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نام خدابه    

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی
 

 تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، سازمانملیاستاندارد و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران سازمانملیاستاندارد

.دارد عهده به را استانداردهایملی)رسمی(ایران نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع

بهسازمانملی92/6/29موسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهودومینجلسهشورایعالیاداریمورخنام

جهتاجراابالغشدهاست.92/3/29مورخ33333/996استانداردایرانتغییروطینامهشماره

 مؤسساتعلمی، و مراکز نظران صاحب کارشناسانسازمان، از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوین

 تجاری و تولیدی،فناوری بهشرایط توجه با و ملی مصالح با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی پژوهشی،

 مراکز کنندگان، وارد و کنندگان،صادرکنندگانمصرف تولیدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که است

 به نظرخواهی برای ایران ملی نویساستانداردهای پیش .شود می حاصل دولتی غیر و دولتی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی

 رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها ازدریافت پس و شودمی ارسال مربوط فنی های کمیسیون اعضای و نفع ذی مراجع

.شود می منتشر و ایرانچاپ ملی)رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح

 کننددرکمیتۀ می تهیه شده تعیین ضوابط رعایت با نیز صالح ذی و مند عالقه های سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

 تلقی ملی بدینترتیب،استانداردهایی .شود می منتشر و چاپ ایران ملی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح ملی

سازمانملی مربوطکه ملیاستاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 شمارۀ ایران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می

.باشد رسیده تصویب به دهدمی استانداردایرانتشکیل

(ISO)استاندارد المللی بین سازمان اصلی اعضای از ایران استانداردسازمانملی
9المللیالکتروتکنیک بین ،کمیسیون1

(IEC)سازمان و 

3قانونی شناسی اندازه المللی بین
(OIML)2رابط تنها بهعنوان و است

 کدکسغذایی کمیسیون 
3
(CAC)کند می فعالیت کشور در.

 و فنی علمی، آخرینپیشرفتهای از کشور، خاص های نیازمندی و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین در

 .شودمی گیریبهره المللیبین استانداردهای و جهان صنعتی

 ایمنی و سالمت کنندگان،حفظ مصرف از حمایت برای قانون، در شده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمانملیاستانداردایرانمی

 ایران ملی استانداردهای از اجرایبعضی اقتصادی، و محیطی زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومی، و فردی

 منظور به تواند می سازمان نماید. استاندارد،اجباری عالی شورای تصویب اب وارداتی، اقالم یا/و کشور داخل تولیدی محصوالت برای را

 برای همچنین نماید. اجباری را آن بندیودرجه صادراتی کاالهای استاندارد اجرای کشور، محصوالت برای المللی بین بازارهای حفظ

، درزمینۀ فعال مؤسسات و سازمانها خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان صدور و ممیزی بازرسی، آموزش، مشاوره

سازمان سنجش، وسایل کالیبراسیون)واسنجی( ومراکز ها آزمایشگاه محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت های سیستم گواهی

 احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأییدصالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه این ملیاستانداردایران

کالیبراسیون یکاها، المللی بین دستگاه ترویج.کند نظارتمی آنها عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت تأیید گواهینامۀ الزم، شرایط

 دیگر از ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای تحقیقاتکاربردی انجام و گرانبها فلزات عیار تعیین سنجش، وسایل )واسنجی(

.است سازمان این وظایف
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2الزاماتمخازننگهدارندههیدروژنطراحیشدهبرایاستفادهازهیدروژنمایع 3

نگهدارنهدههیهدروژنطراحهیشهدهبهرایاسهتفادهازالزاماتقطعاتهیدروژنیبهغیرازمخازن 3
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11ازهیدروژنفشرده)گازی(
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 یش گفتارپ

 

کهپیشنویسآندر"ویژگیهاوروشهایآزمون–هیدروژنیباموتورخودروهای-خودرو"استاندارد

ششصدتهیهوتدوینشدهاستودرشرکتبازرسیکیفیتواستانداردایرانکمیسیونهایمربوطتوسط

شانزدهمین و نیرومحرکهاجالسکمیتهملیاستاندارد و موردتصویبقرارگرفته93/3/29مورخخودرو

مصوبایران،سازمانملیاستانداردقانوناصالحقوانینومقررات3بندیکمادهاست،اینکبهاستناد

،بهعنواناستانداردملیایرانمنتشرمیشود.1331بهمنماه

برایحفظهمگامیوهماهنگیباتحوالتوپیشرفتهایملیوجهانیدرزمینهصنایع،علوموخدمات،

مواقعلزومتجدیدنظرخواهدشدوهرپیشنهادیکهبرایاصالحوتکمیلایناستانداردهایملیایراندر

استانداردهاارائهشود،هنگامتجدیدنظردرکمیسیونفنیمربوطموردتوجهقرارخواهدگرفت.بنابراین،

بایدهموارهازآخرینتجدیدنظراستانداردهایملیاستفادهکرد.



 هیهایناستانداردمورداستفادهقرارگرفتهبهشرحزیراست:منبعوماخذیکهبرایت

 

1-REGULATION (EC) No 79/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL of 14 January 2009 on type-approval of hydrogen-powered motor vehicles, and 

amending Directive 2007/46/EC 
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 ويژگی ها و روش هاي آزمون – هیدروژنی موتور خودروهاي با -خودرو

 هدف 0

بااستفادهاز،پیشرانشازنظریموتوریودروهاالزاماتتاییدنوعختعیین،هدفازتدوینایناستاندارد

ایناستانداردهایمربوطاست.هیدروژنوقطعاتوسیستم هاالزاماتنصباینقطعاتوسیستمدر

 .شودمیتبییننیز

 دامنه کاربرد  1

زیرکاربرددارد:رداموایناستاندارددر

کهدارای6292شمارهبرطبقتعریففصلسوماستانداردملیایرانNوMخودروهایگروه1-0

هستند هیدروژنی محرکه قوای استاندارد این این. الکتریکی ایمنی و ضربه برابر در حفاظت شامل

شود.خودروهانیزمی

اند.جشدهدر12کهدربندNوMگروهموتوریخودروهایقطعاتهیدروژنیطراحیشدهبرای1-1

هایجدیدشاملشکلNوMگروهموتوریخودروهایهایهیدروژنیطراحیشدهبرایسیستم 1-9

.گیریازهیدروژنذخیرهیابهره

 مراجع الزامی  9

هاارجاعدادهشدهاستمدارکالزامیزیرحاویمقرراتیاستکهدرمتنایناستانداردملیایرانبهآن

ایناستانداردملیایرانمحسوبمیشود.درصورتیکهبهمدرکیبا.بدینترتیبآنمقرراتجزئیاز

هاوتجدیدنظرهایبعدیآنموردنظرایناستانداردذکرتاریخانتشارارجاعدادهشدهباشد،اصالحیه

شده داده ارجاع آنها به تاریخانتشار بدونذکر مدارکیکه مورد در هموارهملیایراننیست. است،

هایبعدیآنهاموردنظراست.تجدیدنظرواصالحیهآخرین

 استفادهازمرجعزیربرایایناستانداردالزامیاست:
 

9-0 ملیایرانشماره خو،6292استاندارد ه نقلیهموتوعوتائیدنودرو سیله یآتریلرهاریو هنها

هایاجراییروشراتومقر
  



2 

 

 اصطالحات و تعاريف 4

رود:اصطالحاتوتعاریفزیربهکارمیدرایناستاندارد

4-0 

 0ي با موتور هیدروژنیخودرو

کند.برایرانشخودروازهیدروژناستفادهمیکهموتوریاستخودروی

4-1 

  سیستم پیشرانش

 شود.کهبرایرانشخودرواستفادهمییاپیلسوختیاستسوز(یکموتوراحتراقداخلی)درون

4-9 

 قطعه هیدروژنی

شودکهدرتماسمستقیمبامخزننگهدارندههیدروژنوتمامیقطعاتخودرویهیدروژنیراشاملمی

 دهند.هیدروژنبودهیابخشیازسیستمهیدروژنیراتشکیلمی

4-4 

 هیدروژنیسیستم 

قطعاتهیدروژنیوبخش شاملمیدهندههایاتصالهرمجموعهاز شودکهبررویخودروهایایرا

شود.هایپیشرانشیاواحدهایتوانکمکیراشاملنمیشوند.اینتعریفسیستموژنینصبمیهیدر

سیستمهیدروژنیبایدشاملیکیازمواردذیلباشد:ازنظراینبند

هایپایشوکنترلمصرف،سیستم-الف

خودرو9هایرابطمیانیسیستم-ب

هایجریاناضافیسیستم-پ

برابرفشارمازادهایحفاظتدرسیستم-ت

هایتشخیصخرابیمبدلحرارتیسیستم-ث

4-5 

 3(MAWPحداکثر فشار کاري مجاز )

حداکثرفشاریاستکهقطعاتبرایتحملآنطراحیشدهومبناییبرایتعییناستحکامقطعاتمورد

بررسیاست.

                                                 
شود.ازاینبهبعدبهاختصارخودرویهیدروژنیگفتهمی- 1

2 -Interface 

3 -Maximum allowable working pressure 
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4-6 

 1(NWPفشار کاري اسمی )

(براییکمخزنپرودرC °13)K933درموردمخازننگهدارندهعبارتازفشاربرقرارشدهدردمای

کند.موردسایرقطعاتسطحفشاریاستکهیکقطعهبهصورتمعمولدرآنکارمی

4-7 

 مخزن داخلی

مایع هیدروژن از استفاده برای که است هیدروژن نگهدارنده مخزن از ،بخشی شامل هیدروژنکه

است.شود،طراحیشدهکرایوژنیکمی

4-8 

 سازنده 

مجموعه تطابقشخصیا برایاطمیناناز تمامجنبههایفرآیندتائیدنوعو رابطهبا ایاستکهدر

تمامیمراحلساخت مجموعهدر لزومینداردکهشخصیا تولیددرمقابلمرجعتائیدمسئولاست.

باشدمستقیمادرگیرباشد.امجموعهفنیمجزایکهتحتفرآیندتائیدمیوسیلهنقلیه،سیستم،قطعهی

4-3 

 نماينده سازنده

هرشخصحقیقییاحقوقیراگویندکهتوسطسازندهمنصوبشدهتادرنزدمرجعتاییدنوعنماینده

استانداردهرجاکهبهویبودهودرموضوعاتتحتپوششایناستاندارد،ازطرفویاقدامکند.دراین

باشد.شودمنظورسازندهیانمایندهویمیاشارهمی"سازنده"واژه

 سازندهتعهدات  5

فروشهیدروژنیکهدرداخلکشوربهنشاندهندکهتمامخودروهایجدیدبایدسازندگان5-0

هایهیدروژنیفروختهشدهیاسیستماندوتمامقطعاتونمودهگذاریشده،یاشروعبهکاررفتهشماره

معیارهایاجراییآن ایناستانداردو تطابقبا در داخلکشور قرارگرفتهدر تاییدنوعمورداستفاده

اند.شده

هایخودروهایهیدروژنیراباقطعاتوسیستمازنظراهدافتاییدنوعخودرو،سازندگانباید5-1

ایناستانداردومعیارهایاجراییآنمطابقتدارد.هیدروژنیتجهیزکنندکهباالزامات

-تضمینکنندکهقطعاتوسیستمها،سازندگانبایدازنظراهدافتاییدنوعقطعاتوسیستم5-9

هیدروژنیباالزاماتایناستانداردومعیارهایاجراییآنمطابقتدارد.های

زمینهمشخصات5-4 بهمرجعتاییدسازندگانبایداطالعاتمناسبدر وشرایطآزمونرا خودرو

ارائهکنند.

                                                 
1 -Nominal working pressure 
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سیستم5-5 و قطعات بازرسی با مرتبط اطالعات خودرو کاری عمر طی در باید هایسازندگان

هیدروژنیراارائهکنند.

 الزامات کلی 6

:سازندهبایدتضمینکندکه

هایهیدروژنیبهصورتصحیحوایمنکارکردهوبدوننشتییاتغییرشکلقطعاتوسیستم6-0

نمایند.مقاومتبهصورتمطمئندربرابرشرایطکارکردالکتریکی،مکانیکی،حرارتیوشیمیایی

شوند.هایهیدروژنیدربرابرفشاراضافیمحافظتمیسیستم6-1

برای6-9 هایهیدروژنیکهدرتماسمستقیمباوسیستمبخشهاییازقطعاتموادمورداستفاده

هیدروژنهستندباآنسازگاریدارند.

هایهیدروژنیدربرابردماهاوفشارهایمورددرطیدورهعمرموردانتظار،قطعاتوسیستم 6-4

نمایند.انتظارمقاومت

معیارهایاجراییقطعاتوسیستم6-5 در برابرمحدودهدماهایکارکردمذکور هایهیدروژنیدر

 نمایند.مقاومت

شود.دار،جهتجریانبهوضوحنشاندادهمیقطعاتهیدروژنیدارایجریانجهتدر6-6

برطبقالزاماتهاراآنبتوانشوندکهایطراحیبهگونهبایدهایهیدروژنیقطعاتوسیستم6-7

نصبنمود.12بند

 الزامات مخازن نگهدارنده هیدروژن طراحی شده براي استفاده از هیدروژن مايع 7

هایبایدمطابقباروشمخازننگهدارندههیدروژنطراحیشدهبرایاستفادهازهیدروژنمایع 7-0

موردآزمونقراربگیرند.13بنداجراییآزمونمذکوردر

هیدروژنی به غیر از مخازن نگهدارنده هیدروژن طراحی شده براي الزامات قطعات   8

 استفاده از هیدروژن مايع

مخازننگهدارندههیدروژنطراحیشدهبرایاستفادهازهیدروژنقطعاتهیدروژنیبهغیراز8-0

بگیرند.موردآزمونقرار16بندهایاجراییآزمونمذکوردربایدبرحسبنوعخودمطابقباروشمایع

بایدطوریطراحیشوندکهتضمیننمایندکهفشاردرونمخزنداخلییاکاهندهفشاروسایل8-1

شود.مقادیربایدمتناسبباحداکثرفشارکاریهریکازقطعاتهیدروژنیازیکمقدارمجازبیشترنمی

هایحرارتیبایدیکد.بهمنظورتشخیصخرابیدرمبدلسیستمهیدروژنیتنظیمشو(MAWPمجاز)

 سیستمایمنینصبشود.
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مخازن نگهدارنده هیدروژن طراحی شده براي استفاده از هیدروژن الزامات  3

 فشرده)گازي(

بر3-0 باید باید هیدروژنفشرده)گازی( از برایاستفاده هیدروژنطراحیشده نگهدارنده مخازن

 بندیشوند.طبقه1-13بندطبق

موردآزمون13بندهایاجراییآزمونمذکوردربایدمطابقباروش1-2بندمخازنمذکوردر3-1

 قراربگیرند.

رواداری3-9 و ماده اصلی خواص تمام جزییات محفظهتشریح طراحی در استفاده مورد های

گیرندبایدارائهشود.نگهدارنده،بهانضمامنتایجآزمونیکهموادتحتآنقرارمی

ت هیدروژنی به غیر از مخازن نگهدارنده طراحی شده براي استفاده از قطعاالزامات  01

 هیدروژن فشرده)گازي(
 

قطعاتهیدروژنیبهغیرازمخازننگهدارندهطراحیشدهبرایاستفادهازهیدروژنفشرده)گازی(باید

موردآزمونقراربگیرند.13بندهایاجراییآزمونمذکوردرمطابقباروش

 هاي هیدروژنی قطعات و سیستم کلی براي نصبالزامات  00

نصبشوند.12بندبایدمطابقباالزاماتهایهیدروژنیقطعاتوسیستم

 معیارهاي اجرايی 01

مرجعتاییدبایدمعیارهایاجراییزیرراتدویننماید: 01-0

هایهیدروژنی.قطعاتوسیستمتمهیداتاجراییتاییدنوعخودروازنظرپیشرانشهیدروژنیو01-0-0

6و2-3قواعدمربوطبهاطالعاتیکهبهمنظوراهدافتاییدنوعوبازرسیمذکوردربندهای01-0-1

شود.فوقتوسطسازندهارائهمی

،13تا13بندهایهایمذکوردرهایاجراییآزمونجزییاتقواعدمربوطبهروش01-0-9

،12بندهایهیدروژنیمذکوردرقطعاتوسیستمجزییاتمربوطبهالزاماتنصب01-0-4

01-0-5 مطمئن و ایمن عملکرد الزامات به مربوط قواعد سیستمجزییات و هیدروژنیقطعات های

.فوق6مذکوردربند

روش01-0-6 دیگر یا برچسب نصب به مربوط قواعد آشکارجزییات و سریع شناسایی منظور به ها

.16-12خودروهایهیدروژنیمذکوردربند

شوداینمعیارهاکهبهصورتمکملایناستانداردوبهمنظوراصالحعناصرغیرضروریآنطراحیمی

 بایدبرطبقروشاجراییقانونیموجودتدوینشود.
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تدوینکند:تواندمعیارهایاجراییزیررامرجعتاییدمی01-1

هایالزاماتمربوطبههریکازمواردذیل:ویژگی01-1-0

 استفادهازهیدروژنخالصیامخلوطیازهیدروژنوگازطبیعی/بیومتان -

 هیدروژنجدیدیازذخیرهوکاربرد هایشکل -

 هایهیدروژنی،قطعاتوسیستمحفاظتموثرازخودروهاازنظرصحتوسالمت -

سیستمیکپارچه،کهحداقلشاملتشخیصنشتیوالزاماتمربوطبهگازخالصالزاماتایمنی -

 باشد،

 سازیالکتریکیوایمنیبرقیعایق -

سایرمعیارهایالزمبرایکاربردایناستاندارد01-1-1

شوداینمعیارهاکهبهصورتمکملایناستانداردوبهمنظوراصالحعناصرغیرضروریآنطراحیمی

 برطبقروشاجراییقانونیموجودتدوینشود.باید

 جرايم عدم تطابق 09

و09-0 استاندارد این تمهیدات از سازنده تخطی برای را کاربردی قابل مقررات باید تایید مرجع

اینجرایمبایدموثر،هامعیارهایاجراییآنوتمهیداتالزمبرایتضمیناجرایآن نظرگیرد. در را

ارندهباشد.متناسبوبازد

شوندبایدحداقلشاملمواردذیلباشد:مواردتخطیکهمستوجبجریمهمی 09-1

شود.ایکهبهفراخوانمنتهیمیهایاشتباهدرطیرویهتاییدیارویهاظهارنامه-الف

دستبردندرنتایجآزمونتاییدنوعیاتطابقدرحیناستفاده.-ب

تواندبهفراخوانیاابطالتاییدنوعمنجرشود.یامشخصاتفنیکهمیهاخودداریازارائهداده-پ

 ممانعتازامکاندسترسیبهاطالعات.-ت

1استفادهازوسایلایجادکنندهاختالل-ث

 فهرست قطعات هیدروژنی که بايد تايید شوند  04


نوعشوند:درصورتنصببرروییکخودرویهیدروژنی،قطعاتهیدروژنیزیربایدتایید

طعاتطراحیشدهبرایاستفادهازهیدروژنمایع:ق-الف

 مخزننگهدارنده -

 کنخودکارشیرقطع -

 )درصورتیکهبهعنوانیکوسیلهایمنیاستفادهشده(3یاشیربدونبرگشت9شیریکطرفه -

                                                 
1 -Defeat devices 

2 -Check valve 

3 -Non-return valve 
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یاکنخودکار)درصورتیکهدرباالدستجریاناولینشیرقطعپذیرسوختخط)لوله(انعطاف -

 سایروسایلایمنیقراردارد.(

 مبدلحرارتی -

 شیردستییاخودکار -

 رگوالتورفشار -

 شکنشیرفشار -

 حسگرهایفشار،دماوجریان)درصورتیکهبهعنوانیکوسیلهایمنیاستفادهشده( -

 سوختگیری1سرلولهاتصالیا -

 حسگرهایتشخیصنشتیهیدروژن -

 :MPa3قطعاتطراحیشدهبرایاستفادهازهیدروژنفشرده)گازی(بافشارکاریاسمیبیشاز-ب

مخزننگهدارنده -

 کنخودکارشیرقطع -

مخزننگهدارندهمجموعهسوارشده -

 اتصاالت -

 پذیرسوختخط)لوله(انعطاف -

 مبدلحرارتی -

 فیلترهیدروژن -

 شیردستییاخودکار -

 شیریکطرفه -

 رگوالتورفشار -

 کاهندهفشاروسیله -

 کاهندهفشارشیر -

 اتصالیاسرلولهسوختگیری -

 اتصالرابطسیستمذخیرهقابلجداشدن -

 حسگرهایفشار،دما،هیدروژنوجریان)درصورتیکهبهعنوانیکوسیلهایمنیاستفادهشده( -

 حسگرهایتشخیصنشتیهیدروژن -



گهدارنده هیدروژن طراحی شده هاي اجرايی آزمون قابل کاربرد براي مخازن نروش  05

 براي استفاده از هیدروژن مايع

ترکیدگی،آزمونآتش از:آزمون عبارتند آزمون فشار،انواع آزمون پرشدگی، سطح حداکثر گیری،آزمون

آزموننشتی

                                                 
1 -Receptacle 
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برایروش شده طراحی هیدروژن نگهدارنده مخازن نوع تایید برای کاربرد مورد آزمون اجرایی های

هیدروژنمایععبارتنداز:استفادهاز

مخزنپیشازرسیدنبهدرترکیدگی:هدفازاینآزمونارائهمدرکیمبنیبرعدمخرابیآزمون-الف

(،است.MAWPسطحفشارباالیتعیینشده،یاهمانفشارترکیدگی)حاصلضربضریبایمنیدر

گیری:هدفازاینآزمونارائهمدرکیمبنیبرعدمترکیدنمخزننگهدارندهبههمراهآزمونآتش-ب

معیناست.سوزیآتشسیستمحفاظتدربرابرآتشآندرتحتآزمونصورتگرفتهدرتحتشرایط

پرشدگی:-پ سطح حداکثر آزمون کارکرد بر مبنی مدرکی ارائه آزمون این از هدف صحیحکامالً

کندواینکهسطح)مقدار(هیدروژندرطیجلوگیریمیکهازسرریزمخزننگهدارندهسیستمیاست

شود.نمیکاهندهفشارپرشدنهرگزموجببازشدنوسایل

اینآزمونارائهمدرکیمبنیبرآزمونفشار:-ت برابریکسطحهدفاز پایداریمخزننگهدارندهدر

باالیفشاراست.بهمنظوراثباتاینامر،درظرفیکمدتزمانمعین،فشارمخزننگهدارندهتامقدار

ایازتغییرشکلمشهوددائمییاشود.پسازازمونمخزننگهدارندهنبایدهیچنشانهمعینیرساندهمی

دهد.نشتیقابلرویتازخودنشان

هیدروژنآزموننشتی:هدفازاینآزمونارائهمدرکیمبنیبرعدمبروزنشتیدرمخزننگهدارنده-ث

درتحتشرایطمعیناست.بهمنظوراثباتاینامر،فشارمخزننگهدارندهتافشارکاریاسمیرسانده

شود.اهدهمشیاعیوبمشابهمنفذترک،ایجادبهدلیلهیچگونهنشتیشود.نبایدمی
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هاي اجرايی آزمون قابل کاربرد براي قطعات هیدروژنی  به غیر از مخازن نگهدارنده هیدروژن طراحی شده براي استفاده از هیدروژن روش 06

 مايع


مراجعهکنید.1بهجدول


 اجرايی آزمون قابل کاربرد براي قطعات هیدروژنی  به غیر از مخازن نگهدارنده هیدروژن طراحی شده براي استفاده از هیدروژن مايع هايروش -0جدول 

 

 نوع آزمون

 قطعه هیدروژنی

آزمون 

نشتی 

 نشیمنگاه

آزمون 

سازگاري 

با 

 هیدروژن

آزمون 

چرخه 

 فشار

آزمون 

 چرخه دما

آزمون 

پیرشدگی 

 اُزُن با

آزمون 

مقاومت 

در برابر 

گرماي 

 خشک

آزمون 

مقاومت 

در برابر 

 خوردگی

آزمون 

 يکارکرد

آزمون 

 دوام

آزمون 

نشتی 

 خارجی

آزمون 

 فشار

 وسایلفشارشکن √ √  √ √   √  √ 

 شیرها √ √ √  √ √ √ √  √ √

 مبدلحرارتی √ √   √ √ √ √  √ 

√ √  √ √ √ √  √ √ √ 
اتصالیاسرلوله

 سوختگیری

 رگوالتورهایفشار √ √ √  √ √ √ √  √ √

 حسگرها √ √   √ √ √ √  √ 

 √ √ √ √ √ √   √ √ 
های(لوله)خطوط

 وختپذیرسانعطاف
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هایاجراییآزمونموردکاربردبرایقطعاتهیدروژنی،روشالزاماتخاصمربوطبههریکازبرحسب

-میتاییدنوعقطعاتهیدروژنی،بهغیرازمخزننگهدارنده،کهبرایاستفادهازهیدروژنمایعطراحی

،بایدشاملمواردزیرباشد:شوند

آزمونفشار:هدفازاینآزمونارائهمدرکیمبنیبرپایداریقطعاتهیدروژنیدربرابریکسطح-الف

رسد،قطعاتهیدروژنینبایدهیچترازفشارکاریقطعاتاست.وقتیفشاربهیکسطحمعینیمیباال

مشهودیازنشتی،تغییرشکلدائمیپارگییاترکراازخودنشاندهند.نشانه

 

آزموننشتیخارجی:هدفازاینآزمونارائهمدرکیمبنیبرعاریبودنقطعاتهیدروژنیازنشتی-ب

ایازتخلخلرانشاندهند.قطعاتهیدروژنینبایدهیچنشانهیاست.خارج



اینآزمونارائهمدرکیمبنیبر-پ هدفاز کارکردمطمئنوپیوستهقطعاتهیدروژنیآزموندوام:

هایآزموندرتحتشرایطدماییوفشاریمعینبراست.اینآزمونشاملانجامتعدادمعلومیازچرخه

هیدروژنیاست.یکچرخهآزمونبهمعنایشرایطکارکردعادی)یعنییکباربازشدنورویقطعات

ست.قطعاتهیدروژنیایکباربستهشدن(



آزمونکارکردی:هدفازاینآزمونارائهمدرکیمبنیکارکردمطمئنقطعاتهیدروژنیاست.-ت



هدفازاینآزمون-ث ارائهمدرکیمبنیبرتواناییمقاومتقطعاتآزمونمقاومتدربرابرخوردگی:

هیدروژنیدربرابرخوردگیاست.برایاثباتاینامر،قطعاتهیدروژنیدرمعرضتماسباموادشیمیایی

گیرند.مشخصیقرارمی



تواناییمقاومت-ج بر مدرکیمبنی ارائه آزمون این هدفاز گرمایخشک: برابر مقاومتدر آزمون

معرضقطعاتهیدروژ برایاثباتاینامر،قطعاتهیدروژنیدر دمایباالاست. برابر فلزیدر نیغیر

گیرند.هوایباحداکثردمایکارکردقرارمی



آزمونپیرشدگیباازن:هدفازاینآزمونارائهمدرکیمبنیبرتواناییمقاومتقطعاتهیدروژنی-چ

برایاثباتاینامر،قطعاتهیدروژنیدرمعرضهوایباغیرفلزیدربرابرپیرشدگیناشیازازناست.

گیرند.حداکثرغلظتازنقرارمی



آزمونچرخهدما:هدفازاینآزمونارائهمدرکیمبنیبرتواناییمقاومتقطعاتهیدروژنیدربرابر-ح

م در براییکمدتمعین امر،قطعاتهیدروژنی این اثبات برای است. باال عرضیکتغییراتدمایی

گیرند.چرخهدماازحداقلدمایکارکردتاحداکثردمایکارکردقرارمی



اینآزمونارائهمدرکیمبنیبرتواناییمقاومتقطعاتهیدروژنیدر-خ هدفاز آزمونچرخهفشار:

برابرتغییراتفشاریباالاست.برایاثباتاینامر،قطعاتهیدروژنیبراییکمدتمعیندرمعرضیک

(قرارگرفتهوسپسدرظرفیکمدتMAWPچرخهفشارازفشاراتمسفرتاحداکثرفشارکاریمجاز)

گردند.زمانکوتاهمجدداًبهفشاراتمسفربازمی
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آزمونسازگاریباهیدروژن:هدفازاینآزمونارائهمدرکیمبنیبرایناستکهقطعاتهیدروژنی-د

برایقطعاتهیدروژنیکهیازهیدروژننیستند.مستعدتردشدگیناشفلزی)یعنیسیلندرهاوشیرها(

منجربهخستگیموضعیوشروعرشدقراردارند،ازبروزشرایطیکههایبارمتناوبدرمعرضچرخه

شودبایداجتنابکرد.ترکدرسازهمی



عدم-ذ مدرکیمبنیبر ارائه اینآزمون هدفاز : نشیمنگاه قطعاتآزموننشتیاز نشتیاز وجود

 هیدروژنیدرهنگامنصببرروییکسیستمهیدروژنیاست.

هاي اجرايی آزمون قابل کاربرد براي مخازن نگهدارنده هیدروژن طراحی شده روش  07

 فشرده)گازي(براي استفاده از هیدروژن 

مراجعهکنید.9بهجدول


مخازن نگهدارنده هیدروژن طراحی شده براي استفاده از هاي اجرايی آزمون قابل کاربرد براي روش -1جدول 

 هیدروژن فشرده)گازي(

 نوع آزمون
 نوع محفظه قابل کاربرد

0 1 9 4 

 √ √ √ √آزمونترکیدگی

 √ √ √ √محیطیدمافشاردرچرخهآزمون

 √ √ √ √LBB1آزمونعملکرد

 √ √ √ √گیریآزمونآتش

 √ √ √ √آزموننفوذ

 √ √ √قرارگیریدرمعرضموادشیمیاییآزمون

 √ √ √مرکبدرزهایموییآزمونرواداری

 √ √ √دارآزمونپارگیدراثرتنششتاب

 √ √ √یحدیدمافشاردرچرخهآزمون

 √ √آزمونآسیبناشیازضربه

 √آزموننشتی

 √آزمونتراوش

 √آزمونحداکثرگشتاور

 √گازهیدروژنآزمونچرخه



 طراحیشدهبرایاستفادهازهیدروژنفشرده)گازی( بندیمخازننگهدارندههیدروژنطبقه 07-0

:مخازنفلزیبدوندرز1نوع

فلزیبدوندرز)غالف(محیطی)جانبی(باآسترپیچیدهشده:مخازن9نوع

                                                 
1
 Lead before break 
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بهطورکاملپیچیدهشدهباآستر)غالف(فلزیبدوندرزیاجوشکاریشده:مخازن3نوع

مخازنبهطورکاملپیچیدهشدهباآستر)غالف(غیرفلزی:2نوع



هایاجراییآزمونموردکاربردبرایتاییدنوعمخازننگهدارندههیدروژنکهبرایروش07-1

،بایدشاملمواردزیرباشد:انداستفادهازهیدروژنفشرده)گازی(طراحیشده



-آزمونترکیدگی:هدفازاینآزمونارائهمقدارفشاریاستکهدرطیآنمخزننگهدارندهمی-الف

ترکد.برایاثباتاینامر،فشارمخزنتامقدارمعینیافزایشیافته،کهمقدارآنبایدباالترازفشارکاری

دارندهبایدثبتشدهودرسراسرعمرکاریآنتوسطمخزننگهاسمیمخزنباشد.فشارترکیدگی

سازندهنگهداریشود.


محیطی:هدفازاینآزمونارائهمدرکیمبنیبرتواناییمقاومتمخزنیدمافشاردرآزمونچرخه-ب

 تغییرات برابر در هیدروژن امر،فشارینگهدارنده این اثبات برای است. نگهدارندهباال مخزن روی بر

شودتااینکهخرابیرخدادهیاباافزایشوکاهشفشارتایکهایفشاریاعمالمیهیدروژنچرخه

مقدارمعین،تعدادخاصیچرخهانجامشود.پیشازاتماماینتعدادخاصمخزننگهدارندهنبایدخراب

نتایجبایدازیشود.هاتاحصولخرابی،بههمراهمکانوتشریحخرابیبایدمستندسشود.تعدادچرخه

درسراسرعمرکاریمخزننگهدارندهتوسطسازندهنگهداریشود.


عدمکارکرد:هدفازاینآزمونارائهمدرکیمبنیبر1(LBBعملکردنشتیپیشازشکست)آزمون-پ

ازطریقافزایشوکاهشبرایاثباتاینامر،مخزننگهدارندههیدروژندرپیشازبروزپارگیاست.

چرخه هیدروژن نگهدارنده مخزن خاصدر یکمقدار تا میفشار وارد آن بر فشار های مخازنشود.

هانگهدارندهموردآزمونبایدیادراثرنشتیدچارخرابیشوندیابدونبروزخرابیتعدادخاصیازچرخه

ایدثبتشود.هاتاحصولخرابی،بههمراهمکانوتشریحخرابیبتعدادچرخهراسپریکنند


گیری:هدفازاینآزمونارائهمدرکیمبنیبرعدمترکیدنمخزننگهدارندهبههمراهآزمونآتش-ت

سوزیمعیناست.سیستمحفاظتدربرابرآتشآندرتحتآزمونصورتگرفتهدرتحتشرایطآتش

تخلیهشدهونبایداهندهفشارکمخزننگهدارنده،کهتافشارکاریفشردهشدهتنهابایدازطریقوسیله

 دچارپارگیشود.


هدفازاینآزمونارائهمدرکیمبنیبرعدمپارگیمخزننگهدارندهدرهنگامنفوذیکآزموننفوذ:-ث

گلولهاست.برایاثباتاینامر،مخزننگهدارندهکاملبههمراهپوششمحافظآنتحتفشارقرارگرفته

 کند.مخزننبایدپارهشود.ایبهآننفوذمیوگلوله


هدفازاینآزمونارائهمدرکیمبنیبرتواناییمقاومت:آزمونقرارگیریدرمعرضموادشیمیایی-ج

مخزننگهدارندههیدروژندرهنگامقرارگیریدرمعرضموادشیمیاییمعیناست.برایاثباتاینامر،

فشارمخزننگهدارندهتامقدارمعینیرمیمخزننگهدارندهدرمعرضموادشیمیاییمختلفقرا گیرد.

                                                 
1 -Leak before break 
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ردیف در ترکیدگیمذکور آزمون و شده میالفافزایشداده انجام رویآن بر بند مخزنشود.این

نگهدارندهبایدبهیکفشارترکیدگیمعینرسیدهومقدارآنثبتشود.


مدرکیمبنیبرتواناییمقاومتمخزنهدفازاینآزمونارائهآزمونرواداریدرزهایموییمرکب:-چ

برایاثباتاینامر،درزهایموییباابعادهندسیمعینبرنگهدارنده هیدروژندربرابرفشارباالاست.

هایفشارانجامشود.درطیاینرویدیوارهجانبیمخزننگهدارندهبریدهشدهوتعدادمعینیازچرخه

نشتی بروزخرابیبههمراهمکانوتعدادچرخهنبایدپارگییا تعدادچرخهتا درمخزنصورتگیرد.

تشریحخرابیبایدثبتشود.


هدفازاینآزمونارائهمدرکیمبنیبرتواناییمقاومتمخزندار:آزمونپارگیدراثرتنششتاب-ح

مجازدرطییکدورههایحدیکارکردنگهدارندههیدروژندربرابرفشارباالودماهایباالدرمحدوده

برایاثباتاینامر،مخزننگهدارندهبایدبراییکمدتزمانمعیندرشرایطزمانیتمدیدشده است.

اینبندالفوبهدنبالآندرمعرضازمونترکیدگیمذکوردرردیففشاریودماییمعینقرارگیرد

برسد.قرارگیرد.مخزننگهدارندهبایدبهیکفشارترکیدگیمعین


هدفازاینآزمونارائهمدرکیمبنیبرتواناییمقاومتمخزنآزمونچرخهفشاردردمایحدی:-خ

برایاثباتاینامر،مخزن نگهدارندههیدروژندربرابرتغییراتفشاریدرشرایطمختلفدماییاست.

درمعرضیکچرخهآزمونهی هیدروژنبدونهیچگونهپوششمحافظ، درواستاتیکیواقعنگهدارنده

-شدهوتحتشرایطمحیطیحدیقرارگرفتهوبهدنبالآندرمعرضازمونترکیدگیمذکوردرردیف

ایازپارگی،نشتیگیرد.پسازچرخهآزمون،مخازننگهدارندهنبایدنشانهاینبندقرارمیذوالف های

باافزایشوکاهشفشارتایکمقدارمعین،شودتااینکهخرابیرخدادهیاهایفشاریاعمالمیچرخه

 انجامشود. پستعدادخاصیچرخه اینتعداد آزمون،از چرخه نبایددر ایازنشانهمخزننگهدارنده

نبایددریکفشارمعینبترکد.شود.مخزننگهدارندهرفتگیالیافمشاهدهپارگی،نشتییادر


ضربه:-د از آسیبناشی آزمون از برهدف مبنی مدرکی ارائه آزمون مخزناین بودن کارکرد قابل

نگهدارندههیدروژندرپسازقرارگیریآندرمعرضضرباتمکانیکیمعیناست.برایاثباتاینامر،

گیردوتعدادمعینیچرخهفشاربررویآناعمالمخزننگهدارندهدرمعرضیکآزمونسقوطقرارمی

توانددرچرخهمعین،نبایدمخزننگهدارندهدچارنشتییاپارگیشده،امامیشود.درطییکتعدادمی

هامردودشود.اثرنشتیدرطیادامهچرخه


نشتی:-ذ برآزمون مبنی مدرکی ارائه آزمون این از نگهدارندههدف مخزن از نشتی مشاهده عدم

نگهدارندهتافشاراسمیکاریخودتحتهیدروژندرطیشرایطمعیناست.برایاثباتاینامر،مخزن

گیرد.نبایدهیچگونهنشتیبهدلیلایجادترک،منفذیاعیوبمشابهمشاهدهشود.فشارقرارمی


عدمتراوشازمخزننگهدارندههیدروژنباهدفازاینآزمونارائهمدرکیمبنیبرآزمونتراوش:-ر

ثباتاینامر،مخزننگهدارندهبااستفادهازگازهیدروژنتابرایانرخیبیشازیکمقدارمعیناست.
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فشاراسمیکاریخودتحتفشارقرارگرفتهوسپسدریکمحفظهبستهدرتحتشرایطدماییمعین

گیرد.براییکمدتزمانمعینتحتپایشقرارمی


گشتاور:-ز اینآزمونارائهمدرکیمبنیبرآزمونحداکثر ناییمقاومتمخزننگهدارندهتواهدفاز

مخزن به جهاتمختلفگشتاوری در امر، این اثبات است.برای معین یکگشتاور برابر در هیدروژن

اینبندذوالف هایشود.وبهدنبالآندرمعرضازمونترکیدگیمذکوردرردیفنگهدارندهواردمی

اینبندذوالف هایمذکوردرردیفونشتیترکیدگیهایزمونآسپسمخزندرمعرضگیرد.قرارمی

گیرد.مقدارگشتاوروارد،فشارترکیدگیونشتیبایدثبتشود.قرارمی


تواناییمقاومتمخزننگهدارندههدفازاینآزمونارائهمدرکیمبنیبرآزمونچرخهگازهیدروژن:-ژ

شود.برایاثباتاینگازهیدروژناستفادهمیهیدروژندربرابرتغییراتباالیفشاردرهنگامیاستکه

امر،بااستفادهازگازهیدروژن،تعدادیچرخهفشاربهمخزننگهدارندهواردشدهوبهدنبالآنمعرض

خوردگیناشیازگیرد.مخزنازنظرصدماتینظیرترکاینبندقرارمیذآزموننشتیمذکوردرردیف

الکترو تخلیه یا تمامیالزاماتآزموننشتیمطابقتاستاتیکیبازرسیمیخستگی، با مخزنباید شود.

 خوردگیناشیازخستگی،یاتخلیهالکترواستاتیکیباشد.نماید.مخزنبایدعاریازصدماتینظیرترک
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هاي اجرايی آزمون قابل کاربرد براي قطعات هیدروژنی  به غیر از مخازن روش  08

 طراحی شده براي استفاده از هیدروژن فشرده)گازي( گهدارنده هیدروژنن


مراجعهکنید.3بهجدول
هاي اجرايی آزمون قابل کاربرد براي قطعات هیدروژنی  به غیر از مخازن نگهدارنده هیدروژن روش -9جدول 

 فشرده)گازي(طراحی شده براي استفاده از هیدروژن 

 نوع آزمون

 قطعه هیدروژنی
آزمون 

نشتی 

 خارجی

آزمون 

نشتی 

 داخلی

آزمون 

چرخه 

 فشار

آزمون 

 دوام

آزمون 

مقاومت در 

 برابر خوردگی

آزمونهاي 

 مواد

 وسایلفشارشکن √ √ √ √ √ √

 شیرهایخودکار √ √ √ √ √ √

 شیرهایدستی √ √ √ √ √ √

 شیرهاییکطرفه √ √ √ √ √ √

شیرهایفشارشکن √ √ √ √ √ √

 هایحرارتیمبدل √ √  √  √

 اتصالیاسرلولهسوختگیری √ √ √ √ √ √

 رگوالتورهایفشار √ √ √ √ √ √

هایهیدروژنیحسگرهایسیستم √ √ √ √  √

 های(انعطافپذیرسوختخطوط)لوله √ √ √ √  √

اتصاالت √ √ √ √  √

فیلترهایهیدروژنی √ √  √  √

اتصاالترابطسیستمذخیرهقابلجداشدن √ √ √ √  √

 

هایاجراییآزمونموردکاربردبرایقطعاتهیدروژنی،روشالزاماتخاصمربوطبههریکازبرحسب

 هیدروژن از استفاده برای که نگهدارنده، مخزن از غیر به قطعاتهیدروژنی، نوع فشرده)گازی(تایید

،بایدشاملمواردزیرباشد:شوندمیطراحی

هایمواد:آزمون08-0

16بنددآزمونسازگاریباهیدروژنمذکوردرردیف08-0-0

آزمونپیرشدگی:هدفازاینآزمونبررسیمقاومتقطعاتهیدروژنیساختهشدهازموادغیر08-0-1

هایآزمونمجازنیست.فلزیدربرابرپیرشدگیاست.هیچترکمشهودیدرنمونه

اینآزمون 08-0-9 هدفاز ازن: بررسیسازگاریمواداالستومر)کشپار(یکقطعهآزمونسازگاریبا

هایآزمونمجازنیست.هیدروژنیدرهنگاممواجههباازناست.هیچترکمشهودیدرنمونه

است.ذکرشده16آزمونمقاومتدربرابرخوردگیدرردیفثبند08-1
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است.ذکرشده16آزموندوامدرردیفجبند08-9

فشار 08-4 چرخه آزمون بند خ ردیف شده16در نشانهذکر هیچ نباید هیدروژنی قطعات است.

هاینشتیداخلیوخارجیرامشهودیازتغییرشکلیابیرونزدگیرانشاندادهوبایدالزاماتآزمون

برآوردهسازند.

نشتیداخلیدر 08-5 مشاهده عدم مدرکیمبنیبر اینآزمونارائه هدفاز آزموننشتیداخلی:

فشار شرایطدماییمختلفتا قطعاتهیدروژنیدر قطعاتهیدروژنیمعیناست.برایاثباتاینامر،

اسمیکاریخودتحتفشارقرارگرفتهوازنظرنشتیمشاهدهمی قطعاتهیدروژنیبایدبدونشوند.

هایباالترازیکمقدارمعیننبایدداراینشتیداخلیباشند.حبابماندهودرنرخ

 است.ذکرشده16بندبآزموننشتیخارجیدرردیف 08-6

 هاي هیدروژنی  الزامات نصب قطعات و سیستم 03

اینسیستمبایداز 03-0 برابرآسیبحفاظتشود. سیستمهیدروژنیبایدطورینصبشودکهدر

منابعحرارتیدرونخودروجدانگهداشتهشود.

سوختگیرییانگهداریوتعمیر،بهمنظوردرهنگامتواننهامیمخزننگهدارندههیدروژنرات03-1

تعویضبایکمخزندیگربازکرد.

مخزننگهدارندههیدروژنبایددربرابرتمامیانواعخوردگیمحافظتشود.

مخزننگهدارندهنبایددرداخلمحفظهموتورخودرونصبشود.درحالتیکموتوراحتراقداخلی،

03-9 از نامناسبخودروبرایجلوگیری جهتسوختگیری و اینکار هنگام در نشتیهیدروژن و

درنظرگرفتهشود.تدابیریبایدجداشونده،کردنسیستمذخیرههیدروژنجدااطمینانازایمن

03-4  برابر در سوختگیریباید لوله سر یا ایمنباشداتصال انطباق عدم و ازقرارگیریناصحیح و

اتصالیاسرلولهسوختگیریبایدبهصورتیکپارچهبایکشیریکطرفهیافیوآبمحافظتشود.کثی

اتصالسوختگیریمستقیماًبررویمخزننگهدارندهنصبنشود،لولهشیریباعملکردمشابهباشد.اگر

بررویادرایمنسوختگیریبایدتوسطیکشیریکطرفهیاشیریباعملکردمشابه شودکهمستقیماً

است.داخلمخزننگهدارندهنصبشده

-شتابدرهنگامپربودنمخزن،مخزننگهدارندههیدروژنبایدطورینصبومحکمشودکه03-5

ایمنیجذبکند.مرتبطباهایتعیینشدهرابتواندبدونصدمهبهقطعات

بریقطعخطوطتغذیهسوختهیدروژنبایدبهشیرها03-6 کنخودکاریمجهزشوندکهمستقیماً

اند.درصورتنقصانعملکردسیستمهیدروژنییاهررویدادرویادرداخلمخزننگهدارندهنصبشده

دیگریکهموجبنشتیهیدروژنشوداینشیربایدبستهشود.هنگامیکهسیستمپیشرانشخاموش
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رانشبایدقطعشدهوتاموقعیکهالزمشودتاسیستمشود،تغذیهسوختازمخزنبهسیستمپیشمی

کارکنددروضعیتبستهباقیبماند.

بررویادرداخلمخزننگهدارندهدرهنگاموقوعتصادف،شیرقطع03-7 کنخودکاریکهمستقیماً

بایدجریانگازازمخزننگهدارندهراقطعکند.نصبشده

-کهبخشیازاینقطعاتراتشکیلمیجملهتمامیموادحفاظتکنندهازقطعاتهیدروژنی،03-8

بیرونبزنند.اینامرقطعاتهیدروژنیکهبهخوبیخارجیخودرویاسازهمحافظدهندنبایدازسطح

شود.حفاظتشدهوهیچبخشیازآندرخارجازسازهمحافظقرارنداردراشاملنمی

هایناشیازهایمحتملنظیرآسیبطورینصبشودکهدربرابرآسیبسیستمهیدروژنیباید03-3

محافظتشود.،بارگذارییاباربرداریازخودرویاجابجاییبارقطعاتمتحرکخودرو،ضربات،سنگریزه

قطعاتهیدروژنینبایددرمجاوراگزوزموتورهایاحتراقداخلییادیگرمنابعگرماقراربگیرند03-01

نکهاینقطعاتبهخوبیدربرابرگرماحفاظتشوند.مگرای

هاییکهنشتییاتجمعهیدروژنمحتملاستسیستمتهویهیاگرمایشاتاقسرنشینومکان03-00

بایدطوریطراحیشوندکههیدروژنبهدرونخودروکشیدهنشود.

امکاندارد03-01 تضمینشودکهوسیلهفشارشکندرهنگاموقوعیکتصادف،بایدتاآنجاکهمنطقاً

ماند.سیستمتهویهوسیلهفشارشکنبایدبهخوبیکش(مربوطقادربهکارباقیمیهواوسیستمتهویه)

دربرابرکثیفیوآبحفاظتشود.

بهمنظوراجتنابازتجمعهیدروژن،اتاقسرنشینخودروبایدازسیستمهیدروژنیجداباشد.03-09

یامتعلقاتآنبهاتاقسرنشینخودروبایدتضمینشودکههرگونهنشتیسوختازمخزننگهدارنده

شود.واردنمی

می03-04 که هیدروژنی نقطعات بار محفظه یا سرنشین اتاق داخل به سایرتوانند یا داشته شتی

یاروشیمعادلبرطبقمعیارهایاجرایییبدونتهویهبایدداراییکپوستهگازبندیشدههامحفظه

باشند.

وسایلیکهبهصورتبرقیکارکردهومحتویهیدروژنهستندبایدطوریعایقشوندکهبه03-05

هیچجریانیازقطعاتحاویهیدروژنمنظورجلوگیریازتشکیلجرقهالکتریکیدرمواقعشکستگی،

عبورنکند.

بااتصالبدنهخودروباشند.پیوستگیالکتریکیدارایقطعاتفلزیسیستمهیدروژنیباید

خودروهایباموتورهیدروژنیواینکهدرآن،خدماتامدادیشناساییتوسطنیروهایبرای03-06

می استفاده فشرده)گازی( یا مایع هیدروژن برچسبخودرو از باید روششود سایر  شناسایییا های

 استفادهشود.


