnig staðfesta að lausa geymslukerfið sé samhæft vetniskerfi ökutækisins áður það 
leyfir sjálfvirkum lokum að opnast. 
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3.11. Ekki skal unnt að aftengja eða fjarlægja lausa geymslukerfið nema sjálfvirki lokinn sem festur er við geymi eða 
geymasamstæðu sé í lokaðri stöðu og engir brunagjafar séu í notkun, t.d. hitari í ökutækinu. 

3.12. Koma skal í veg fyrir notkun á vetniskerfinu ef bilun verður að hluta eða í heild í tengi fyrir lausa geymslukerfið eða 
raftengingum á milli lausa geymslukerfisins og ökutækisins sem getur haft áhrif á öryggi vetniskerfisins. 

3.13. Aðgerðir við uppsetningu og fjarlægingu á lausa geymslukerfinu skulu sýndar á merkimiða sem festur er við 
ökutækið nálægt festingarstað lausa geymslukerfisins. Á merkimiðanum skal einnig koma fram tilgreindur 
vinnuþrýstingur geyma eða geymasamstæðu og tengis fyrir lausa geymslukerfið. 

3.14. Festa skal merkimiða við lausa geymslukerfið þar sem fram kemur tilgreindur vinnuþrýstingur geyma eða 
geymasamstæðu og tengis fyrir lausa geymslukerfið. 

3.15. EB-gerðarviðurkenningarnúmer ökutækis skal birt á lausa geymslukerfinu. 

4. SJÁLFVIRKIR LOKAR EÐA EINSTEFNULOKAR TIL AÐ EINANGRA GEYMI EÐA GEYMASAMSTÆÐU 
EÐA KNÚNINGSKERFI 

4.1. Nota skal sjálfvirka afsláttarloka í samræmi við 6. lið VI. viðauka reglugerðar (EB) nr. 79/2009 og skulu þeir vera 
lokaðir þegar þeir eru óvirkir. Ef geymasamstæða er notuð skal festa lokann beint við eða inni í einum geymi. 

4.2. Áfyllingartenging eða inntak skal notað í samræmi við 4. lið í VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 79/2009. Ef 
geymasamstæða er notuð skal festa lokann beint við eða inni í einum geymi. 

4.3. Ef ein leiðsla er notuð inn í geyminn eða geymasamstæðuna fyrir bæði áfyllingu og eldsneytisupptöku skal hún fest 
eins og lýst er í lið 4.2 við áfyllingarleiðsluna við tenginguna á milli áfyllingarleiðslunnar og eldsneytisleiðslunnar. 

4.4. Ef áfyllingarleiðslur eða eldsneytisleiðslur rofna skulu einangrunarlokarnir sem um getur í liðum 4.1 og 4.2 ekki 
skildir frá geyminum eða geymasamstæðunni. 

4.5. Sjálfvirkir lokar sem einangra hvern geymi eða geymasamstæðu skulu lokast ef bilun verður í vetniskerfinu sem 
veldur sleppingu vetnis eða ef alvarlegur leki verður á milli geymis eða geymasamstæðu og 
vetnisumbreytingarkerfisins. 

4.6. Flæði eldsneytis til knúningskerfisins skal tryggt með sjálfvirkum loka. Þessi sjálfvirki loki skal vinna þannig að 
vetnisgjöf til knúningskerfisins sé stöðvuð þegar slökkt er á knúningskerfinu, óháð stöðu virkjunarrofans og hún skal 
haldast þannig þar til virkni knúningskerfisins er krafist. 

4.7. Flæði eldsneytis til annarra vetnisumbreytingarkerfa skal tryggt með sjálfvirkum loka. Þessi sjálfvirki loki skal 
vinna þannig að vetnisgjöf til annars vetnisumbreytingarkerfis sé stöðvuð þegar slökkt er á viðkomandi 
vetnisumbreytingarkerfi, óháð stöðu virkjunarrofans og hún skal haldast þannig þar til virkni 
vetnisumbreytingarkerfisins er krafist. 

5. ÞRÝSTILOKAR 

5.1. Að því er varðar geyma sem hannaðir eru til að nota samanþjappað (loftkennt) vetni skal þrýstiloki vera búnaður 
sem ekki er sjálflokandi og virkjast við hita sem kemur í veg fyrir að geymir springi vegna bruna. 

5.2. Þrýstiloki skal settur upp beint á op geymis eða minnst eins geymis í geymasamstæðu, eða við op á loka sem 
samtengdur er geyminum þannig að hann sleppi vetninu í loftúttak sem loftar út fyrir ökutækið. 

5.3. Það skal ekki vera unnt að einangra þrýstilokann frá geyminum sem varinn er af þrýstilokanum við venjulega 
notkun eða vegna bilunar í öðrum íhlut. 
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5.4. Sleppingu vetnis úr þrýstiloka skal ekki beint: 

a) að óvörðum rafskautum, óvörðum rafmagnsrofum eða öðrum kveikjugjöfum, 

b) inn í eða í átt að farþega- eða farangursrými ökutækisins, 

c) inn í eða í átt að hjólskál ökutækisins, 

d) í átt að íhlutum í flokki 0, 

e) fram fyrir ökutækið eða lárétt frá afturhluta eða hliðum ökutækisins. 

5.5. Innri stærðarmál loftopsins skulu ekki hindra virkni þrýstilokans. 

5.6. Verja skal loftop þrýstilokans fyrir stíflum, t.d. með óhreinindum, ís og innstreymi vatns, eftir því sem framast er 
unnt. 

5.7. Úttaki þrýstilokans skal snúið þannig að ef loftopið losni frá þrýstilokanum hafi gasflæðið sem fylgir ekki bein áhrif 
á aðra geyma eða geymasamstæður nema þeir séu varðir. 

6. ÞRÝSTIÖRYGGISLOKAR 

6.1. Ef þrýstiöryggisloki er notaður skal setja hann upp þannig að hann sleppi vetninu í loftúttak sem loftar út fyrir 
ökutækið. 

6.2. Það skal ekki vera unnt að einangra þrýstiöryggislokann frá vetnisíhlutum eða þeim hluta vetniskerfisins sem varinn 
er af honum við venjulega notkun eða vegna bilunar í öðrum íhlut. 

6.3. Sleppingu vetnis úr þrýstiöryggisloka skal ekki beint: 

a) að óvörðum rafskautum, óvörðum rafmagnsrofum eða öðrum kveikjugjöfum, 

b) inn í eða í átt að farþega- eða farangursrými ökutækisins, 

c) inn í eða í átt að hjólskál ökutækisins, 

d) í átt að íhlutum í flokki 0. 

6.4. Verja skal loftop þrýstilokans fyrir stíflum, t.d. með óhreinindum, ís, innstreymi vatns o.s.frv., eftir því sem framast 
er unnt. 

7. FASTAR OG SVEIGJANLEGAR ELDSNEYTISLEIÐSLUR 

7.1. Fastar eldsneytisleiðslur skulu festar þannig að þær verði ekki fyrir hættulegum titringi og/eða öðru álagi. 

7.2. Sveigjanlegar eldsneytisleiðslur skulu festar þannig þær verði ekki fyrir snúningsálagi og komist sé hjá sliti. 

7.3. Fastar og sveigjanlegar eldsneytisleiðslur skulu hannaðar þannig að álag á leiðslurnar sé lágmarkað eins og unnt er 
þegar aðliggjandi vetnisíhlutir eru fjarlægðir eða settir upp. 

7.4. Við festingarpunkta skulu fastar og sveigjanlegar eldsneytisleiðslur festar þannig að komið sé í veg fyrir galvaníska 
tæringu og sprungutæringu. 

7.5. Fastar og sveigjanlegar eldsneytisleiðslur skulu lagðar þannig að hætta á skemmdum fyrir slysni sé lágmörkuð eins 
og unnt er hvort sem er innan í ökutækinu, t.d. vegna staðsetningar eða tilfærslu farangurs eða annarrar hleðslu, eða 
utan við ökutækið, t.d. vegna óslétts yfirborðs eða tjakks o.s.frv. 

7.6. Við gegnumtök í gegnum yfirbyggingu ökutækis eða aðra vetnisíhluti skulu eldsneytisleiðslur búnar gúmmíkraga 
eða öðrum hlífðarefnum. 
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7.7. Ef tengihlutir eru settir upp í farþegarými eða lokuðu farangursrými skulu eldsneytisleiðslur og tengingar vera 
lokaðar inni í slíf sem uppfyllir sömu kröfur og tilgreindar eru fyrir loftþétt hlífðarhús í 10. lið. 

8. TENGINGAR Á MILLI VETNISÍHLUTA 

8.1. Framleiðandi ökutækisins skal tryggja að smíðaefni sem notuð eru í tengingum séu valin þannig að komið sé í veg 
fyrir galvaníska tæringu og sprungutæringu. 

8.2. Hafa skal tengin eins fá og mögulegt er. 

8.3. Framleiðandi skal tilgreina aðferðir fyrir lekaprófun tenginga að því er varðar skoðanir. Ef lekaprófun með 
yfirborðsvirku efni er tilgreind skulu allar tengingar vera á stöðum sem unnt er að komast að. 

9. ÁFYLLINGARKERFI 

9.1. Verja skal inntakið fyrir röngum stillingum og snúningi. Einnig skal verja inntakið fyrir óheimilum truflunum og 
innstreymi óhreininda og vatns eins og framast er unnt, t.d. með læstu loki. Inntakið skal vera varið fyrir sæmilega 
fyrirsjáanlegum mistökum við meðhöndlun. 

9.2. Inntakið skal sett þannig upp að aðgangur vegna áfyllingar sé ekki nauðsynlegur í farþegarými, farangursrými eða 
nokkru öðru rými sem ekki er loftræst. 

9.3. Ekki skal koma inntakinu fyrir í utanáliggjandi orkugleypandi hlutum, t.d. stuðara. 

9.4. Tilgreindur vinnuþrýstingur inntaksins skal vera jafn tilgreindum vinnuþrýstingi vetnisíhluta í flokki 0 framan við 
og að meðtöldum fyrsta þrýstistilli. 

9.5. Tryggja skal að knúningskerfið eða vetnisumbreytingarkerfið eða -kerfin, að undanskildum öryggisbúnaði, séu ekki 
starfandi og að ökutæki sé kyrrstætt við áfyllingu. 

9.6. Setja skal merkimiða nálægt inntakinu, til dæmis innan á áfyllingarloki, með eftirfarandi upplýsingum: 

H2-gas 

„xx“ MPa 

Þar sem „xx“ = tilgreindur vinnuþrýstingur geymisins. 

10. LOFTÞÉTT HLÍFÐARHÚS 

10.1. Loftþétta hlífðarhúsið skal vera með loftun út í andrúmsloftið. 

10.2. Loftræstiopin á loftþétta hlífðarhúsinu skulu vera á hæsta stað á hlífðarhúsinu þegar það er uppsett í ökutækinu, eftir 
því sem framast er unnt. Þau skulu ekki lofta út í hjólskál eða í átt að hitagjafa eins og útblástursröri. Að auki skulu 
þau lofta þannig að vetni komist ekki inn í ökutækið. 

10.3. Rafmagnstengingar og -íhlutir í loftþétta hlífðarhúsinu skulu þannig byggðir að engir neistar myndist. 

10.4. Við prófanir skal loftopsleiðslan vera loftþétt og loftþétta hlífðarhúsið skal uppfylla kröfur um leka í lið 1.2 við 
þrýstinginn 0,01 MPa og án varanlegrar aflögunar. 

10.5. Öll tengikerfi skulu fest með klemmum eða öðrum hætti við loftþétta hlífðarhúsið eða slífina og gegnumlagnir til að 
tryggja að tenging sé mynduð sem uppfyllir kröfur um leka í lið 10.4. 
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11. RAFLAGNIR 

11.1. Rafmagnsíhlutir vetniskerfisins skulu varðir gegn yfirálagi. 

11.2. Rafmagnstengingar skulu þéttar gegn innstreymi vetnis þar sem vetnisíhlutir eru til staðar eða möguleiki er á 
vetnisleka. 

12. KERFI MEÐ ÖRYGGISSTJÓRNTÆKJUM 

12.1. Kerfi með öryggisstjórntækjum skulu vera bilanatraust eða umfröm. 

12.2. Ef kerfi með öryggisstjórntækjum eru bilanatraust eða sjálfvaktandi rafræn kerfi, skal beita sérkröfunum samkvæmt 
VI. viðauka. 

13. KRÖFUR UM SKOÐUN Á VETNISKERFINU 

13.1. Öll vetniskerfi skulu skoðuð eigi sjaldnar en á 48 mánaða fresti eftir að þau eru tekin í notkun og ef þau eru sett upp 
aftur. 

13.2. Skoðunin skal framkvæmd af tækniþjónustu í samræmi við forskrift framleiðanda sem sett er fram í 3. hluta I. 
viðauka. 
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2. HLUTI 

Kröfur fyrir vetnisgeyma sem hannaðir eru til að nota samanþjappað (loftkennt) vetni 

1. INNGANGUR 

Í þessum hluta eru settar fram kröfur og prófunaraðferðir fyrir vetnisgeyma sem hannaðir eru til að nota 
samanþjappað (loftkennt) vetni. 

1.1. Gerðir geyma 

Flokka skal geyma eftir gerðum samkvæmt byggingargerðum sem um getur í 1. lið IV. viðauka reglugerðar (EB) nr. 
79/2009. 

2. ALMENNAR KRÖFUR 

2.1. Framleiðanda er frjálst að hanna lögun geymisins að því tilskildu að hann uppfylli öll viðeigandi ákvæði sem mælt 
er fyrir um í 3. hluta. 

2.2. Geymasamstæða 

2.2.1. Geymasamstæða skal gerðarviðurkennd sem einn geymir ef bæði geymasamstæðan og geymar sem eru hluti af 
henni eru viðurkennd í samræmi við ákvæði sem mælt er fyrir um í 3. og 4. lið. 

2.2.2. Annars skal geymasamstæða vera gerðarviðurkennd sem einn geymir ef geymasamstæðan uppfyllir ákvæðin sem 
mælt er fyrir um í 3. og 4. lið. Geymar sem eru hluti af geymasamstæðu þurfa ekki að uppfylla öll ákvæðin sem 
mælt er fyrir um í 3. og 4. lið svo fremi að geymasamstæðan uppfylli öll ákvæði í 3. og 4. lið sem eiga við um gerðir 
smíðaefna og þá smíðaaðferð sem notuð er. 

2.2.3. Þrátt fyrir kröfurnar í liðum 2.2.1 og 2.2.2 skal geymasamstæða uppfylla kröfurnar í lið 4.2.4 (brunaprófun), 4.2.10  
(höggtjónsprófun) og 4.2.11. (lekaprófun). 

2.2.4. Að hámarki skal leyfa fjóra geyma í hverri geymasamstæðu. 

2.2.5. Ekki skal nota sveigjanlegar eldsneytisleiðslur sem óaðskiljanlegar samtengieldsneytisleiðslur í geymasamstæðu. 

3. TÆKNILEGAR KRÖFUR 

3.1. Almennar kröfur 

Geymar skulu uppfylla tæknilegar kröfur sem tilgreindar eru í liðum 3.2 til 3.11. 

3.2. Eldvarnir 

Geymirinn, þrýstilokar og öll viðbætt einangrun eða hlífðarefni skulu saman vernda geyminn fyrir því að bresta 
þegar hann kemst í snertingu við eld. Tilgreina skal fyrirkomulag brunavarnarkerfisins. 

3.3. Gengjur í opum 

Nota má op með uppmjóum eða beinum gengjum í öllum gerðum geyma. Gengjur skulu vera í samræmi við 
viðurkenndan alþjóðlegan staðal eða landsstaðal. 
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3.4. Vörn gegn ytra umhverfi 

Öll þekjuefni sem notuð eru á geyma skulu vera þannig að notkun þeirra hafi ekki truflandi áhrif á aflfræðilega 
eiginleika geymisins. Þekjuefnið skal auðvelda skoðun í notkun síðar og framleiðandinn skal láta í té leiðbeiningar 
um meðhöndlun þekjuefnisins við slíkar skoðanir til að tryggja áframhaldandi heilleika geymisins. 

3.5. Kröfur um smíðaefni 

3.5.1. Almenn atriði 

Smíðaefni sem notuð eru skulu henta fyrir notkunarskilyrðin sem tilgreind eru í lið 2.7. Ósamhæf smíðaefni skulu 
ekki vera í snertingu við hvert annað. 

3.5.2. Stál 

3.5.2.1. Stál í geymum og hylkjum skal vera í samræmi við kröfur um smíðaefni í liðum 6.1 til 6.4 í ISO 9809-1 eða liðum 
6.1 til 6.3 í ISO 9809-2 eins og við á. 

3.5.2.2. Ryðfrítt stál fyrir geyma og hylki skal vera í samræmi við liði 4.1 til 4.4 í EN 1964-3. 

3.5.2.3. Soðið ryðfrítt stál fyrir hylki í geymum af gerð 3 skal vera í samræmi við liði 4.1 til 4.3 í EN 13322-2 eins og við á. 

3.5.3. Álblendi 

3.5.3.1. Álblendi fyrir geyma og hylki skal vera í samræmi við kröfur um smíðaefni í liðum 6.1 og 6.2 í ISO 7866. 

3.5.3.2. Soðið álblendi fyrir hylki í geymum af gerð 3 skal vera í samræmi við liði 4.2 og 4.3 í EN 12862. 

3.5.4. Hylki úr plastefnum 

Smíðaefni fyrir plasthylki geta verið hitaherðandi eða hitadeig. 

3.5.5. Trefjar 

Framleiðandi geymisins skal geyma á skrá á fyrirhuguðum endingartíma hönnunar geymisins birtar forskriftir fyrir 
samsett efni að meðtöldum helstu niðurstöðum úr prófunum, þ.e. prófun á togþoli, ráðleggingum framleiðanda um 
geymslu, skilyrði og geymsluþol. 

Framleiðandi geymisins skal geyma á skrá á fyrirhuguðum endingartíma hverrar framleiðslulotu af geymum, vottorð 
framleiðanda trefjanna um að hver sending sé í samræmi við forskrift framleiðandans fyrir vöruna. 

3.5.6. Resín 

Fjölliðuefni fyrir gegndreypingu trefja mega vera hitaherðandi eða hitadeig resín. 

3.6. Sprengiþrýstingshlutfall 

Lægstu sprengiþrýstingshlutföll, þ.e. lægsti raunverulegi sprengiþrýstingur geymis deilt með tilgreindum 
vinnuþrýstingi, skulu ekki vera lægri en gildin í töflu IV.3.6. 
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Tafla IV.3.6. 

Lægstu sprengiþrýstingshlutföll 

Smíði 
Gerð geymis 

Gerð 1 Gerð 2 Gerð 3 Gerð 4 

Allir málmar 2,25    
Y

fir
la

g 

Gler  2,4 3,4 3,5 

Aramíð  2,25 2,9 3,0 

Kolefni  2,25 2,25 2,25 

Blandað  (1) 
Til skýringar: 
(1) Fyrir hönnun geymis sem notar blandaða styrkingu, þ.e. tvær eða fleiri mismunandi gerðir af byggingartrefjum, skal taka tillit 
til álagsdreifingar á milli mismunandi trefja á grundvelli mismunandi sveigjustuðla trefjanna. Reiknað spennuhlutfall einstakra gerða 
byggingartrefja skal vera í samræmi við tilgreind gildi. Einnig má sannprófa spennuhlutföll með álagsmælum. Lægsta 
sprengiþrýstingshlutfallið skal valið þannig að reiknaða álagið í byggingartrefjunum við lægsta sprengiþrýstingshlutfallið sinnum 
tilgreindur vinnuþrýstingur deilt með reiknuðu álagi í byggingartrefjunum við tilgreindan vinnuþrýsting uppfylli kröfurnar um 
spennuhlutföll fyrir trefjarnar sem notaðar eru. 

 

3.7. Kröfur um framleiðslu geyma 

3.7.1. Geymar af gerð 1 

Ekki skal nota mótunaraðferð til að loka endum á geymum úr álblendi. Botn á stálgeymi sem hefur verið lokað með 
mótun skal skoðaður með rannsókn án eyðileggingar eða jafngildri aðferð. Ekki skal bæta við málmi þegar endanum 
er lokað. Skoða skal þykkt og yfirborðsmeðferð hvers geymis áður en endinn er mótaður. 

Eftir mótun endans skulu geymar settir í hitameðferð þar til þeir ná hörkubilinu sem tilgreint er fyrir hönnunina. 
Staðbundin hitameðferð er ekki leyfileg. 

Ef hálshringur, fóthringur eða festingar fyrir stoðir eru til staðar skulu þær gerðar úr smíðaefni sem samrýmist því 
sem er í geyminum og skulu tryggilega festar með annarri aðferð en suðu, brösun eða lóðun. 

3.7.2. Geymar af gerð 2, 3 og 4 

3.7.2.1. V a f n i n g u r  s a m s e t t r a  s a m f e l l d r a  þ r áða  

Ef samsettir geymar eru framleiddir úr hylki með yfirlagi með samfelldum þráðavafningum, skal vafningi þráðanna 
stjórnað með tölvu eða vélrænt. Á meðan vafið er skal vakta helstu kennistærðir og halda þeim innan tilgreindra 
vikmarka og skjalfesta þær í skrá um vafninga. Helstu kennistærðir eru: 

a) Gerð trefja ásamt tex-gildi og stærðun, 

b) Fjöldi trefja í hverri bandbreidd, 

c) Gerð resíns og blöndunarhlutfall resínþátta, 

d) Gegndreypingaraðferð, þyngd eða rúmmálshluti resíns eða trefja, 

e) Viðmiðunar- og vafningshorn vafningsforrits, 

f) Fjöldi bandvafningssnúninga, 

g) Fjöldi skrúflagaðra vafninga (aðeins geymar af gerð 3 og 4) 

h) Bandbreidd, 
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i) Vafningsspenna, 

j) Vafningshraði, 

k) Hitastig resíns. 

3.7.2.2. H e rð i n g  h i t a h e rða n d i  r e s í n s  

Þegar vafningi samfelldra þráða er lokið skal herða hitaherðandi resín með hitun með fyrirfram ákveðnu og stýrðu 
mynstri fyrir tíma og hitastig. Ferill tíma og hitastigs skal skjalfestur við herðinguna. 

Mesti tími og hitastig fyrir herðingu á geymum með hylkjum úr álblendi skal vera minni en tíminn og hitastigið sem 
hafa skaðleg áhrif á eiginleika málmsins. 

Fyrir geyma af gerð 4 skal hitastig herðingar fyrir hitaherðandi resín vera minnst 10 °C lægra en mýkingarhitastig 
plasthylkis. 

3.7.2.3. Sjálfspenning 

Ef sjálfspenning er notuð skal gera það fyrir vökvaprófunina. Sjálfspenniþrýstingur skal vera innan þeirra marka 
sem framleiðandi setur fram. 

3.7.2.4. Málmhylki 

Suður í hylkjum úr ryðfríu stáli skulu vera í samræmi við liði 6.1, 6.2 og 6.4 í EN 13322-2. Suður í hylkjum úr 
álblendi skulu vera í samræmi við liði 4.1.2, og 6.1 í EN 12862. 

3.8. Merkingar geymis 

Á hverjum geymi, og eftir atvikum ytra yfirborði hóps varanlega innsteyptra geyma, skal framleiðandi setja skýrar 
varanlegar merkingar með leturgerð sem er ekki minni en 6 mm á hæð. Merkingar skulu annað hvort vera gerðar 
með merkimiðum sem eru felldir inn í resínþekju, límmiðum, stimplum sem fylgir lítið álag og notaðir eru á 
þykktum enda geyma af gerð 1 eða 2 eða einhver samsetning ofangreindra merkingaraðferða. Límmiðar og notkun 
þeirra skal vera í samræmi við ISO 7225 eða jafngildan staðal. Merkimiðar mega vera margir og skulu staðsettir 
þannig að festingar hylji þá ekki. Til viðbótar við EB-gerðarviðurkenningarmerki íhlutar sem sett er fram í 3. hluta 
II. viðauka skulu allir geymar sem gerðarviðurkenndir eru í samræmi við þessa reglugerð bera merkingu þar sem 
eftirfarandi gögn eru auðlæsileg: 

a) Heiti framleiðanda, 

b) Sérstakt raðnúmer fyrir hvern geymi, 

c) merkimiði eins og segir í lið 3.2 í V. viðauka, 

d) Tilgreindur vinnuþrýstingur (MPa) við 15 °C, 

e) Ár og mánuður framleiðslunnar (t.d. 2009/01), 

f) „NOTIST EKKI EFTIR áááá/mm“ þar sem áááá/mm eru ár og mánuður framleiðslunnar að viðbættum 
samþykktum endingartíma geymisins. Þó má byggja áááá/mm á sendingardegi geymisins frá framleiðanda, að 
því tilskildu að hann hafi verið geymdur á þurrum stað án innri þrýstings. 

g) „Fjöldi áfyllingarlotna xxxxx“ þar sem xxxxx er fjöldi áfyllingarlotna í samræmi við lið 2.7.6. 
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3.9. Kröfur um framleiðslulotuprófun 

3.9.1. Framleiðslulotuprófun 

3.9.1.1. Almenn atriði 

Framleiðandinn skal gera framleiðslulotuprófanir á fullunnum geymum sem eru dæmigerðir fyrir venjulega 
framleiðslu. Fullunnu geymarnir sem prófa skal skulu valdir af handahófi úr hverri framleiðslulotu. Í framleiðslulotu 
skulu ekki vera fleiri en 200 fullunnir geymar auk þeirra fullunnu geyma sem nota skal í eyðileggingarprófunum eða 
framleiðsla í röð af einni vakt, eftir því hvort er meira. 

Minnka má tíðni framleiðslulotuprófana sem hér segir: 

a) Ef í 10 framleiðslulotum af geymum í röð, ekkert hylki lekur eða brestur innan 1,5 sinnum tilskilins fjölda af 
sveiflum, má draga úr þrýstingssveifluprófun niður í eitt skipti fyrir hverjar 5 framleiðslulotur. Ef eitthvert hylki 
sem prófað er uppfyllir ekki kröfurnar um 1,5 sinnum fjölda þrýstingssveiflna, skal framleiðslulotuprófun vera 
áskilin fyrir næstu fimm framleiðslulotur til að endurinnleiða minnkaða tíðni prófana. 

b) Ef í 10 framleiðslulotum af geymum í röð, ekkert hylki lekur eða brestur innan 2 sinnum tilskilins fjölda af 
sveiflum, má draga úr þrýstingssveifluprófun niður í eitt skipti fyrir hverjar 10 framleiðslulotur. Ef eitthvert 
hylki sem prófað er uppfyllir ekki kröfurnar um 2 sinnum fjölda þrýstingssveiflna, skal framleiðslulotuprófun 
vera áskilin fyrir næstu tíu framleiðslulotur til að endurinnleiða minnkaða tíðni prófana. 

c) Ef meira en þrír mánuðir líða frá síðustu þrýstingssveifluprófun fyrir framleiðslulotu, skal þrýstingsprófa hylki 
úr næstu framleiðslulotu til að viðhalda lækkaðri tíðni. 

Eftirfarandi framleiðslulotuprófanir eru tilskildar: 

a) Einn fullunninn geymir skal settur í þrýstingssveifluprófun við umhverfishita með tíðninni sem gefin er upp í lið 
3.9.1.2, 

b) Einn fullunninn geymir, hylki eða hitameðhöndlað prófunarsýni sem er dæmigert fyrir fullunninn geymi eða 
hylki skal sett í aðrar prófanir sem tilgreindar eru í töflu IV.3.9, 

c) Einn fullunninn geymir skal settur í sprengiprófun. Ef fullunninn geymir stenst þrýstingssveifluprófun við 
umhverfishita má setja sama geymi í sprengiprófunina, 

d) Ef þekjuefni til varnar gegn ytra umhverfi er notað, t.d. lífrænt þekjuefni/málning, skal setja einn fullunninn 
geymi eða prófunarsýni sem er dæmigert fyrir framleiðslulotuna í framleiðslulotuprófun fyrir þekjuefni. 

Ef fleiri geymar eru prófaðir en krafist er skal skjalfesta allar niðurstöður. 

Allir geymar sem settir eru í framleiðslulotuprófun og uppfylla ekki sértækar kröfur skulu fylgja verklagsreglunum 
sem tilgreindar eru í lið 3.9.2. 
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Tafla IV.3.9. 

Framleiðslulotuprófanir 

Prófanir og viðmiðun 
Á við geymisgerð Tilgreint 

hönnunargildi Prófgildi 

1 2 3 4   

(1) Prófun á togþoli ü ü(5) ü(5) ü(5)   

(2) Charpy-höggprófun ü ü(5) ü(5)    

(3) Beygjuprófun   ü(5)    

(4) Stórsæ rannsókn   ü(5)    

4.1.2. Prófun á mýkingarhitastigi    ü(5)   

4.1.6. Framleiðslulotuprófun þekjuefnis ü ü ü ü   

4.2.1. Sprengiprófun ü ü ü ü   

4.2.2. Þrýstingssveifluprófun við 
umhverfishita 

ü ü ü ü(6)   

4.2.11. Lekaprófun   ü(7) ü(6)   

4.2.13. Snúningsvægisprófun    ü(6)   

Skýringar: 
(1) a) Fyrir geyma eða hylki úr stáli, sjá lið 10.2 í ISO 9809-1 eða lið 10.2 í ISO 9809-2 eins og við á, 
 b) Fyrir geyma eða hylki úr ryðfríu stáli sjá lið 7.1.2.1 í EN 1964-3, 
 c) Fyrir hylki úr soðnu ryðfríu stáli sjá lið 8.4 í EN 13322-2, 
 d) Fyrir geyma eða hylki úr álblendi sjá lið 10.2 ISO 7866, 
 e) Fyrir hylki úr soðnu álblendi sjá liði 7.2.3 og 7.2.4 í EN 12862, 
 f) Fyrir hylki sem ekki eru úr málmi sjá lið 4.1.1, 
(2) a) Fyrir geyma eða hylki úr stáli, sjá lið 10.4 í ISO 9809-1 eða lið 10.4 í ISO 9809-2 eins og við á, 
 b) Fyrir geyma eða hylki úr ryðfríu stáli sjá lið 7.1.2.4 í EN 1964-3, 
 c) Fyrir hylki úr soðnu ryðfríu stáli sjá lið 8.6 í EN 13322-2, 
(3) a) Fyrir hylki úr soðnu ryðfríu stáli sjá lið 8.5 í EN 13322-2, 
 b) Fyrir hylki úr soðnu álblendi sjá liði 7.2.5, 7.2.6 og 7.2.7 í EN 12862, 
(4) Fyrir hylki úr soðnu ryðfríu stáli sjá lið 8.7 í EN 13322-2. 
(5) Prófun á smíðaefni hylkis. 
(6) Nota skal eftirfarandi prófunarröð fyrir geyma af gerð 4: snúningsvægisprófun (liður 4.2.13), á eftir henni 

þrýstingssveifluprófun við umhverfishita (liður 4.2.2), á eftir henni er lekaprófun (liður 4.2.11). 
(7) Gera skal lekaprófun á öllum soðnum hylkjum úr málmi. 

 

3.9.1.2. T íðn i  þ rý s t i n g s s v e i f l u p r ó f a n a  v ið  u m h v e r f i s h i t a  

Fullunnir geymar skulu settir í þrýstingssveifluprófun við umhverfishita með prófunartíðni sem skilgreind er sem 
hér segir: 

a) Einn geymir úr hverri framleiðslulotu skal fara í gegnum þrýstingssveiflur sem eru 3,0 sinnum fleiri en fjöldi 
áfyllingarlotna í samræmi við lið 2.7.6, 

b) Ef, í 10 framleiðslulotum geyma í röð, enginn af þrýstingssveiflugeymunum í a-lið lekur eða brestur innan 4,5 
sinnum fjölda áfyllingarlotna í samræmi við lið 2.7.6, má draga úr þrýstingssveifluprófunum niður í einn geymi 
í hverjum 5 framleiðslulotum þar sem geymirinn er valinn úr fyrstu framleiðslulotu af þessum 5, 

c) Ef, í 10 framleiðslulotum geyma í röð, enginn af þrýstingssveiflugeymunum í a-lið lekur eða brestur innan 6,0 
sinnum fjölda áfyllingarlotna í samræmi við lið 2.7.6, má draga úr þrýstingssveifluprófunum niður í einn geymi 
í hverjum 10 framleiðslulotum þar sem geymirinn er valinn úr fyrstu framleiðslulotu af þessum 10, 

d) Hafi meira en 3 mánuðir liðið frá síðustu framleiðslulotu skal geymir úr næstu framleiðslulotu fara í 
þrýstingssveifluprófun til að viðhalda lækkaðri tíðni prófana á framleiðslulotu í b- og c-lið, 

e) Ef einhver geymir í þrýstingssveifluprófun með lækkaðri tíðni í b- og c-lið uppfyllir ekki kröfuna um 3,0 
sinnum fjölda áfyllingarlotna í samræmi við lið 2.7.6, skal tíðni lotuþrýstingssveifluprófana í a-lið tekin upp 
aftur fyrir minnst 10 framleiðslulotur til þess að endurinnleiða lækkaða tíðni lotuþrýstingssveifluprófana í b- eða 
c-lið, 



28.3.2013  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 20/837 
    

f) Ef einhver geymir sem um getur í a-, b- eða c-lið bilar innan 3,0 sinnum fjölda áfyllingarlotna í samræmi við lið 
2.7.6, skal ákvarða orsök bilunarinnar og lagfæra hana samkvæmt verklagsreglunum í lið 3.9.2. Síðan skal 
endurtaka þrýstingssveifluprófunina á þremur geymum til viðbótar úr þeirri framleiðslulotu. Ef einhver af 
þessum þrem viðbótargeymum bilar innan 3,0 sinnum fjölda áfyllingarlotna í samræmi við lið 2.7.6, skal hafna 
framleiðslulotunni. Framleiðandi skal sýna fram á að geymar sem framleiddir hafa verið frá síðustu 
framleiðslulotuprófun sem stóðst uppfylli allar kröfur um framleiðslulotuprófun. 

3.9.2. Ef prófunarkröfur eru ekki uppfylltar 

Ef prófunarkröfur eru ekki uppfylltar skal endurprófun eða önnur hitameðferð og endurprófun fara fram sem hér 
segir: 

a) Ef vísbendingar eru um að villa sé í framkvæmd prófunarinnar, eða skekkju í mælingu, skal gera aðra prófun. 
Ef niðurstöður þessarar prófunar eru fullnægjandi skal hunsa fyrstu prófunina, 

b) Ef prófunin hefur verið gerð með fullnægjandi hætti skal greina orsök þess að geymirinn stóðst ekki prófunina. 

Ef gallinn telst vera vegna hitameðferðarinnar sem var notuð getur framleiðandinn sett alla geyma úr þeirri 
framleiðslulotu í frekari hitameðferð. 

Ef gallinn er ekki vegna hitameðferðarinnar sem var notuð skal hafna öllum geymum sem greinast með galla eða 
gera við þá með viðurkenndri aðferð. Geymar sem ekki er hafnað skulu síðan teljast vera ný framleiðslulota. 

Í báðum tilvikum skal endurtaka allar viðkomandi prófanir á frumgerðum eða framleiðslulotum til að sanna að nýja 
framleiðslulotan sé tæk. Ef ein eða fleiri prófanir eru jafnvel að hluta til ófullnægjandi, skal hafna öllum geymum úr 
framleiðslulotunni. 

3.10. Kröfur um framleiðslurannsóknir og -prófanir 

Framleiðslurannsóknir og -prófanir skulu gerðar á öllum geymum í framleiðslu og eftir að henni lýkur, sem hér 
segir: 

a) Sannprófun á því að helstu stærðarmál og massi fullunnins geymis og hylkis og yfirlags séu innan vikmarka 
hönnunar, 

b) Sannprófun á því að farið sé eftir helstu kennistærðum framleiðslu, sem um getur í viðbætinum við 
upplýsingaskjalið sem sett er fram í 1. hluta II. viðauka, þ.m.t. rannsókn á allri tilgreindri yfirborðsmeðferð með 
sérstakri áherslu á seighert yfirborð og fellingum eða skörunum í hálsi eða öxl mótaðra eða ofinna endalokanna 
eða opa, 

c) Fyrir geyma og hylki úr málmi, rannsókn án eyðileggingar í samræmi við B-viðauka í ISO 9809 eða C-viðauka 
í EN 1964-3 eða B-viðauka í EN 13322-2 eins og við á, eða aðferð sem sýnt er fram á að sé jafngild sem getur 
greint leyfilega hámarksstærð galla, til að staðfesta að hámarksstærð galla sé ekki meiri en tilgreint er í 
hönnuninni eins og ákvarðað er hér á eftir. 

Að auki skal rannsaka soðin hylki úr ryðfríu stáli í samræmi við lið 6.8.2 í EN 13322-2 og soðin hylki úr álblendi 
skal rannsaka í samræmi við liði 6.2.1 (annan lið) og 6.2.3 í EN 12862. 

Í hönnun geyma af gerðum 1, 2 og 3 skal ákvarða leyfilega hámarksstærð galla hvar sem er á geymi eða hylki úr 
málmi sem vex ekki í skaðlega stærð innan tilgreinds endurprófunartíma eða endingartíma ef engin endurprófun er 
tilgreind. Skaðleg stærð galla er skilgreind sem takmarkandi galli í gegnum vegg (geymis eða hylkis) sem gerir gasi 
kleift að sleppa án þess að geymirinn bresti. Stærð galla fyrir höfnunarviðmiðun fyrir skönnun með úthljóðsbúnaði 
eða jafngildi hennar skal vera minni en leyfileg hámarsstærð galla. Fyrir geyma af gerðum 2 og 3 skal gera ráð fyrir 
því að engar skemmdir verði á málmlausum efnum vegna tímaháðra gangverkja. Ákvarða skal leyfilega gallastærð 
fyrir rannsókn án eyðileggingar með viðeigandi aðferð. 
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Geymar skulu standast eftirtaldar kröfur: 

a) Hörkuprófun fyrir geyma og hylki úr málmi í samræmi við lið 4.1.8, 

b) Vökvaprófun í samræmi við lið 4.2.15, 

c) Lekaprófun fyrir geyma af gerð 4 og gerð 3 með soðnum hylkjum úr málmi, í samræmi við lið 4.2.11, 

d) Sannprófun á merkingum í samræmi við lið 3.8. 

Samantekt á tilskildum framleiðslurannsóknum og -prófunum fyrir hvern geymi er í töflu IV.3.10. 

 

Tafla IV.3.10 

Kröfur um framleiðslurannsóknir og -prófanir 

Framleiðslurannsóknir og -prófanir og viðmiðun 
Á við geymisgerð 

1 2 3 4 

 Helstu hönnunarmál ü ü ü ü 

Viðbætir við 
upplýsingaskjalið sem 
sett er fram í 1. hluta II. 
viðauka. 

Helstu kennistærðir framleiðslu ü ü ü ü 

 Rannsókn án eyðileggingar ü ü(1) ü(1)  

4.1.8. Hörkuprófun ü ü(1) ü(1)  

4.2.11. Lekaprófun   ü(2)  

4.2.15. Vökvaprófun ü ü ü ü 

3.8. Merkingar ü ü ü ü 
Skýringar: 
(1) Prófun á hylki úr málmi. 
(2) Gera skal lekaprófun á öllum soðnum hylkjum úr málmi. 

 

3.11. Breytingar 

Samþykkja má breytingar í samræmi við minnkuðu prófunaráætlunina sem tilgreind er í töflu IV.3.11. Allar meiri 
háttar breytingar sem ekki falla undir töflu IV.3.11 skulu fara í gegnum fulla samþykkisprófun. 

 



    
    

Tafla IV.3.11 

Samþykkisprófun á breytingum 
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Framleiðandi trefja   2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4     2, 3, 4 3, 4  
Geymir eða hylki úr málmi 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 3  
Hylki úr plastefnum 4   4    4    4 
Trefjaefni 2, 3, 4  2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4  
Resínefni       2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4  
Breyting þvermáls ≤ 20%   1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4         
Breyting þvermáls > 20%   1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4  1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4  2, 3, 4  3, 4  
Breyting lengdar ≤ 50%   1, 2, 3, 4   —       
Breyting lengdar > 50%   1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4  1, 2, 3, 4     3, 4  
Tilgreindur vinnuþrýstingur ≤ 20% (1)   1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4         
Tilgreindur vinnuþrýstingur > 20% (1)   1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4      
Lögun hvelfingar   1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4        4 
Stærð ops   1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4         
Breyting á þekjuefni 2, 3, 4       2, 3, 4     
Hönnun endakraga            4 (2) 
Breyting á framleiðsluferli (3)   1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4         
Brunavarnarkerfi      1, 2, 3, 4       
Skýringar: til dæmis: „2, 3“ gefur til kynna að prófunar sé aðeins krafist fyrir geyma af gerð 2 og 3. 
(1) Aðeins ef breyting á þykkt er í hlutfalli við breytingu á þvermáli eða þrýstingi. 
(2) Vetnissveifluprófunar er ekki krafist ef álagið í hálsinum er jafnt því upphaflega eða lækkað við breytta hönnun (t.d. ef þvermál innri þráða er minnkað eða lengd kraga breytist), skilflötur kraga og hylkis verður ekki fyrir áhrifum og upphafleg 

smíðaefni eru notuð fyrir kraga, hylki og þétti. 
(3) Öll frávik frá kennistærðunum í viðbætinum við upplýsingaskjalið sem sett er fram í 1. hluta II. viðauka teljast vera breyting á framleiðsluferlinu. 
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4. PRÓFUNARAÐFERÐIR 

4.1. Efnisprófanir 

Efnisprófanir skulu gerðar samkvæmt töflu IV.4.1 og samkvæmt prófunaraðferðunum sem lýst er í liðum 4.1.1-
4.1.8. 

 

 

 

Tafla IV.4.1 

Efnisprófanir 

Efnisprófanir 
Gildir um smíðaefni 

Stál Álblendi Plasthylki Trefjar Resín Þekjuefni 

Prófun á togþoli (2) ü ü ü    

Charpy-höggprófun (3) ü      

Beygjuprófun (4) ü(1) ü(1)     

Stórsæ rannsókn (5) ü(1)      

Tæringarprófun (6)  ü     

Prófun á sprungumyndun við viðvarandi 
álag (7)  ü     

Prófun á mýkingarhitastigi   ü    

Glermarksprófun     ü  

Prófun á skúfspennuþoli resíns     ü  

Prófun á þekjuefni      ü 

Vetnissamhæfisprófun (8) ü ü ü ü ü  
Skýringar: 
(1) Aðeins fyrir geyma með soðin hylki. 
(2) a) Fyrir geyma eða hylki úr stáli, sjá lið 10.2 í ISO 9809-1 eða lið 10.2 í ISO 9809-2 eins og við á, 

b) Fyrir geyma eða hylki úr ryðfríu stáli sjá lið 7.1.2.1 í EN 1964-3, 
c) Fyrir hylki úr soðnu ryðfríu stáli sjá lið 8.4 í EN 13322-2, 
d) Fyrir geyma eða hylki úr álblendi sjá lið 10.2 í ISO 7866, 
e) Fyrir hylki úr soðnu álblendi sjá liði 7.2.3 og 7.2.4 í EN 12862, 
f) Fyrir hylki sem eru ekki úr málmi sjá lið 4.1.1 í 2. hluta IV. viðauka, 

(3) a) Fyrir geyma eða hylki úr stáli, sjá lið 10.4 í ISO 9809-1 eða lið 10.4 í ISO 9809-2 eins og við á, 
b) Fyrir geyma eða hylki úr ryðfríu stáli sjá lið 7.1.2.4 í EN 1964-3, 
c) Fyrir hylki úr soðnu ryðfríu stáli sjá lið 8.6 í EN 13322-2, 

(4) a) Fyrir hylki úr soðnu ryðfríu stáli sjá lið 8.5 í EN 13322-2, 
b) Fyrir hylki úr soðnu álblendi sjá liði 7.2.5, 7.2.6 og 7.2.7 í EN 12862. 

(5) Fyrir hylki úr soðnu ryðfríu stáli sjá lið 8.7 í EN 13322-2. 
(6) a) Fyrir geyma eða hylki úr álblendi sjá viðauka A í ISO 7866, 

b) Fyrir hylki úr soðnu álblendi sjá viðauka A í ISO 12862. 
(7) a) Fyrir geyma eða hylki úr álblendi sjá viðauka B í ISO 7866 að undanskildum öðrum lið í ákvæði B.2, 

b) Fyrir hylki úr soðnu álblendi sjá viðauka B í ISO 12862, að undanskildum lið B.2.2. 
(8) a) Þessi prófun er ekki áskilin fyrir: 

i. Stál sem er í samræmi við liði 6.3 og 7.2.2 í ISO 9809-1, 
ii. Álblendi sem er í samræmi við lið 6.1 í ISO 7866. 

b) Fyrir aðra geyma eða hylki úr málmi, skal sýna fram á samhæfi smíðaefnisins, þ.m.t. suðu, við vetni í samræmi við 
ISO 11114-1 og ISO 11114-4 eða lið 4.1.7 eins og við á, 

c) Fyrir málmlaus efni skal sýna fram á samhæfi við vetni. 
 

 

4.1.1. Prófun á togþoli 

4.1.1.1. Sýn a t a k a  

Prófunin á aðeins við um geyma af gerð 4. 

Prófunin á aðeins við um geyma með hylki úr plastefnum. 

Gerðarviðurkenningarprófun — fjöldi hylkja sem skal prófa: 2 
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4.1.1.2. Að f e rð  

Prófa skal aflfræðilega eiginleika plastefna í hylkjum við -40 °C í samræmi við ISO 527-2. 

4.1.1.3. K r ö f u r  

Niðurstöður úr prófunum skulu vera innan sviðsins sem framleiðandinn tilgreinir í viðbætinum við 
upplýsingaskjalið sem sett er fram í 1. hluta II. viðauka. 

4.1.1.4. N iðu r s t öðu r  

Togþol og endanleg lenging á plastefnum í hylkjum skulu sett fram í samantekt prófunar, eins og tilgreint er í 
viðbótinni við EB-gerðarviðurkenningarvottorðið sem sett er fram í 2. hluta II. viðauka. 

4.1.2. Prófun á mýkingarhitastigi 

4.1.2.1. Sýn a t a k a  

Prófunin á aðeins við um geyma af gerð 4. 

Prófunin á aðeins við um geyma úr fjölliðuefnum. 

Gerðarviðurkenningarprófun — fjöldi hylkja sem skal prófa: 1 

Framleiðslulotuprófun — fjöldi hylkja sem skal prófa: 1 

4.1.2.2. Að f e rð  

Ákvarða skal mýkingarhitastig fjölliðuefna í fullunnum hylkjum á grundvelli A50-aðferðarinnar í ISO 306. 

4.1.2.3. K r a f a  

Mýkingarhitastigið skal vera ≥ 100 °C. 

4.1.2.4. N iðu r s t öðu r  

Mýkingarhitastig skal sett fram í samantekt prófunar, eins og tilgreint er í viðbótinni við EB-
gerðarviðurkenningarvottorðið sem sett er fram í 2. hluta II. viðauka. 

4.1.3. Glermarksprófun 

4.1.3.1. Sýn a t a k a  

Prófunin á við um geyma af gerð 2, 3 og 4. 

Prófunin á aðeins við um geyma úr samsettum resínefnum. 

Gerðarviðurkenningarprófun — fjöldi sýna sem skal prófa: 3 

4.1.3.2. Að f e rð  

Ákvarða skal glermark resínefna í samræmi við ASTM D3418. 

4.1.3.3. K r ö f u r  

Niðurstöður úr prófunum skulu vera innan sviðsins sem framleiðandinn tilgreinir í viðbætinum við 
upplýsingaskjalið sem sett er fram í 1. hluta II. viðauka. 
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4.1.3.4. N iðu r s t öðu r  

Lokaniðurstöður prófunarinnar skulu skjalfestar í prófunarskýrslu og settar fram í samantekt prófunar, eins og 
tilgreint er í viðbótinni við EB-gerðarviðurkenningarvottorðið sem sett er fram í 2. hluta II. viðauka. Glermarkið 
sem setja skal fram skal vera lægsta mæligildið. 

4.1.4. Prófun á skúfspennuþoli resíns 

4.1.4.1. Sýn a t a k a  

Prófunin á við um geyma af gerð 2, 3 og 4. 

Prófunin á aðeins við um geyma úr samsettum resínefnum. 

Gerðarviðurkenningarprófun — fjöldi sýna sem skal prófa: 3 

4.1.4.2. Að f e rð  

Resínefni skulu prófuð á sýnishorni sem er dæmigert fyrir yfirlagið í samræmi við ASTM D2344/D2344M. 

4.1.4.3. K r a f a  

Eftir suðu í vatni í 24 klst. skal minnsta skrúfspennuþol samsetta efnisins vera 13,8 MPa. 

4.1.4.4. N iðu r s t öðu r  

Minnsta skrúfspennuþol resíns skal sett fram í samantekt prófunar, eins og tilgreint er í viðbótinni við EB-
gerðarviðurkenningarvottorðið sem sett er fram í 2. hluta II. viðauka. 

4.1.5. Prófun á þekjuefni 

4.1.5.1. Sýn a t a k a  

Prófunin á við allar gerðir geyma þar sem þekjuefni til varnar gegn ytra umhverfi er notað, t.d. lífrænt 
þekjuefni/málning. 

Gerðarviðurkenningarprófun — fjöldi sýna sem skal prófa: eins og tilgreint er í viðeigandi stöðlum. 

4.1.5.2. Að f e rð  o g  k r a f a  

Meta skal þekjuefni með eftirfarandi prófunaraðferðum: 

a) Viðloðunarafl í samræmi við ISO 4624, með aðferð A eða B eins og við á. Þekjuefnið skal hafa 
viðloðunarmálgildið 4, 

b) Sveigjanleiki í samræmi við ASTM D522 með aðferð B með 12,7 mm al við tilgreinda þykkt við -20 °C. 
Prófunarsýni skulu útbúin í samræmi við ASTM D522. Engar sprungur skulu vera sýnilegar, 

c) Viðnám gegn höggum í samræmi við ASTM D2794. Þekjuefni við stofuhita skal standast beina höggprófun 
sem er 18 J, 

d) Viðnám gegn efnum í samræmi við ASTM D1308. Prófunin skal gerð með „open spot“ prófunaraðferðinni 
og 100 klst. snertingu við 30% brennisteinssýrulausn (rafgeymasýru með eðlisþyngd 1,219) og 24 klst. 
snertingu við fjölalkýlenglýkól t.d. hemlavökva. Engar vísbendingar skulu vera um að þekjuefni lyftist eða 
mýkist eða um blöðrumyndun. Viðloðun skal ná málgildinu 3 þegar prófað er í samræmi við ASTM 
D3359. Þessi prófun er ekki nauðsynleg ef prófun er gerð í samræmi við lið 4.2.6, 

e) Snerting við ljós og vatn í samræmi við ASTM G154 með 1000 klst. snertingu. Það skulu ekki vera neinar 
vísbendingar um blöðrumyndun. Viðloðun skal ná málgildinu 3 þegar prófað er í samræmi við ISO 4624. 
Leyfilegt hámarkstap á gljáa er 20%. 
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f) Snerting við saltúða í samræmi við ASTM B117 með 500 klst. snertingu. Úrsnörun skal ekki vera meiri en 
3 mm við merkinguna. Það skulu ekki vera neinar vísbendingar um blöðrumyndun. Viðloðun skal ná 
málgildinu 3 þegar prófað er í samræmi við ASTM D3359, 

g) Viðnám gegn flögnun við stofuhita samkvæmt ASTM D3170. Þekjuefnið skal hafa málgildið 7A eða betra 
og undirlagið má ekki sjást. 

4.1.5.3. N iðu r s t öðu r  

Lokaniðurstöður prófunarinnar skulu settar fram í samantekt prófunar, eins og tilgreint er í viðbótinni við EB-
gerðarviðurkenningarvottorðið sem sett er fram í 2. hluta II. viðauka. 

4.1.6. Framleiðslulotuprófun þekjuefnis 

4.1.6.1. Sýn a t a k a  

Prófunin á við allar gerðir geyma þar sem þekjuefni til varnar gegn ytra umhverfi er notað, t.d. lífrænt 
þekjuefni/málning. 

Framleiðslulotuprófun — fjöldi geyma/sýna sem skal prófa í hverri framleiðslulotu: í samræmi við lið 3.9.1. 

4.1.6.2. Að f e rð  o g  k r a f a  

Meta skal þekjuefni með eftirfarandi prófunaraðferðum: 

a) Þykktarmæling á þekjuefni í samræmi við ISO 2808. Þykktin skal fullnægja hönnunarkröfum, 

b) Viðloðunarafl í samræmi við ISO 4624, með aðferð A eða B eins og við á. Þekjuefnið skal hafa 
viðloðunarmálgildið 4. 

4.1.6.3. N iðu r s t öðu r  

Lokaniðurstöður prófunarinnar skulu settar fram í samantekt prófunar, eins og tilgreint er í viðbótinni við EB-
gerðarviðurkenningarvottorðið sem sett er fram í 2. hluta II. viðauka. 

Framleiðandi skal geyma gildi fyrir þykkt þekjuefnis og viðloðunarafl á skrá á endingartíma geymisins. 

4.1.7. Vetnissamhæfisprófun 

4.1.7.1. Sýn a t a k a  

Prófunin á við um geyma af gerð 1, 2 og 3 í samræmi við lið 2.1.2 í viðbótinni við EB-
gerðarviðurkenningarvottorðið sem sett er fram í 2. hluta við II. viðauka. 

Gerðarviðurkenningarprófun — fjöldi geyma eða hylkja sem skal prófa: 3 

4.1.7.2. Að f e rð  

Taka skal sérstakt tillit til öryggis þegar þessi prófun er gerð. 

Við umhverfishita skal nota vetni fyrir þrýstingssveiflur sem eru 3,0 sinnum fleiri en fjöldi áfyllingarlotna í 
samræmi við lið 2.7.6, annað hvort: 

a) Í geyminum á milli ≤ 2,0 MPa og ≥ 1,25 sinnum tilgreindur vinnuþrýstingur eða 

b) Í hylki á milli þrýstings sem gefur jafngilt álag á vegg hylkis og væri til staðar á milli ≤ 2,0 MPa og ≥ 1,25 
sinnum tilgreindur vinnuþrýstingur geymisins. 
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4.1.7.3. K r a f a  

Geymar eða hylki skulu ekki bila áður en 3,0 sinnum fjölda áfyllingarlotna í samræmi við lið 2.7.6 er náð. 

4.1.7.4. N iðu r s t öðu r  

Lokaniðurstöður prófunarinnar skulu skjalfestar í prófunarskýrslu og settar fram í samantekt prófunar, eins og 
tilgreint er í viðbótinni við EB-gerðarviðurkenningarvottorðið sem sett er fram í 2. hluta II. viðauka. 

Framleiðanda ber að geyma niðurstöðurnar á skrá á endingartíma geymisins. 

4.1.8. Hörkuprófun 

4.1.8.1. Sýn a t a k a  

Prófunin á við um alla geyma og hylki í geymum af gerð 1, 2 og 3. 

Prófunin á aðeins við um geyma úr málmi. 

Framleiðsluprófun — fjöldi geyma eða hylkja sem skal prófa: allir. 

Prófunin skal gerð eftir síðustu hitameðferðina. 

4.1.8.2. Að f e rð  

Gera skal hörkuprófun á samhliða vegg við miðju og annan hvelfda enda hvers geymis eða hylkis í samræmi 
við ISO 6506-1. 

4.1.8.3. K r a f a  

Hörkugildið skal vera innan sviðsins sem tilgreint er fyrir hönnunina. 

4.1.8.4. N iðu r s t öðu r  

Hörkugildið skal sett fram í samantekt prófunar, eins og tilgreint er í viðbótinni við EB-
gerðarviðurkenningarvottorðið sem sett er fram í 2. hluta II. viðauka. 

Framleiðanda ber að geyma niðurstöðurnar á skrá á endingartíma geymisins. 

4.2. Prófanir á geymum 

4.2.1. Sprengiprófun 

4.2.1.1. Sýn a t a k a  

Prófunin á við um allar gerðir geyma. 

Gerðarviðurkenningarprófun — fjöldi fullunninna geyma sem skal prófa: 3 

Gerðarviðurkenningarprófun — fjöldi hylkja sem skal prófa: 1 (viðbótarprófun aðeins fyrir geyma af gerð 2) 

Framleiðslulotuprófun — fjöldi fullunninna geyma sem skal prófa í hverri framleiðslulotu: í samræmi við lið 
3.9.1. 

4.2.1.2. Að f e rð  

Gera skal sprengiprófun með vökva á geyminum við umhverfishita með eftirfarandi aðferð: 

Hraði þrýstiaukningar skal vera ≤ 1,4 MPa/s fyrir þrýsting sem er hærri en 80% af tilgreindum vinnuþrýstingi 
sinnum sprengiþrýstingshlutfallið sem tilgreint er í lið 3.6. Ef hraðinn er meiri en 0,35 MPa/s við hærri þrýsting 
en 80% af tilgreindum vinnuþrýstingi sinnum sprengiþrýstingshlutfallið, skal annað hvort setja geyminn í röð á 
milli þrýstingsgjafans og þrýstingsmælibúnaðarins eða þá að tíminn þar sem þrýstingurinn er hærri en 
tilgreindur vinnuþrýstingur sinnum sprengiþrýstingshlutfallið skal vera meiri en 5 sekúndur. 
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4.2.1.3. K r a f a  

Sprengiþrýstingur geymisins skal vera meiri en tilgreindur vinnuþrýstingur sinnum sprengiþrýstingshlutfallið 
sem tilgreint er í lið 3.6. 

Ef um er að ræða geyma af gerð 2 skal sprengiþrýstingur hylkisins vera meiri en 1,25 sinnum tilgreindur 
vinnuþrýstingur. 

4.2.1.4. N iðu r s t öðu r  

Sprengiþrýstingur skal settur fram í samantekt prófunar, eins og tilgreint er í viðbótinni við EB-
gerðarviðurkenningarvottorðið sem sett er fram í 2. hluta II. viðauka. 

Framleiðanda ber að geyma gildi sprengiþrýstings á skrá á endingartíma geymisins. 

4.2.2. Þrýstingssveifluprófun við umhverfishita 

4.2.2.1. Sýn a t a k a  

Prófunin á við um allar gerðir geyma. 

Gerðarviðurkenningarprófun — fjöldi fullunninna geyma sem skal prófa: 2 

Framleiðslulotuprófun — fjöldi fullunninna geyma sem skal prófa í hverri framleiðslulotu: í samræmi við lið 
3.9.1. 

4.2.2.2. Að f e rð  

Þrýstingssveiflur skulu framkvæmdar við umhverfishita í samræmi við eftirfarandi aðferð: 

a) Fylla skal geyminn sem á að prófa með vökva sem ekki er ætandi eins og olíu, tæringarhömluðu vatni eða 
glýkóli, 

b) Þrýstingssveiflur í 3,0 sinnum fjölda áfyllingarlotna í samræmi við lið 2.7.6, frá ≤ 2,0 MPa til ≥ 1,25 
sinnum tilgreindur vinnuþrýstingur á hraða sem er ekki meiri en 10 lotur á mínútu. 

Fyrir gerðarviðurkenningu skulu geymar fara í gegnum sveiflur þar til bilun verður eða í allt að 9 sinnum fjölda 
áfyllingarlotna. 

Framleiðslulotuprófun skal fara að kröfum í lið 3.9.1. 

4.2.2.3. K r a f a  

Fyrir gerðarviðurkenningu skulu geymarnir annað hvort ná 9,0 sinnum fjölda áfyllingarlotna án bilunar, en þá er 
„leka-fyrir-rof“-prófunar í lið 4.2.3 ekki krafist, eða þá að þeir skulu bila með leka og án þess að bresta. Fyrir 
framleiðslulotuprófun skulu geymar ekki bila áður en 3,0 sinnum fjölda áfyllingarlotna í samræmi við lið 2.7.6 
er náð. 

4.2.2.4. N iðu r s t öðu r  

Fjöldi sveiflna þar til bilun verður, ásamt staðsetningu og lýsingu á upphafi bilunar, skal skjalfestur og settur 
fram í samantekt prófunar, eins og tilgreint er í viðbótinni við EB-gerðarviðurkenningarvottorðið sem sett er 
fram í 2. hluta II. viðauka. 

Framleiðanda ber að geyma niðurstöðurnar á skrá á endingartíma geymisins. 

4.2.3. Þolprófun þar sem kannað er hvort leki verði fyrir rof 

4.2.3.1. Sýn a t a k a  

Prófunin á við um allar gerðir geyma. Prófunarinnar er ekki krafist ef þegar hefur verið sýnt fram á að hönnun 
geymisins fari fram yfir 9,0 sinnum fjölda áfyllingarlotna í samræmi við lið 2.7.6 þegar prófað er í samræmi við 
lið 4.2.2. 

Gerðarviðurkenningarprófun — fjöldi fullunninna geyma sem skal prófa: 3 
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4.2.3.2. Að f e rð  

Prófa skal geyminn með eftirfarandi aðferð: 

a) Fylla skal geyminn sem á að prófa með vökva sem ekki er ætandi eins og olíu, tæringarhömluðu vatni eða 
glýkóli, 

b) Þrýstingsveiflur geymisins skulu vera á milli ≤ 2,0 MPa og ≥ 1,5 sinnum tilgreindur vinnuþrýstingur á 
hraðanum 10 sveiflur á mínútu þar til 3,0 sinnum fjölda áfyllingarlotna í samræmi við lið 2.7.6 er náð. 

4.2.3.3. K r a f a  

Geymarnir sem prófaðir eru skulu annað hvort bila með leka eða fara yfir 3,0 sinnum fjölda áfyllingarlotna í 
samræmi við lið 2.7.6 án þess að bila. 

4.2.3.4. N iðu r s t öðu r  

Fjöldi sveiflna þar til bilun verður, ásamt staðsetningu og lýsingu á upphafi bilunar, skal settur fram í samantekt 
prófunar, eins og tilgreint er í viðbótinni við EB-gerðarviðurkenningarvottorðið sem sett er fram í 2. hluta II. 
viðauka. 

4.2.4. Brunaprófun 

4.2.4.1. Sýn a t a k a  

Prófunin á við um allar gerðir geyma. 

Gerðarviðurkenningarprófun — fjöldi fullunninna geyma sem skal prófa: lágmark 1 

4.2.4.2. Að f e rð  

Taka skal sérstakt tillit til öryggis þegar þessi prófun er gerð. 

Færa skal þrýsting geymisins að tilgreindum vinnuþrýstingi með vetni eða gasi með hraðari þrýstingsmyndun 
við hitun. Prófa skal geymi undir þrýstingi sem hér segir: 

a) Setja skal geyminn í lárétta stöðu sem er um það bil 100 mm fyrir ofan einsleitan eldgjafa sem er 1,65 m á 
lengd. Tilhögun eldsins skal skjalfest í nægilegum smáatriðum til að tryggja að hægt sé að endurtaka magn 
varmaílags til geymisins. Allar bilanir eða ósamræmi í eldgjafanum meðan á prófun stendur skulu ógilda 
niðurstöðuna, 

b) Ef geymirinn er ≤ 1,65 m skal staðsetja hann fyrir miðju eldgjafans, 

c) Ef geymirinn er > 1,65 m og er búinn þrýstiloka við aðeins annan endann, skal eldgjafinn hefjast við hinn 
endann, 

d) Ef geymirinn er > 1,65 m og búinn þrýstilokum á fleiri en einum stað eftir langhliðinni, skal miðja 
eldgjafans vera mitt á milli þeirra þrýstiloka sem eru í mestri láréttri fjarlægð frá hvor öðrum, 

e) Ef geymirinn er > 1,65 m og er varinn aukalega með varmaeinangrun skal gera 2 brunaprófanir við 
tilgreindan vinnuþrýsting. Staðsetja skal geyminn miðlægt fyrir ofan eldgjafann í einni prófun en eldurinn 
skal byrja við annan enda geymisins í hinni, 

f) Nota skal málmhlífar til að koma í veg fyrir að eldur lendi beint á lokum, tengingum eða þrýstilokum 
geymisins. Málmhlífarnar skulu ekki vera í beinni snertingu við þrýstilokana. Allar bilanir við prófun á 
loka, tengi eða leiðslum sem ekki er hluti af fyrirhuguðu varnarkerfi hönnunarinnar skulu ógilda 
niðurstöðuna, 

g) Vakta skal yfirborðshita með minnst þrem snertispennunemum sem staðsettir eru á botni geymisins og með 
ekki meira en 0,75 m bili á milli. Nota skal málmhlífar til að koma í veg fyrir að eldur komist í beina 
snertingu við snertispennunemana. Til vara má fella snertispennunema inn í málmkubba sem eru ekki stærri 
en 25 mm x 25 mm x 25 mm, 
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h) Eldgjafinn skal veita beina snertingu elds við yfirborð geymisins eftir öllu þvermáli hans án tafar eftir 
íkviknun, 

i) Hitastig snertispennunema og þrýstingur geymis skulu skráð með ≤ 10 sekúndna millibili meðan á prófun 
stendur, 

j) Innan 5 mínútna frá íkviknun og það sem eftir lifir af lengd prófunarinnar skal hitastig minnst eins 
snertispennunema vera a.m.k. 590 °C. 

4.2.4.3. K r a f a  

Geymirinn skal lofta út í gegnum þrýstilokana og skal ekki bresta. 

4.2.4.4. N iðu r s t öðu r  

Niðurstöðurnar skulu settar fram í samantekt prófunar, eins og tilgreint er í viðbótinni við EB-
gerðarviðurkenningarvottorðið sem sett er fram í 2. hluta II. viðauka, og skulu innihalda eftirfarandi gögn fyrir 
hvern geymi: 

a) Uppsafnaðan tíma frá kviknun brunans þar til loftun hefst í gegnum þrýstilokana, 

b) Hámarksþrýsting og tíma losunar þar til þrýstingnum ≤ 1,0 MPa er náð. 

4.2.5. Rofprófun 

4.2.5.1. Sýn a t a k a  

Prófunin á við um allar gerðir geyma. 

Gerðarviðurkenningarprófun — fjöldi fullunninna geyma sem skal prófa: 1 

4.2.5.2. Að f e rð  

Geymirinn, fullbúinn með þekjuefni, skal prófaður í eftirfarandi röð: 

a) Byggja skal þrýsting með þjappaðri lofttegund upp að tilgreindum vinnuþrýstingi ± 1,0 MPa, 

b) Fara skal alveg í gegnum minnst eina hlið geymisins með byssukúlu sem rýfur brynvörn eða höggbúnaði 
sem er 7,62 mm í þvermál eða meira. Skotið eða höggbúnaðurinn skal lenda á hliðinni með horni sem er 
um það bil 45°. 

4.2.5.3. K r a f a  

Geymirinn má ekki bresta. 

4.2.5.4. N iðu r s t öðu r  

Námunduð stærð opa við inn- og útkomustað og staðsetning þeirra skal sett fram í samantekt prófunar, eins og 
tilgreint er í viðbótinni við EB-gerðarviðurkenningarvottorðið sem sett er fram í 2. hluta II. viðauka. 

4.2.6. Efnaþolsprófun 

4.2.6.1. Sýn a t a k a  

Prófunin á við um geyma af gerð 2, 3 og 4. 

Gerðarviðurkenningarprófun — fjöldi fullunninna geyma sem skal prófa: 1 
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4.2.6.2. Að f e rð  

Geymirinn, með þekjuefni ef við á, skal prófaður í eftirfarandi röð: 

a) Efri hluta geymisins skal skipt í fimm afmörkuð svæði og merktur fyrir formeðhöndlun fyrir högg frá kólfi 
og snertingu við vökva. Svæðin fimm skulu hvert um sig hafa tilgreint þvermál sem er 100 mm. Ekki þarf 
að raða svæðunum fimm eftir einni línu en þau skulu ekki skarast, 

b) Formeðhöndla skal hvert svæðanna fimm nálægt miðju með höggi frá kólfi. Höggstykki kólfsins skal vera 
úr stáli og pýramídalagað með hliðar sem eru jafnhliða þríhyrningar og ferkantaðan grunnflöt; toppurinn og 
brúnirnar skulu rúnnuð að því sem nemur 3 mm geisla. Höggmiðja kólfsins skal falla saman við 
þyngdarmiðju pýramídans; fjarlægð hans frá snúningsási kólfsins skal vera 1 m og heildarmassi kólfsins 
skal vera 15 kg. Kraftur kólfsins á andartaki höggs skal ekki vera undir 30 J og eins nálægt því gildi og unnt 
er. Við högg frá kólfinum skal halda geyminum kyrrum með endakrögum eða til þess ætluðum festingum. 
Geymirinn skal ekki vera undir þrýstingi við formeðhöndlun. 

c) Hvert formeðhöndluðu svæðanna fimm skal komast í snertingu við eina af fimm lausnum. Lausnirnar fimm 
eru: 

i. Brennisteinssýra — 19% lausn miðað við rúmmál í vatni, 

ii. Natríumhýdroxíð — 25% lausn miðað við þyngd í vatni, 

iii. Metanól/bensín — 5/95 styrkur, 

iv. Ammóníumnítrat — 28% lausn miðað við þyngd í vatni, 

v. Rúðuvökvi (50% lausn metanóls og vatns miðað við rúmmál). 

d) Á meðan á snertingu stendur skal snúa geyminum þannig að svæðin sem eru í snertingu við vökvann séu 
efst. Setja skal púða úr glerull sem er um það bil 0,5 mm á þykkt og 100 mm í þvermál á hvert 
formeðhöndluðu svæðanna fimm. Setja skal nægilegt magn prófunarvökva á glerullina til að tryggja að 
púðinn sé bleyttur jafnt á öllum yfirborðsfleti og alveg í gegn meðan á prófuninni stendur, 

e) Þrýstingssveiflur frá ≤ 2 MPa til ≥ 1,25 sinnum tilgreindur vinnuþrýstingur í þann fjölda áfyllingarlotna 
sem reiknaður er í samræmi við lið 2.7.6, með hámarkshraða þrýstiaukningar sem er 2,75 MPa/s, 

f) Byggja skal þrýsting upp í 1,25 sinnum tilgreindan vinnuþrýsting og halda þeim þrýstingi í að lágmarki 24 
klst. þar til uppsafnaður tími snertingar (þrýstingssveiflur og stöðugur þrýstingur) við umhverfisvökva er 
jafn 48 klst. hið minnsta, 

g) Sprengiprófun í samræmi við lið 4.2.1.2. 

4.2.6.3. K r a f a  

Geymirinn skal ná sprengiþrýstingi sem er ≥ 1,8 sinnum tilgreindur vinnuþrýstingur. 

4.2.6.4. N iðu r s t öðu r  

Sprengiþrýstingur skal settur fram í samantekt prófunar, eins og tilgreint er í viðbótinni við EB-
gerðarviðurkenningarvottorðið sem sett er fram í 2. hluta II. viðauka. 

4.2.7. Samsetningargallaprófun 

4.2.7.1. Sýn a t a k a  

Prófunin á við um geyma af gerð 2, 3 og 4. 

Gerðarviðurkenningarprófun — fjöldi fullunninna geyma sem skal prófa: 1 
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4.2.7.2. Að f e rð  

Geymirinn, fullbúinn með þekjuefni, skal prófaður í eftirfarandi röð: 

a) Skera skal galla í langstefnu í yfirlagið. Gallarnir skulu vera stærri en mörk sjónrænnar skoðunar eins og 
þau eru tilgreind af framleiðanda, og skera skal að minnsta kosti eftirfarandi galla langsum eftir hlið 
geymisins: 

i. 25 mm langur og 1,25 mm djúpur, 

ii. 200 mm langur og 0,75 mm djúpur. 

b) Þrýstingsveiflur gallaða geymisins skulu vera á milli ≤ 2,0 MPa og ≥ 1,25 sinnum tilgreindur 
vinnuþrýstingur við umhverfishita þar til 3,0 sinnum fjölda áfyllingarlotna í samræmi við lið 2.7.6 er náð. 

4.2.7.3. K r a f a  

Geymirinn má ekki leka eða bresta innan 0,6 sinnum fjölda áfyllingarlotna í samræmi við lið 2.7.6 en koma má 
upp lekabilun á meðan stendur á þeim prófunarlotum sem eftir eru. 

4.2.7.4. N iðu r s t öðu r  

Fjöldi sveiflna þar til bilun verður, ásamt staðsetningu og lýsingu á upphafi bilunar, skal settur fram í samantekt 
prófunar, eins og tilgreint er í viðbótinni við EB-gerðarviðurkenningarvottorðið sem sett er fram í 2. hluta II. 
viðauka. 

4.2.8. Sprunguhröðunarprófun 

4.2.8.1. Sýn a t a k a  

Prófunin á við um geyma af gerð 2, 3 og 4. 

Gerðarviðurkenningarprófun — fjöldi fullunninna geyma sem skal prófa: 1 

4.2.8.2. Að f e rð  

Geymirinn, án nokkurs þekjuefnis, skal prófaður í eftirfarandi röð: 

a) Byggja skal þrýsting upp í 1,25 sinnum tilgreindan vinnuþrýsting í 1000 klst. við 85 °C, 

b) Sprengiprófun í samræmi við lið 4.2.1.2. 

4.2.8.3. K r a f a  

Geymirinn skal ná sprengiþrýstingi sem er ≥ 0,85 sinnum tilgreindur vinnuþrýstingur sinnum 
sprengiþrýstingshlutfallið í lið 3.6. 

4.2.8.4. N iðu r s t öðu r  

Sprengiþrýstingur skal settur fram í samantekt prófunar, eins og tilgreint er í viðbótinni við EB-
gerðarviðurkenningarvottorðið sem sett er fram í 2. hluta II. viðauka. 

4.2.9. Þrýstingssveifluprófun við miklar varmasveiflur 

4.2.9.1. Sýn a t a k a  

Prófunin á við um geyma af gerð 2, 3 og 4. 

Gerðarviðurkenningarprófun — fjöldi fullunninna geyma sem skal prófa: 1 
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4.2.9.2. Að f e rð  

Geymar, þar sem samsettur vafningur er án nokkurs þekjuefnis, skulu vökvasveifluprófaðir í eftirfarandi röð: 

a) Formeðhöndlun í 48 klst. við hitastig ≥ 85 °C og rakastig ≥ 95%, 

b) Þrýstingsveiflur á milli ≤ 2,0 MPa og ≥ 1,25 sinnum tilgreindur vinnuþrýstingur við hitastig ≥ 85 °C og 
rakastig ≥ 95% þar til 1,5 sinnum fjölda áfyllingarlotna sem reiknaður er í samræmi við lið 2.7.6 er náð, 

c) Stöðga við umhverfisskilyrði, 

d) Formeðhöndlun geymis og prófunarvökva að hitastiginu ≤ -40 °C sem mælt er á yfirborði geymisins og í 
vökvanum, 

e) Þrýstingsveiflur á milli ≤ 2,0 MPa og ≥ tilgreindur vinnuþrýstingur þar til 1,5 sinnum fjölda áfyllingarlotna 
sem reiknaður er í samræmi við lið 2.7.6 er náð, 

f) Lekaprófun (1) í samræmi við lið 4.2.11, 

g) Sprengiprófun í samræmi við lið 4.2.1.2. 

Til skýringar: 

(1) Á við um geyma af gerð 4 og gerð 3 með hylkjum úr soðnum málmi. 

4.2.9.3. K r a f a  

Sveifluprófa skal geymana án þess að vísbendingar sjáist um að þeir bresti, leki eða trefjar rakni upp. 

Ef lekaprófunar er krafist skal uppfylla kröfur um lekaprófun. 

Geymirinn skal ekki springa við lægri þrýsting en 85% af tilgreindum vinnuþrýstingi sinnum 
sprengiþrýstingshlutfallið í lið 3.6. 

4.2.9.4. N iðu r s t öðu r  

Sprengiþrýstingur skal settur fram í samantekt prófunar, eins og tilgreint er í viðbótinni við EB-
gerðarviðurkenningarvottorðið sem sett er fram í 2. hluta II. viðauka. 

4.2.10. Höggtjónsprófun 

4.2.10.1. Sýn a t a k a  

Prófunin á við um geyma af gerð 3 og 4. 

Gerðarviðurkenningarprófun — fjöldi fullunninna geyma sem skal prófa: lágmark 1 (gera má allar höggprófanir 
á einum geymi eða einstök högg á að hámarki 3 geymum). 

4.2.10.2. Að f e rð  

4.2.10.2.1. Gera skal fallprófanir við umhverfishita án innri þrýstings eða viðfestra loka. Setja má tappa í göt með gengjum 
til að koma í veg fyrir skemmdir á gengjum og yfirborði þétta. 

Yfirborðið sem geymirinn er látinn falla á skal vera sléttur, láréttur pallur úr steinsteypu eða sambærilegt hart 
gólf. 

Prófa skal geyminn í eftirfarandi röð: 

a) Eitt fall úr láréttri stöðu með botninn 1,8 m fyrir ofan jörðu, 



28.3.2013  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 20/851 
    

b) Eitt fall á hvorn enda geymisins úr lóðréttri stöðu með stöðuorku ≥ 488 J en neðri endinn skal aldrei vera 
meira en 1,8 m fyrir ofan jörðu, 

c) Eitt fall með 45° horni og síðan skal fyrir geyma sem eru ekki samhverfir eða ekki sívalir snúa geyminum 
90° eftir lengdarásnum og láta þá falla aftur með 45° horni þannig að þyngdarmiðja þeirra sé 1,8 m fyrir 
ofan jörðu. Ef botninn er hins vegar nær jörðu en 0,6 m skal fallhorninu breytt til að viðhalda 
lágmarkshæðinni 0,6 m og halda þyngdarmiðjunni 1,8 m fyrir ofan jörðu, 

d) Ekki skal reyna að koma í veg fyrir að geymirinn skoppi en það má koma í veg fyrir að hann detti í lóðréttri 
fallprófun, 

e) Þrýstingsveiflur í geyminum á milli ≤ 2,0 MPa og ≥ 1,25 sinnum tilgreindur vinnuþrýstingur þar til 
þreföldum fjölda áfyllingarlotna sem reiknaður er í samræmi við lið 2.7.6 er náð, 

4.2.10.2.2. Til vara, fyrir geyma með sérstöku þekjuefni sem gefur til kynna að geymirinn hafi fallið, skulu fallhæðin og 
stöðuorka eins og lýst er í a- til c-lið í 4.2.10.2.1 vera helmingur gildanna (þ.e. 0,9 m í stað 1,8 m, 0,3 m í stað 
0,6 m, 244 júl í stað 488 júla). 

4.2.10.3. K r ö f u r  

Geymirinn má ekki leka eða bresta innan 0,6 sinnum fjölda áfyllingarlotna sem reiknaður er í samræmi við lið 
2.7.6 en koma má upp lekabilun á meðan stendur á þeim prófunarlotum sem eftir eru. 

Að auki, fyrir geyma með sérstöku þekjuefni eins og um getur í 4.2.10.2.2, skal þetta þekjuefni sýna 
auðsjáanlegar formbreytingar eftir fallið eins og tilgreint er af framleiðanda geymisins. 

4.2.10.4. N iðu r s t öðu r  

Fjöldi sveiflna þar til bilun verður, ásamt staðsetningu og lýsingu á upphafi bilunar, skal settur fram í samantekt 
prófunar, eins og tilgreint er í viðbótinni við EB-gerðarviðurkenningarvottorðið sem sett er fram í 2. hluta II. 
viðauka. 

4.2.11. Lekaprófun 

4.2.11.1. Sýn a t a k a  

Prófunin á við um geyma af gerð 4 og gerð 3 með hylkjum úr soðnum málmi. 

Gerðarviðurkenningarprófun — fjöldi fullunninna geyma sem skal prófa: 1 

Framleiðslulotuprófun — fjöldi fullunninna geyma sem skal prófa í hverri framleiðslulotu: í samræmi við lið 
3.9.1. 

Framleiðsluprófun — fjöldi fullunninna geyma sem skal prófa: 

4.2.11.2. Að f e rð  

Þurrka skal geyminn vandlega og byggja upp þrýsting í minnst 3 mínútur að tilgreindum vinnuþrýstingi með 
lekaprófunarlofttegund. 

Fyrir framleiðslulotuprófun skal fylgja prófunarröðinni í skýringu 6 við töflu IV.3.9. 

4.2.11.3. K r a f a  

Allir lekar sem nemast við sprungur, gropur, flosnun eða svipaða galla skulu verða til þess að geyminum sé 
hafnað. Gegndræpi í gegnum vegginn í samræmi við lið 4.2.12 telst ekki vera leki. 
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4.2.11.4. N iðu r s t öðu r  

Niðurstöður úr prófuninni skulu settar fram í samantekt prófunar, eins og tilgreint er í viðbótinni við EB-
gerðarviðurkenningarvottorðið sem sett er fram í 2. hluta II. viðauka. Hraði leka á aðeins við um prófanir sem 
gerðar eru með 100% vetni. Hraði leka fyrir aðrar lofttegundir eða loftblöndur skal umreiknaður í jafngildan 
lekahraða og er fyrir 100% vetni. 

4.2.12. Gegndræpisprófun 

4.2.12.1. Sýn a t a k a  

Prófunin á aðeins við um geyma af gerð 4. 

Gerðarviðurkenningarprófun — fjöldi fullunninna geyma sem skal prófa: 1 

4.2.12.2. Að f e rð  

Taka skal sérstakt tillit til öryggis þegar þessi prófun er gerð. 

Prófa skal geyminn í eftirfarandi röð: 

a) Byggja skal þrýsting með vetni upp að tilgreindum vinnuþrýstingi, 

b) Setja skal geyminn í lokaðan, innsiglaðan klefa við 15 °C ± 2 °C og vakta gegndræpi í 500 klst. eða þar til 
stöðugu ástandi er náð í minnst 48 klst. 

4.2.12.3. K r ö f u r  

Hraði gegndræpis í stöðugu ástandi skal vera minni en 6,0 Ncm3 af vetni á klst. fyrir hvern lítra af innra 
rúmmáli geymisins. 

4.2.12.4. N iðu r s t öðu r  

Hraði gegndræpis í stöðugu ástandi skal settur fram í samantekt prófunar, eins og tilgreint er í viðbótinni við 
EB-gerðarviðurkenningarvottorðið sem sett er fram í 2. hluta II. viðauka. 

4.2.13. Snúningsvægisprófun 

4.2.13.1. Sýn a t a k a  

Prófunin á aðeins við um geyma af gerð 4. 

Gerðarviðurkenningarprófun — fjöldi fullunninna geyma sem skal prófa: 1 

Framleiðslulotuprófun — fjöldi fullunninna geyma sem skal prófa í hverri framleiðslulotu: í samræmi við lið 
3.9.1. 

4.2.13.2. Að f e rð  

Prófa skal geyminn í eftirfarandi röð: 

a) Festa skal bol geymisins svo hann snúist ekki, 

b) Beita skal snúningsátaki sem er tvöfalt það snúningsátak fyrir uppsetningu þrýstiloka sem framleiðandi 
tilgreinir á hvorn endakraga geymisins, fyrst í þá átt sem herðir skrúfganginn, síðan í þá átt sem losar um og 
að endingu aftur í þá átt sem herðir, 

c) Fyrir gerðarviðurkenningu skal einnig gera eftirfarandi prófanir: 

i. Lekaprófun í samræmi við lið 4.2.11, 

ii. Sprengiprófun í samræmi við liði 4.2.1.2 og 4.2.1.3. 

Fyrir framleiðslulotuprófun skal fylgja prófunarröðinni í skýringu 6 við töflu IV.3.9. 
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4.2.13.3. K r a f a  

Fyrir gerðarviðurkenningu skal geymirinn uppfylla kröfur fyrir leka- og sprengiprófun. 

Fyrir framleiðslulotuprófun skal geymirinn uppfylla kröfur fyrir lekaprófun. 

4.2.13.4. N iðu r s t öðu r  

Snúningsátak sem beitt er, leki og sprengiþrýstingur skulu sett fram í samantekt prófunar, eins og tilgreint er í 
viðbótinni við EB-gerðarviðurkenningarvottorðið sem sett er fram í 2. hluta II. viðauka. Hraði leka á aðeins við 
um prófanir sem gerðar eru með 100% vetni. Hraði leka fyrir aðrar lofttegundir eða loftblöndur skal 
umreiknaður í jafngildan lekahraða og er fyrir 100% vetni. 

Framleiðanda ber að geyma niðurstöðurnar á skrá á endingartíma geymisins. 

4.2.14. Vetnisgassveifluprófun 

4.2.14.1. Sýn a t a k a  

Prófunin á við um geyma af gerð 4 og gerð 3 með hylkjum úr soðnum málmi. 

Gerðarviðurkenningarprófun — fjöldi fullunninna geyma sem skal prófa: 1 

4.2.14.2. Að f e rð  

Taka skal sérstakt tillit til öryggis þegar þessi prófun er gerð. 

Prófa skal geyminn í eftirfarandi röð: 

a) Nota skal vetni fyrir þrýstingssveiflur í geyminum á milli ≤ 2,0 MPa og ≥ tilgreindur vinnuþrýstingur í 
1000 sveiflur. Fyllingartíminn skal ekki vera meiri en 5 mínútur. Hitastig við loftun skal ekki vera hærra en 
gildin sem tilgreind eru í lið 2.7.5, 

b) Lekaprófun í samræmi við lið 4.2.11. 

Skera skal geyminn í sundur og skoða hylkið og skil hylkisins og endakraga til að finna merki hnignunar, svo 
sem sprungumyndun vegna málmþreytu eða rafstöðuafhleðslu. 

4.2.14.3. K r a f a  

Geymirinn skal uppfylla kröfur lekaprófunar. 

Hylki og skil hylkis og endakraga mega ekki sýna nein merki hnignunar, svo sem sprungumyndun vegna 
málmþreytu eða rafstöðuafhleðslu. 

4.2.14.4. N iðu r s t öðu r  

Heildarmagn leka skal sett fram í samantekt prófunar, eins og tilgreint er í viðbótinni við EB-
gerðarviðurkenningarvottorðið sem sett er fram í 2. hluta II. viðauka. 

4.2.15. Vökvaprófun 

4.2.15.1. Sýn a t a k a  

Prófunin á við um allar gerðir geyma. 

Framleiðsluprófun — fjöldi fullunninna geyma sem skal prófa: allir 

4.2.15.2. Að f e rð  o g  k r a f a  

a) Geymirinn skal ná þrýstingi sem er ≥ 1,5 sinnum tilgreindur vinnuþrýstingur. Þrýstingur má ekki við neinar 
aðstæður vera meiri en sjálfspenniþrýstingur, 
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b) Halda skal þrýstingnum í minnst 30 sekúndur til að tryggja fulla þenslu. Ef ekki er hægt að halda 
þrýstingnum vegna bilunar í prófunarbúnaðinum er leyfilegt að endurtaka prófunina við þrýsting sem er 
aukinn um 0,7 MPa. Ekki er leyfilegt að gera fleiri en tvær slíkar endurteknar prófanir, 

c) Fyrir geyma af gerð 1, 2 eða 3 skal framleiðandi skilgreina viðeigandi mörk fyrir varanlega rúmmálsþenslu 
við prófunarþrýstinginn sem notaður er, en varanleg þensla skal í engum tilvikum vera meiri en 5% af 
heildarrúmmálsþenslu sem mælist undir prófunarþrýstingi. Varanleg þensla er skilgreind sem 
rúmmálsþensla eftir að þrýstingur hefur verið losaður, 

d) Fyrir geyma af gerð 4 skal framleiðandi skilgreina viðeigandi mörk fyrir fjaðrandi þenslu fyrir 
prófunarþrýstinginn sem notaður er en fjaðrandi þensla neins geymis má ekki í neinu tilviki fara meira en 
10% yfir meðalgildi framleiðslulotunnar. Fjaðrandi þensla er skilgreind sem heildarþensla að frádreginni 
varanlegri þenslu (sjá c-lið), 

e) Öllum geymum sem ekki uppfylla skilgreind þenslumörk skal hafnað en þá má samt nota í 
framleiðslulotuprófanir. 

4.2.15.3. N iðu r s t öðu r  

Niðurstöðurnar skulu settar fram í samantekt prófunar, eins og tilgreint er í viðbótinni við EB-
gerðarviðurkenningarvottorðið sem sett er fram í 2. hluta II. viðauka. 

Framleiðanda ber að geyma niðurstöðurnar á skrá á endingartíma geymisins. 
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3. HLUTI 

Kröfur fyrir vetnisíhluti, aðra en geyma, sem hannaðir eru til að nota samanþjappað (loftkennt) vetni 

1. INNGANGUR 

Í þessum hluta eru settar fram kröfur og prófunarferli fyrir vetnisíhluti, aðra en geyma, sem hannaðir eru til að 
nota samanþjappað (loftkennt) vetni 

2. ALMENNAR KRÖFUR 

2.1. Vetnisíhlutir aðrir en geymar skulu gerðarviðurkenndir samkvæmt ákvæðum sem mælt er fyrir um í þessum 
hluta. 

2.2. Nema annað sé tekið fram í þessari reglugerð skal fara með hluta í tengi fyrir laust geymslukerfi sem festir eru á 
lausa geymslukerfið og á ökutækið sem aðskilda íhluti. 

2.3. Rafmagnshluti íhlutar sem er mögulega í snertingu við eldfima blöndu vetnis og lofts skal: 

2.3.1. vera einangraður þannig að engan straum leiði í gegnum hluta sem innihalda vetni, 

2.3.2. vera einangraðir frá: 

a) bol íhlutarins, 

b) geymi eða geymasamstæðu. 

2.4. Soðnar tengingar framan við fyrsta þrýstistilli skulu þrýstingsprófaðar með vökva að þreföldum tilgreindum 
vinnuþrýstingi án þess að bresta. Soðnar tengingar aftan við fyrsta þrýstistilli skulu þrýstingsprófaðar með 
vökva að þreföldum leyfilegs hámarksvinnuþrýstingi án þess að bresta. 

3. TÆKNILEGAR KRÖFUR 

3.1. Almennar kröfur 

3.1.1. Nema annað sé tekið fram í þessum hluta skulu allar prófanir vera gerðar við umhverfishita. 

3.1.2. Koma skal í veg fyrir að sprengifimar loftblöndur myndist í prófunarferlunum sem lýst er í þessum hluta. 

3.1.3. Prófunartíminn fyrir leka- og þrýstingsprófanir skal ekki vera styttri en 3 mínútur. 

3.1.4. Nema annað sé tekið fram skal mæla prófunarþrýstinginn sem beitt er við inntak íhlutarins sem er prófaður. 

3.1.5. Ef íhlutur verður fyrir þrýstingi vegna áfyllingaraðgerða skal nota áfyllingarlotur. Ef íhlutur verður fyrir 
þrýstingi vegna starfrækslu ökutækisins, þ.e. notkunar virkjunarrofans, skal nota vinnuferli. 

3.1.6. Til viðbótar kröfunum hér á eftir skal framleiðandi fylla út öll skjöl sem um getur í 4. lið og leggja þau fyrir 
lögbært yfirvald þegar sótt er um gerðarviðurkenningu. 

3.1.7. Íhlutirnir skulu fara í gegnum viðeigandi prófunaraðferðir eins og um getur í töflunni í V. viðauka reglugerðar 
(EB) nr. 79/2009. Gera skal prófanirnar á íhlutum sem eru dæmigerðir fyrir venjulega framleiðslu og sem skulu 
hafa auðkennismerki framleiðanda. 

3.1.8. Prófanirnar sem tilgreindar eru í lið 4.2 skulu gerðar á sömu sýnishornum íhluta í röðinni sem er í töflunni í V. 
viðauka við reglugerð (EB) nr. 79/2009 nema annað sé tekið fram, t.d. fyrir tengihluti skal tæringarþolsprófun 
(4.2.1) koma á undan þolprófun (4.2.2), síðan kemur vökvaþrýstingssveifluprófun (4.2.3) og síðast ytri 
lekaprófun (4.2.5). Ef íhlutur inniheldur ekki undirhluti úr málmi skal prófunin hefjast með fyrstu prófun sem 
við á. 
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3.2. Sértækar kröfur 

3.2.1. Viðurkenning fyrir sveigjanlega eldsneytisleiðslu skal veitt fyrir allar lengdir með lágmarksbeygjugeisla sem 
tilgreindur er af framleiðanda og þær skulu settar saman með tengi af tiltekinni gerð. 

3.2.2. Öll styrkt millilög í sveigjanlegri eldsneytisleiðslu skulu varin fyrir tæringu með hlíf eða með því að nota 
tæringarþolið smíðaefni fyrir styrkinguna, t.d. ryðfrítt stál. Ef hlíf er notuð skal koma í veg fyrir að loftbólur 
myndist á milli laga. 

3.2.3. Sveigjanlegar eldsneytisleiðslur skulu hafa rafmagnsviðnám sem er minna en 1 mega-ohm á hvern metra. 

3.2.4. Snið inntaksins skal vera í samræmi við stærðarmálin sem sett eru fram í myndum 3.2.1 til 3.2.3, með hliðsjón 
af tilgreindum vinnuþrýstingi, þar sem Hx stendur fyrir tilgreindan vinnuþrýsting x MPa við 15 °C: 

 

Mynd 3.2.1 

H35 vetnisinntak 
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Mynd 3.2.2 

H35HF vetnisinntak (mikið flæði fyrir notkun í atvinnuökutæki) 

 

 

Mynd 3.2.3 

H70 vetnisinntak 

 

 

3.2.5. Sanna skal fullnægjandi mótanleika málmröra með beygjuprófun samkvæmt ISO 8491. Beygjugeisli r skal vera 
r ≤ 1,3 sinnum ytra þvermál rörsins D. Beygjuhorn α skal vera 180°. Eftir prófun skulu engar sprungur vera 
sýnilegar. Til vara skal smíðaefni rörsins sýna minnst 30% lengingu þegar það brotnar fyrir kaldmótun eða 
minnst 14% eftir kaldmótun. 
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4. PRÓFUNARAÐFERÐIR 

4.1. Efnisprófanir 

4.1.1. Vetnissamhæfisprófun 

4.1.1.1. Sýn a t a k a  

Prófunin á við um smíðaefni sem notuð eru í tilteknum íhlut þar sem smíðaefnið er í snertingu við vetni, nema: 

a) Álblendi sem er í samræmi við liði 6.1 og 6.2 í ISO 7866, 

b) Stál sem er í samræmi við liði 6.3 og 7.2.2 í ISO 9809-1. 

Fjöldi smíðaefnissýna sem prófa skal: 3 

4.1.1.2. Að f e rð  o g  k r ö f u r  

a) Fyrir smíðaefni úr málmi önnur en þau sem nefnd eru hér á undan skal sýna fram á samhæfi við vetni í 
samræmi við ISO 11114-1 og ISO 11114-4. Til vara skulu framleiðendur gera gæðaprófanir á smíðaefni í 
vetnisumhverfi sem gert er ráð fyrir við notkun. Á grundvelli niðurstaðna skal hönnunin taka tillit til 
skerðingar aflfræðilegra eiginleika (mótanleika, þreytuþols, brotstyrks, o.s.frv.) sem getur orðið, 

b) Málmlaus efni: sýna skal fram á samhæfi við vetni. 

4.1.1.3. N iðu r s t öðu r  

Niðurstöður prófananna skulu settar fram í samantekt prófunar. 

4.1.2. Öldrunarprófun 

4.1.2.1. Sýn a t a k a  

Prófa skal öll málmlaus efni sem notuð eru í tilteknum íhlut. 

Fjöldi smíðaefnissýna sem prófa skal: 3 

4.1.2.2. Að f e rð  o g  k r ö f u r  

Taka skal sérstakt tillit til öryggis þegar þessi prófun er gerð. 

Prófunin skal gerð í samræmi við ASTM D572. Sýnið skal komast í snertingu við súrefni við hámarkshitastig 
smíðaefnis í samræmi við lið 2.7.5.1 við 2,0 MPa í 96 klst. Annað hvort togþol og lenging eða míkróharka skulu 
vera í samræmi við forskriftir framleiðanda. Engin sýnileg sprungumyndun prófunarsýna er leyfileg. 

4.1.2.3. N iðu r s t öðu r  

Niðurstöður prófananna skulu settar fram í samantekt prófunar. 

4.1.3. Ósónsamhæfisprófun 

4.1.3.1. Sýn a t a k a  

Prófunin á aðeins við um teygjuefni þar sem: 

a) Lokunarflötur er í beinni snertingu við loft, t.d. innsigli á inntaki, 

b) Það er notað sem hlíf á sveigjanlegri eldsneytisleiðslu. 

Fjöldi smíðaefnissýna sem prófa skal: 3 



28.3.2013  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 20/859 
    

4.1.3.2. Að f e rð  o g  k r ö f u r  

Prófunin skal gerð í samræmi við ISO 1431-1. 

Prófunarsýnin skulu vera teygð í 20% lengingu og komast í snertingu við loft við +40 °C með styrk ósons sem 
er 0,5 hlutar á hverja milljón í 120 klukkustundir. 

Engin sýnileg sprungumyndun prófunarsýna er leyfileg. 

4.1.3.3. N iðu r s t öðu r  

Niðurstöður prófananna skulu settar fram í samantekt prófunar. 

4.2. Íhlutaprófun 

4.2.1. Tæringarþolsprófun 

4.2.1.1. Sýn a t a k a  

Fjöldi íhluta sem prófa skal: 3 

4.2.1.2. Að f e rð  o g  k r ö f u r  

Prófun a: Íhlutir úr málmi skulu settir í 144 klst. saltúðaprófun í samræmi við ISO 9227 með öll tengi lokuð 
og skulu uppfylla allar kröfur í honum. 

Prófun b: Íhlutir úr koparblendi skulu einnig settir í 24 klst. ídýfingu í ammoníak í samræmi við ISO 6957 
með öll tengi lokuð og skulu uppfylla allar kröfur í honum. 

4.2.1.3. N iðu r s t öðu r  

Niðurstöður prófananna skulu settar fram í samantekt prófunar. 

4.2.2. Þolprófun 

4.2.2.1. Sýn a t a k a  

Fjöldi íhluta sem prófa skal: 3 

4.2.2.2. Að f e rð i r  o g  k r ö f u r  

4.2.2.2.1. Íhluturinn skal prófaður í samræmi við eftirfarandi aðferð: 

a) Setja skal íhlutinn undir tilgreindan vinnuþrýsting með þurru lofti, köfnunarefni, helíum eða vetni og setja 
hann í gegnum 96% af heildarfjölda prófunarlotna í samræmi við töflu 4.2.2 við umhverfishita. Heil 
prófunarlota skal ekki taka skemmri tíma en 10 ± 2 sekúndur. Þegar lokinn er í lokaðri stöðu skal 
þrýstingur aftan við hann minnka í 0,5 sinnum tilgreindan vinnuþrýsting íhlutarins eða minna. Íhluturinn 
skal uppfylla kröfur fyrir innri og ytri lekaprófanir (liðir 4.2.4 annars vegar og 4.2.5 hins vegar) við þetta 
hitastig, 

b) Síðan skal nota íhlutinn í 2% af heildarfjölda prófunarlotna við lágmarkshitastig smíðaefnis í samræmi við 
lið 2.7.5.1 eftir fullnægjandi formeðhöndlunartíma við þetta hitastig til að tryggja varmafræðilegan 
stöðugleika. Íhluturinn skal uppfylla kröfur fyrir innri og ytri lekaprófanir (liðir 4.2.4 annars vegar og 4.2.5 
hins vegar) við þetta hitastig, 
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c) Síðan skal nota íhlutinn í 2% af heildarfjölda prófunarlotna við hámarkshitastig smíðaefnis í samræmi við 
lið 2.7.5.1 eftir fullnægjandi formeðhöndlunartíma við þetta hitastig til að tryggja varmafræðilegan 
stöðugleika og við 1,25 sinnum tilgreindan vinnuþrýsting. Íhluturinn skal uppfylla kröfur fyrir innri og ytri 
lekaprófanir (liðir 4.2.4 annars vegar og 4.2.5 hins vegar) við þetta hitastig. 

 

 

Tafla 4.2.2. 

Prófunarlotur fyrir loka 

Íhlutur Fjöldi prófunarlotna 

Sjálfvirkur loki 1,5 sinnum fjöldi vinnuferla eða áfyllingarlotna í samræmi við lið 2.7.6 eða 
2.7.7 eins og við á um notkun lokans. 

Handvirkur loki 100 

Einstefnuloki 2,0 sinnum fjöldi vinnuferla eða áfyllingarlotna í samræmi við lið 2.7.6 eða 
2.7.7 eins og við á um notkun lokans. 

 

4.2.2.2.2. Tengihlutir 

Tengihlutir skulu tengdir/aftengdir 25 sinnum 

4.2.2.2.3. Sveigjanlegar eldsneytisleiðslur 

Lengd sveigjanlega hluta sveigjanlegu eldsneytisleiðslunnar með áföstum tengihlutum sem nota á í eftirfarandi 
prófun skal reiknuð sem hér segir: 

L = 4,142R + 3,57D 

þar sem: 

L = Lengd sveigjanlega hluta sveigjanlegu eldsneytisleiðslunnar 

R = Lágmarksbeygjugeisli sem skilgreindur er af framleiðanda 

D = Ytra þvermál sveigjanlegu eldsneytisleiðslunnar 

 

Sveigjanlega eldsneytisleiðslan skal beygð eins og sýnt er á mynd 4.2.2 og fest við festingu í þeirri stöðu með 
tengihlutunum sem á að samþykkja hana með. Annar endi sveigjanlegu eldsneytisleiðslunnar skal festur við 
soggrein sem hreyfist fram og aftur og hinn endinn við kyrrstæða soggrein sem tengd er við vökvagjafa. Byggja 
skal þrýsting fljótt upp í sveigjanlegu eldsneytisleiðslunni með hraðopnanlegum segulloka þannig að ein lota 
samanstandi af því að halda þrýstingi við 1,25 sinnum tilgreindan vinnuþrýsting í 10 ± 1 sekúndur (fyrir utan 
sveigjanlegar eldsneytisleiðslur með tilskilið hitastig smíðaefnis sem er 120 °C þar sem halda skal þrýstingi sem 
er 1,37 sinnum tilgreindur vinnuþrýstingur) og lækka hann síðan í innan við 0,1 sinni tilgreindan vinnuþrýsting í 
5 ± 0,5 sekúndur. Heildarfjöldi prófunarlotna skal vera jafn 2,0 sinnum fjölda áfyllingarlotna eða vinnuferla eins 
og við á fyrir notkun sveigjanlegu eldsneytisleiðslunnar í samræmi við lið 2.7.6 eða 2.7.7. Eins og við á skal 
framkvæma 50% prófunarlotnanna við lágmarkshitastig og hin 50% við hámarkshitastig smíðaefnis í samræmi 
við lið 2.7.5.1. 

Til viðbótar vökvaþrýstingssveiflunum er sveigjulota. Sveigjuhraðinn skal vera 6 ± 2% af hraða 
vökvaþrýstingssveiflunnar. Þetta tryggir að sveigjanlega eldsneytisleiðslan sé í mismunandi stöðu við hvert 
þrýstingssveifluhögg sem á eftir kemur. Prófunarfestingin sést á mynd 4.2.2 þar sem fjarlægðin A er reiknuð 
sem: 

A = 1,75R + D 

Sveigjanlega eldsneytisleiðslan skal ekki bera nein sýnileg merki um skemmdir. 
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Mynd 4.2.2 

Festing fyrir sveigju-höggpróf 

 

 

4.2.2.2.4. Þrýstistillar 

a) Þrýstistillirinn skal vera tengdur við uppsprettu lekaprófunarlofttegundar við tilgreindan vinnuþrýsting og 
fara í gegnum 95% af fjölda vinnuferla sem reiknaður er í samræmi við lið 2.7.7. Ein lota skal samanstanda 
af flæði þar til stöðugum úttaksþrýstingi hefur verið náð, eftir það skal loka fyrir gasflæði með hraðlokandi 
loka fyrir aftan þar til stöðugum lokunarþrýstingi hefur verið náð. Þrýstistillirinn skal þá uppfylla kröfur 
fyrir innri og ytri lekaprófanir (liðir 4.2.4 annars vegar og 4.2.5 hins vegar) sem gerðar eru við 
umhverfishita, 

b) Inntak þrýstistillisins skal fara í gegnum þrýstingssveiflur sem eru 1% af fjölda vinnuferla frá tilgreindum 
vinnuþrýstingi til 0,5 sinnum tilgreinds vinnuþrýstings eða minna. Síðan skal þrýstistillirinn uppfylla kröfur 
fyrir innri og ytri lekaprófanir (liðir 4.2.4 annars vegar og 4.2.5 hins vegar) sem gerðar eru við 
umhverfishita, 

c) Endurtaka skal sveifluaðferðina í a-lið hér á undan við hámarkshitastig smíðaefnis í samræmi við lið 2.7.5.1 
og við 1,25 sinnum tilgreindan vinnuþrýsting í 1% af fjölda vinnuferla. Síðan skal þrýstistillirinn uppfylla 
kröfur fyrir innri og ytri lekaprófanir (liðir 4.2.4 annars vegar og 4.2.5 hins vegar) sem gerðar eru við 
hámarkshita smíðaefnis, 

d) Endurtaka skal sveifluaðferðina í b-lið hér á undan við hámarkshitastig smíðaefnis og við 1,25 sinnum 
tilgreindan vinnuþrýsting í 1% af fjölda vinnuferla. Síðan skal þrýstistillirinn uppfylla kröfur fyrir innri og 
ytri lekaprófanir (liðir 4.2.4 annars vegar og 4.2.5 hins vegar) sem gerðar eru við hámarkshita smíðaefnis, 

e) Endurtaka skal sveifluaðferðina í a-lið hér á undan við lágmarkshitastig smíðaefnis í samræmi við lið 
2.7.5.1 og tilgreindan vinnuþrýsting í 1% af fjölda vinnuferla. Síðan skal þrýstistillirinn uppfylla kröfur 
fyrir innri og ytri lekaprófanir (liðir 4.2.4 annars vegar og 4.2.5 hins vegar) sem gerðar eru við lágmarkshita 
smíðaefnis, 

f) Endurtaka skal sveifluaðferðina í b-lið hér á undan við lágmarkshitastig smíðaefnis og við tilgreindan 
vinnuþrýsting í 1% af fjölda vinnuferla. Síðan skal þrýstistillirinn uppfylla kröfur fyrir innri og ytri 
lekaprófanir (liðir 4.2.4 annars vegar og 4.2.5 hins vegar) sem gerðar eru við lágmarkshita smíðaefnis. 

4.2.2.2.5. Þrýstilokar 

a) Skriðprófun 

Byggja skal upp vatnsþrýsting í þrýstilokum sem er 1,25 sinnum tilgreindur vinnuþrýstingur og halda 
honum í 500 klst. við hitastig (TL) sem reiknað er með eftirfarandi jöfnu: 

TL = T (0,057) (0,34 log(T/Tf)) 
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þar sem 

TL = Prófunarhitastig, °C 

Tf = Virkjunarhitastig þrýstilokans, °C 

T = 82 °C 

Log er með grunntöluna 10. 

Þrýstilokar skulu ekki sýna merki um formbreytingu af völdum skriðs og skulu uppfylla kröfur innri 
lekaprófunar (liður 4.2.4) eftir að hafa farið í gegnum prófunina hér fyrir ofan, 

b) Virkjunarhitastig 

Eftir skriðprófunina í a-lið hér á undan skal byggja upp þrýsting í þrýstilokunum með þurru lofti, 
köfnunarefni, helíum eða vetni að tilgreindum vinnuþrýstingi. Eftir það skal þrýstilokinn komast í snertingu 
við hækkandi hitastigssveiflu frá umhverfishita með hraða sem er ekki meiri en 10 °C á mínútu þar til 
tilgreindu virkjunarhitastigi að frádregnum 10 °C er náð og síðan með hraða sem er ekki meiri en 2 °C á 
mínútu þar til þrýstilokinn virkjast. Virkjunarhitastig skal vera innan sviðs sem er ± 5% af tilgreindu 
virkjunarhitastigi framleiðanda. Eftir virkjun skulu þrýstilokar ekki sýna neinar vísbendingar um sundrun. 

4.2.2.2.6. Þrýstiöryggislokar 

Byggja skal upp þrýsting í þrýstiöryggisloka 25 sinnum. Prófunarlota samanstendur af því að byggja upp 
þrýsting í þrýstiöryggislokanum þannig að þrýstiöryggislokinn opnist og lofti út. Þegar þrýstiöryggislokinn 
loftar út skal lækka inntaksþrýstinginn þannig að þrýstiöryggislokinn endurlokist. Lotutíminn skal vera 10 ± 2 s. 
Fyrir síðustu lotuna skal skrá virkjunarþrýstinginn og hann skal samsvara virkjunarþrýstingnum sem 
framleiðandi tilgreinir innan sviðsins ± 10%. 

4.2.2.2.7. Inntak 

Inntak skal tengt/aftengt í þrefaldan fjölda áfyllingarlotna sem reiknaður er í samræmi við lið 2.7.6. Í hverri lotu 
skal byggja þrýsting í inntakinu upp í 1,25 sinnum tilgreindan vinnuþrýsting. 

4.2.2.2.8. Nemar fyrir vetniskerfi 

Ef setja á nema upp í vetnisíhlut og hann fer í gegnum sama fjölda vinnuferla eða áfyllingarlotna, skal setja 
hann í sömu þolprófun og þann vetnisíhlut sem hann er settur upp í. 

4.2.2.2.9. Tengi fyrir laust geymslukerfi 

Tengi fyrir laust geymslukerfi skal tengt/aftengt í þrefaldan fjölda áfyllingarlotna sem reiknaður er í samræmi 
við lið 2.7.6. Í hverri lotu skal byggja þrýsting í tengi fyrir laust geymslukerfi upp í 1,25 sinnum tilgreindan 
vinnuþrýsting. Á eftir skal tengi fyrir laust geymslukerfi uppfylla kröfur fyrir ytri lekaprófun (liður 4.2.5) þegar 
hlutar tengis fyrir laust geymslukerfi sem festir eru við ökutækið og við lausa geymslukerfið eru aðskildir og 
einnig þegar þeir eru tengdir saman. 

4.2.2.3. N iðu r s t öðu r  

Niðurstöður prófunarinnar skulu settar fram í samantekt prófunar. 

4.2.3. Vökvaþrýstingssveifluprófun 

4.2.3.1. Sýn a t a k a  

Fjöldi íhluta sem prófa skal: 3 

4.2.3.2. Að f e rð  o g  k r ö f u r  
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4.2.3.2.1. Þrýstilokar 

Þrýstilokar skulu fara í gegnum 1,5 sinnum fjölda áfyllingarlotna sem reiknaður er í samræmi við lið 2.7.6 við 
bæði lágmarks- og hámarkshitastig smíðaefnis í samræmi við lið 2.7.5.1. 

Þrýstingur skal sveiflast reglubundið frá 2 MPa til 1,25 sinnum tilgreinds vinnuþrýstings með hraða sem er ekki 
meiri en 6 sveiflur á mínútu, nema þegar prófað er við lágmarkshitastig smíðaefnis þar sem 
hámarksprófunarþrýstingur skal vera tilgreindur vinnuþrýstingur. 

Ef bræðanlegur málmur er notaður í þrýstiloka skal hann ekki sýna nein viðbótarmerki um útpressun umfram 
það sem fylgir því að setjast til í byrjun. 

4.2.3.2.2. Íhlutir aðrir en þrýstilokar 

Fyrir sveifluprófunina sem lýst er hér á eftir skulu íhlutirnir verða fyrir vökvaprófunarþrýstingi sem er 1,5 
sinnum tilgreindur vinnuþrýstingur eða leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur eftir því sem við á. Íhlutirnir skulu 
ekki sýna merki um varanlega aflögun eða sjáanlegan leka. 

Íhlutirnir skulu fara í gegnum þrefaldan fjölda áfyllingarlotna eða vinnuferla sem reiknaður er í samræmi við lið 
2.7.6 eða 2.7.7. 

Þrýstingurinn skal reglubundið breytast úr 2,0 MPa í 1,25 sinnum tilgreindan vinnuþrýsting fyrir íhluti framan 
við fyrsta þrýstistillinn eða frá 0,1 sinni hæsta leyfilega vinnuþrýstingi upp í hæsta leyfilega vinnuþrýsting fyrir 
íhluti aftan við fyrsta þrýstistillinn á hraða sem er ekki meiri en 6 lotur á mínútu. 

Síðan skal íhluturinn uppfylla kröfur fyrir innri og ytri lekaprófanir (liðir 4.2.4 og 4.2.5). 

4.2.3.3. N iðu r s t öðu r  

Niðurstöður prófananna skulu settar fram í samantekt prófunar. 

4.2.4. Innri lekaprófun 

4.2.4.1. Sýn a t a k a  

Fjöldi íhluta sem prófa skal: 3 

4.2.4.2. Að f e rð  

Íhlutirnir skulu prófaðir með lekaprófunarlofttegund og skulu vera undir þrýstingi við inntak íhlutarins þegar 
hann er í dæmigerðri lokaðri stöðu og með samsvarandi úttaksrás lokaða. 

Íhlutirnir skulu prófaðir við eftirfarandi skilyrði: 

a) Við umhverfishita og við 0,02 sinnum tilgreindan vinnuþrýsting og við tilgreindan vinnuþrýsting. Ef ytri 
lekaprófunar (liður 4.2.5) er einnig krafist við þetta hitastig má gera hana fyrir næsta þrep í þessari prófun, 

b) Við lágmarkshitastig smíðaefnis í samræmi við lið 2.7.5.1, eftir fullnægjandi formeðhöndlunartíma við 
þetta hitastig til að tryggja varmaaflsfræðilegan stöðugleika og við 0,02 sinnum tilgreindan vinnuþrýsting 
og við tilgreindan vinnuþrýsting. Ef ytri lekaprófunar (liður 4.2.5) er einnig krafist við þetta hitastig má 
gera hana fyrir næsta þrep í þessari prófun, 

c) Við hámarkshitastig smíðaefnis í samræmi við lið 2.7.5.1 eftir fullnægjandi formeðhöndlunartíma við þetta 
hitastig til að tryggja varmaaflsfræðilegan stöðugleika og við 0,02 sinnum tilgreindan vinnuþrýsting og við 
1,25 sinnum tilgreindan vinnuþrýsting, að undanskildum íhlutum með tilskilið hitastig smíðaefnis sem er 
120 °C þar sem hærri prófunarþrýstingurinn skal vera 1,37 sinnum tilgreindur vinnuþrýstingur. 

Skoða skal íhlutinn með tilliti til leka með úttaksrásina opna. Ákvarða má lekann með rennslismæli sem settur 
er upp inntaksmegin við íhlutinn eða með annarri prófunaraðferð sem sýnt hefur verið fram á að sé jafngild. 
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4.2.4.3. K r ö f u r  

Þegar hann er undir þrýstingi skal íhluturinn vera laus við loftbólur í þrjár mínútur eða ekki leka að innan á 
hraða sem er meiri en 10 Ncm3 á klst. 

4.2.4.4. N iðu r s t öðu r  

Niðurstöður prófunarinnar skulu settar fram í samantekt prófunar. 

4.2.5. Ytri lekaprófun 

4.2.5.1. Sýn a t a k a  

Fjöldi íhluta sem prófa skal: 3 

4.2.5.2. Að f e rð  

Íhlutirnir skulu prófaðir með lekaprófunarlofttegund við eftirfarandi skilyrði: 

a) Við umhverfishita og við 0,02 sinnum tilgreindan vinnuþrýsting, 

b) Við umhverfishita og við tilgreindan vinnuþrýsting, 

c) Við lægsta tilskilda hitastig smíðaefnis í samræmi við lið 2.7.5.1, eftir fullnægjandi formeðhöndlunartíma 
við þetta hitastig til að tryggja varmaaflsfræðilegan stöðugleika og við 0,02 sinnum tilgreindan 
vinnuþrýsting og við tilgreindan vinnuþrýsting. 

d) Við hæsta tilskilið hitastig smíðaefnis í samræmi við lið 2.7.5.1 eftir fullnægjandi formeðhöndlunartíma við 
þetta hitastig til að tryggja varmaaflsfræðilegan stöðugleika og við 0,02 sinnum tilgreindan vinnuþrýsting 
og við 1,25 sinnum tilgreindan vinnuþrýsting, að undanskildum íhlutum með tilskilið hitastig smíðaefnis 
sem er 120 °C þar sem hærri prófunarþrýstingurinn skal vera 1,37 sinnum tilgreindur vinnuþrýstingur. 

Fyrir varmaskipta má aðeins gera þessa prófun í vetnisrásinni. 

4.2.5.3. K r ö f u r  

Á meðan á prófuninni stendur skal íhluturinn vera laus við leka í þétti við bol eða fót eða önnur samskeyti og 
skal ekki sýna merki um grop í steypuefni, sem sýnt er fram á með yfirborðsvirku efni án þess að loftbólur 
myndist í 3 mínútur eða mælt með samanlögðum hraða leka og gegndræpis sem er minni en 10 Ncm3 á klst. 
(fyrir sveigjanlegar eldsneytisleiðslur aðeins 10 Ncm3 á klst. á hvern metra) eða prófað með prófunaraðferð sem 
sýnt hefur verið fram á að sé jafngild. Leyfilegur hraði leka á aðeins við um prófanir með 100% vetni. 
Leyfilegur hraði leka fyrir aðrar lofttegundir eða loftblöndur skal umreiknaður í jafngildan lekahraða og er fyrir 
100% vetni. 

4 . 2 . 5 . 4 .  N iðu r s t öðu r  

Niðurstöður prófunarinnar skulu settar fram í samantekt prófunar. 
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V. VIÐAUKI 

Kröfur um auðkenni ökutækis 

1. INNGANGUR 

1.1. Vetnisökutæki skulu búin auðkenningu eins og segir í þessum viðauka. 

2. KRÖFUR 

2.1. Vetnisökutæki skulu bera merkimiða eins og tilgreint er í 3. og 4. lið. 

2.1.1. Ef um er að ræða vetnisökutæki í flokkum M1 og N1 skal setja einn merkimiða í vélarrými ökutækisins og einn 
nálægt áfyllingartengingu eða inntaki. 

2.1.2. Ef um er að ræða ökutæki í flokkum M2 og M3 skal setja merkimiða framan og aftan á ökutækið, nálægt 
áfyllingartengingu eða inntaki, og til hliðar við allar hurðir. 

2.1.3. Ef um er að ræða vetnisknúin ökutæki í opinberri þjónustu í flokkum M2 og M3 skal stærð merkimiðanna 
framan og aftan á ökutækinu vera eins og segir í 4. lið. 

2.1.4. Ef um er að ræða vetnisökutæki í flokkum N2 og N3 skal setja merkimiða framan og aftan á ökutækið og nálægt 
áfyllingartengingu eða inntaki. 

2.2. Merkimiðarnir skulu vera veðrunarþolnir límmiðar eða veðrunarþolin plata. 

3. MERKIMIÐAR FYRIR VETNISKNÚIN ÖKUTÆKI 

3.1. Merkimiði fyrir vetnisknúin ökutæki sem nota fljótandi vetni 

 

 

 

Litir og stærðarmál merkimiðans skulu uppfylla eftirfarandi kröfur: 

Litir: 

Bakgrunnur: grænn 

Rammi:  hvítur 

Bókstafir: hvítir 
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Annað hvort ramminn og bókstafirnir eða bakgrunnurinn skulu vera með endurskini. 

Eiginleikar litmælingar og ljósmælingar skulu vera í samræmi við kröfur í 11. ákvæði ISO 3864-1. 

Stærðarmál merkimiðans: 

Breidd: 40 mm (lengd hliðar) 

Hæð: 40 mm (lengd hliðar) 

Breidd ramma: 2 mm 

Leturstærð: 

Leturhæð: 9 mm 

Leturþykkt: 2 mm 

Orðin skulu vera í hástöfum og vera miðjusett á miðju merkimiðans. 

3.2. Merkimiði fyrir vetnisknúin ökutæki sem nota samanþjappað (loftkennt) vetni 

 

 

 

Litir og stærðarmál merkimiðans skulu uppfylla eftirfarandi kröfur: 

Litir: 

Bakgrunnur: Grænn 

Rammi: Hvítur 

Bókstafir: Hvítur 

 

Annað hvort ramminn og bókstafirnir eða bakgrunnurinn skulu vera með endurskini. 

Eiginleikar litmælingar og ljósmælingar skulu vera í samræmi við kröfur í 11. ákvæði ISO 3864-1. 

Stærðarmál: 

Breidd: 40 mm (lengd hliðar) 

Hæð: 40 mm (lengd hliðar) 

Breidd ramma: 2 mm 
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Leturstærð: 

Leturhæð: 9 mm 

Leturþykkt: 2 mm 

Orðin skulu vera í hástöfum og vera miðjusett á miðju merkimiðans. 

4. MERKIMIÐAR FYRIR VETNISKNÚIN ÖKUTÆKI Í OPINBERRI ÞJÓNUSTU Í FLOKKI M2 OG M3 SEM 
SETJA SKAL FRAMAN OG AFTAN Á ÖKUTÆKIÐ 

4.1. Merkimiði fyrir vetnisknúin ökutæki sem nota fljótandi vetni 

 

Litir og stærðarmál merkimiðans skulu uppfylla eftirfarandi kröfur: 

Litir: 

Bakgrunnur: grænn 

Rammi: hvítur 

Bókstafir: hvítir 

Annað hvort ramminn og bókstafirnir eða bakgrunnurinn skulu vera með endurskini. 

Eiginleikar litmælingar og ljósmælingar skulu vera í samræmi við kröfur í 11. ákvæði ISO 3864-1. 

Stærðarmál merkimiðans: 

Breidd: 125 mm (lengd hliðar) 

Hæð: 125 mm (lengd hliðar) 

Breidd ramma: 5 mm 

Leturstærð: 

Leturhæð: 25 mm 

Leturþykkt: 5 mm 

Orðin skulu vera í hástöfum og vera miðjusett á miðju merkimiðans. 
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4.2. Merkimiði fyrir vetnisknúin ökutæki sem nota samanþjappað (loftkennt) vetni 

 

 

 

Litir og stærðarmál merkimiðans skulu uppfylla eftirfarandi kröfur: 

Litir: 

Bakgrunnur: Grænn 

Rammi: Hvítur 

Bókstafir: Hvítir 

Annað hvort ramminn og bókstafirnir eða bakgrunnurinn skulu vera með endurskini. 

Eiginleikar litmælingar og ljósmælingar skulu vera í samræmi við kröfur í 11. ákvæði ISO 3864-1. 

Mál: 

Breidd: 125 mm (lengd hliðar) 

Hæð: 125 mm (lengd hliðar) 

Breidd ramma:: 5 mm 

Leturstærð: 

Leturhæð: 25 mm 

Leturþykkt:  5 mm 

Orðin skulu vera í hástöfum og vera miðjusett á miðju merkimiðans. 
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VI. VIÐAUKI 

Öryggiskröfur fyrir flókin rafræn stjórnkerfi ökutækis 

1. INNGANGUR 

Í þessum viðauka eru settar fram kröfur og prófunaraðferðir fyrir öryggisþætti flókinna rafrænna stjórnkerfa 
ökutækis. 

2. KRÖFUR UM UPPLÝSINGASKJÖL 

2.1. Almennar kröfur 

Framleiðandi skal leggja til upplýsingamöppu með lýsingu á grunnhönnun kerfa með öryggisstjórntækjum og 
með hvaða leiðum þau eru tengd öðrum kerfum í ökutækinu eða hvernig þau hafa beina stjórn á frálagsbreytum. 
Útskýra skal virkni kerfis með öryggisstjórntækjum og öryggisatriði, eins og framleiðandi setur þau fram, í 
upplýsingaskjölunum. Að því er varðar skoðanir skulu upplýsingaskjölin sýna hvernig hægt er að hafa eftirlit 
með virkri vinnslustöðu kerfisins. 

Upplýsingaskjölin skulu lögð fram í tveimur hlutum: 

a) Formleg upplýsingaskjöl um kerfi með öryggisstjórntækjum að því er varðar viðurkenningu, að meðtöldum 
upplýsingunum í liðum 2.2 til 2.4. Þetta skal vera grunnviðmiðun fyrir viðurkenningarferlið sem sett er 
fram í 3. lið. 

b) Allt viðbótarefni og greiningargögn sem við eiga um viðurkenningu kerfis með öryggisstjórntækjum. 

2.2. Lýsing á virkni kerfis með öryggisstjórntækjum 

Gefa skal lýsingu með einfaldri útskýringu á allri stjórnunarvirkni kerfis með öryggisstjórntækjum og aðferðum 
sem notaðar eru til að ná markmiðunum, ásamt lýsingu á því fyrirkomulagi sem notað er við stjórnunina, þ.m.t.: 

a) Skrá yfir allar ílags- og skynjaðar breytur og mælisvið þeirra, 

b) Skrá yfir allar frálagsbreytur sem er stjórnað af kerfi með öryggisstjórntækjum og upplýsingar í hverju 
tilviki, um hvort stjórnunin er bein eða í gegnum annað kerfi í ökutækinu. Skilgreina skal stjórnunarsvið 
fyrir hverja slíka breytu, 

c) Eftir því sem við á fyrir frammistöðu kerfisins, takmarkanir sem skilgreina endimörk hagnýtrar vinnslu. 

2.3. Skipulag kerfis og teikningar 

2.3.1. Skrá yfir íhluti 

Leggja skal fram skrá með öllum einingum kerfis með öryggisstjórntækjum þar sem minnst er á önnur kerfi í 
ökutækinu sem eru nauðsynleg til að ná fram stjórnunarvirkninni sem um er að ræða. Útvega skal 
skýringarmynd sem sýnir þessar einingar samsettar þar sem dreifing og tengingar búnaðarins eru greinilega 
auðkenndar. 

2.3.2. Virkni eininga 

Lýsa skal virkni hverrar einingar í kerfi með öryggisstjórntækjum og sýna skal merki sem tengja þær við aðrar 
einingar eða önnur kerfi í ökutækinu. Þetta má sýna með merktu reitariti eða annarri teikningu eða með lýsingu 
sem þannig skýringarmynd fylgir. 
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2.3.3. Samtengingar 

Á skýringarmynd af rafrásum skal sýna samtengingar innan kerfis með öryggisstjórntækjum fyrir rafræn 
flutningstengi, með skýringarmynd af leiðslum fyrir loft- eða vökvaflutningstengi og með einfaldri 
skýringarmynd fyrir vélræn flutningstengi. 

2.3.4. Flæði og forgangsröð merkja 

Það skal vera skýrt samræmi á milli þessara flutningstengja og merkjanna sem flutt eru á milli eininga. 
Forgangsröð merkja á fjölfléttum gagnaslóðum skal tekin fram hvar sem forgangur hefur áhrif á frammistöðu 
eða öryggi. 

2.3.5. Auðkenning eininga 

Hver eining skal vera auðkennd á skýran og ótvíræðan hátt til að samsvörun sé á milli vélbúnaðar og 
upplýsingaskjalanna. Ef virkni er sameinuð í eina einingu eða eina tölvu, en sýnd á mörgum reitum á reitariti til 
glöggvunar og til að auðvelda útskýringar skal aðeins nota eina vélbúnaðarauðkenningu. Framleiðandi skal, 
með því að nota þessa auðkenningu, staðfesta að búnaðurinn sem afhentur er sé í samræmi við samsvarandi 
skjöl. 

2.3.5.1. Auðkenningin skilgreinir útgáfu vélbúnaðar og hugbúnaðar og, ef hið síðarnefnda breytist þannig að það breyti 
virkni einingarinnar, skal einnig breyta auðkenningunni. 

2.4. Öryggisatriði framleiðanda ökutækisins 

2.4.1. Framleiðandi skal sjá til þess að aðferðin sem notuð er til að ná fram markmiðum kerfis með 
öryggisstjórntækjum muni ekki, án bilunartilviks, hafa áhrif á örugga starfrækslu kerfa sem falla undir kröfur 
þessarar reglugerðar. 

2.4.2. Að því er varðar hugbúnað sem notaður er í kerfi með öryggisstjórntækjum skal útskýra högunina og auðkenna 
hönnunaraðferðir og -tæki sem notuð eru. Framleiðandi skal vera tilbúinn, ef þess er krafist, að sýna fram á 
hvernig rökfræði kerfisins var ákvörðuð í hönnunar- og þróunarferlinu. 

2.4.3. Framleiðandi skal láta tækniþjónustu í té útskýringar á hönnunarákvæðum sem byggð eru inn í kerfi með 
öryggisstjórntækjum til að koma á öruggri starfrækslu í bilunartilvikum. Hugsanleg hönnunarákvæði vegna 
bilunar í kerfi með öryggisstjórntækjum eru: 

 a) Varaaðgerð sem notar hluta kerfis, 

 b) Skipti yfir í aðskilið varakerfi, 

 c) Fjarlæging virkni á æðra stigi. 

2.4.3.1. Ef valið hönnunarákvæði velur vinnumáta með hlutaafköstum í tilteknum bilunartilvikum skal taka þessi tilvik 
fram og skilgreina þá takmörkun á skilvirkni sem leiðir af þeim. 

2.4.3.2. Ef valið hönnunarákvæði velur varakerfi til að ná fram markmiðum stjórnkerfis ökutækisins skal útskýra 
meginreglur skiptifyrirkomulagsins, rökfræði og magn umfremdar og allar innbyggðar varaathugunareiginleika 
og skilgreina þær takmarkanir á skilvirkni varakerfis sem leiða af þeim. 

2.4.3.3. Ef valið hönnunarákvæði velur að fjarlægja æðri kerfi/virkni skal stöðva öll samsvarandi frálagsstjórnunarmerki 
sem tengjast þeirri virkni, þannig að truflanir við skiptin séu í lágmarki. 

2.4.3.4. Æðri kerfi/virkni skal heimila flóknum kerfum að breyta markmiðum sínum sjálfvirkt með forgangi sem fer 
eftir skynjuðum aðstæðum. 

2.4.4. Upplýsingaskjölin skulu studd greiningu sem sýnir almennt hvernig kerfið hagar sér ef einhverjar af þeim 
tilgreindu bilunum verða sem hafa áhrif á stjórnun eða öryggi ökutækis. Þetta getur byggt á greiningu á 
bilunarham og áhrifum (FMEA) greiningu á bilanatré (FTA) eða sambærilegri aðferð sem á við um 
öryggisþætti kerfisins. Framleiðandi ökutækis skal koma á og viðhalda valinni greiningaraðferð og láta 
tækniþjónustu hana í té. 
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2.4.5. Í upplýsingaskjölunum skal setja fram kennistærðirnar sem á að vakta og viðvörunarmerkið sem á að virkja 
fyrir hvert bilunartilvik sem skilgreint er í lið 2.4.3. 

3. PRÓFUNARAÐFERÐIR 

3.1. Prófa skal hagnýta vinnslu kerfis með öryggisstjórntækjum, eins og segir í upplýsingaskjölunum sem um getur í 
2. lið, sem hér segir: 

3.1.1. Sannprófun á virkni kerfis með öryggisstjórntækjum 

Til að koma á venjulegri notkun, skal sannprófun á frammistöðu kerfis í ökutækinu án bilunartilviks fara fram 
með grunnviðmiðunarforskrift framleiðanda. 

3.1.2. Sannprófun á öryggisatriðum í lið 2.4 

Svörun kerfis með öryggisstjórntækjum skal, samkvæmt ákvörðun tækniþjónustu, vera yfirfarin undir áhrifum 
frá bilun í stakri einingu með því að beita samsvarandi frálagsmerkjum á rafrænar einingar eða vélræna hluta til 
þess að líkja eftir áhrifum innri bilana í einingunni. 

3.1.3. Niðurstöður sannprófunar skulu vera í samræmi við skjalfesta samantekt á bilanagreiningu þannig að 
heildaráhrifin séu þau að öryggisatriði og framkvæmd séu staðfest sem fullnægjandi. 

3.2. Uppfylla má kröfur um viðvörunarmerki í lið 2.4.3, almennt, með einu ljósmerki fyrir hvert flókið kerfi í 
ökutækinu nema margra merkja sé sérstaklega krafist í annarri löggjöf sem á við um sama búnað. 

4. VIÐBÓTARKRÖFUR 

4.1. Ef bilun verður skal vara ökumann við með viðvörunarmerki eða birtingu skilaboða. Viðvörunin skal vera til 
staðar svo lengi sem bilunartilvikið er viðvarandi, nema kerfið sé gert óvirkt af ökumanni, t.d. með því að snúa 
virkjunarrofa ökutækis „af“ eða með því að slökkva á þeirri tilteknu virkni ef sérstakur rofi er lagður til í þeim 
tilgangi. 
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VII. VIÐAUKI 

Staðlar sem vísað er til í þessari reglugerð 

Líta ber á tilvísanir í staðla í þessari reglugerð sem tilvísanir í eftirfarandi útgáfur staðlanna: 

ISO 188:2007 Rubber, vulcanised or thermoplastic — Accelerated ageing and heat resistance tests 

ISO 306:2004 Plastics — Thermoplastic materials — Determination of Vicat softening temperature 
(VST) 

ISO 527-2:1993/Cor 1:1994 Plastics — Determination of tensile properties — Part 2: Test conditions for moulding 
and extrusion plastics 

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. General tolerances — Part 1: Tolerances for linear and angular dimensions without 
individual tolerance indications 

ISO 2808:2007 Paints and varnishes — Determination of film thickness 

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 Paints and varnishes — Pull-off test for adhesion 

ISO 6506-1:2005 Metallic materials — Brinell hardness test — Part 1: Test method 

ISO 6957:1988 Copper alloys — Ammonia test for stress corrosion resistance 

ISO 7225:2005 Gas cylinders — Precautionary labels 

ISO 7866:1999 Gas cylinders — Refillable seamless aluminium alloy gas cylinders — Design, 
construction and testing 

ISO 8491:2004 Metallic materials — Tube (in full section) — Bend test 

ISO 9227:2006 Corrosion tests in artificial atmospheres — Salt spray tests 

ISO 9809-1:1999 Gas cylinders — Refillable seamless steel gas cylinders — Design, construction and 
testing — Part 1: Quenched and tempered steel cylinders with tensile strength less than 
1100 MPa 

ISO 9809-2:2000 Gas cylinders — Refillable seamless steel gas cylinders — Design, construction and 
testing — Part 2: Quenched and tempered steel cylinders with tensile strength greater 
than or equal to 1100 MPa 

ISO 11114-1:1997 Transportable gas cylinders — Compatibility of cylinder and valve materials with gas 
contents — Part 1: Metallic materials 

ISO 11114-4:2005 Transportable gas cylinders — Compatibility of cylinder and valve materials with gas 
contents — Part 4: Test methods for selecting metallic materials resistant to hydrogen 
embrittlement 

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 Cryogenic vessels — Transportable vacuum insulated vessels of not more than 1000 
litres volume — Part 2: Design, fabrication, inspection and testing 

EN 1252-1:1998/AC:1998 Cryogenic vessels — Materials — Part 1: Toughness requirements for temperatures 
below –80 °C 

EN 1797:2001 Lághitaílát — Gas-/efnissamhæfi 

EN 1964-3:2000 Transportable gas cylinders — Specification for the design and construction of 
refillable transportable seamless steel gas cylinders of water capacities from 0,5 litre up 
to and including 150 litres — Part 3: Cylinders made of seamless stainless steel with an 
Rm value of less than 1100 MPa 

EN 10204:2004 Málmefni — Gerðir skoðunarskjala 

EN 12300:1998/A1:2006 Lághitaílát — Hreinlæti við lághitastarfsemi 

EN 12434:2000/AC:2001 Lághitaílát — Sveigjanlegar lághitaslöngur 
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EN 12862:2000 Transportable gas cylinders — Specification for the design and construction of 
refillable transportable welded aluminium alloy gas cylinders 

EN 13322-2:2003/A1:2006 Transportable gas cylinders — Refillable welded steel gas cylinders — Design and 
construction — Part 2: Stainless steel 

EN 13648-1:2008 Lághitaílát — öryggistæki til varnar gegn ofþrýstingi — Hluti 1: Öryggislokar til 
lághitanotkunar 

EN 13648-2:2002 Lághitaílát — öryggistæki til varnar gegn ofþrýstingi — Hluti 2: Öryggistæki með 
diskum sem bresta til lághitanotkunar 

EN 13648-3:2002 Lághitaílát — öryggistæki til varnar gegn ofþrýstingi — Hluti 3: Ákvörðun tilskilinnar 
losunar — Losunarrúmmál og stærðun 

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 

 


