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TEBLİĞ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
HİDROJEN İLE ÇALIŞAN MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYINA İLİŞKİN
YÖNETMELİĞİN ((AT) 79/2009) UYGULAMA TEDBİRLERİ İLE
İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2013/21)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 ‒ (1) Bu Tebliğ, 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hidrojen ile Çalışan
Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmeliğin ((AT) 79/2009) uygulanmasını teminen, söz konusu
Yönetmeliğin kapsamında yer alan hidrojen tahrikli aracın tip onayı ve hidrojen aksam ve sistemlerinin aksam tip
onayı için gerekli idari hükümleri belirler.
Dayanak
MADDE 2 ‒ (1) Bu Tebliğ;
a) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü, 3/6/2011 tarihli ve 635
sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci
maddelerine dayanılarak,
b) Avrupa Birliğinin (EC) 79/2009 sayılı Regülasyonunun uygulama tedbirleri ile ilgili 12 nci maddesini
dikkate alan 26/4/2010 tarihli (EU) 406/2010 sayılı Regülasyonuna paralel olarak,
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) MARTOY ve Hidrojen ile Çalışan Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmeliğin
((AT) 79/2009) 3 üncü maddesinde belirtilen tanımlara ek olarak bu Tebliğde geçen;
a) AB: Avrupa Birliğini,
b) AT: Avrupa Topluluğunu,
c) Bağlantı parçası: Bir boru, tüp veya hortum sisteminde kullanılan bir konektörü,
ç) Basınç: Aksi belirtilmedikçe atmosfer basıncına kıyasla MPa cinsinden ölçülen gösterge basıncını,
d) Basınç regülatörü: Gaz halindeki yakıtın hidrojen çevrim sistemine gönderim basıncını kontrol etmek için
kullanılan bir cihazı,
e) Basınç tahliye cihazı: Belirli koşullarda çalıştırıldığında, basınçlı bir hidrojen sisteminden sıvı tahliyesi için
kullanılan yeniden kapanmayan bir cihazı,
f) Basınç tahliye vanası: Belirli koşullarda çalıştırıldığında basınçlı bir hidrojen sisteminden sıvı tahliyesi için
kullanılan, basınçla çalışan yeniden kapanan cihazı,
g) Değişken bir sürecin müsaade edilemez hata aralığı: İstenmeyen bir olayın gerçekleşmesinin beklendiği
aralığı,
ğ) Değişken bir sürecin müsaade edilebilir hata aralığı: Normal çalışma aralığı ile müsaade edilemez hata
aralığı arasındaki aralığı,
h) Değişken bir sürecin normal çalışma aralığı: Sürecin değerleri için planlanan aralığı,
ı) Birimler: Ek 6’ya uygun olarak sistem aksamlarının en küçük bölümlerini (Aksamların bu kombinasyonları
tanımlama, analiz veya değiştirme amacıyla tek bir bütün olarak kabul edilir.),
i) Birinci basınç regülatörü: Giriş basıncı olarak tank basıncına sahip olan basınç regülatörünü,
j) Bitmiş tank: İmalatçı tarafından belirtilen bütünleyici yalıtım dahil dış kaplamayla tamamlanmış olan, ancak
bütünleyici olmayan yalıtım veya koruması bulunmayan, normal üretimdeki tipik bir tankı,
k) Buharlaşma kaybı yönetim sistemi: Normal şartlarda buharlaşma gazını zararsız hale getiren bir sistemi,
l) Buharlaşma kaybı sistemi: Tankın/tankların basınç tahliye tertibatı açılmadan önce, normal koşullarda
buharlaşmayı tahliye eden bir sistemi,
m) Çember sargı: Filamanların tankın dikey yönünde önemli herhangi bir yük taşımaması için, gömleğin
dairesel kısmı çevresinde büyük ölçüde dairesel şekilde sarılmış filamanlardan oluşan üst sargısını,
n) Dış basınç: İç tankın veya dış cidar dışbükey kısmına etki eden basıncı,
o) Dış cidar: Tankın iç tankı/tankları ve yalıtım sistemini muhafaza eden bölümünü,
ö) Dolum çevrimi: Harici bir hidrojen kaynağı sebebiyle tankın çalışma basıncındaki %25' ten fazla bir basınç
artışını,
p) Emniyet kavramı: Bir arıza veya gelişigüzel arıza halinde emniyetli çalışma sağlamak üzere tasarlanan
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önlemleri,
r) Elektronik kontrol sistemi: Elektronik veri işleme yoluyla, belirtilen araç kontrol fonksiyonunun üretiminde
işbirliği yapacak şekilde tasarlanmış ünitelerin kombinasyonunu,
s) Emniyet tertibatı: Sistemin normal çalışma aralığında veya müsaade edilebilir hata aralığında güvenli
çalışmasını sağlayan bir tertibatı,
ş) Esnek yakıt hattı: Hidrojen akışının olduğu esnek bir tüp veya hortumu,
t) Fonksiyonel çalışma sınırı: Bir sistemin kontrolü sürdürebildiği harici fiziksel limitlerin sınırlarını,
u) Geçiş hatları: Sinyalleri, çalışma verilerini veya enerji kaynağını aktarmak amacıyla dağınık üniteleri
birbirine bağlayan tertibatı,
ü) Geri dönüşsüz vana: Hidrojenin sadece bir yönde akmasına izin veren bir vanayı,
v) Gömlek: Takviye elyaflarının gerekli güce sahip olması için filamanlarla sarılı olduğu, tankın gaz geçirmez
iç katman olarak kullanılan bir bölümünü,
y) Görev çevrimi: Hidrojen çevrim sistemi/sistemlerinin bir başlangıç ve kapanış çevrimini,
z) Güvenlik enstrümanlı sistem: Sürece otomatik bir müdahaleyle müsaade edilemez hata aralığına
ulaşılmasını engelleyen süreç kontrol sistemlerini,
aa) Hidrojen aksamının tipi: İmalatçıların ticari ismi veya markası, sınıflandırma ve temel işlev özellikleri
bakımından farklılık göstermeyen bir hidrojen aksam grubunu,
bb) Hidrojen dönüşüm sistemi: Hidrojenin elektrik enerjisine, mekanik enerjiye veya ısı enerjisine dönüşümü
için tasarlanmış olan ve örneğin yardımcı güç ünitesinin/ünitelerinin veya tahrik sistemini/sistemlerini kapsayan
herhangi bir sistemi,
cc) Hidrojen filtresi: Yağ, su ve kiri hidrojenden ayrıştırmada kullanılan bir filtreyi,
çç) Hidrojen sensörü: Havadaki hidrojeni tespit etmede kullanılan bir sensörü,
dd) Hidrojen sisteminin tipi: İmalatçılarının ticari ismi veya markası bakımından veya içerdiği hidrojen aksam
bakımından farklılık göstermeyen hidrojen sistemi grubunu,
ee) Hidrojen tahriki ile ilgili araç tipi: Kullanılan hidrojenin durumu veya hidrojen sistemi/sistemlerinin temel
özellikleri bakımından farklılık göstermeyen araç grubunu,
ff) Hizmet ömrü: Tankların hizmet koşullarına uygun olarak emniyetli bir şekilde kullanılabileceği yıl olarak
ömrünü,
gg) Isı değiştiricisi: Hidrojenin ısıtılmasına yönelik bir cihazı,
ğğ) Karmaşık elektronik araç kontrol sistemleri: Kontrol edilen bir fonksiyonun yerine daha yüksek kademede
bir elektronik kontrol sisteminin/fonksiyonun geçebileceği ve karmaşık sistemin bir parçası olabileceği bir kontrol
hiyerarşisine tabi elektronik kontrol sistemlerini,
hh) Kesintisiz sargı: Tankın hem enine hem boyuna doğru gömlek çevresinde filamanlarla yapılmış üst
sargısını,
ıı) Kompozit tank: Birden fazla materyalden yapılmış bir tankı,
ii) Kontrol aralığı: Bir çıktı değişkeni bakımından sistemin kontrol etmesi muhtemel aralığı,
jj) Kullanımı izleme ve kontrol sistemi: Dolum çevrimlerini sayan ve önceden belirlenmiş bir dolum çevrimi
sayısı aşıldığında aracın daha fazla kullanımını engelleyen bir sistemi,
kk) MARTOY: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları
Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46AT)’ni,
ll) Mekanik vana: Mekanik çalışan bir vanayı,
mm) Nm3 veya Ncm3: 273,15 K’lık (0 °C) bir sıcaklıkta ve 101,325 kPa’lık (1 atm) bir mutlak basınçta 1
3
m ’lük veya 1 cm3’lük bir hacim kaplayan kuru gaz hacmini,
nn) Ortam sıcaklığı: 20 °C ± 10°C aralığındaki bir sıcaklığı,
oo) Otofretaj basıncı: Gömlek ile üst sargı arasında zorunlu gerilim dağıtımı gerçekleştirildiğinde üst sargılı
tank içerisindeki basıncı,
öö) Otomatik vana: (ü) fıkrasında tanımlandığı şekliyle geri dönüşsüz vanalar hariç olmak üzere manuel olarak
çalışmayıp bir aktüatörle çalıştırılan bir vanayı,
pp) Öz sürtünme tekniği (otofretaj): Metal gömlekli kompozit tankların imalatında kullanılan, akma noktasını
geçtiğinde gömleği gererek kalıcı plastik deformasyona neden olan ve dahili basınç sıfırken gömleğin basma
gerilimine ve elyafların çekme gerilimine sahip olmasına neden olan bir basınç uygulama prosedürünü,
rr) Yığın: Aynı nominal boyutlara, tasarıma, belirli yapı malzemelerine, üretim sürecine, üretim ekipmanına ve
uygun olduğu durumlarda ısıl işlem sırasında aynı zaman, sıcaklık ve atmosfer koşullarına sahip olan art arda üretilmiş
bitmiş tank miktarını,
ss) Patlama basıncı: Tankın parçalandığı basıncı,
şş) Rijit yakıt hattı: Normal çalışma sırasında esnemesi için tasarlanmamış olan ve içinden hidrojen geçen boru
hattını,
tt) 0 sınıfı aksam: 3,0 MPa'dan daha yüksek nominal çalışma basıncında hidrojen içeren bağlantıları ve yakıt
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boruları dahil olmak üzere yüksek basınçlı hidrojen aksamlarını,
uu) 1 sınıfı aksam: 0,45 MPa'dan daha yüksek ve 3,0 MPa dahil olmak üzere 3,0 MPa'ya kadar nominal
çalışma basıncında hidrojen içeren bağlantıları ve yakıt boruları dahil olmak üzere orta basınçlı hidrojen aksamlarını,
üü) 2 sınıfı aksam: 0,45 MPa dahil olmak üzere 0,45 MPa'ya kadar nominal çalışma basıncında hidrojen içeren
bağlantıları ve yakıt boruları dahil olmak üzere düşük basınçlı hidrojen aksamlarını,
vv) Sızıntı (kaçak) deney gazı: Hidrojen, helyum veya algılanabilir bir miktarda helyum veya hidrojen gazı
içerdiği ortaya konan bir soygaz karışımını,
yy) Sökülebilir depolama sistemi: Bir araç içinde bir veya daha fazla tankı/tankları veya tank grubunu
muhafaza eden ve koruyan sökülebilir bir sistemi,
zz) Sökülebilir depolama sistemi konektörü: Bir sökülebilir depolama sistemiyle araca kalıcı olarak monte
edilmiş hidrojen sisteminin bölümü arasındaki hidrojen bağlantı cihazını,
aaa) Tank: Tankın içine tutturulabilecek veya yerleştirilebilecek herhangi bir başka hidrojen aksam hariç
kriyojenik hidrojenin veya basınçlı gaz halindeki hidrojenin depolanması için kullanılan herhangi bir sistemi,
bbb) Tank ekipmanı: Doğrudan iç tanka veya tankın dış cidarına sabitlenen tüm cihazları,
ccc) Tank grubu: Muhafaza kutusu veya koruyucu çerçeve içerisinde korumalı bir şekilde bulunan, tümleyici
ara bağlantı yakıt borularına sahip iki ya da daha fazla tankı,
ççç) Tekrar yakıt doldurma bağlantıları veya dolum ağzı: Yakıt doldurma istasyonunda tankın doldurulması
için kullanılan bir cihazı,
ddd) Aracın alt açıklığı: Aracın zemin düzlemiyle alt kısmı arasındaki mesafeyi,
eee) Üst sargı: Bir gömlek çevresinde takviye olarak kullanılan reçine emprenyeli kesintisiz filamanları,
fff) Yakıt besleme hattı: Hidrojen dönüşüm sistemine/sistemlerine hidrojen besleyen hattı,
ggg)
Yüksek
seviye
sistemleri/fonksiyonları:
Aracın
kontrol
sisteminin
normal
fonksiyonundaki/fonksiyonlarındaki değişikliklere komuta ederek araç davranışını değiştirmek için ilave işleme
ve/veya algılama komutları kullanan kontrolleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
AT Tip Onayı İçin İdari Hükümler
Hidrojen tahrikli bir aracın AT tip onayına ilişkin idari hükümler
MADDE 4 – (1) İmalatçı veya imalatçının yetkili temsilcisi, hidrojen tahrikli bir aracın AT tip onayı için
başvuruyu Onay Kuruluşuna yapar.
(2) Başvuru, Ek-1’in Kısım 1’inde belirtilen bilgi dokümanı örneğine uygun olarak düzenlenir. İmalatçı aracın
hizmet ömrü boyunca yapılan muayenelerde periyodik nitelikleri için Ek-1’in Kısım 3’ünde belirtilen bilgileri temin
eder.
(3) Bu Tebliğin Ek-3, Kısım 1 veya Ek-4 Kısım 1, Ek-5 ve Ek-6’sında yer alan ilgili şartlar karşılanıyorsa,
Onay Kuruluşu bir AT tip onayı verir ve MARTOY’un Ek-VII’si ile düzenlenen numaralandırma sistemine uygun
olarak bir tip onay numarası verir. Aynı numara başka bir araç tipine tahsis edilemez.
(4) Onay Kuruluşu Ek-1 Kısım 2’de belirtilen örneğe uygun şekilde bir AT tip onayı belgesi verir.
Hidrojen aksam ve sistemlerinin AT aksam tip onayı için idari hükümler
MADDE 5 – (1) İmalatçı veya imalatçının temsilcisi, hidrojen aksam veya sistemlerinin bir tipinde AT aksam
tip onayı almak için hazırlanan başvuruyu Onay Kuruluşuna yapar. Başvuru, Ek-2’nin Kısım 1’inde belirtilen bilgi
dokümanı örneğine uygun olarak düzenlenir.
(2) Bu Tebliğin Ek-3 ve Ek-4’ünde yer alan ilgili şartlar karşılanıyorsa, Onay Kuruluşu bir AT aksam tip onayı
ve MARTOY’un Ek-VII’si ile düzenlenen numaralandırma sistemine uygun olarak bir tip onay numarası verir. Aynı
numara başka bir hidrojen aksamına veya sistemine tahsis edilemez.
(3) İkinci fıkra çerçevesinde, Onay Kuruluşu Ek-2 Kısım 2’de belirtilen örneğe uygun şekilde bir AT tip onayı
belgesi verir.
AT aksam onayı işareti
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğe göre onaylanan AT aksam tip onayı ile ilgili bir tipe uyan her bir hidrojen aksam
veya sistemi, Ek-2 Kısım 3’te belirlendiği gibi bir AT aksam tip onay işareti taşımalıdır.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

3

Ek 1

HİDROJEN TAHRİKLİ ARAÇLARIN AT TİP ONAYI İÇİN İDARİ
DOKÜMANLAR

KISIM 1

ÖRNEK
Hidrojen tahrikli bir aracın AT tip onayına ilişkin….numaralı bilgi dokümanı

Aşağıdaki bilgiler, üç kopya halinde verilir ve bir “İçindekiler” listesini içerir. Çizimler
A4 boyutunda veya A4 formatında bir dosyada, uygun ölçekte ve yeterli detay içerecek şekilde
verilir. Eğer fotoğraflar varsa, bunlar yeterli detayı gösterir.
Sistemler veya aksamlarda elektronik kumandalar varsa, bunların performansı ile ilgili
bilgiler verilir.

0.

GENEL

0.1.

Markası (İmalatçının ticari adı): ...................................................................................

0.2.

Tipi: ...............................................................................................................................

0.2.1

Ticari adı/ adları (varsa):................................................................................................

0.3.

Araç üzerinde işaretli ise, tip tanıtım şekli (1) (b): .........................................................

0.3.1.

Bu işaretin yeri: ..............................................................................................................

0.4.

Aracın kategorisi (c): ......................................................................................................

0.5.

İmalatçının adı ve adresi: ...............................................................................................

0.8.

Montaj fabrikasının/ fabrikalarının adı/ adları ve adresi / adresleri: ………...............

0.9.

İmalatçı yetkili temsilcisinin adı ve adresi (varsa): ....................................................

1.

ARACIN GENEL YAPI ÖZELLİKLERİ
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1.1

Numune bir aracın fotoğrafları ve/veya çizimleri: .........................................................

1.3.3.

Tahrikli dingiller (sayısı, konumu, birbirleriyle bağlantıları): .......................................

1.4.

Şasi (varsa) (komple çizim): .............................................................................

3.

GÜÇ KAYNAĞI

3.9.

Hidrojen tahriki

3.9.1.

Sıvı hidrojen kullanımı için tasarımlanan hidrojen sistemi/ Gaz halinde sıkıştırılmış

3.9.1.1.

hidrojen kullanımı için tasarımlanan hidrojen sistemi (1)

Hidrojen sisteminin tanımı ve çizimi: ………………….….................................................
3.9.1.2.

Aracın tahriki için kullanılan hidrojen sistemi imalatçı/imalatçılarının adı ve adresi:
…………………………………………............................................................................................

3.9.1.3.

İmalatçının sistem kodu/kodları (sistemde işaretli olarak veya diğer tanıtım şekilleri): …

3.9.1.4.

Otomatik kapatma vanası: evet/hayır (1)

3.9.1.4.1

Markası/markaları: ………….........................................................................................

3.9.1.4.2

Tipi/tipleri: ………………….........................................................................................

3.9.1.4.3

Müsaade edilebilir azami çalışma basıncı (MAWP) (1) (2) :……………………………MP

3.9.1.4.4

Anma çalışma basıncı/basınçları ve ilk basınç regülatörünün çıkış yönünde ise
müsaade edilebilir azami çalışma basıncı/basınçları (1) (2): ……………............ MPa

3.9.1.4.5

Çalışma sıcaklığı (1): ……...............................................................................

3.9.1.4.6

Duruma göre dolum çevrimleri veya görev çevrimlerinin sayısı(1): ................

3.9.1.4.7

Onay numarası: ….........................................................................................

3.9.1.4.8

Malzemesi: …...................................................................................................

3.9.1.4.9

Çalışma prensipleri: .......................................................................................

3.9.1.4.10

Açıklama ve çizim: ……................................................................................

3.9.1.5.

Çek valf/valfleri veya geri dönüşsüz vana/vanalar: evet/hayır (1)

3.9.1.5.1

Markası/markaları: ............................................................................................

3.9.1.5.2

Tipi/tipleri: .....................................................................................................

3.9.1.5.3

Müsaade edilebilir azami çalışma basıncı (MAWP) (1) (2): ……………...........MPa
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3.9.1.5.4

Anma çalışma basıncı/basınçları ve ilk basınç regülatörünün çıkış yönünde ise
müsaade edilebilir azami çalışma basıncı/basınçları (1) (2): ……………............. MPa

3.9.1.5.5

Çalışma sıcaklığı (1): ……………........................................................................

3.9.1.5.6

Duruma göre dolum çevrimleri veya görev çevrimlerinin sayısı(1): ………………

3.9.1.5.7
3.9.1.5.8
3.9.1.5.9

Onay numarası:……………………………………………………………...
Malzemesi: ……………………………………………………………...........
Çalışma prensipleri: ………………………………………………………..
Açıklama ve çizim: ………………………………………………
Tank/tanklar ve tank grubu: evet/hayır(1)

3.9.1.5.10

Markası/markaları: ………..............................................................................

3.9.1.6

Tipi/tipleri: ………..........................................................................................

3.9.1.6.1

Müsaade edilebilir azami çalışma basıncı (MAWP) (1) (2): ……………......... MPa

3.9.1.6.2

Anma çalışma basıncı (1)(2): ………..................................................................MPa

3.9.1.6.3

Dolum çevrimi sayısı (1): ……….............................................................................

3.9.1.6.4

Çalışma sıcaklığı (1): ……………………………………………………………................

3.9.1.6.5

Kapasitesi: …………………………………………………………….........litre (su)

3.9.1.6.6

Onay numarası: …………………………………………………………….........

3.9.1.6.7

Malzemesi: ……………………………………………………………...................

3.9.1.6.8

Çalışma prensipleri: ……………………………………………………………...

3.9.1.6.9

Açıklama ve çizim: ……………………………………………………………...

3.9.1.6.10

Bağlantı parçaları: …………………………………………………………….....

3.9.1.6.11

Markası/markaları: ……………………………………………………………....

3.9.1.7

Tipi/tipleri: ……………………………………………………………................

3.9.1.7.1
3.9.1.7.2
3.9.1.7.3

Anma çalışma basıncı/basınçları ve ilk basınç regülatörünün çıkış yönünde ise
azami çalışma basıncı/basınçları (2): ……………............ MPa
Duruma göre dolum çevrimleri veya görev çevrimlerinin sayısı: .........................
Onay numarası: …………………………………………………………………

3.9.1.7.4
3.9.1.7.5

Malzemesi: ………………………………………………………………………..
Çalışma prensipleri: ……………………………………………………………...
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3.9.1.7.6

Açıklama ve çizim: ……………………………………………………………...

3.9.1.7.7

Esnek yakıt hattı/hatları: evet/hayır (1)

3.9.1.7.8

Markası/markaları: ……………………………………………………………...

3.9.1.8

Tipi/tipleri: ……………………………………………………………...............

3.9.1.8.1

Müsaade edilebilir azami çalışma basıncı (MAWP) (1) (2) : …………………MPa

3.9.1.8.2

Anma çalışma basıncı/basınçları ve ilk basınç regülatörünün çıkış yönünde ise

3.9.1.8.3

müsaade edilebilir azami çalışma basıncı/basınçları (1) (2): …………….......MPa

3.9.1.8.4

Çalışma sıcaklığı (1): ……………………………………………………………
Duruma göre dolum çevrimleri veya görev çevrimlerinin sayısı (1) : .......................

3.9.1.8.5

Onay numarası: ……………………………………………………………………

3.9.1.8.6

Malzemesi: ………………………………………………………………………….

3.9.1.8.7

Çalışma prensipleri: ……………………………………………………………….

3.9.1.8.8
3.9.1.8.9
3.9.1.8.10.

Açıklama ve çizim: ………..............................................................................

3.9.1.9.

Isı değiştirici/değiştiricileri: evet/hayır (1)

3.9.1.9.1.

Markası/markaları: ................................................................................................

3.9.1.9.2.

Tipi/tipleri: …....................................................................................................

3.9.1.9.3.

Müsaade edilebilir azami çalışma basıncı (MAWP) (1) (2): …………………..MPa

3.9.1.9.4.

Anma çalışma basıncı/basınçları ve ilk basınç regülatörünün çıkış yönünde ise
müsaade edilebilir azami çalışma basıncı/basıçları: (1) (2): ...…………….…MPa

3.9.1.9.5.

Çalışma sıcaklığı (1): ………….............................................................................

3.9.1.9.6.

Duruma göre dolum çevrimleri veya görev çevrimlerinin sayısı (1): ......................

3.9.1.9.7.

Onay numarası: ………......................................................................................

3.9.1.9.8.

Malzemesi: …….....................................................................................................

3.9.1.9.9.

Çalışma prensipleri: …….....................................................................................
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3.9.1.9.10.

Açıklama ve çizim: ……………………..................................................................................

3.9.1.10.

Hidrojen filtresi / filtreleri : evet/hayır (1): ........................................................................

3.9.1.10.1.

Markası/markaları: ………….................................................................................................

3.9.1.10.2.

Tipi / tipleri: ……………..................................................................................................

3.9.1.10.3.

Anma çalışma basıncı/basınçları ve ilk basınç regülatörünün çıkış yönünde
ise müsaade edilebilir azami çalışma basıncı/basınçları (1) (2):
……………………MPa

3.9.1.10.4.

Duruma göre dolum çevrimleri veya görev çevrimlerinin sayısı (1): ...........................

3.9.1.10.5.

Onay numarası: ………………………....................................................................................

3.9.1.10.6.

Malzemesi: ……………………………………………………………………..

3.9.1.10.7.

Çalışma prensipleri: …………………………………………………………..

3.9.1.10.8.

Açıklama ve çizim: ……………………...........................................................................

3.9.1.11.

Hidrojen sızıntı belirleme sensörleri: ………..................................................................

3.9.1.11.1.

Markası/markaları: ………….................................................................................................

3.9.1.11.2.

Tipi / tipleri: ………….. ......................................................................................................

3.9.1.11.3.

Müsaade edilebilir azami çalışma basıncı (MAWP):………………

3.9.1.11.4.

Anma çalışma basıncı/basınçları ve ilk basınç regülatörünün çıkış yönünde
ise müsaade edilebilir azami çalışma basıncı/basınçları (1) (2):………………...MPa

3.9.1.11.5.

Çalışma sıcaklığı (1): ......................................................................................

3.9.1.11.6.

Duruma göre dolum çevrimleri veya görev çevrimlerinin sayısı (1): .....................

3.9.1.11.7.

Ayar değerleri: ................................................................................................

3.9.1.11.8.

Onay numarası: ..............................................................................................

3.9.1.11.9.

Malzemesi: .......................................................................................................

3.9.1.11.10.

Çalışma prensipleri: .......................................................................................

3.9.1.11.11.

Açıklama ve çizim: ........................................................................................

3.9.1.12.

Mekanik veya otomatik vana/vanalar : evet/hayır (1) .....................................

3.9.1.12.1.

Markası/markaları: ...................................................................................................

3.9.1.12.2.

Tipi / tipleri: .............................................................................................................
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3.9.1.12.3.

Müsaade edilebilir azami çalışma basıncı (MAWP) (1) (2):……… MPa

3.9.1.12.4.

Anma çalışma basıncı/basınçları ve ilk basınç regülatörünün çıkış
yönünde ise müsaade edilebilir azami çalışma basıncı/basınçları (1) (2):...MPa

3.9.1.12.5.

Çalışma sıcaklığı (1): .............................................................................

3.9.1.12.6.

Duruma göre dolum çevrimi veya görev çevriminin sayısı (1): ................................

3.9.1.12.7.

Onay numarası: ......................................................................................

3.9.1.12.8.

Malzemesi: ..................................................................................................

3.9.1.12.9.

Çalışma prensipleri: ...................................................................................

3.9.1.12.10.

Açıklama ve çizim: ..............................................................................

3.9.1.13.

Basınç ve/veya sıcaklık ve/veya hidrojen ve/veya akış sensörü/sensörleri (1) :
evet/hayır (1)............

3.9.1.13.1.

Markası/markaları: ...................................................................................................

3.9.1.13.2.

Tipi /tipleri : ...................................................................................................

3.9.1.13.3.

Müsaade edilebilir azami çalışma basıncı (MAWP) (1) (2):……MPa

3.9.1.13.4.

Anma çalışma basıncı/basınçları ve ilk basınç regülatörünün çıkış
yönünde ise müsaade edilebilir azami çalışma basıncı/basınçları (1) (2):…..MPa

3.9.1.13.5.

Çalışma sıcaklığı (1): .............................................................................

3.9.1.13.6.

Duruma göre dolum çevrimi veya görev çevriminin sayısı (1): ................................

3.9.1.13.7.

Ayar değerleri: ................................................................................................

3.9.1.13.8.

Onay numarası: ......................................................................................

3.9.1.13.9.

Malzemesi: ..................................................................................................

3.9.1.13.10.

Çalışma prensipleri: ...................................................................................

3.9.1.13.11.

Açıklama ve çizim: ..............................................................................

3.9.1.14.

Basınç regülatörü/regülatörleri : evet/hayır(1)...........................................................

3.9.1.14.1.

Markası/markaları: ...................................................................................................

3.9.1.14.2.

Tipi / Tipleri:...................................................................................................

3.9.1.14.3.

Ana ayar noktalarının sayısı: ..................................................................
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3.9.1.14.4.

Ana ayar noktaları üzerinden ayarın prensiplerinin tanımlanması: .......................

3.9.1.14.5.

Rölanti ayar noktalarının sayısı: ...................................................................

3.9.1.14.6.

Rölanti ayar noktaları üzerinden ayarın prensiplerinin tanımlanması: ......................

3.9.1.14.7.

Diğer ayar olasılıkları: : varsa, hangileri olduğu (açıklama ve çizimler):...................

3.9.1.14.8.

Müsaade edilebilir azami çalışma basıncı (MAWP) (1) (2):………MPa

3.9.1.14.9.

Anma çalışma basıncı/basınçları ve ilk basınç regülatörünün çıkış
yönünde ise müsaade edilebilir azami çalışma basıncı/basınçları (1) (2):. MPa

3.9.1.14.10.

Çalışma sıcaklığı (1): .............................................................................

3.9.1.14.11.

Duruma göre dolum çevrimi veya görev çevriminin sayısı (1): ..............................

3.9.1.14.12.

Giriş ve çıkış basıncı: .............................................................................

3.9.1.14.13.

Onay numarası: ......................................................................................

3.9.1.14.14.

Malzemesi: ..................................................................................................

3.9.1.14.15.

Çalışma prensipleri: ...................................................................................

3.9.1.14.16.

Açıklama ve çizim: ..............................................................................

3.9.1.15.

Basınç tahliye cihazı: evet/hayır(1) .......................................................................

3.9.1.15.1.

Markası/markaları: ...................................................................................................

3.9.1.15.2.

Tipi/tipleri: ...................................................................................................

3.9.1.15.3.

Müsaade edilebilir azami çalışma basıncı (MAWP) (1) (2)….MPa

3.9.1.15.4.

Çalışma sıcaklığı (1): .............................................................................

3.9.1.15.5.

Ayar basıncı (1): ..........................................................................................

3.9.1.15.6.

Ayar sıcaklığı (1): .....................................................................................

3.9.1.15.7.

Buhar tahliye kapasitesi (1): ....................................................................................

3.9.1.15.8.

Normal azami çalışma sıcaklığı (1) (2)…………… …°C

3.9.1.15.9.

Nominal çalışma basıncı/basınçları (1) (2): ………… MPa

3.9.1.15.10.

Dolum çevrimi sayısı (sadece sınıf 0 aksamlar) (1) :............................................

3.9.1.15.11.

Onay numarası: ......................................................................................

3.9.1.15.12.

Malzemesi: ..................................................................................................
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3.9.1.15.13.

Çalışma prensipleri: ...................................................................................

3.9.1.15.14.

Açıklama ve çizim: ..............................................................................

3.9.1.16.

Basınç tahliye vanası: evet/hayır (1) ........................................................................

3.9.1.16.1.

Markası/markaları: ...................................................................................................

3.9.1.16.2.

Tipi /tipleri: ...................................................................................................

3.9.1.16.3.

Anma çalışma basıncı/basınçları ve ilk basınç regülatörünün çıkış
yönünde ise müsaade edilebilir azami çalışma basıncı/basınçları (1) (2): ….MPa

3.9.1.16.4.

Ayar basıncı (1): ..........................................................................................

3.9.1.16.5.

Duruma göre dolum çevrimi veya görev çevriminin sayısı (1): ...............................

3.9.1.16.6.

Onay Numarası : ......................................................................................

3.9.1.16.7.

Malzemesi: ..................................................................................................

3.9.1.16.8.

Çalışma prensipleri: ...................................................................................

3.9.1.16.9.

Açıklama ve çizim: ..............................................................................

3.9.1.17.

Tekrar yakıt doldurma bağlantısı veya dolum ağzı: evet/hayır (1) ..............................

3.9.1.17.1.

Markası/markaları: ...................................................................................................

3.9.1.17.2.

Tipi / tipleri: ...................................................................................................

3.9.1.17.3.

Müsaade edilebilir azami çalışma basıncı (MAWP) (1) (2)………… MPa

3.9.1.17.4.

Çalışma sıcaklığı (1): .............................................................................

3.9.1.17.5.

Nominal çalışma basıncı/basınçları (1) (2): ……………………….MPa

3.9.1.17.6.

Dolum çevrim sayısı (sadece sınıf 0 aksamlar) (1): ............................................

3.9.1.17.7.

Onay numarası: ......................................................................................

3.9.1.17.8.

Malzemesi: ..................................................................................................

3.9.1.17.9.

Çalışma prensipleri: ...................................................................................

3.9.1.17.10.

Açıklama ve çizim: ..............................................................................

3.9.1.18.

Sökülebilir depolama sistemi konektörü: evet/hayır (1) ..................................................

3.9.1.18.1.

Markası/markaları: ...................................................................................................

3.9.1.18.2.

Tipi /tipleri: ...................................................................................................
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3.9.1.18.3.

Nominal çalışma basıncı/basınçları ve müsaade edilebilir azami çalışma
basıncı/basınçları (2):…………………..MPa

3.9.1.18.4.

Görev çevrim sayısı: .................................................................................

3.9.1.18.5.

Onay numarası: ......................................................................................

3.9.1.18.6.

Malzemesi: ..................................................................................................

3.9.1.18.7.

Çalışma prensipleri: ...................................................................................

3.9.1.18.8.

Açıklama ve çizim: ..............................................................................

3.9.2.

İlave dokümantasyon.................................................................................

3.9.2.1.

Hidrojen sisteminin süreç diyagramı (akış şeması):..............................................

3.9.2.2.

Elektriksel bağlantılar ve diğer dış sistem dahil sistemin düzeni

(girişler ve/veya çıkışlar vs):................................................................................................
3.9.2.3.

Belgede kullanılan sembollerin anahtarı: ..............................................................

3.9.2.4.

Basınç tahliye cihazları ve basınç regülatörlerinin ayar bilgileri: ...............................

3.9.2.5.

Nominal veya müsaade edilebilir çalışma basıncı (NAWP veya MAWP) ve
çalışma sıcaklıkları dahil soğutma/ısıtma sistemi/sistemlerinin düzeni: ……..........

3.9.2.6.

Yerleşim ve çalışma şartlarını gösteren çizimler

Açıklayıcı notlar:
(1) Uygun olmayanı siliniz (birden fazla giriş uygulanabildiğinde, hiçbirinin silinmesine gerek olmayan durumlar vardır).
(2) Toleransını belirtiniz.
(b) Eğer tip tanıtım şekli bu bilgi dokümanında kapsanan araç, parça veya ayrı teknik birim tiplerini tanımlamakla alakasız
karakterler içeriyorsa, bu karakterler belgelendirme içerisinde ‘?’ sembolü ile temsil edilir. (örn.: ABC??123??).
(c) MARTOY’un Ek II’si, Kısım A’da belirtilen tanımlara göre sınıflandırılmıştır.
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Bilgi dokümanına ilave
Hidrojen Tankları İçin Hizmet Beyanı

İmalatçının tanımı

İmalatçının adı:
İmalatçının adresi:

Tankın tanımı
Tankın tanımı

Anma çalışma basıncı:

MPa

Tipi:
Çapı (1):

mm

Uzunluk (1):

mm

İç hacim:

lt

Boş ağırlık:

kg

Tank dişleri
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Tankın hizmet ömrü

Tank yangın koruma sistemi

Azami hizmet ömrü:

yıl

Azami dolum çevrimi sayısı:

çevrim

Basınç tahliye cihazı imalatçısı:
Basınç tahliye cihazının tanımlanması:
Basınç tahliye cihazı çizim numarası/numaraları:
Destek yöntemi

Tank destek yöntemi
Tank koruyucu kaplaması

boyun / silindir montajı(2)

Destek çizim numarası/numaraları
Korumanın amacı
Koruyucu kaplamanın çizim numarası/numaraları
Tank çizim numaraları

Tankın tasarım açıklaması

Tankın çiziminde en azından aşağıdaki bilgiler
gösterilmelidir:
Bu Tebliğe atıf ve tank tipi
Toleransları dahil temel geometrik boyutlar
Tank malzemeleri
Toleransları dahil tank kütlesi ve iç hacmi
Dış koruyucu kaplamanın ayrıntıları
Tank yangın koruma sistemi
Tank korozyon koruyucusu kullanımı: evet/hayır (2)

Tank korozyon koruyucusu

Korozyon koruyucu imalatçısı:
Korozyon koruyucusunun tanımlanması:

İlave bilgiler

1. Uygun durumlarda toleransları dahil imalat bilgisi
- Sıvı hidrojen kullanılarak tasarımlanan bütün tanklar
ve gaz halinde sıkıştırılmış hidrojen kullanılarak tasarımlanan
tip 1,2 ve 3 tankların metal imalatı için boru ektrüzyon, soğuk
deformasyon, boru çizimi, son şekillendirme, kaynak, ısıl
işlem ve temizleme süreci
- İmalat prosedürüne atıf
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- Tahribatsız muayene için kabul kriterleri
- Gaz halinde sıkıştırılmış hidrojen kullanılarak
tasarımlanan tip 2,3 ve 4 tankların imalatı için Ek 4, Kısım 2,
madde 3.7.2’ye göre kompozit imalat süreci ve otofretaj
-Biten yüzeyin son imalat muayenesi, vida dişi
ayrıntıları ve temel boyutlar
2. Gerilme analizi sonuçlarını özetleyen bir tablo
Tank hizmet beyanı

İmalatçı burada bildirdiği tank tasarımının, bu
Tebliğin ((EU) 406/2010 Regülasyonu) Ek 4 madde
2.7’sinde düzenlenen hizmet koşullarında belirtilen hizmet
ömrü süresince kullanıma elverişli olduğunu beyan eder.

İmalatçı:
Ad, pozisyon ve imza:
Yer, tarih:

Açıklayıcı notlar
(1) Tankın biçimini tanımlayan başka boyutlarla değiştirilebilir.
(2) Uygun olmayanı siliniz.

KISIM 2

ÖRNEK
Azami format: A4 (210 x 297 mm)
AT TİP ONAYI BELGESİ
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Tip Onayı Kuruluşunun Damgası

Bu belge; bu Tebliğ ((EU) 406/2010 Regülasyonu) ile uygulanan 79/2009/AT Yönetmeliğine
göre hidrojen tahriği(1) ile ilgili bir araç tipine,

- Tip onayının(1)
- Tip onayı kapsam genişletmesinin (1)
- Tip onayı reddi kararının (1)
- Tip onayı geri çekilme kararının(1)

verilmesi hakkında bildirimdir.

AT tip onayı numarası: ......................................................................................................
Kapsam genişletme nedeni: ……………………………………………………………….
BÖLÜM 1
0.1.

Markası (imalatçının ticari adı): .............................................................................

0.2.

Tipi:………………………………………………………………………………

0.2.1. Ticari adı /adları(varsa) : ………………………………………………………..
0.3.

Araç üzerinde işaretli ise, tip tanıtım şekli (2): .....................................................

0.3.1. Bu işaretin yeri: ...................................................................................................
0.4.

Aracın kategorisi (3): ............................................................................................

0.5.

İmalatçının adı ve adresi : ……………………………………………

0.8

Montaj fabrikası / fabrikalarının adı /adları ve adresi /adresleri :..........................

0.9

İmalatçı temsilcisinin adı ve adresi (varsa):..................................

BÖLÜM 2
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1.

İlave bilgiler (gerekiyorsa): Bkz. Eklenti

2.

Deneylerin yapılmasından sorumlu teknik servis:

3.

Deney raporunun tarihi:

4.

Deney raporunun numarası:

5.

Açıklamalar (varsa):

6.

Yer:

7.

Tarih:

8.

İmza:

Eklentiler: Bilgi paketi.
Deney raporu.

Açıklamalar:
(1) Uygun olmayanı siliniz.
(2) Eğer tip tanıtım şekli bu bilgi dokümanında kapsanan araç, parça veya ayrı teknik ünite tiplerini tanımlamakla alakasız
karakterler içeriyorsa, bu karakterler belgelendirme içerisinde ‘?’ sembolü ile temsil edilir. (örn.: ABC??123??).
(3) MARTOY’un Ek II’si, Kısım A’da tanımlanan şekilde.

Eklenti
Hidrojen tahrikli araçların AT tip onayına ilişkin …..numaralı AT Tip Onay
Belgesine ait
1.

İlave bilgiler

1.1. Sıvı hidrojen kullanılarak tasarımlanan hidrojen sistemi ve gaz halinde sıkıştırılmış
hidrojen kullanılarak tasarımlanan hidrojen sistemi ile donatılmış araç(1)
2. Bu Tebliğe uygun olarak araç tipine yerleştirilmiş her bir hidrojen aksam veya
sisteminin tip onay numarası
2.1.

Hidrojen sistemi/sistemleri:

2.2. Otomatik kapatma vanası/vanaları:
2.3. Çek valf/valfleri veya geri dönüşsüz vana/vanalar:
2.4. Tank/tanklar ve tank grubu :
2.5. Bağlantı parçaları
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2.6. Esnek yakıt hattı/hatları:
2.7. Isı değiştirici/değiştiricileri:
2.8. Hidrojen filtresi/filtreleri :
2.9. Hidrojen sızıntı belirleme sensörleri:
2.10. Mekanik veya otomatik vana/vanalar:
2.11. Basınç ve/veya sıcaklık ve/veya hidrojen ve/veya akış sensörü/sensörleri(1):
2.12. Basınç regülatörü/regülatörleri :
2.13. Basınç tahliye cihazı:
2.14. Basınç tahliye vanası
2.15. Tekrar yakıt doldurma bağlantısı veya dolum ağzı
2.16. Sökülebilir depolama sistemi konektörü:
3. Açıklamalar:

Açıklamalar
(1) Uygun olmayanı siliniz.

KISIM 3
Muayene İçin Sağlanacak Bilgiler

1.

İmalatçılar aşağıdaki hususları sağlamalıdır:
(a) Hidrojen sistemlerinin hizmet ömürleri süresince muayene ve deneyi amacıyla

tavsiyeleri,
(b) Periyodik muayene ihtiyacı ve periyodik muayenenin gerekeli sıklığı hakkındaki
bilgileri araç sahiplerinin el kitapçığında veya 24/2/2001 tarihli ve 24328 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Motorlu Araçların ve Römorklarının Zorunlu Tanıtım Levhaları ve Etiketleri,
Takılma Yerleri ve Yöntemleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğine (76/114/AT) göre yasal
plakanın konumuna yakın bir etiket üzerinde vermelidirler.
2. İmalatçılar, bu Kısım 3 madde 1’de belirtilen bilgileri, Onay Kuruluşlarına ve Üye
Devletlerde araçların periyodik muayenesinden sorumlu yetkili mercilere el kitapçığı veya
elektronik formatta (örn. CD-ROM, çevrim içi hizmetler) vermelidirler.
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Ek 2

HİDROJEN AKSAMLARI VE SİSTEMLERİNİN AT AKSAM TİP ONAYI İÇİN
İDARİ DOKÜMANLAR

KISIM 1
ÖRNEK
Bir hidrojen aksamı veya sisteminin AT aksam tip onayına ilişkin….numaralı bilgi
dokümanı

Aşağıdaki bilgiler, üç kopya halinde verilir ve bir içindekiler listesini içerir. Çizimler
A4 boyutunda veya A4 formatında bir dosyada, uygun ölçekte ve yeterli detay içerecek şekilde
verilir. Eğer fotoğraflar varsa, bunlar yeterli detayı gösterir.
Sistemler veya aksamlarda elektronik kumandalar varsa, bunların performansı ile ilgili
bilgiler verilir.

0.

GENEL

0.1.

Markası (imalatçının ticari adı): ............................................................

0.2.

Tipi ........................................................................................................

0.2.1

Ticari adı/adları (eğer varsa): ................................................................

0.2.2

Aksamın referans veya parça numarası (1): ...........................................

0.2.3

Aksamın/aksamların sistemdeki referansı/referansları veya parça
numarası/numaraları (1):…………………………………

0.2.4

Sistemin referans veya parça numarası (1): ...........................................

0.5.

İmalatçının adı/adları ve adresi/adresleri: .............................................

0.7.

AT tip onayı işaretinin (işaretlerinin) konumu ve takma şekli:……….

0.8.

Montaj fabrikasının/fabrikalarının adı/adları ve adresi/adresleri: .........

0.9.

İmalatçı temsilcisinin adı ve adresi (varsa): ..........................................

3.9.

Hidrojen tahriki (1): ...............................................................................
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3.9.1.

Sıvı hidrojen kullanmı için tasarlanmış hidrojen sistemi / sıkıştırılmış
(gaz halindeki) hidrojen kullanımı için tasarlanmış hidrojen sistemi / sıvı
hidrojen kullanımı için tasarlanmış hidrojen aksamı / sıkıştırılmış (gaz
halindeki) hidrojen kullanımı için tasarlanmış hidrojen aksamı (1): ……

3.9.1.1.

Hidrojen sisteminin tanımı ve çizimi(1): ...............................................

3.9.1.2.

Hidrojen sistemi imalatçısının/imalatçılarının adı ve adresi (1): ...........

3.9.1.3.

İmalatçının sistem kodu/kodları (sistemde işaretli olarak veya diğer
tanıtım şekilleri) (1):…………………………………………………….

3.9.1.4.

Otomatik kapatma vanası/vanaları: evet/hayır (1) .................................

3.9.1.4.1. Markası/Markaları: ................................................................................
3.9.1.4.2. Tipi/Tipleri: ...........................................................................................
3.9.1.4.3. Müsaade Edilebilir Azami Çalışma Basıncı (MAWP) (1) (2) ........ MPa
3.9.1.4.4. Anma çalışma basıncı/basınçları ve birinci basınç regülatörünün çıkış
yönünde ise müsaade edilebilir azami çalışma basıncı/basınçları (1) (2):
MPa
3.9.1.4.5. Çalışma sıcaklığı (1): .............................................................................
3.9.1.4.6. Duruma göre dolum çevrimi veya görev çevriminin sayısı(1):...
3.9.1.4. 7. Onay numarası: ......................................................................................
3.9.1.4.8. Malzemesi: ............................................................................................
3.9.1.4.9. Çalışma prensipleri: ...............................................................................
3.9.1.4.10. Açıklama ve çizim: ................................................................................
3.9.1.5.

Çek valfi/valfleri veya geri dönüşsüz vana/vanalar:
evet/hayır (1) ..........................................................................................

3.9.1.5.1. Markası/Markaları: ................................................................................
3.9.1.5.2. Tipi/Tipleri: ...........................................................................................
3.9.1.5.3. Müsaade Edilebilir Azami Çalışma Basıncı (MAWP) (1) (2) ........ MPa
3.9.1.5.4. Anma çalışma basıncı/basınçları ve ilk basınç regülatörünün çıkış
yönünde ise müsaade edilebilir azami çalışma basıncı/basınçları (1) (2):
MPa
3.9.1.5.5. Çalışma sıcaklığı (1): .............................................................................
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3.9.1.5.6. Duruma göre dolum çevrimlerinin veya görev çevrimlerinin
sayısı (1): ................................................................................................
3.9.1.5.7. Onay numarası: ......................................................................................
3.9.1.5.8. Malzemesi: ............................................................................................
3.9.1.5.9. Çalışma prensipleri: ...............................................................................
3.9.1.5.10. Açıklama ve çizim: ................................................................................
3.9.1.6.

Tank/tanklar ve tank grubu: evet/hayır (1) .............................................

3.9.1.6.1. Markası/Markaları: ................................................................................
3.9.1.6.2. Tipi/Tipleri: ...........................................................................................
3.9.1.6.3. Müsaade Edilebilir Azami Çalışma Basıncı (MAWP) (1) (2) ........ MPa
3.9.1.6.4. Anma çalışma basıncı(1) (2): .......................................................... MPa
3.9.1.6.5. Dolum çevrimleri sayısı (1): ..................................................................
3.9.1.6.6. Çalışma sıcaklığı (1): .............................................................................
3.9.1.6.7. Kapasitesi: ................................................................................ litre(su)
3.9.1.6.8. Onay numarası: ......................................................................................
3.9.1.6.9. Malzemesi: ............................................................................................
3.9.1.6.10. Çalışma prensipleri: ...............................................................................
3.9.1.6.11. Tanımı ve çizimi: ...................................................................................
3.9.1.7.

Bağlantı elemanları: evet/hayır (1) .........................................................

3.9.1.7.1. Markası/Markaları: ................................................................................
3.9.1.7.2. Tipi/Tipleri: ...........................................................................................
3.9.1.7.3. Anma çalışma basıncı/basınçları ve ilk basınç regülatörünün
çıkış yönünde ise müsaade edilebilir azami çalışma
basıncı/basınçları (2): ..................................................................... MPa
3.9.1.7.4. Duruma göre dolum çevrimlerinin veya görev çevrimlerinin
sayısı: .....................................................................................................
3.9.1.7.5. Onay numarası: ......................................................................................
3.9.1.7.6. Malzemesi: ............................................................................................
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3.9.1.7.7. Çalışma prensipleri: ...............................................................................
3.9.1.7.8. Tanımı ve çizimi: ...................................................................................
3.9.1.8.

Esnek yakıt hattı/hatları: evet/hayır(1) ...................................................

3.9.1.8.1. Markası/Markaları: ................................................................................
3.9.1.8.2. Tipi/Tipleri: ...........................................................................................
3.9.1.8.3. Müsaade Edilebilir Azami Çalışma Basıncı (MAWP) (1) (2) ........ MPa
3.9.1.8.4. Anma çalışma basıncı/basınçları ve ilk basınç regülatörünün çıkış
yönünde ise müsaade edilebilir azami çalışma basıncı/basınçları (1) (2):
MPa
3.9.1.8.5. Çalışma sıcaklığı (1): .............................................................................
3.9.1.8.6. Duruma göre dolum çevrimlerinin veya görev çevrimlerinin
sayısı (1): ................................................................................................
3.9.1.8.7. Onay numarası: ......................................................................................
3.9.1.8.8. Malzemesi: ............................................................................................
3.9.1.8.9. Çalışma prensipleri: ...............................................................................
3.9.1.8.10. Tanımı ve çizimi: ...................................................................................
3.9.1.9.

Isı değiştiricisi/değiştiricileri evet/hayır (1) ..........................................

3.9.1.9.1. Markası/Markaları: ................................................................................
3.9.1.9.2. Tipi/Tipleri: ...........................................................................................
3.9.1.9.3. Müsaade Edilebilir Azami Çalışma Basıncı (MAWP (1) (2) ......... MPa
3.9.1.9.4. Anma çalışma basıncı/basınçları ve ilk basınç regülatörünün çıkış
yönünde ise müsaade edilebilir azami çalışma basıncı/basınçları (1) (2):
......................................................................................................... MPa
3.9.1.9.5. Çalışma sıcaklığı (1): .............................................................................
3.9.1.9.6. Duruma göre dolum çevrimlerinin veya görev çevrimlerinin
sayısı (1): ................................................................................................
3.9.1.9.7. Onay numarası: ......................................................................................
3.9.1.9.8. Malzemesi: ............................................................................................
3.9.1.9.9. Çalışma prensipleri:………………… ....................................................
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3.9.1.9.10. Tanımı ve çizimi: ...................................................................................
3.9.1.10.

Hidrojen filtresi/filtreleri: evet/hayır (1) ................................................

3.9.1.10.1. Markası/Markaları: ................................................................................
3.9.1.10.2. Tipi/Tipleri: ...........................................................................................
3.9.1.10.3. Anma çalışma basıncı/basınçları ve ilk basınç regülatörünün çıkış
yönünde ise müsaade edilebilir azami çalışma basıncı/basınçları (1) (2):
......................................................................................................... MPa
3.9.1.10.4. Duruma göre dolum çevrimlerinin veya görev çevrimlerinin
sayısı (1): ................................................................................................
3.9.1.10.5. Onay numarası: ......................................................................................
3.9.1.10.6. Malzemesi: ............................................................................................
3.9.1.10.7. Çalışma prensipleri: ...............................................................................
3.9.1.10.8. Tanımı ve çizimi: ...................................................................................
3.9.1.11.

Hidrojen sızıntı belirleme sensörleri: ....................................................

3.9.1.11.1. Markası/Markaları: ................................................................................
3.9.1.11.2. Tipi/Tipleri: ...........................................................................................
3.9.1.11.3. Müsaade Edilebilir Azami Çalışma Basıncı (MAWP) (1) (2) ........ MPa
3.9.1.11.4. Anma çalışma basıncı/basınçları ve ilk basınç regülatörünün çıkış
yönünde ise müsaade edilebilir azami çalışma basıncı/basınçları (1) (2):
……………........................................................................................MPa
3.9.1.11.5. Çalışma sıcaklığı (1): .............................................................................
3.9.1.11.6. Duruma göre dolum çevrimlerinin veya görev çevrimlerinin
sayısı (1): ................................................................................................
3.9.1.11.7. Ayar değerleri: .......................................................................................
3.9.1.11.8. Onay numarası: ......................................................................................
3.9.1.11.9. Malzemesi: ............................................................................................
3.9.1.11.10. Çalışma prensipleri: ...............................................................................
3.9.1.11.11. Tanımı ve çizimi:...................................................................................
3.9.1.12.

Mekanik veya otomatik vana/vanalar: evet/hayır (1) .............................
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3.9.1.12.1. Markası/Markaları: ................................................................................
3.9.1.12.2. Tipi/Tipleri: ...........................................................................................
3.9.1.12.3. Müsaade Edilebilir Azami Çalışma Basıncı (MAWP) (1) (2) ........ MPa
3.9.1.12.4. Anma çalışma basıncı/basınçları ve ilk basınç regülatörünün çıkış
yönünde ise müsaade edilebilir azami çalışma basıncı/basınçları (1) (2):
......................................................................................................... MPa
3.9.1.12.5. Çalışma sıcaklığı (1): .............................................................................
3.9.1.12.6. Duruma göre dolum çevrimlerinin veya görev çevrimlerinin
sayısı (1): ................................................................................................
3.9.1.12.7. Onay numarası: ......................................................................................
3.9.1.12.8. Malzemesi: ............................................................................................
3.9.1.12.9. Çalışma prensipleri: ...............................................................................
3.9.1.12.10. Tanımı ve çizimi:...................................................................................
3.9.1.13.

Basınç ve/veya sıcaklık ve/veya hidrojen ve/veya akış sensörü/sensörleri
(1): evet/hayır (1) ....................................................................................

3.9.1.13.1. Markası/Markaları: ................................................................................
3.9.1.13.2. Tipi/Tipleri: ...........................................................................................
3.9.1.13.3. Müsaade Edilebilir Azami Çalışma Basıncı (MAWP) (1) (2) ........ MPa
3.9.1.13.4. Anma çalışma basıncı/basınçları ve ilk basınç regülatörünün çıkış
yönünde ise müsaade edilebilir azami çalışma basıncı/basınçları (1) (2):
………………………………………………………………………MPa
3.9.1.13.5. Çalışma sıcaklığı (1): .............................................................................
3.9.1.13.6. Duruma göre dolum çevrimlerinin veya görev çevrimlerinin
sayısı (1): ................................................................................................
3.9.1.13.7. Ayar değerleri: .......................................................................................
3.9.1.13.8. Onay numarası: ......................................................................................
3.9.1.13.9. Malzemesi: ............................................................................................
3.9.1.13.10. Çalışma prensipleri: ..............................................................................
3.9.1.13.11. Tanımı ve çizimi:...................................................................................
3.9.1.14.

Basınç regülatörü/regülatörleri: evet/hayır (1) .......................................
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3.9.1.14.1. Markası/Markaları: ................................................................................
3.9.1.14.2. Tipi/Tipleri: ...........................................................................................
3.9.1.14.3. Ana ayar noktalarının sayısı: .................................................................
3.9.1.14.4. Ana ayar noktaları vasıtasıyla yapılan ayarın ilkelerinin tarifi: ............
3.9.1.14.5. Rölanti ayar noktaları sayısı: .................................................................
3.9.1.14.6. Rölanti ayar noktaları vasıtasıyla yapılan ayarın ilkelerinin
tanımı: ....................................................................................................
3.9.1.14.7. Diğer ayar olasılıkları: varsa, hangileri olduğu (açıklama ve
çizimler): ................................................................................................
3.9.1.14.8. Müsaade Edilebilir Azami Çalışma Basıncı (MAWP) (1) (2) ........ MPa
3.9.1.14.9. Anma çalışma basıncı/basınçları ve ilk basınç regülatörünün çıkış
yönünde ise müsaade edilebilir azami çalışma basıncı/basınçları (1) (2):
………………………………………………………………………MPa
3.9.1.14.10.Çalışma sıcaklığı (1): ..............................................................................
3.9.1.14.11. Duruma göre dolum çevrimlerinin veya görev çevrimlerinin sayısı (1):
3.9.1.14.12.Giriş ve çıkış basıncı: .............................................................................
3.9.1.14.13. Onay numarası:......................................................................................
3.9.1.14.14. Malzemesi: ............................................................................................
3.9.1.14.15. Çalışma prensipleri: ...............................................................................
3.9.1.14.16. Tanımı ve çizimi:...................................................................................
3.9.1.15.

Basınç tahliye tertibatı: evet/hayır (1) ...................................................

3.9.1.15.1. Markası/Markaları: ...............................................................................
3.9.1.15.2. Tipi/Tipleri: ..........................................................................................
3.9.1.15.3. Müsaade Edilebilir Azami Çalışma Basıncı (MAWP) (1) (2) ........ MPa
3.9.1.15.4. Çalışma sıcaklığı (1): .............................................................................
3.9.1.15.5. Ayar basıncı (1): .....................................................................................
3.9.1.15.6. Ayar sıcaklığı (1): ..................................................................................
3.9.1.15.7. Buhar tahliye kapasitesi (1): ...................................................................
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3.9.1.15.8. Çalışma sıcaklığı (1):
3.9.1.15.9. Normal azami çalışma sıcaklığı (1) (2): ............................................ °C
3.9.1.15.10. Anma çalışma basıncı/basınçları (1) (2): ................................................
3.9.1.15.11. Dolum çevrimi sayısı (yalnızca 0 Sınıfı aksamlar) (1): .........................
3.9.1.15.12. Onay numarası:......................................................................................
3.9.1.15.13. Malzemesi: ............................................................................................
3.9.1.15.14. Çalışma prensipleri: ...............................................................................
3.9.1.15.15. Tanımı ve çizimi:...................................................................................
3.9.1.16.

Basınç tahliye vanası: evet/hayır (1) ......................................................

3.9.1.16.1. Markası/Markaları: ................................................................................
3.9.1.16.2. Tipi/Tipleri: ...........................................................................................
3.9.1.16.3. Anma çalışma basıncı/basınçları ve ilk basınç regülatörünün çıkış
yönünde ise müsaade edilebilir azami çalışma basıncı/basınçları (1)(2):
…………………………………………………………………….MPa
3.9.1.16.4. Ayar basıncı (1): .....................................................................................
3.9.1.16.5. Duruma göre dolum çevrimlerinin veya görev çevrimlerinin
sayısı (1): ................................................................................................
3.9.1.16.6. Onay numarası: ......................................................................................
3.9.1.16.7. Malzemesi: ............................................................................................
3.9.1.16.8. Çalışma prensipleri: ...............................................................................
3.9.1.16.9. Tanımı ve çizimi: ...................................................................................
3.9.1.17.

Tekrar yakıt doldurma bağlantısı veya dolum ağzı: evet/hayır (1) ........

3.9.1.17.1. Markası/Markaları: ................................................................................
3.9.1.17.2. Tipi/Tipleri: ...........................................................................................
3.9.1.17.3. Müsaade Edilebilir Azami Çalışma Basıncı (MAWP) (1) (2) ........ MPa
3.9.1.17.4. Çalışma sıcaklığı (1): .............................................................................
3.9.1.17.5. Anma çalışma basıncı/basınçları (1) (2): ........................................ MPa
3.9.1.17.6. Dolum çevrimi sayısı (yalnızca 0 sınıfı aksam) (1): ..............................
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MPa

3.9.1.17.7. Onay numarası: ......................................................................................
3.9.1.17.8. Malzemesi: ............................................................................................
3.9.1.17.9. Çalışma prensipleri: ...............................................................................
3.9.1.17.10. Tanımı ve çizimi: ..................................................................................
3.9.1.18.

Sökülebilir depolama sistemi konektörü: evet/hayır (1) ........................

3.9.1.18.1. Markası/Markaları: ................................................................................
3.9.1.18.2. Tipi/Tipleri: ...........................................................................................
3.9.1.18.3. Anma çalışma basıncı/basınçları ve müsaade edilebilir azami
çalışma basıncı/basınçları (2): ........................................................ MPa
3.9.1.18.4. Görev çevrim sayısı: ..............................................................................
3.9.1.18.5. Onay numarası: ......................................................................................
3.9.1.18.6. Malzemesi: ............................................................................................
3.9.1.18.7. Çalışma prensipleri: ...............................................................................
3.9.1.18.8. Tanımı ve çizimi: ...................................................................................
3.9.2.

Diğer belgeler ........................................................................................

3.9.2.1.

Hidrojen sisteminin proses diyagramı (akış şeması) .............................

3.9.2.2.

Elektrik bağlantıları ve diğer harici sistemi de (girdi ve/veya
çıktı vs) içeren sistem yerleşimi

3.9.2.3.

Belgede kullanılan sembollerin anahtarı ...............................................

3.9.2.4.

Basınç tahliye cihazlarının ve basınç regülatörlerinin ayar
verileri ....................................................................................................

3.9.2.5.

Anma veya Müsaade Edilebilir Azami Çalışma Basıncı
(NAWP veya MAWP) ve çalışma sıcaklıkları dahil
soğutma/ısıtma sisteminin/sistemlerinin yerleşimi ................................

3.9.2.6.

Yerleştirme ve çalıştırma şartlarını gösteren çizimler.

Açıklayıcı notlar:
(1) Uygun olmayanı siliniz (birden fazla uygun yanıt olduğunda, herhangi bir şeyin silinmesine gerek olmayabilir.)
(2)Toleransı belirtiniz.

Bilgi dokümanına ilave
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Hidrojen Tankları İçin Hizmet Beyanı

İmalatçının tanımı

İmalatçının adı:
İmalatçının adresi:
Tankın tanımı

Tankın tanımı
Anma çalışma basıncı

MPa

Tipi
Çapı(1):

mm

Uzunluk(1):

mm

İç hacim:

lt

Boş ağırlık:

kg

Tank dişleri

Tankın hizmet ömrü

Azami hizmet ömrü:

yıl

Azami dolum çevrimi sayısı:
Tank yangın koruma sistemi

çevrim

Basınç tahliye cihazı imalatçısı:
Basınç tahliye cihazının tanımlanması:
Basınç tahliye cihazı çizim numarası/numaraları:
Destek yöntemi:

Tank destek yöntemi
Tank koruyucu kaplaması

boyun / silindir montajı(2)

Destek çizim numarası/numaraları:
Korumanın amacı:
Koruyucu kaplamanın çizim numarası/numaraları:
Tank çizim numaraları:

Tankın tasarım açıklaması

Tankın çiziminde en azından aşağıdaki bilgiler
gösterilmelidir:
Bu Tebliğe ve tank tipine atıf
Toleransları dahil temel geometrik boyutlar
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Toleransları dahil tank kütlesi ve iç hacmi
Dış koruyucu kaplamanın ayrıntıları
Tank yangın koruma sistemi
Tank korozyon koruyucusu

Tank korozyon koruyucusu kullanımı: evet/hayır
Korozyon koruyucu imalatçısı:
Korozyon koruyucusunun tanımlanması:

İlave bilgiler

1. Uygun durumlarda toleransları dahil imalat bilgisi
- Sıvı hidrojen kullanılarak tasarımlanan bütün tanklar
ve gaz halinde sıkıştırılmış hidrojen kullanılarak tasarımlanan
tip 1,2 ve 3 tankların metal imalatı için boru ektrüzyon, soğuk
deformasyon, boru çizimi, son şekillendirme, kaynak, ısıl
işlem ve temizleme süreci
- İmalat prosedürüne atıf
- Tahribatsız muayene için kabul kriterleri
- Gaz halinde sıkıştırılmış hidrojen kullanılarak
tasarımlanan tip 2,3 ve 4 tankların imalatı için Ek IV, Kısım
2, madde 3.7.2’ye göre kompozit imalat süreci ve otofretaj
Biten yüzeyin son imalat muayenesi, vida dişi
ayrıntıları ve temel boyutlar
2. Gerilme analizi sonuçlarını özetleyen bir tablo

Tank hizmet beyanı

İmalatçı burada bildirdiği tank tasarımının, bu
Tebliğin ((EU) 406/2010 Regülasyonu) Ek 4 madde 2.7’sinde
düzenlenen hizmet koşullarında belirtilen hizmet ömrü
süresince kullanıma elverişli olduğunu beyan eder.

İmalatçı:
Ad, pozisyon ve imza:
Yer, tarih:
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Açıklayıcı notlar
(1) Tankın biçimini tanımlayan başka boyutlarla değiştirilebilir.
(2) Uygun olmayanı siliniz.

Sıkıştırılmış (gaz halindeki) hidrojeni kullanmak üzere tasarlanmış tankların özellikleri

Ayrıntılar

Malzeme imalatçısı

√
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√

Kaplama

Reçine

Elyaf

Plastik gömlek

Çelik

Malzeme özellikleri

Alüminyum alaşım

Uygulanabilir malzeme

√

√

√

√

√

√

√
√
√

Malzemenin tipi
√

√
√

√

√
√

√
√

Malzemenin tanıtımı

√
√

√
√

√

Isıl işlem tanımı

√
√

√

√

√

√
√

√

Kimyasal bileşim

√
√

Soğuk şekillendirme veya
kriyoform prosedürü

√

√

√

Kaynak prosedürü tanımı

√
√

√

Uygulanabilir malzeme

Belirlenen malzeme
değeri

√

√

Charpy darbe deneyi
√
Bükme deneyi

√
√

Makroskopik inceleme

√
√
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√

Kaplama

Reçine

Plastik gömlek

√

√
√

Çekme deneyi

Elyaf

Alüminyum alaşım

Çelik

Malzeme deneyleri için
özellikler

√
√

Korozyon deneyi
√

√

Sürekli yük parçalanma deneyi
√

√

Yumuşama sıcaklık deneyi
√

√

Cam geçiş sıcaklık deneyi
√

√

Reçine kesme mukavemeti deneyi
√

√

Kaplama deneyi
√
√

Hidrojen uyumluluk deneyi
√

√
√

√

Tank deneyleri için özellikler

√
√
√ √

√

Belirlenen tasarım değeri

Patlama deneyi
Ortam sıcaklığında basınç çevrim deneyi
Kırılmadan önce sızma (LBB) performans
deneyi
Yanma (Bonfire) deneyi
Nüfuz etme deneyi
Kimyasal etkiye maruz bırakma deneyi
Kompozit çatlak tolerans deneyi
Hızlandırılmış gerilme altında yırtılma
deneyi
Aşırı sıcaklıkta basınç çevrim deneyi
Çarpma hasarı deneyi
Sızdırmazlık deneyi
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Geçirgenlik deneyi
Pabuç tork deneyi
Hidrojen gazı çevrim deneyi

KISIM 2

ÖRNEK
Azami format: A4 (210 x 297 mm)
AT TİP ONAYI BELGESİ

Tip Onayı Kuruluşunun Damgası

Bu belge; bu Tebliğ ((EU) 406/2010 Regülasyonu) ile uygulanan 79/2009/AT
Yönetmeliğine göre bir hidrojen aksam tipine,
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- Tip onayının (1)
- Tip onayı kapsam genişletmesinin (1)
- Tip onayı reddi kararının (1)
- Tip onayı geri çekilme kararının(1)

verilmesi hakkında bildirimdir.

AT tip onayı numarası: ......................................................................................................
Kapsam genişletme nedeni: ………………………………………………………………
BÖLÜM 1
0.1.

Markası (imalatçının ticari adı): .............................................................................

0.2.

Tipi:……………………………………………………………………………….

0.2.1. Ticarî adı (adları) : ………………………………………………………………
0.3.

Aksam üzerinde işaretli ise, tip tanıtım şekli(2): ...................................................

0.3.1. Bu işaretin yeri: ...................................................................................................
0.5.

İmalatçının adı ve adresi : ……………………………………………

0.7. Aksamlar ve ayrı teknik ünitelerde, AT onay işaretinin yeri ve takma yöntemi:
0.8
0.9

Montaj fabrikası / fabrikalarının adı /adları ve adresi /adresleri :..........................
İmalatçı temsilcisinin adı ve adresi (varsa):..................................

1.

BÖLÜM 2
İlave bilgiler (gerekiyorsa): Bkz. Eklenti

2.

Deneylerin yapılmasından sorumlu teknik servis:

3.

Deney raporunun tarihi:

4.

Deney raporunun numarası:
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5.

Açıklamalar (varsa): Bkz. Eklenti

6.

Yer:

7.

Tarih:

8.

İmza:

Eklentiler : Bilgi paketi
Deney raporu.
—
(1) Uygun olmayanı siliniz.
(2) Tip tanımında, bu tanıtım belgesinin kapsamında yer alan aracı, aksamı veya ayrı teknik ünite tarif etmeyle ilgisi
bulunmayan karakterler varsa bu karakterler belgede ‘ ?’ sembolü ile gösterilecektir (örn. ABC??123??).

Eklenti
Hidrojen aksam ve sistemlerinin AT aksam tip onayına ilişkin….. numaralı AT Tip
Onay Belgesine aittir

1. İlave bilgi
1.1. Sıvı hidrojen kullanılarak tasarımlanan hidrojen sistemi/ gaz halinde sıkıştırılmış
hidrojen kullanılarak tasarımlanan hidrojen sistemi/ Sıvı hidrojen kullanılarak tasarımlanan
hidrojen aksamı/ gaz halinde sıkıştırılmış hidrojen kullanılarak tasarımlanan hidrojen aksamı (1)
2. Teknik özellikler ve deney sonuçları
2.1. Gaz halinde sıkıştırılmış hidrojen kullanılarak tasarımlanan tanklar
2.1.1 Tank malzeme özellikleri

Uygulanabilir malzeme
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Ayrıntılar

Kaplama

Reçine

Elyaf

Plastik gömlek

Alüminyum alaşım

Çelik

Malzeme özellikleri

Malzeme imalatçısı

√
√

√
√

√

√
√

√

√

√
√

Malzemenin tipi
√

√
√

√

√
√

√

√

√

Malzemenin tanıtımı

√
√

√
√

√

√
√

√

√

√

Isıl işlem tanımı
√
Soğuk şekillendirme veya
kriyoform prosedürü

√
√

√

Kaynak prosedürü tanımı

√
√

√

2.1.2. Tank malzemesi deney sonuçları

Uygulanabilir malzeme
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Kaplama

Reçine

Elyaf

Plastik gömlek

Alüminyum alaşım

Çelik

Malzeme deneyi

Belirlenen
malzeme
değeri

Deney değeri

Çekme deneyi
√

√
√

√

√

√

Charpy darbe deneyi
√
Bükme deneyi

√
√

√
√

Makroskopik inceleme
√

√

Korozyon deneyi
√

√

Sürekli yük parçalanma deneyi
√

√

Yumuşama sıcaklık deneyi
√

√

Cam geçiş sıcaklık deneyi
√

√

Reçine kesme mukavemeti deneyi
√

√

Kaplama deneyi
√
√

Hidrojen uyumluluk deneyi
√

√
√

√

√
√
√ √

√

(1)Uygun olmayanı siliniz.

2.1.3. Tank deney sonuçları
Tank deneyi

Belirlenen tasarım değeri

Patlama deneyi
Ortam sıcaklığında basınç çevrim
deneyi
Kırılmadan önce sızma (LBB)
performans deneyi
Yanma (Bonfire) deneyi
Nüfuz etme deneyi
Kimyasal etkiye maruz bırakma
deneyi
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Deney değeri

Kompozit çatlak tolerans deneyi
Hızlandırılmış gerilme altında
yırtılma deneyi
Aşırı sıcaklıkta basınç çevrim
deneyi
Çarpma hasarı deneyi
Sızdırmazlık deneyi
Geçirgenlik deneyi
Pabuç tork deneyi
Hidrojen gazı çevrim deneyi

3. Tertibat kullanımının kısıtlanması (varsa) :
4. Açıklamalar
KISIM 3
AT Aksam Tip Onayı İşareti
1. AT aksam tip onayı işareti aşağıdakilerden oluşur:
1.1. AT aksam tip onayını veren üye ülkenin ayırt edici harfi/harfleri veya numarası ile
takip edilen küçük 'e' harfini çerçeveleyen bir dikdörtgen.
Ülkeler için aşağıdaki numaralar kullanılır:

1

Almanya

19

Romanya

2

Fransa

20

Polonya

3

İtalya

21

Portekiz

4

Hollanda

23

Yunanistan

5

İsveç

24

İrlanda

6

Belçika

25

Hırvatistan
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7

Macaristan

26

Slovenya

8

Çek Cumhuriyeti

27

Slovakya

9

İspanya

29

Estonya

11

Birleşik Krallık

32

Letonya

12

Avusturya

34

Bulgaristan

13

Lüksemburg

36

Litvanya

17

Finlandiya

37

Türkiye

18

Danimarka

49

GKRY

50

Malta

1.2. Dikdörtgenin yakınında, bu Tebliğe veya 79/2009/AT Yönetmeliğinde veya bu
Tebliğde yapılmış en son önemli teknik değişikliğe verilmiş sıra numarasını gösteren iki rakamın
arkasından, tip onay numarasının 4 üncü bölümünde yer alan “baz onay sayısı” yer almalıdır. Bu
Regülasyon için sıra numarası 00’dır.
2. Aksam tip onay işareti, silinmez ve açıkça okunacak bir şekilde aksam ve sisteme
takılmalıdır.
3. Bir aksam tip onay işareti örneği eklentide görülmektedir.

İlave 1’e Eklenti

Bir aksam tip onayı işareti örneği
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Açıklama: Yukarıdaki aksam tip onayı, 0004 numarasıyla Belçika tarafından verilmiştir.
İlk iki basamak (00), aksamın bu Tebliğe uygun olarak onaylandığını gösterir.
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Ek 3

SIVI HİDROJEN KULLANILARAK TASARIMLANAN HİDROJEN
AKSAMLARI VE SİSTEMLERİ VE ONLARIN TAKILDIĞI HİDROJEN TAHRİKLİ
ARAÇLAR İÇİN ŞARTLAR

1. GİRİŞ
Bu Ek sıvı hidrojen kullanılarak tasarımlanan hidrojen aksamları ve sistemleri ve onların
takıldığı hidrojen tahrikli araçlar için şartları ve deney prosedürlerini düzenler.

2. GENEL ŞARTLAR

2.1. Bir hidrojen aksam veya sisteminde kullanılan malzemeler, Kısım 3, madde 4.11’e
uygun olarak sıvı ve/veya gaz halinde hidrojen ile uyumlu olmalıdır.

KISIM 1
Sıvı Hidrojen Kullanmak Üzere Tasarlanmış Hidrojen Aksamları Ve Sistemlerinin
Hidrojenle Çalışan Araçlara Takılmasına İlişkin Şartlar
1. Genel Şartlar
1.1. Bütün hidrojen aksamları ve sistemleri araca yerleştirilmeli ve en iyi uygulamaya
uygun olarak bağlantısı yapılmalıdır.
1.2. Hidrojen sistemi/sistemleri, Müsaade Edilebilir Azami Çalışma Basıncındaki
(MAWP) buharlaşma haricinde bir sızıntı yapmamalı, örneğin; eğer sızıntı tespit spreyi
kullanılmışsa kabarcık çıkarmamalıdır.
1.3. Çalışma sıcaklığı aşağıda görüldüğü gibi olmalıdır.

İçten yanmalı motor bölmesi

Araca monteli
(tahrikli sistemlerin bütün tipleri)

-40 °C’den +120 °C‘ye kadar

-40 °C’den +85 °C’ye kadar
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1.4. Dolum işlemi sırasında kontrolsüz hidrojen çıkışını engellemek için dolum istasyonu
ile koordineli bir şekilde uygun otomatik tedbirler alınmalıdır.
1.5. Hidrojen kaçağı veya tahliyesi durumunda, aracın kapalı veya yarı kapalı alanlarında
hidrojen birikmesine izin verilmemelidir.
2. Hidrojen Tankının Aracın Üzerine Monte Edilmesi
2.1. Tank, tamamlayıcı işlevleri sağlamak amacıyla araç tasarımına entegre edilebilir. Bu
tür durumlarda tank, entegre işlevi şartlarını ve Kısım 2’de düzenlenen tank şartlarını karşılamak
için tasarımlanmalıdır.
2.2. Araç, hidrojen tankının en aşağıdaki parçasının kullanımı için hazır olduğunda aracın
alt açıklığı azalmamalıdır. Hidrojen tankı, önden ve yanlardan yeterince korunuyorsa bu
uygulanmaz ve tankın hiçbir parçası bu koruyucu yapıdan daha düşük seviyede
konumlanmamalıdır.
2.3. Hidrojen tankı/tankları, üzerine takılı güvenlik tertibatları ile dahil olmak üzere,
yerinden çıkmadan veya bağlantıları gevşemeden aşağıdaki ivmeleri emecek şekilde takılmalı ve
sabitlenmelidir (bu husus deney ile veya hesaplama ile ispatlanmalıdır). Kullanılan kütle tam
donanımlı ve dolu bir tankı veya tank grubunu temsil eder nitelikte olmalıdır.
M1 ve N1 araç kategorileri:
(a) Gidiş yönünde 20 g
(b) Yatay gidiş yönüne dik 8 g
M2 ve N2 araç kategorileri :
(a) Gidiş yönünde 10 g
(b) Yatay gidiş yönüne dik 5 g
M3 ve N3 araç kategorileri:
(a) Gidiş yönünde 6,6 g
(b) Yatay gidiş yönüne dik 5 g
2.4. Madde 2.3’ün hükümleri, araç 96/27/AT ve 96/79/AT Yönetmeliklerine göre
onaylanmışsa uygulanmaz.
3. Hidrojen Tanklarına Bağlanan Donatılar
3.1. Otomatik kapama vanaları veya geri dönüşsüz vanalar
3.1.1. Otomatik kapama vanaları, buharlaşma yönetim sistemi hariç, 79/2009/AT
Yönetmeliğinin Ek VI, madde 6’sına uygun olarak kullanılmalı ve çalışmadığı zaman kapalı
olmalıdır .
3.1.2. Tekrar yakıt doldurma bağlantıları ve dolum ağızları 79/2009/AT Yönetmeliğinin
Ek VI, madde 4’üne uygun olarak kullanılmalıdır.
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3.1.3. Tankın yerinin değiştirilmesi halinde, ilk izole tertibat ve uygulanabilirse tanka
bağlantı hattı, tertibat ve tank arasındaki bağlantı kopmadan ve kapama fonksiyonu çalışmasına
devam edecek şekilde korunmalıdır.
3.1.4. Otomatik vanalar çalışmadığı zaman kapanmalıdır. (Arızaya karşı güvenlik)
3.1.5. Diğer hidrojen çevrim sisteminin kapalı olduğunda, harekete geçirme anahtarının
konumu ne olursa olsun, ilgili hidrojen çevrim sistemi yakıt beslemesi kapatılmalı ve ilgili
hidrojen sisteminin çalışması gerekli oluncaya kadar kapalı tutulmalıdır.
3.2. Basınç tahliye cihazları
3.2.1 Basınç ile tetiklenen basınç tahliye cihazları, basıncı aracın dışına tahliye eden bir
atmosferik çıkış hattına tahliye edecek şekilde hidrojen tankının/tanklarının üzerine takılmalıdır.
Tahliye ekzoz gibi bir ısı kaynağına doğru olmamalıdır. Ayrıca hidrojen aracın içerine
girmeyecek ve/veya kapalı bir alanda birikmeyecek şekilde tahliye edilmelidir. Buna ilaveten ilk
basınç tahliye tertibatı kısmen kapalı bir alana tahliye etmemelidir. İkinci basınç tahliye
tertibatının bir patlama diski şeklinde olması ve iç tankın içine yerleştirilmesi durumunda dış
cidarın üzerinde uygun bir tahliye çıkışı bulunmalıdır.
3.2.2. İç tanklarda, iç tank basıncının normal çalışma aralığı, 0 MPa ve iç tankın Müsaade
Edilebilir Azami Çalışma Basıncına (MAWP) eşit veya daha düşük birincil güvenli boşaltma
tertibatının ayar basıncı arasındadır.
3.2.3. Bir emniyet vanası ikincil basınç tahliye cihazı olarak kullanıldığında, çelik iç
tanklarda, müsaade edilemeyen hata oranının alt sınırı, iç tankın Müsaade Edilebilir Azami
Çalışma Basıncının (MAWP) %136’sından daha yüksek bir basınç değerine eşdeğerdir. Bir
patlama diski ikincil basınç tahliye cihazı olarak kullanıldığında, çelik iç tanklarda, müsaade
edilemeyen hata oranının alt sınırı, iç tankın Müsaade Edilebilir Azami Çalışma Basıncının
(MAWP) %150’sinden daha yüksek bir basınç değerine eşdeğerdir. Diğer malzemeler için
emniyet eşit seviyede uygulanmalıdır. Müsaade edilemeyen hata oranı, Şekil 3.2’de gösterildiği
gibi iç tankta oluşan plastik deformasyon veya patlama basıncında olmalıdır.

Şekil 3.2
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Çelik iç tankın aralıkları

3.3. Hidrojen tank/tanklarının gaz sızdırmaz muhafazası
3.3.1. Yolcu veya bagaj bölümü içinde veya havalandırılmayan diğer bölümde monteli,
sızıntı yapabilen hidrojen taşıyıcı aksamların ve hidrojen aksamlarının bütün kaynak olmayan
bağlantıları, bir gaz sızdırmaz muhafazayla muhafaza altına alınmalıdır.
3.3.2. Gaz sızdırmaz muhafazasının dış havaya doğru bir tahliyesi olmalıdır.
3.3.3. Gaz sızdırmaz muhafazanın havalandırma çıkışı muhafazanın en yüksek noktasında
olmalı ve egzoz gibi sıcak bir kaynağa tahliye yapmamalıdır. Ayrıca, hidrojen aracın içerine
girmeyecek ve/veya kapalı veya kısmen kapalı bir alanda birikmeyecek şekilde tahliye
edilmelidir.
3.3.4. Gaz sızdırmaz muhafaza içerisinde korumasız ateş kaynakları olmamalıdır.
3.3.5. Gaz sızdırmaz muhafazanın havalandırması için herhangi bir bağlantı sistemi ve
aracın gövdesinden geçiş,en azından basınç tahliye cihazının borusu ile aynı kesit alanına sahip
olmalıdır.
3.3.6. Bu muhafaza deney amaçlı hava sızdırmaz olmalı ve 0,5 kPa bir basınç değerinde
gaz sızdırmazlığı olmalıdır. (Daha açık bir ifade ile; 1 dakika için hava kabarcığı vermeyecek ve
herhangi bir kalıcı deformasyon olmayacaktır.)
3.3.7. Gaz geçirmez bir eklemenin gerçekleşmesi için bağlantı sistemleri, gaz sızdırmaz
muhafazaya ve geçiş hattına bağlama kelepçeleri veya başka yollar ile bağlanmalıdır.
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4. Rijit ve Esnek Yakıt Hatları
4.1. Rijit yakıt hatları aşınma, kritik titreşim ve/veya diğer gerilmelere maruz olmayacak
şekilde emniyet altına alınmalıdır.
4.2. Esnek yakıt hatları, burma gerilimine maruz kalmayacak, normal kullanımda sıkışmış
olmayacak ve aşınma önlenecek şekilde emniyet altına alınmalıdır.
4.3. Esnek veya rijit yakıt hatlarının bağlantı noktalarında, galvanik ve çatlak korozyonu
önlemek amacıyla bir metalden metale bağlantı yapılmayacak şekilde bağlantı yapılmalıdır.
4.4. Katı ve esnek yakıt hatları, aracın içinde (örn. bagajın veya başka yüklerin
yerleştirilmesinden veya hareketinden dolayı) veya aracın dışında (örn. engebeli zeminden veya
araç krikosundan dolayı)kaza eseri hasar görme ihtimalini makul ölçüde en aza indirecek şekilde
yerleştirilmelidir.
4.5. Araç gövdesinden veya diğer hidrojen aksamlarından geçişlerde, yakıt hatları gromet
veya diğer koruyucu malzemelerle donatılmış olmalıdır.
5. Aksamlar Arasındaki Bağlantı Parçaları veya Gaz Bağlantıları
5.1. Paslanmaz çelik borular, sadece paslanmaz çelik bağlantı parçaları ile
birleştirilmelidir.
5.2. Birleşme yeri sayısı asgari olacak şekilde sınırlı olmalıdır.
5.3. Herhangi bir birleşme yeri muayene ve sızıntı deneyi için ulaşımı mümkün kılacak
yerlerde yapılmalıdır.
5.4. Bir yolcu veya kapalı bagaj bölmesinde, yakıt hatları makul gereklilikten daha uzun
olmamalıdır.
6. Tekrar yakıt doldurma bağlantısı veya dolum ağzı
6.1. Tekrar yakıt doldurma bağlantısı ve dolum ağızı, ayarsızlığa karşı emniyete alınmalı
ve kir ve sudan korunmalıdır. Yanlış kullanıma karşı güvenli olmalıdır.
6.2. Tekrar yakıt doldurma bağlantısı ve dolum ağızı motor bölmesine, yolcu bölmesine
veya herhangi bir havalandırılmamış bölüme yerleştirilmemelidir.
6.3. Tekrar yakıt doldurma hattı,bu Kısım madde 3.1.1’de tanımlandığı üzere tankta
emniyete alınmalıdır.
6.4. Tekrar yakıt doldurma bağlantısı veya dolum ağızı, bu Kısım madde 3.1.2’ye uygun
olarak bir izoleli tertibata sahip olmalıdır.
6.5. Tekrar yakıt doldurma bağlantısı veya dolum ağızı dolum istasyonuna bağlı iken,
tahrik sisteminin çalışmaması ve aracın hareket etmemesi sağlanmalıdır.
7. Elektriksel Yerleştirme
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7.1. Hidrojen sisteminin elektrikli aksamları aşırı yüklemeye karşı korunmalıdır.
7.2. Güç kaynak bağlantıları, hidrojen aksamlarının varlığı veya hidrojen sızıntısının
mümkün olduğu yerde hidrojenin girişine karşı geçirmez olmalıdır.
8. Normal şartlarda buharlaşma
8.1. Buharlaşma gazları, buharlaşma yönetim sistemince zararsız hale getirilmelidir.
8.2. Buharlaşma yönetim sistemi, normal çalışma koşulları altındaki tank/tankların
buharlaşma oranını kabul edecek şekilde tasarımlanmalıdır.
8.3. Aracın ilk çalıştırılması ve çalıştırılma süresi boyunca bir uyarı sistemi, buharlaşma
yönetim sistemi arızalarının oluşması durumunda, sürücüyü uyarmak için aktif hale
getirilmelidir.
9. Diğer şartlar
9.1. Bütün basınç tahliye cihazları ve havalandırma hat/hatları vandalizme karşı makul
ölçüde uygun bir şekilde korunmuş olmalıdır.
9.2. Aracın yolcu bölümü, bagaj bölümü ve tüm kritik güvenlik aksamları, (örneğin fren
sistemi, elektrik yalıtımı) kriyojenik yakıt nedeniyle, sıcaklığın olumsuz etkilerine karşı
korunmalıdır. Gereken koruma yapılırken, kriyojenik yakıtın olası sızıntısı dikkate alınmalıdır.
9.3. Araçta kullanılan yanıcı malzemeler, yakıt sisteminin yalıtılmamış unsurlarında
yoğunlaşabilen sıvılaşmış havadan korunmalıdır.
9.4. Isı değiştiricisinin ısıtma devresindeki arıza, hidrojen sisteminden sızıntıya neden
olmamalıdır.
10. Güvenlik Enstrümanlı Sistemler
10.1. Güvenlik enstrümanlı sistemler arızaya karşı güvenli, ihtiyaç duyulmayan veya
kendini gözleyebilecek şekilde olmalıdır.
10.2. Eğer madde 10.1’in altındaki güvenlik enstrümanlı sistemler, arızaya karşı güvenli
veya kendini gözleyebilen elektronik sistemlerse, bu Tebliğin Ek 6’sının özel şartları
uygulanmalıdır.
11. Hidrojen Sisteminin Muayenesi İçin Şartlar
11.1. Her bir hidrojen sistemi en azından hizmete girişinden sonra her 48 ayda ve
herhangi bir yeniden montaj/yerleşim sırasında muayene edilmelidir.
11.2. Muayene, Ek 1’in Kısım 3’ünde düzenlenen imalatçıların özelliklerine uygun olarak
bir teknik servis tarafından yerine getirilmelidir.
KISIM 2
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Sıvı Hidrojen Kullanılarak Tasarımlanan Hidrojen Tankları İçin Şartlar
1. Giriş
Bu Kısım, sıvı hidrojen kullanılarak tasarımlanan hidrojen tankları için şartları ve deney
prosedürlerini düzenler.
2. Teknik Şartlar
2.1. Tankın tasarımının geçerliliği hesaplama yöntemi ile, TS EN 1251-2’ye uygun olarak
yapılmalıdır.
2.2. Mekanik gerilme
Tankın kısımları aşağıda belirtilen mekanik gerilmelere dayanaklı olmalıdır:
2.2.1. İç tank
2.2.1.1. Deney basıncı
İç tank Pdeney deney basıncına dayanıklı olmalıdır:
Pdeney = 1,3(MAWP+0,1MPa)
MAWP MPa olarak iç tankın Müsaade Edilebilir Azami Çalışma Basıncıdır.
2.2.1.2. Dış basınç
Bir çalışma modunda iç tankın ve tank ekipmanının vakum altında olması mümkünse, iç
tank ve ekipmanı 0,1 MPa bir dış basınca dayanıklı olmalıdır.
2.2.2. Dış cidar
2.2.2.1. Bir dış cidar, emniyet tertibatının ayar basıncı olan Müsaade Edilebilir Azami
Çalışma Basıncına (MAWP) karşı dayanıklı olmalıdır.
2.2.2.2. Bir dış cidar bir 0,1 MPa dış basıncına dayanıklı olmalıdır.
2.2.3. Dış destekler
Komple tankın dış destekleri; doğrusal gerilme modeline uygun olarak hesaplanmış olan
ve destek unsurlarındaki müsaade edilebilir gerilmenin belirtilen değeri aşmadığı durumda, Kısım
1’in madde 2.3.’ünde belirtilen ivmelere kopma olmadan dayanıklı olmalıdır:
σ ≤ 0,5 Rm
2.2.4. İç destekler
Komple tankın iç destekleri; doğrusal gerilme modeline uygun olarak hesaplanmış olan ve
destek unsurlarındaki müsaade edilebilir gerilmenin belirtilen değeri aşmadığı durumda, Kısım
1’in madde 2.3.’ünde belirtilen ivmelere kopma olmadan dayanıklı olmalıdır:
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σ ≤ 0,5 Rm
2.2.5. İç tankta ve otomatik emniyet tertibatlarına, kapatma vanalarına ve/veya geri
dönüşsüz vanalara gidiş yönündeki tüm farklı borularda sızdırma olmadan, Kısım 1, madde 2.3’te
bahsedilen ivmelere tankın dayandığı ispat edilebilirse madde 2.2.3 ve 2.2.4’ün şartları
uygulanmaz.
2.2.6. Tank desteklerinin boyutlandırılmasının ispatı, hesaplamayla veya deney yoluyla
yapılabilir.
2.3. Tasarım Sıcaklığı
2.3.1. İç tank ve dış cidar
İç ve dış cidarın tasarım sıcaklığı 20 °C olmalıdır.
2.3.2. Diğer donanım
Madde 2.3.1’de belirtilmeyen diğer bütün donanım için tasarım sıcaklığı, Kısım 1 madde
1.3.’de düzenlenen olası sırasıyla en düşük ve en yüksek çalışma sıcaklığıdır.
2.3.3. Doldurma veya geri çekme veya soğutma süreçlerine boyunca veya geri çekmeye
benzer çalışma şartlarınca oluşan ısıl gerilmeler göz önünde bulundurulmalıdır.
2.4. Kimyasal Uyumluluk
2.4.1. Tank malzemeleri ve bunların donanımları aşağıdakilerle uyumlu olmalıdır:
(a) Eğer parçalar hidrojen ile temas halinde ise hidrojen ile,
(b) Eğer parçalar atmosfer ile temas halinde ise atmosfer ile,
(c) Diğer herhangi bir ortam parçaları ile temas halinde ise (mesela, soğutucu vs)
3. MALZEMELER
3.1. Malzemeler aşağıda belirtilen şekilde oluşturulmalı, imal edilmeli ve daha fazla işlem
görmelidir:
(a) Gerekli mekanik özellikleri gösteren bitmiş ürünler.
(b) Basınçlı bileşenlerde kullanılan veya hidrojen ile temas eden mamul ürünlerin
maruz kalabilecekleri termal, kimyasal ve mekanik gerilimlere direnç göstermesini sağlayacak
şekilde gerçekleştirilmelidir. Özellikle kriyojenik sıcaklık ile temasta bulunan aksamların
malzemeleri, TS EN 1252-1’e uygun olarak kriyojenik sıcaklıklara uyumluluk göstermelidir.
3.2. Karakteristik özellikler
3.2.1. Düşük sıcaklıklarda kullanılan malzemeler TS EN 1252-1 standardının tokluk
şartlarını izlemelidir. Metal olmayan malzemeler için düşük sıcaklık uygunluluğu, hizmet
koşulları göz önünde bulundurularak deneysel yöntem ile doğrulanmalıdır.
3.2.2. Dış cidar için kullanılan malzemeler, yalıtım sisteminin bütünlüğünü sağlamalı ve
onların gerilme testinde kırılma uzaması, sıvı azot sıcaklığında en azından %12 olmalıdır.
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3.2.3. Bir korozyon toleransı(paslanma payı) iç tank için gerekli değildir. Korozyon
toleransı, yeterince korozyona karşı korumalı ise diğer yüzeylerde gerekli değildir.
3.3. Malzeme karakteristik özelliklerinin belgeleri ve ispatı
3.3.1. Kaynak malzemeleri ana malzeme ile uyumlu olmalı ve malzemenin
karşılaşabileceği tüm sıcaklıklar ile ilgili olarak ana malzeme için belirlenen özelliklere eşdeğer
özelliklere sahip kaynaklar oluşturmalıdırlar.
3.3.2. İmalatçı, basınca maruz parçaların imalatında kullanılan çelik veya diğer
malzemelerin veya diğer malzemeler ile ilgili kimyasal döküm analizini ve mekanik özellik
belgelerini edinmeli ve sunmalıdır. Metalik malzemelerde belge, en azından TS EN 10204
standardına göre tip 3.1 veya eşdeğeri olmalıır. Metalik malzemeler olmaması durumunda belge
eşdeğer tipte olmalıdır.
3.3.3. Teknik servis analiz ve tetkikleri gerçekleştirebilir. Bu tetkikler, tank imalatçısına
sağlanan malzemelerden alınan veya bitmiş tanklardan alınan numuneler üzerinde
gerçekleştirilmelidir.
3.3.4. İmalatçı, kaynaklar üzerinde yapılan dolgu ve ana malzemelerin analizlerini ve
metalurjik ve mekanik deneylerin sonuçlarını teknik servise hazır hale getirmelidir.
3.3.5. Malzeme föyünde en azından aşağıdaki bilgilerle işaretli olmalıdır:
- İmalatçının imzası
- Malzeme tanıtım numarası
- Şarj/yığın numarası
- Denetim yapan personelin imzası
3.4 Tasarım Hesaplaması
3.4.1. İç tank ile ilgili hükümler:
İç tank tasarımı TS EN 1251-2’nin tasarım kurallarına uygun olarak yapılmalıdır.
3.4.2. Dış cidar ile ilgili hükümler:
Dış cidar tasarımı TS EN 1251-2’nin tasarım kurallarına uygun olarak yapılmalıdır.
3.4.3. ISO 2768-1’in genel toleransları uygulanmalıdır.
4. TANKIN İMALATI VE MONTAJI
4.1. Kaynaklı tankların imalatçıları, TS EN 729-2:1994 veya TS EN 729-3:1994’e uygun
olan kaynak için kalite şartlarını göz önünde tutarak, çalışır durumda bir kaynak kalite sistemine
sahip olmalıdır.
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4.2. Kaynak işlemi, TS EN 288-3:1992/A1:1997, TS EN 288-4:1992/A1:1997 ve TS EN
288-8:1995 standardına uygun olarak teknik servis tarafından onaylı olmalıdır.
4.3. Kaynakçılar, TS EN 287-1:1992/A1:1997, TS EN 287-2:1992/A1:1997 standardına
göre ve otomatik kaynak operatörleri TS EN 1418:1997 standardına göre teknik servis tarafından
onaylı olmalıdır.
4.4. İmalat işlemleri (örneğin; biçimlendirme, ısıl işlem ve kaynak) TS EN 1251-2
standardına uygun olarak yapılmalıdır.
4.5. İç tank ve dış cidar arasındaki iç boru hattının denetimleri ve testi: Boru hattının
bütün kaynak yerleri, her nerede olursa olsun mümkün olduğunca radyografik muayene ile,
alternatif olarak ultrasonik deney, sıvı sızma deneyi, helyum sızıntı deneyi v.s. yoluyla % 100
tahribatsız denetime tabi tutulmalıdır.
4.6. Bağlantı/birleşme yeri sayıları asgari tutulmalıdır. Birleşme yerleri, kaynaklı veya
yapıştırılmış olmaksızın, iç tank ve dış ciddar arasında boşluk içinde olmasına izin
verilmemelidir.
4.7. Tankın ekipmanı sistem ve aksamları doğru, güvenli çalışacak ve gaz sızdırmayacak
şekilde monte edilmelidir.
4.8. Tank çalıştırma öncesi TS EN 12300 standardına uygun olarak temizlenmeli ve
kurutulmalıdır.
5. DİĞER ŞARTLAR
5.1. Dış cidarın korunması
Dış cidar, dış cidarın patlamasını veya iç tankın çökmesini önleyen bir tertibat vasıtasıyla
korunmalıdır.
5.2. Yalıtım ile ilgili hükümler
5.2.1. Normal çalışma koşulları altında tankın dış duvarı üzerinde buz oluşmasına hiç bir
koşul altında müsaade edilmemelidir. Basınç tahliye borusu alanındaçevresinde, bölgesel buz
formasyonuna borunun dışında izin verilir.
5.3. Seviye göstergesi
5.3.1. Sürücü bölmesindeki ölçüm göstergesi bir +/- % 10 hassasiyet ile tankın sıvı
seviyesini işaret etmelidir.
5.3.2. Sistemde şamandıra varsa, şamandıra burkulma kırılması kriterlerine göre asgari
güvenlik katsayısı 2 olacak şekilde, Müsaade Edilebilir Azami Çalışma Basıncından (MAWP)
büyük olan dış basınca dayanmalıdır.
5.4. Azami dolum seviyesi
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5.4.1. Tankın aşırı dolmasını önleyecek bir sistem temin edilmelidir. Bu sistem, yakıt
ikmal istasyonu ile bağlantılı çalışabilir. Bu sistemde kalıcı bir işaret olmalı, bu işaret tasarım
nedeni ile ilgili tank tipini ve mümkünse montaj pozisyonunu ve yönünü göstermelidir.
5.4.2. Dolum işlemi (dolum işlemi sırasında/sonrasında geçen zamana bağlı olmaksızın)
herhangi bir basınç tahliye tertibatının çalışmasına neden olmamalıdır. Dolum işlemi, buharlaşma
yönetim sisteminin (BMS) tasarımında yer verilmeyen ve bu nedenle de bu sistemin başa
çıkamayacağı çalışma koşullarına yol açmamalıdır.
5.5. İşaretleme
5.5.1. Ek 2’nin Kısım 3’ünde düzenlenen AT aksam tip onayı işaretlemesine ilave olarak,
her bir tank aşağıdaki bilgileri okunaklı gösteren bir işaretlemeyi taşımalıdır:
5.5.1.1. İç tank :
(a) İç tank imalatçısının adı ve adresi,
(b) Seri numarası
5.5.1.2. Dış cidar:
(a) Ek 5 madde 3.1’de belirtilen etiket;
(b) İlave kaynak, freze ve preslemenin yasak olduğu (bilgisi);
(c) Tankın araç içinde müsaade edilen yönü;
(d) Aşağıdaki bilgileri içeren kimlik plakası:
i. İmalatçının adı
ii. Seri numarası
iii. Litre cinsinden su hacmi
iv. Müsaade Edilebilir Azami Çalışma Basıncı (MAWP) [MPa]
v. İmalat yılı ve ayı (örn. 2009/01)
vi. Çalışma sıcaklığı aralığı
Kimlik plakası takıldığında okunabilir olmalıdır.
5.5.2. İşaretleme yöntemi, iç tank veya dış cidarın yapısında bölgesel gerilim tepelerine
neden olmamalıdır.
5.6. Muayene açıklıkları
İç veya dış cidarda muayene açıklıklarına gerek yoktur.
6. DENEYLER VE MUAYENE
6.1. Onay için deneyler ve muayene
Teknik servis, onay amacıyla iki tank numunesi üzerinde bu Kısım madde 6.3.1’den
madde 6.3.6’ya uygun olarak deneyleri ve muayeneleri gerçekleştirmelidir. Numuneler, muayene
için gerekli uygulanabilir durumlarda temin edilmelidir. Onay amacıyla, tank numuneleri bu
Kısım madde 6.3.7’den madde 6.3.9’a uygun olarak deneylere tabi tutulmalı ve teknik servis bu
deneylere tanıklık etmelidir.
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6.2. İmalat sırasındaki deneyler ve muayene
Bu Kısım madde 6.3.1’den madde 6.3.6’ya kadar uygun olan deneyler ve muayeneler her
bir tank üzerinde yapılmalıdır.
6.3. Deney prosedürleri
6.3.1. Basınç deneyi
6.3.1.1. İç tank ve iç tank ile dış cidar arasında yer alan boru hattı aşağıdaki şartlara uygun
olarak oda sıcaklığında herhangi bir uygun ortam ile bir iç basınç deneyine dayanıklı
olmalıdır.
Deney basıncı Pdeney:
Pdeney= 1,3 (MAWP + 0,1 MPa)
MAWP, iç tankın Müsaade Edilebilir Azami Çalışma Basıncıdır (MPa).

6.3.1.2. Deney basıncı, dış cidarın montajından önce yapılmalıdır.
6.3.1.3.İç tankın basıncı, deney basıncına ulaşılıncaya kadar sabit bir oranda artırılmalıdır.
6.3.1.4. Basıncın azalmadığını kanıtlamak için iç tank en azından 10 dakika boyunca test
basıncında kalmalıdır.
6.3.1.5. Deneyden sonra iç tank, herhangi bir görünür kalıcı deformasyon veya görünür
sızıntı işareti göstermemelidir.
6.3.1.6. Deneye tabi tutulan ve kalıcı deformasyon nedeniyle deneyi geçemeyen herhangi
bir iç tank reddedilmeli ve onarılmamalıdır.
6.3.1.7. Deneye tabi tutulan ve sızıntı nedeniyle deneyi geçemeyen herhangi bir iç tank
onarıldıktan ve yeniden test edildikten sonra kabul edilebilir.
6.3.1.8. Hidrolik deney yapıldığında, bu deneyin tamamlanması üzerine, tank boşaltılmalı
ve tankın içindeki çiy noktası TS EN 12300’e göre –40 °C olana kadar kurutulmalıdır.
6.3.1.9. Bir deney raporu hazırlanmalı ve kabul edilmesi halinde iç tank muayene
departmanlarınca işaretlendirilmelidir.
6.3.2. Sızıntı deneyi
Hidrojen tankının son montajından sonra, asgari %10 helyum içeren bir gaz karışımı ile
sızıntı deneyine tabi tutulur.
6.3.3. Boyutların doğrulanması
Aşağıdaki boyutlar doğrulanmalıdır:
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- Silindirik tank/tanklarda TS EN 1251-2:2000, 5.4’e göre iç tankın yuvarlaklığı,
- TS EN 1251-2, 5.4’e göre iç ve dış cidarın düz çizgisinden ayrılma
6.3.4 Kaynak dikişlerinin tahripli ve tahripsiz deneyleri
Deneyler TS EN 1251-2’ye göre yapılmalıdır.
6.3.5. Gözle muayene
Kaynak dikişleri ve tankın iç ve dış cidarın iç ve dış yüzeyleri gözle muayene edilmelidir.
Yüzeylerde herhangi bir kritik hasar veya kusur olmamalıdır.
6.3.6. İşaretleme
İşaretleme bu Kısım madde 5.5’e göre doğrulanmalıdır.
6.3.7. Patlama deneyi
Patlama deneyi, dış cidar takılmamış ve yalıtılmamış bir iç tank örneği üstünde
yapılmalıdır.
6.3.7.1. Kriterler
6.3.7.1.1. Patlama basıncı en azından mekanik hesaplamalarda kullanılan patlama
basıncına eşit olmalıdır. Çelik tanklar için bu basınç:
(a) ya İzin Verilebilen Azami Çalışma Basıncı (MAWP) (MPa) artı 0,1 MPa çarpı 3,25;
(b) ya da Azami İzin Verilebilen Çalışma Basıncı (MAWP) (MPa) artı 0,1 MPa çarpı 1,5
ve çarpı Rm/Rp’dir. Rm asgari nihai çekme mukavemeti Rp ise asgari akma mukavemeti
anlamındadır.
6.3.7.1.2. Çelik dışındaki malzemelerden yapılan hidrojen tanklarının, madde 6.3.7.1.1 ve
6.3.7.1.2’de yer alan şartlara uygun tanklar kadar güvenli şekilde çalıştığı ispatlanmalıdır.
6.3.7.2. Prosedür
6.3.7.2.1. Test edilen tank, onaylanacak tipin tasarımını ve imalatını temsil etmelidir.
6.3.7.2.2. Deney bir hidrolik deney olmalıdır.
6.3.7.2.3. Tüp ve borular deneyi yapmaya imkan verecek şekilde değiştirilebilir. (ölü
hacmin tasfiyesi, sıvı girişi, kullanılmayan boruların kapatılması vb)
6.3.7.2.4. Tank su ile doldurulmalıdır. Basınç, patlamaya kadar 0,5 Mpa/dk aşmayan sabit
bir oranda artırılmalıdır. Müsaade Edilebilir Azami Çalışma Basıncına (MAWP) ulaşıldığında
sabit basınçta en azından on dakika beklenmeli, bu şekilde tankın deformasyonu kontrol
edilmelidir.
6.3.7.2.5. Sistem, olası deformasyonlara bakmaya imkan vermelidir.
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6.3.7.2.6. Tüm test boyunca basınç kaydedilmeli veya yazılmalıdır.
6.3.7.3. Sonuçlar
Deney koşulları ve patlama basıncı imalatçı ve teknik servis tarafından imzalanan bir
deney belgesine yazılmalıdır.
6.3.8. Yanma deneyi
6.3.8.1. Kriterler
6.3.8.1.1. Tank patlamamalı ve tankın içindeki basınç, iç tankın müsaade edilebilir hata
aralığını aşmamalıdır. İç tankın çelik olması ve ikinci basınç tahliye tertibatı olarak bir emniyet
vanası kullanılması halinde, ikinci basınç tahliye tertibatı tankın içindeki basıncı, iç tankın
Müsaade Edilebilir Azami Çalışma Basıncının (MAWP) %136’sı ile sınırlandırmalıdır.
İç tankın çelik olması ve ikinci basınç tahliye tertibatı olarak vakum alanının dışında bir
patlama diski kullanılması halinde ikinci basınç tahliye tertibatı tankın içindeki basıncı, iç tankın
Müsaade Edilebilir Azami Çalışma Basıncının (MAWP) %150’si ile sınırlandırmalıdır.
İç tankın çelik olması ve ikinci basınç tahliye tertibatı olarak vakum alanının içinde bir
patlama diski kullanılması halinde ikinci basınç tahliye tertibatı tankın içindeki basıncı, iç tankın
Müsaade Edilebilir Azami Çalışma Basıncının (MAWP) %150’si artı 0,1 MPa (MAWP + 0,1
MPa) ile sınırlandırmalıdır.
Diğer malzemelerin eşdeğer seviyede güvenli olduğu ispatlanmalıdır.
İkincil basınç tahliye tertibatı, birincil basınç tahliye tertibatının ayar basıncının %110
altında çalışmamalıdır.
6.3.8.2. Prosedür
6.3.8.2.1. Test edilen tank, onaylanacak tipin tasarımını ve imalatını temsil etmelidir.
6.3.8.2.2. Tankın imalatı tamamen bitmiş olmalı ve bütün donanımları ile teçhiz
edilmelidir.
6.3.8.2.3. Tank soğutulmuş olmalı ve iç tank sıvı hidrojen ile aynı sıcaklıkta olmalıdır.
Önceki 24 saat boyunca tankın içinde en azından iç tankın su hacminin yarısına denk gelen
miktarda sıvı hidrojen hacmi bulunmalıdır.
6.3.8.2.3.1. Kütle ölçme sistemi ile ölçülen sıvı hidrojenin miktarı, iç tankta bulunabilecek
maksimum müsaade edilebilir miktarın yarısına denk gelecek şekilde tank sıvı hidrojen ile
doldurulmalıdır.
6.3.8.2.3.2. Tankın 0.1 m altında bir ateş yakılmalıdır. Ateşin uzunluğu ve genişliği tankın
plan boyutlarını 0.1 m aşmalıdır. Ateşin sıcaklığı en azından 590 °C olmalıdır. Ateş, testin süresi
boyunca yanmaya devam etmelidir.
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6.3.8.2.3.3. Deneyin başında tankın basıncı, iç tanktaki hidrojenin buharlaşma noktasında
0 MPa ila 0,01 MPa arasında olmalıdır.
6.3.8.2.3.4. Emniyet tertibatının açılmasından sonra, emniyet tertibatının buhar tahliyesi
bitene kadar deney devam etmelidir. Deney sırasında tank patlamamalı ve iç tankın içindeki
basınç, iç tankın müsaade edilebilir hata aralığını aşmamalıdır. İç tankın çelik olması halinde,
tankın basıncı iç tankın Müsaade Edilebilir Azami Çalışma Basıncının (MAWP) %136’sını
aşmamalıdır. Diğer malzemeler için eşdeğer bir güvenlik seviyesi uygulanmalıdır.
6.3.8.3. Sonuçlar
Deney koşulları ve deney sırasında tankın içinde ulaşılan azami basınç, imalatçı ve teknik
servis tarafından imzalanan bir deney belgesine kaydedilmelidir.
6.3.9. Azami Dolum Seviyesi Deneyi
6.3.9.1.Kriterler
Onay için gerekli tüm deneyler sırasında dolum işlemi, dolum sırasında/sonrasında geçen
zamana bağlı olmaksızın herhangi bir basınç tahliye tertibatının çalışmasına neden olmamalıdır.
Dolum işlemi buharlaşma yönetim sisteminin (BMS) tasarımında yer verilmeyen ve bu nedenle
de bu sistemin başa çıkamayacağı çalışma koşullarına yol açmamalıdır.
6.3.9.2. Prosedür
6.3.9.2.1.Test edilen tank, onaylanacak tipin tasarımını ve imalatını temsil etmelidir.
6.3.9.2.2.Tankın imalatı tamamen bitmiş, tüm ekipmanı ve özellikle de seviye ölçeri takılı
olmalıdır.
6.3.9.2.3. Tank halihazırda soğutulmuş olmalı ve iç tank sıvı hidrojen ile aynı sıcaklıkta
olmalıdır. Önceki 24 saat boyunca tankın içinde en azından iç tankın su hacminin yarısına denk
gelen miktardaki hacmi kadar sıvı hidrojen bulunmalıdır.
6.3.9.2.4. Hidrojenin kütlesi veya tank girişindeki ve çıkışındaki kütle akış hızı, test edilen
tankın azami dolum kütlesinin %1’inden daha iyi bir doğrulukla ölçülmelidir.
6.3.9.2.5. Tank, buharı ile dengede olan sıvı hidrojen ile 10 kez tamamen doldurulmalıdır.
Her dolum arasında, tanktaki sıvı hidrojenin en azından dörtte biri boşaltılmalıdır.
6.3.9.3. Sonuçlar
Deney koşulları ve eklenen sistemle ölçülen on azami seviye, imalatçı ve teknik servis
tarafından imzalanan bir deney belgesine yazılmalıdır.

KISIM 3
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Sıvı Hidrojen Kullanmak Üzere Tasarlanmış, Tank Haricindeki Hidrojen Aksamlarına
İlişkin Şartlar
1.GİRİŞ
Bu Kısım, sıvı hidrojen kullanılarak tasarımlanan tanklar haricinde hidrojen aksamları
için şartları ve deney prosedürlerini düzenler.
2. GENEL ŞARTLAR
2.1.Hidrojen aksamlarında kullanılan malzemeler, madde 4.11’e göre hidrojen ile uyumlu
olmalıdır.
2.2. Hidrojen tankı hariç olmak üzere, birinci basınç regülatörüne gidiş yönünde yer alan
hidrojen sisteminin Müsaade Edilebilir Azami Çalışma Basıncı (MAWP), aksamın tabi olduğu
azami basınca eşit ancak en azından iç tankın ana güvenlik tahliye tertibatının ayar basıncının 1,5
katı olmalı ve güvenlik katsayısı iç tankın güvenlik katsayısından az olmamalıdır.
2.3.Basınç regülatörünün/regülatörlerinin çıkış yönünde yer alan aksamlar, aşırı basınç
oluşumuna karşı korunmalı ve en azından birinci basınç regülatörüne gidiş yönündeki çıkış
basıncının (Azami Müsaade Edilebilir Çalışma Basıncı (MAWP)) 1,5 katı için tasarlanmalıdır.
2.4. Sıvılaştırılan havanın toplanması ve buharlaştırılması için bir sistem olmazsa,
aksamların yalıtımı sıvılaşan havanın dış yüzeylerle temasını engellemelidir. Yakındaki aksamın
malzemesi ise TS EN 1797’ye göre oksijen ile zenginleştirilmiş atmosfer ile uyumlu olmalıdır.
3.TEKNİK ŞARTLAR
3.1.Basınç tahliye tertibatları
3.1.1.İç tank için basınç tahliye tertibatları
3.1.1.1. İç tank için birinci basınç tahliye tertibatı, ani vakum kaybı durumunda bile tank
iç basıncını, Müsaade Edilebilir Azami Çalışma Basıncı’nın (MAWP) %110 değerinden daha
fazla olmayacak şekilde sınırlandırılmalıdır. Bu tertibat bir emniyet vanası veya eşdeğeri olmalı
ve normal çalışma koşulları altında gaz parçaları ile doğrudan bağlantılı olmalıdır.
3.1.1.2. İç tankın ikinci basınç tahliye tertibatı, tankın içindeki basıncın hiç bir şekilde iç
tankın müsaade edilebilir hata aralığını aşmamasını sağlamak üzere takılmalıdır. İç tankın çelik
olması ve ikinci basınç tahliye tertibatı olarak bir emniyet vanası kullanılması halinde, ikinci
basınç tahliye tertibatı tankın içindeki basıncı, iç tankın Müsaade Edilebilir Azami Çalışma
Basıncının (MAWP) %136’sı ile sınırlandırmalıdır. İç tankın çelik olması ve ikinci basınç tahliye
tertibatı olarak vakum alanının dışında bir patlama diski kullanılması halinde ikinci basınç tahliye
tertibatı tankın içindeki basıncı, iç tankın Müsaade Edilebilir Azami Çalışma Basıncının
(MAWP) %150’si ile sınırlandırmalıdır.
İç tankın çelik olması ve ikinci basınç tahliye tertibatı olarak vakum alanının içinde bir
patlama diski kullanılması halinde, ikinci basınç tahliye tertibatı tankın içindeki basıncı, iç tankın
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Müsaade Edilebilir Azami Çalışma Basıncı artı 0.1 MPa’nın (MAWP+0.1 MPa) %150’si ile
sınırlandırmalıdır. Diğer malzemeler için eşdeğer seviyede bir güvenlik olduğu ispatlanmalıdır.
İkincil basınç tahliye tertibatı, birinci basınç tahliye tertibatının ayar basıncının %110 altında
çalışmamalıdır.
3.1.1.3 Emniyet tertibatlarının kalibrasyonu TS EN 13648-3’e göre yapılmalıdır.
3.1.1.4. Madde 3.1.1.1 ve 3.1.1.2’de bahsedilen iki tertibat aynı yakıt hattı ile iç tanka
bağlanabilir.
3.1.1.5. Basınç tahliye tertibatlarının basınç oranı açıkça işaretlenmelidir. Kurşun bir
mühür veya eşdeğer bir sistem ile bu tertibatların kurcalanması engellenmelidir.
3.1.1.6. Basınç tahliye vanaları, tahliye sonrasında basınç tahliye vanasının ayar
basıncının %90’ından daha yüksek bir basınçta kapanmalıdır. Bu vanalar, tüm düşük basınçlarda
kapalı kalmalıdırlar.
3.1.1.7. Basınç tahliye vanaları hidrojen tankının gaz fraksiyon alanına takılmalıdır.
3.1.2. Diğer aksamlar için basınç tahliye tertibatları
3.1.2.1. Bir hat üzerindeki iki ekipmanın arasında, kriyojenik sıvının veya buharın sıkışma
riski olan her durumda, bir basınç tahliye tertibatı konmalı veya eşdeğer seviyede güvenlik
sağlayan bir tedbir alınmalıdır.
3.1.2.2. Birinci basınç regülatörüne gidiş yönünde, aşırı basınç yükselmesini engelleyen
güvenlik tertibatının ayar basıncı, hatların Müsaade Edilebilir Azami Çalışma Basıncını (MAWP)
aşmamalı ve tankın Müsaade Edilebilir Azami Çalışma Basıncının (MAWP) %120’sinden daha
az olmamalıdır ve bu şekilde iç tankın basınç tahliye tertibatları yerine bu vanaların açılmasını
önlemelidir.
3.1.2.3.Basınç regülatörünün/regülatörlerinin çıkış yönündeki basınç tahliye tertibatlarının
basınç oranı, basınç regülatörünün çıkış yönündeki aksamlarının Müsaade Edilebilir Azami
Çalışma Basıncını aşmamalıdır.
3.1.2.4. Basınç tahliye vanaları, tahliyeden sonra, basınç tahliye vanasının ayar basıncının
%90’ından daha yüksek bir basınçta kapanmalıdırlar. Tüm düşük basınçlarda kapalı
kalmalıdırlar.
3.1.3.Basınç tahliye tertibatlarının onayı ile ilgili hükümler
3.1.3.1. Basınç tahliye tertibatlarının tasarım, imalat ve kontrolü, TS EN 13648-1 ve TS
EN 13648-2 standartlarına uygun olarak yapılmalıdır.
3.1.3.2. Buharlaşma sisteminin birinci güvenlik tertibatına paralel olması durumunda,
emniyet vanası TS EN 13648’e göre B sınıfı emniyet tertibatı, eğer paralel değilse de A sınıfı
emniyet tertibatı olmalıdır.
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3.1.3.3. Müsaade Edilebilir Azami Çalışma Basıncı (MAWP): 1,5 × iç tankın Müsaade
Edilebilir Azami Çalışma Basıncı (MAWP) veya aksamın tabi olduğu azami basınç
3.1.3.4.Ayar basıncı
3.1.3.4.1. İç tankın birincil tertibatı: Madde 3.1.1.1’e göre
3.1.3.4.2. İç tankın ikincil tertibatı: Madde 3.1.1.2’ye göre
3.1.3.4.3. Tank haricindeki aksamların basınç tahliye tertibatları: Madde 3.1.2’ye göre
3.1.3.5. Tasarım sıcaklıkları
3.1.3.5.1. Dış sıcaklık : Kısım 1’in madde 1.3’üne göre
3.1.3.5.2. İç sıcaklık: – 253 °C’den + 85 °C’ye.
3.1.3.6. Uygulanabilen deney prosedürleri:
Basınç deneyi

Madde 4.2

Dış sızıntı deneyi

Madde 4.3

Çalışma deneyi

Madde 4.5

Korozyona dayanımı

Madde 4.6 (Sadece metalik parçalar için, sadece gaz sızdırmaz
muhafazanın dışındaki ekipman için)

Sıcaklık çevrim deneyi

Madde 4.9 (sadece metal olmayan parçalar için)

3.1.4. Basınç tahliye cihazlarını birleştiren hatlar
3.1.4.1.Korunan aksam ile basınç tahliye tertibatı arasına izolasyon tertibatı
takılmamalıdır.
3.1.4.2. Basınç tahliye tertibatlarının önündeki ve arkasındaki hatlar, tertibatların
fonksiyonlarını etkilememeli ve madde 3.1.1’den madde 3.1.3’e kadar tanımlanan kriterler ile
uyumlu olmalıdır.
3.2. Vanalar
3.2.1. Hidrojen vanalarının onayı ile ilgili hükümler
3.2.1.1. Kriyojenik hidrojen vanalarının tasarımı, imalatı ve kontrolü EN 13648-1 ve EN
13648-2’ye göre olmalıdır.
3.2.1.2. Müsaade Edilebilir Azami Çalışma Basıncı (MAWP): 1,5 × iç tankın Müsaade
Edilebilir Azami Çalışma Basıncı (MAWP) veya vananın tabi olduğu azami basınç)
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3.2.1.3. Tasarım Sıcaklıkları
3.2.1.3.1. Dış sıcaklık: Kısım 1, madde 1.3’e göre.
3.2.1.3.2. İç sıcaklık:
Isı değiştiriciden önceki vanalar için – 253 °C’den + 85 °C’ye kadar.
Isı değiştiriciden sonraki vanalar için – 40 °C’den + 85 °C’ye kadar.
3.2.1.4. Uygulanabilir deney prosedürleri:
Basınç deneyi

Madde 4.2

Dış sızıntı deneyi

Madde 4.3

Dayanıklılık deneyi

Madde 4.4
(Mekanik vanalar için 6000 çalışma çevrimi ve
otomatik vanalar için 20000 çalışma çevrimi ile)

Korozyon dayanımı

Madde 4.6 (Sadece metalik parçalar için, sadece gaz
geçirmez muhafazanın dışındaki ekipman için)

Kuru ısı dayanımı

Madde 4.7 Sadece metal olmayan parçalar için

Ozon yaşlanma

Madde 4.8 Sadece metal olmayan parçalar için

Sıcaklık çevrim deneyi

Madde 4.9 Sadece metal olmayan parçalar için

Yuva sızıntı deneyi

Madde 4.12

3.3. Isı değiştiriciler
3.3.1. Madde 2.1’in hükümlerine bağlı kalmaksızın, ısı değiştiricinin Müsaade Edilebilir
Azami Çalışma Basıncı (MAWP), farklı devrelerin en yüksek Müsaade Edilebilir Azami Çalışma
Basıncı (MAWP) olmalıdır.
3.3.2. Tahrik sisteminden gelen egzoz gazları hiç bir şekilde doğrudan ısı değiştiricide
kullanılmamalıdır.
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3.3.3. Isı değiştiricinin arıza yapmasını engellemek, herhangi bir kriyojenik sıvının veya
gazın, ısı değiştiricinin çıkış yönünde bulunan başka bir devreye ve sisteme girişini (eğer söz
konusu devre veya sistem bunun için tasarlanmamışsa) engellemek için güvenlik sistemi temin
edilmelidir.
3.3.4. Hidrojen vanalarının onayı ile ilgili hükümler
3.3.4.1. Müsaade Edilebilir Azami Çalışma Basıncı (MAWP): 1,5 × İç tankın Müsaade
Edilebilir Azami Çalışma Basıncı (MAWP) veya aksamın tabi olduğu azami basınç.
3.3.4.2. Tasarım sıcaklıkları
3.3.4.2.1. Dış sıcaklık : Kısım 1’in madde 1.3’üne göre
3.3.4.2.2. İç sıcaklık : – 253 °C’den + 85 °C’ye kadar.
3.3.4.3. Uygulanabilir deney prosedürleri
Basınç deneyi

Madde 4.2

Dış sızıntı deneyi

Madde 4.3

Korozyon dayanımı

Madde 4.6 Sadece metal parçalar için

Kuru ısıya dayanım

Madde 4.7 Sadece metal olmayan parçalar için

Ozon yaşlanma

Madde 4.8 Sadece metal olmayan parçalar için

Sıcaklık çevrim deneyi

Madde 4.9 Sadece metal olmayan parçalar için

3.3.4.4. Isı değiştiricinin imalatı ve montajı Kısım 2, madde 4.3 ‘den madde 4.5’e kadar
uygun olarak belgelendirilmiş olmalıdır.

3.4. Tekrar yakıt doldurma bağlantıları veya dolum ağızları
3.4.1. Tekrar yakıt doldurma bağlantıları veya dolum ağızları kirlenmeye karşı
korunmalıdır.
3.4.2. Tekrar yakıt doldurma bağlantıları veya dolum ağızlarının onayı ile ilgili
hükümler
3.4.2.1. Müsaade Edilebilir Azami Çalışma basıncı (MAWP): 1,5 x iç tankın Azami
Müsaade Edilebilir Çalışma Basıncı (MAWP) veya aksamın tabi olduğu azami basınç.
3.4.2.2. Tasarım sıcaklıkları
3.4.2.2.1. Dış sıcaklık : Kısım 1, madde 1.3’e göre.
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3.4.2.2.2. İç sıcaklık : – 253 °C’den + 85 °C’ye kadar.
3.4.2.3. Uygulanabilir deney prosedürleri
Basınç deneyi

Madde 4.2

Dış sızıntı deneyi

Madde 4.3

Dayanıklılık deneyi

Madde 4.4 (3000 çalışma çevrimi ile)

Korozyon dayanımı

Madde 4.6 Sadece metal parçalar için

Kuru ısı dayanımı

Madde 4.7 Sadece metal olmayan parçalar için

Ozon yaşlanma

Madde 4.8 Sadece metal olmayan parçalar için

Sıcaklık çevrim deneyi

Madde 4.9 Sadece metal olmayan parçalar için

Yuva sızıntı deneyi

Madde 4.12

3.5. Basınç regülatörleri
3.5.1. Basınç regülatörlerinin onayı ile ilgili hükümler
3.5.1.1. Müsaade Edilebilir Azami Çalışma Basıncı (MAWP): 1,5 × iç tankın Müsaade
Edilebilir Azami Çalışma Basıncı (MAWP) veya aksamın tabi olduğu azami basınç.
3.5.1.2. Tasarım sıcaklıkları
3.5.1.2.1. Dış sıcaklık: Kısım 1, madde 1.3’ e göre.
3.5.1.2.2. İç sıcaklık :En azından Kısım 1, madde 1.3’de verildiği gibi.
3.5.1.3. Uygulanabilir deney prosedürleri

Basınç deneyi

Madde 4.2
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Dış sızıntı deneyi

Madde 4.3

Dayanıklılık deneyi

Madde 4.4 (20.000 çalışma çevrimi ile)

Korozyon dayanımı

Madde 4.6 Sadece metalik parçalar için, sadece gaz sızdırmaz
muhafazanın dışındaki ekipman için

Kuru ısı dayanımı

Madde 4.7 Sadece metal olmayan parçalar için

Ozon yaşlanma

madde 4.8 Sadece metal olmayan parçalar için

Sıcaklık çevrim deneyi

Madde 4.9 Sadece metal olmayan parçalar için

Yuva sızıntı deneyi

Madde 4.12

3.6. Sensörler
3.6.1. Sensörlerin onayı ile ilgili hükümler
3.6.1.1. Müsaade Edilebilir Azami Çalışma basıncı (MAWP): 1,5 × iç tankın Müsaade
Edilebilir Azami Çalışma Basıncı (MAWP) veya aksamın tabi olduğu azami basınç.
3.6.1.2. Tasarım sıcaklıkları
3.6.1.2.1. Ortam sıcaklığında çalışıyorsa: Kısım 1, madde 1.3’e göre.
3.6.1.2.2. Kriyojenik sıcaklıkta çalışıyorsa: En düşük çalışma sıcaklığı: – 253 °C, azami
sıcaklık: Kısım 1, madde 1.3’de verildiği gibi + 85 °C veya + 120 °C.
3.6.1.3. Uygulanabilir deney prosedürleri
Basınç deneyi

Madde 4.2, sadece hidrojen ile doğrudan temas eden ekipman için

Dış sızıntı deneyi

Madde 4.3, sadece hidrojen ile doğrudan temas eden ekipman için

Korozyon dayanımı

Kuru ısı dayanımı

Sadece metalik parçalar için, sadece gaz sızdırmaz muhafazanın
dışındaki ekipman için
Madde 4.7
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Ozon yaşlanma

Madde 4.8 Sadece metal olmayan parçalar için

Sıcaklık çevrim deneyi

Madde 4.9 Sadece metal olmayan parçalar için

3.7. Esnek yakıt hatları
3.7.1. Esnek yakıt hatlarının onayı ile hükümler
3.7.1.1. Kriyojenik esnek yakıt hatlarının tasarım, imalat ve kontrolü TS EN 12434
standardına uygun olmalıdır.
3.7.1.2. Müsaade Edilebilir Azami Çalışma basıncı (MAWP): 1,5 × İç tankın Müsaade
Edilebilir Azami Çalışma Basıncı (MAWP) veya aksamın tabi olduğu azami basınç.
3.7.1.3. Tasarım sıcaklıkları
3.7.1.3.1. Ortam sıcaklığında çalışıyorsa: Kısım 1, madde 1.3’e göre.
3.7.1.3.2. Kriyojenik sıcaklıkta çalışıyorsa: En düşük çalışma sıcaklığı: – 253 °C, azami
sıcaklık: Kısım 1, madde 1.3’de verildiği gibi + 85 °C veya + 120 °C
3.7.1.4. Uygulanabilir deney prosedürleri
Basınç deneyi

Madde 4.2

Dış sızıntı deneyi

Madde 4.3

Korozyon dayanımı

Madde 4.6, sadece metalik parçalar için, sadece gaz
sızdırmaz muhafazanın dışındaki ekipman için

Kuru ısı dayanımı

Madde 4.7, sadece metal olmayan parçalar için

Ozon yaşlanma

Madde 4.8, sadece metal olmayan parçalar için
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Sıcaklık çevrim deneyi

Madde 4.9, sadece metal olmayan parçalar için

Basınç çevrimi

Madde 4.10

3.8. Hidrojen sisteminin elektrik aksamları ile ilgili hükümleri
3.8.1. Elektrik kıvılcımlarını önlemek için:
(a) Hidrojen içeren elektrikle çalışan tertibatlar, hidrojen taşıyan parçalardan hiç
bir akım geçmemesini sağlayacak şekilde yalıtılmalıdır.
(b) Elektrikle çalışan tertibatın elektrik sistemi, aracın gövdesinden yalıtılmalıdır.
(c) Elektrik devresi yalıtım direnci (akü ve yakıt hücreleri hariç), nominal gerilimin
her voltu için 1kΩ’u aşmalıdır.
3.8.2. Güç kaynağı çıkışında yalıtılmış ve sıkı bir elektrik bağlantısı için elektrik
bağlantısı hermetik olarak sızdırmaz tipte olmalıdır.
4. DENEY PROSEDÜRLERİ
4.1. Genel hükümler
4.1.1. Sızıntı deneyleri, en azından %10 helyum içeren hava veya azot gibi basınçlı gaz ile
yapılmalıdır.
4.1.2. Basınç deneyinde gerekli basıncı elde etmek için, su veya başka bir sıvı
kullanılabilir.
4.1.3. Tüm deney kayıtları, varsa kullanılan deney akışkanlarının tipini belirtmelidir.
4.1.4. Sızıntı ve basınç deneylerinin süresi, sensörün yanıt süresinden en az 3 dakika fazla
olmalıdır.
4.1.5. Aksi belirtilmediği müddetçe tüm deneyler ortam sıcaklığında yapılmalıdır.
4.1.6. Farklı aksamlar, sızıntı deneyinden önce doğru şekilde kurutulmuş olmalıdır.
4.2. Basınç deneyi
4.2.1. Hidrojen içeren bir aksam, yüksek basınç kısmının çıkışları tıkanmış halde iken,
Müsaade Edilebilir Azami Çalışma Basıncının (MAWP) 1.5 katındaki deney basıncında görünür
bir sızıntı veya deformasyon kanıtı olmadan dayanmalıdır. Daha sonra basınç, Müsaade Edilebilir
Azami Basıncın (MAWP), 1,5 katından 3 katına yükseltilmelidir. Aksamda görünür bir yırtılma
veya çatlak olmamalıdır.
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4.2.2. Basınç besleme sistemi, bir pozitif kapatma vanası ve bir basınç ölçer ile
donatılmalı, basınç ölçerin basınç aralığı, deney basıncının 1,5 katından daha az veya 2 katından
daha fazla olmamalı ve ölçüm hassasiyeti basınç seviyesinin %1’i kadar olmalıdır.
4.2.3. Bir sızıntı deneyi gerektiren aksamlar için, bu deney basınç deneyinden önce
yapılmalıdır.
4.3. Dış sızıntı deneyi
4.3.1. Bir aksamın sap veya gövde contalarından veya diğer ek yerlerinden sızıntı
olmamalı ve sıfır ile Müsaade Edilebilir Azami Çalışma Basıncı (MAWP) arasındaki herhangi bir
gaz basıncında madde 4.4.3’te tarif edilen şekilde deneye tabi tutulduğunda dökümünde gözenek
emaresi görülmemelidir.
4.3.2. Deney aynı ekipman üstünde aşağıdaki koşullar altında yapılmalıdır:
4.3.2.1. Ortam sıcaklığında,
4.3.2.2. Asgari çalışma sıcaklığında veya sıvı azot sıcaklığında. (termal kararlılığı
sağlamak için yeterli şartlandırma süresinden sonra)
4.3.2.3. Azami çalışma sıcaklığında (termal kararlılığı sağlamak için bu sıcaklıkta yeterli
şartlandırma süresinden sonra).
4.3.3. Bu deney sırasında, deneye tabi tutulan ekipman bir gaz basıncı kaynağına
bağlanmalıdır. Basınç sağlayan boruya, bir pozitif kapatma vanası ve bir basınç ölçer takılmalı ve
basınç ölçerin basınç aralığı, test basıncının 1,5 katından daha az veya 2 katından daha fazla
olmamalı ve ölçüm hassasiyeti, basınç seviyesinin %1’i kadar olmalıdır. Basınç ölçer, pozitif
kapatma vanası ile deneye tabi tutulan örneğin arasına takılmalıdır.
4.3.4. Deney süresince kabarcıklar oluşmaksızın, bir numune bir yüzey aktif madde ile
sızıntı için deneye tabi tutulmalı veya 10 cm3/saatten daha az bir sızıntı oranı ile ölçülmelidir.
4.4. Dayanıklılık deneyi
4.4.1. Bir hidrojen aksamı, Kısım 3, madde 3.1’den madde 3.7’ye kadar o aksam için
belirtilen çalışma çevrimi sayısına tabi tutulduktan sonra, madde 4.3 ve madde 4.12’nin sızıntı
deneyi şartlarına uyacak nitelikte olmalıdır.
4.4.2. Madde 4.3 ve madde 4.12’de tanımlandığı üzere, dış sızıntı ve yuva sızıntısı için
uygun deneyler, dayanıklılık deneyini takiben hemen yapılmalıdır.
4.4.3.Aksam, basınçlı bir kuru hava veya azot kaynağına emniyetli bir şekilde bağlanmalı
ve Kısım 3, madde 3.1’den madde 3.7’ye kadar özel aksam için belirtilen çalışma çevrimi
sayısına tabi tutulmalıdır. Bir çevrim, aksamın 10 ± 2 saniyeden daha az olmayan bir süre içinde
bir kez açılmasını ve bir kez kapatılmasından ibaret olmalıdır.
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4.4.4. Aksam, ortam sıcaklığında ve MAWP değerine denk gelen basınç altında, belirtilen
çevrim sayısının %96’sı kadar çalıştırılmalıdır. Çevrim dışı süre içinde deney tertibatının çıkış
yönündeki basıncın, aksamın MAWP değerinin %50’sine inmesine müsaade edilmelidir.
4.4.5. Aksam, termal kararlılığı sağlamak için (Kısım 1, madde 1.3’e göre) azami
malzeme sıcaklığında yeterli bir süre şartlandırıldıktan sonra azami malzeme sıcaklığında ve
MAWP değerine denk gelen basınç altında toplam çevrim sayısının %2’si kadar çalıştırılmalıdır.
Aksam, yüksek sıcaklık çevrimlerinin tamamlanmasından sonra uygun azami malzeme
sıcaklığında (Kısım 1, madde 1.3’e göre) madde 4.3 ve madde 4.12’ye uygun olmalıdır.
4.4.6. Aksam, termal kararlılığı sağlamak için (Kısım 1, madde 1.3’e göre) sıvı azot
sıcaklığından az olmamak üzere asgari malzeme sıcaklığında yeterli bir süre şartlandırıldıktan
sonra asgari malzeme sıcaklığında ve MAWP değerine denk gelen basınç altında toplam çevrim
sayısının %2’si kadar çalıştırılmalıdır. Aksam, düşük sıcaklık çevrimlerinin tamamlanmasından
sonra uygun asgari malzeme sıcaklığında (Kısım 1, madde 1.3’e göre) madde 4.3 ve madde
4.12’ye uygun olmalıdır.
4.5. Çalışma deneyi
4.5.1. İşletme deneyi TS EN 13648-1 veya TS EN 13648-2 standardına uygun olarak
yapılmalıdır. Standardın özel şartları da uygulanabilir.
4.6. Korozyon dayanım deneyi
4.6.1. Metalik hidrojen aksamlar, tüm bağlantılar kapalıyken TS ISO 9227 standardına
göre 144 saatlik tuz püskürtme deneyine tabi tutulduktan sonra madde 4.3. ve madde 4.12’de
belirtilen sızıntı deneylerine uymalıdır.
4.6.2. Bakır veya pirinçten mamul, hidrojen içeren aksam, tüm bağlantılar kapalıyken, TS
ISO 6957 standardına göre 24 saat amonyağa daldırıldıktan sonra madde 4.3 ve madde 4.12’de
bahsedilen sızıntı deneylerinin şartlarına uymalıdır.
4.7. Kuru-ısıya dayanım deneyi
Deney TS ISO 188 standardına uygun olarak yürütülmelidir. Deney parçası 168 saat için
azami çalışma sıcaklığına eşit bir sıcaklıkta hava ile temas etmelidir. Çekme dayanımı değişimi
+%25’i aşmamalıdır. Nihai uzamadaki değişim aşağıdaki değerleri aşmamalıdır.
-Azami artış %10
-Azami düşüş %30
4.8. Ozon yaşlanma deneyi
4.8.1. Deney, TS ISO 1431-1 standardına uygun olarak yürütülmelidir. %20 uzama ile
gerilime tabi tutulan deney parçası, 120 saat boyunca, + 40 °C sıcaklıkta, ozon derişimi yüz
milyonda 50 olan havaya maruz bırakılmalıdır.
4.8.2. Deney parçasının çatlamasına izin verilmez.
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4.9. Sıcaklık çevrim deneyi
Hidrojen içeren, metalik olmayan bir parça, Müsaade Edilebilir Azami Çalışma Basıncı
(MAWP) altında 120 dakikalık bir çevrim süresi olmak üzere, asgari çalışma sıcaklığından azami
çalışma sıcaklığına kadar 96 saatlik bir sıcaklık çevrimine tabi tutulduktan sonra madde 4.3 ve
madde 4.12’de bahsedilen sızıntı deneylerine uymalıdır.
4.10. Basınç çevrim deneyi
4.10.1. Herhangi bir esnek yakıt hattı 6000 basınç çevrimine maruz kaldıktan sonra
madde 4.3’te belirtilen uygulanabilir sızıntı deney şartlarına uygun olmalıdır.
4.10.2. Basınç, beş saniyeden kısa bir süre içinde atmosfer basıncından tankın Müsaade
Edilebilir Azami Çalışma Basıncına (MAWP) değiştirilmeli ve en azından beş saniye sonra, beş
saniyeden kısa bir sürede atmosfer basıncına indirilmelidir.
4.10.3. Madde 4.3.de belirtilen, dış sızıntı için uygun deney dayanıklılık deneyini
müteakiben hemen yapılmalıdır.
4.11. Hidrojen uyumluluk deneyi
4.11.1. Hidrojen uyumluluğu TS ISO 11114-4 standardına göre kanıtlanmalıdır.
4.11.2. Kriyojenik sıcaklık ile temasta bulunan aksamların malzemeleri, TS EN 1252-1
standardına göre kriyojenik sıcaklıklar ile uyumlu olmalıdır.
4.12. Yuva sızıntı deneyi
4.12.1. Yuva sızıntı deneyleri, madde 4.3’de belirtilen dış sızıntı deneyine daha önceden
maruz kalan numuneler üzerinde yapılmalıdır.
4.12.2. Yuva sızıntı deneyleri, örnek vananın girişi bir gaz basıncı kaynağına bağlıyken,
vana kapalı pozisyondayken ve vana çıkışı ise açıkken yapılmalıdır.Bir pozitif kapama vanası ve
deney basıncının 1,5 katından daha az ve iki katından daha fazla olmayan bir basınç seviyesine
sahip basınç ölçer, basınç besleme boru hattı içine takılmalı ve basınç ölçerin ölçüm hassasiyeti
basınç değerinin %1’i kadar olmalıdır. Basınç ölçer, pozitif kapama vanası ve deneye tabi tutulan
örneğin arasına takılmalıdır. Azami Müsaade Edilebilir Çalışma Basıncına (MAWP) denk gelen
ve uygulanan deney basıncı altında, sızıntı için gözlemler, açık çıkış suya daldırılmışken veya
deneye tabi tutulan vananın giriş tarafına takılı bir akış ölçer ile yapılmalıdır. Akış ölçer,
uygulanan deney sıvısı için, müsaade edilen azami sızıntı akış oranlarını +/- %1 hassasiyette
gösterebilmelidir.
4.12.3. Kapama vanasının yuvası kapalı pozisyondayken, sıfır basınç ve Müsaade
Edilebilir Azami Çalışma Basıncının (MAWP) arasındaki herhangi bir gaz basıncında 10 cm3/
saati aşan oranda bir sızıntı yapmamalıdır.
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4.12.4.Bir geri dönüşsüz vana kapalı pozisyonda iken, 50 kPa ve Müsaade Edilebilir
Azami Çalışma Basıncı (MAWP) arasındaki bir aerostatik basınca tabi tutulduğunda sızıntı
yapmamalıdır.
4.12.5.Geri dönüşsüz vanalar bir emniyet tertibatı veya yeniden yakıt doldurma
bağlantıları veya dolum ağızları olarak kullanıldığında, deney süresince 10 cm3/saati aşan bir
oranda sızıntı yapmamalıdır.
4.12.6. Basınç tahliye tertibatları sıfır ve ayar basıncı eksi %10 arasında herhangi bir gaz
basıncında 10 cm3/saati aşan bir oranda sızıntı yapmamalıdır.

Ek 4
SIKIŞTIRILMIŞ (GAZ HALİNDEKİ) HİDROJENİ KULLANMAK ÜZERE
TASARLANMIŞ HİDROJEN AKSAMLARININ VE SİSTEMLERİNİN VE BU
AKSAMLARIN VE SİSTEMLERİN HİDROJEN TAHRİKLİ ARAÇLARA
YERLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ŞARTLAR
1. GİRİŞ
Bu Ek’te, sıkıştırılmış (gaz halindeki) hidrojeni kullanmak üzere tasarlanmış hidrojen
aksamlarının ve sistemlerinin şartları ve deney prosedürleri yer almaktadır.
2. GENEL ŞARTLAR
2.1. Hidrojen aksamlarının, bağlantıların sayısı ve hatların uzunluğu, hidrojen sisteminin
güvenli ve doğru çalışmasına uygun olarak asgari düzeyde tutulmalıdır.
2.2. İmalatçı, bir hidrojen aksamında veya sisteminde kullanılan malzemelerin, hidrojenle
ve kullanılması beklenen katkı maddeleri ve üretilen kirleticilerle ve beklenen sıcaklık ve
basınçlar ile uyumlu olmasını sağlamalıdır.
2.3. Malzemenin bu Ek madde 2.7’de tanımlanan hizmet koşullarına uygunluğu Kısım 2
ve 3’te yer alan malzeme deneyleri ile ispatlanmalıdır.
2.4. Basınç sınıflandırması
Hidrojen aksamları, madde 3’ün birinci fıkrasının (tt), (uu) ve (üü) bentlerine uygun
olarak aksamların nominal çalışma basıncı ve fonksiyonuna göre sınıflandırılmalıdır.
2.5. İmalatçı, sıcaklık aralığının bu Ek madde 2.7.5’e uygun olmasını sağlamalıdır.
2.6. Belgeler ve deney raporları, bağımsız bir üçüncü şahıs deney tesisinin uygun tip onay
deneylerinin ve deney sonuçlarını tekrarlamasına izin verecek derecede yeterince ayrıntılı
olmalıdır.
2.7. Hizmet koşulları
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Aksi belirtilmedikçe, bu ekte aşağıdaki çalışma koşulları uygulanır.
2.7.1. Hizmet ömrü
Hidrojen tanklarının hizmet ömrü, imalatçı tarafından belirlenmelidir ve farklı
uygulamalarla değişiklik gösterebilir, ancak bu süre 20 yılı aşmamalıdır.
2.7.2. Çalışma basıncı
Araç imalatçısı, hidrojen aksamların ve sistemin nominal çalışma basıncını/basınçlarını
belirtmelidir. Birinci basınç regülatörünün çıkış yönündeki aksamların Müsaade Edilebilir Azami
Basınç Değeri/Değerleri, (MAWP) de belirtilmelidir. MAWP’ler, Kısım 1, madde 1.8’de
belirtilen aşırı basınç korumasının ayar basıncına eşit olmalı veya bu basıncı aşmalıdır.
2.7.3. Dış yüzeyler
Yerlerine monte edilmiş halde iken hidrojen aksamlarının dış yüzeyleri üzerindeki
etkileri, aşağıdakiler açısından değerlendirilmelidir:
(a) Su, ya aralıklı suya daldırma ya da yol spreyi,
(b) Tuz, deniz kenarında veya buz eritme tuzu kullanıldığı yerde araçların
çalışması için,
(c) Güneş ışığından kaynaklanan ultraviyole radyasyon ve ısı radyasyonu,
(d) Mıcır etkileri,
(e) Solventler, asitler ve alkaliler, gübreler,
(f) Benzin, hidrolik sıvıları, akü asidi, glikol ve yağları içeren otomotiv
akışkanları,
(g) Ekzoz gazları
2.7.4. Gaz bileşimi
Deneyde kullanılan sıkıştırılmış hidrojen gazı ISO/TS 14687-2’de belirtilen Tip 1, A sınıfı
gaz kompozisyonuna uymalı veya bu tanımlanan gazdan daha saf olmalıdır.
2.7.5. Sıcaklıklar
2.7.5.1. Malzeme sıcaklıkları
Hidrojen aksamlarında kullanılan malzemelerin normal çalışma sıcaklık aralığı:
(a) Araç imalatçısının, -40 C’den daha düşük bir sıcaklık belirttiği,
(b) Hidrojen aksamlarının içten yanmalı motor bölmesine konduğu veya doğrudan
bir içten yanmalı motorun çalışma sıcaklığına maruz bırakıldığı ve sıcaklık aralığının –40 °C ila
+ 120 °C olduğu durumlar hariç,
–40 °C ila + 85 °C arasında olmalıdır.
2.7.5.2. Gaz sıcaklıkları
Araç imalatçısı tarafından –40 °C’den daha düşük bir sıcaklık belirtilmediği müddetçe,
ortalama gaz sıcaklığı, normal koşullarda (dolum ve boşaltma dahil) –40 °C ila + 85 °C arasında
olmalıdır.
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2.7.6. Dolum çevrimleri
Bu madde sadece Sınıf 0 hidrojen aksamlarına uygulanır.
2.7.6.1. Genel
Hidrojen aksamlarının dolum çevrimlerinin sayısı, madde 2.7.6.2 ve madde 2.7.6.3’te
müsaade edilenlerin haricinde 5000 çevrim olmalıdır.
2.7.6.2. Kullanım izleme ve kontrol sisteminin takılı olması halinde dolum çevrimlerinin
sayısı
Hidrojen sisteminin bir parçası olarak bir kullanım izleme ve kontrol sisteminin takılması
şartı ile hidrojen aksamların dolum çevrim sayısı, araç imalatçısı tarafından belirtilmelidir ve
5000 çevrimden daha az olabilir ancak bu sayı 1000 çevrimden daha az olmamalıdır ve aracın
tasarım ömür kilometresine ve azami yakıt kapasitesi ile kat edeceği mesafeye göre farklı
uygulamalarda değişiklik gösterebilir.
Kullanım izleme ve kontrol sistemi, belirtilen dolum çevrimi sayısı aşıldığında, bu değeri
aşan hidrojen aksamları yeni hidrojen aksamları ile değiştirilene kadar aracın kullanılmasını
engellemelidir.
Kullanım izleme ve kontrol sisteminin güvenlik konsepti, Ek 6’ya uygun olarak
onaylanmalıdır.
2.7.6.3. Azaltılmış dolum çevrim sayıları
Araç imalatçısı aşağıdaki formülü kullanarak, hidrojen aksamlarının azaltılmış bir dolum
çevrim sayısını belirleyebilir:
20 yıllık hizmet ömrüne bağlı dolum çevrim sayısı:5 000
Tasarım hizmet ömrü: x yıl; x≥1
Azaltılmış dolum çevrim sayısı: 1 000+200*x
Hidrojen aksamları belirlenen hizmet ömrünü aşmadan değiştirilmelidir.
2.7.7. Görev çevrimleri
2.7.7.1. Genel
Hidrojen aksamlarının görev çevrim sayısı, madde 2.7.7.2’de ve madde 2.7.7.3’te
müsaade edilenlerin haricinde 50000 çevrim olmalıdır.
2.7.7.2. Kullanım izleme ve kontrol sisteminin takılıysa görev çevrimlerinin sayısı
Hidrojen sisteminin bir parçası olarak bir kullanım izleme ve kontrol sisteminin takılması
şartı ile, hidrojen aksamların görev çevrimlerinin sayısı, aksamın tasarım ömrüne bağlı olarak
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araç imalatçısı tarafından 50000 çevrimden daha aza indirilebilir ancak 10000 çevrimden daha
aza indirilemez.
Kullanım izleme ve kontrol sistemi, belirlenen görev çevrimi sayısı aşıldığında, bu değeri
aşan hidrojen aksamları yeni hidrojen aksamları ile değiştirilene kadar aracın kullanılmasını
engellemelidir.
Kullanımı izleme ve kontrol sisteminin güvenlik konsepti, Ek 6’ya uygun olarak
onaylanmalıdır.
2.7.7.3. Azaltılmış görev çevrimi sayısı
Araç imalatçısı aşağıdaki formülü kullanarak, her bir hidrojen aksamının azaltılmış görev
çevrimlerinin sayısını belirleyebilir:
20 yıllık hizmet ömrüne bağlı görev çevrim sayısı:50 000
Tasarım hizmet ömrü: x yıllar; x≥1
Azaltılmış görev çevrimi sayısı: 10 000 + 2 000*x
Hidrojen aksamları, belirlenen hizmet ömürlerini aşmadan değiştirilmelidir.
KISIM 1
SIKIŞTIRILMIŞ (GAZ HALİNDEKİ) HİDROJENİ KULLANMAK ÜZERE
TASARLANMIŞ HİDROJEN AKSAMLARININ VE SİSTEMLERİNİN HİDROJEN
TAHRİKLİ ARAÇLARA YERLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ŞARTLAR
1.GENEL ŞARTLAR
1.1. Hidrojen sistemini etkileyen diğer devrelerin hata yapmasını önlemek için makul
seviyede tedbir alınmalıdır.
1.2. Hidrojen sistemi, %100 hidrojen kullanılarak nominal çalışma basıncı seviyesinde
basınca tabi tutulmalı ve (tank hariç) yüzey aktif madde ile sızıntı deneyine tabi tutulmalı ve üç
dakika boyunca kabarcık oluşmamalı veya ispatlanmış bir eşdeğer yöntem kullanılmalıdır.
1.3. Hidrojen sızıntısı veya tahliyesi durumunda, hidrojenin kapalı veya yarı kapalı
yerlerde birikmesine müsaade edilmemelidir.
1.4. Hidrojen sızdırabilecek ve yolcu veya bagaj bölmesine veya başka bir havalandırması
olmayan bölmeye takılı olan hidrojen aksamları, bu Kısım madde 10’a göre gaz sızdırmaz bir
muhafaza içine kapatılmalı veya buna eşdeğer bir çözüm bulunmalıdır.
1.5. Ortam sıcaklığında tankta veya tank grubunda asgari 0,2 MPa basınç muhafaza
edilmelidir.
1.6. Tüm basınç tahliye tertibatları, diğer güvenlik aksamları ve tahliye hatları mümkün
olduğunca izinsiz kurcalanmaya karşı korunmalıdır.
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1.7. Otomatik vananın devreye girmemesi durumunda, vana belirli uygulama için en
güvenli çalışma moduna geçmelidir.
1.8. Hidrojen sisteminin, bir basınç regülatörünün çıkış yönündeki kısmı, basınç
regülatörünün muhtemel arızasından kaynaklanabilecek aşırı basınca karşı korunmalıdır. Aşırı
basınca karşı koruma tertibatı kullanılıyorsa, söz konusu tertibatın ayar basıncı, hidrojen
sisteminin uygun bölümünün MAWP değerinden daha az olmalı veya bu değere eşit olmalıdır.
1.9. Bir ısı değiştiricisinin her iki devresindeki basınç kayıbına ara yüzler
dayanamayacaksa, bu devrelerde meydana gelebilecek bir arızayı tespit eden ve hidrojenin diğer
devreye/devrelere girmesini engelleyen bir sistem olmalıdır .
2. BİR TANKIN BİR ARACIN ÜZERİNE YERLEŞTİRİLMESİ
2.1. Bir tank veya tank grubu, aracın entegre fonksiyonlarını yerine getirebilir. Bir tank
veya tank grubu, entegre fonksiyon şartlarını ve Kısım 2’de belirtilen tank şartlarını yerine
getirecek tasarlanmalıdır.
2.2. Bir tank veya tank grubu, güvenlik tertibatları dahil olmak üzere, yerinden çıkmadan
veya bağlantıları gevşemeden aşağıdaki ivmeleri emecek şekilde takılmalı ve sabitlenmelidir (bu
husus test ile veya hesaplama ile ispat edilmelidir). Kullanılan kütle tam donanımlı ve dolu bir
tankı veya tank grubunu temsil eder nitelikte olmalıdır.
M1 ve N1 kategorisi araçlar:
(a) Gidiş yönünde +/– 20 gr
(b) Yatay, gidiş yönüne dik +/– 8 gr
M2 ve N2 kategorisi araçlar:
(a) Gidiş yönünde +/– 10 gr
(b) Yatay, gidiş yönüne dik +/– 5 gr
M3 ve N3 kategorisi araçlar:
(a) Gidiş yönünde +/– 6,6 gr
(b) Yatay, gidiş yönüne dik +/– 5 gr
2.3. Aracın 96/27/AT ve 96/79/AT Yönetmeliklerine göre onaylanması halinde madde
2.2’nin hükümleri uygulanmaz.
2.4. Basınç tahliye tertibatı/tertibatları, bu Kısım madde 5’e uygun şekilde, yırtılmayı
engellemek için bir tank veya tank grubu için yangından koruma sistemi oluşturmalıdır. Termal
yalıtım veya diğer koruyucu tedbirler basınç tahliye tertibatının/tertibatlarının yanıtını ve
performansını etkilememelidir.
2.5. Metalik olmayan gömleği/gömlekleri bulunan bir tank veya tank grubu, sızan
hidrojenin aracın dışına tahliye edilmesini sağlayan bir sisteme entegre edilmediği (örneğin, bu
Kısım madde 10’a göre gaz sızdırmaz bir muhafazaya takılı) sürece yolcu bölmesine, bagaj
bölmesine veya havalandırmanın yeterli olmadığı başka yerlere takılmamalıdır.
3.SÖKÜLEBİLİR DEPOLAMA SİSTEMİ
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3.1. Bir hidrojen sisteminin, sökülebilir depolama sisteminin içinde yer alan aksamları,
hidrojen sistemi daimi şekilde araca takılıymış gibi bu Yönetmeliğin tüm şartlarını karşılamalıdır.
3.2. Sökülebilir depolama sistemi, tekrar dolum için araçtan çıkarılabilir. Çıkarılabilir
depolama sistemini oluşturan hidrojen aksamları, tank/tanklar veya tank grubu, sökülebilir
depolama sistemine daimi şekilde takılmalıdır.
3.3. Sökülebilir depolama sistemi, montaj, çıkarma, depolama ve elleçleme için gerekli
elleçleme operasyonları sırasında sökülebilir depolama sistemini oluşturan tankı/tankları veya
tank grubunu ve hidrojen aksamlarını korumalıdır.
3.4. Sökülebilir depolama sisteminin izinsiz çıkarılmasını önlemek için etkili tedbirler
alınmalıdır.
3.5. Sökülebilir depolama sistemi ile hidrojen sisteminin araca daimi şekilde takılı kısmı
arasında hidrojen akışı için tek bir ara yüz temin edilmelidir. Hidrojen sisteminin ara yüzdeki
nominal çalışma basıncı 3,0 MPa’dan daha az veya buna eşit olmalıdır.
3.6. Sökülebilir depolama sistemi, araca takıldığı zaman, hidrojen sisteminin araca daimi
şekilde takılı kısmı ile olan bağlantısı bir alet kullanmadan yapılmalı ve bu Kısım madde 1.2 ve
madde 2.2’nin şartları karşılanmalıdır.
3.7. Sökülebilir depolama sistemini çıkarıldığında, açığa çıkan hidrojenin hacmi 200
Ncm ’ü aşmamalıdır ve muhtemel bir ateşleme kaynağına yakın bir yerde serbest kalmamalıdır.
Bağlantının arka arkaya kesilmesinden dolayı hidrojen birikmesi önlenmelidir.
3

3.8. Sökülebilir depolama sistemi konektörünün, araca daimi şekilde takılı kısmı, ilgili
araç türüne özgü benzersiz bir tasarımda olmalı ve hidrojen veya gaz halindeki diğer yakıtların
yeniden doldurulmasında kullanılan standart nozullar ile uyumlu olmamalıdır.
3.9. Sökülebilir bir depolama sisteminin, aracın hidrojen sisteminin daimi kısmından daha
büyük müsaade edilebilir azami çalışma basıncı ile takılmış olması halinde o sökülebilir
depolama sisteminden hidrojen akışı engellenmelidir.
3.10. Sökülebilir depolama sistemi, aracın hidrojen sisteminin daimi olarak sabit kısmına
doğru şekilde bağlanmadığında, tankın/tankların veya tank grubunun üzerine monte edilmiş
otomatik vananın/vanaların açılması mümkün olmamalıdır. Bir araç ara yüzü sistemi, otomatik
vananın/vanaların açılmasına müsaade etmeden önce çıkarılabilir tank sistemi ile aracın arasında
doğru bir bağlantı olduğunu doğrulamalıdır. Aracın ara yüz sistemi aynı zamanda, otomatik
supabın/supapların açılmasına müsaade etmeden önce sökülebilir depolama sisteminin aracın
hidrojen sistemi ile uyumlu olduğunu doğrulamalıdır.
3.11. Tankın/tankların veya bir tank grubunun üzerine monte edilmiş otomatik vana açık
konumdayken ve aracın üzerindeki ısıtıcılar gibi yanma kaynakları çalışıyorken sökülebilir
depolama sisteminin bağlantısının kesilmesi veya çıkarılması mümkün olmamalıdır.
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3.12.Sökülebilir depolama sistemi ve araç arasındaki sökülebilir depolama sisteminin
konektörü veya elektrik konektörleri hidrojen sisteminin güvenliğini etkileyebilecek şekilde,
kısmen veya tamamen arıza yaparsa hidrojen sisteminin kullanılması engellenmelidir.
3.13.Sökülebilir depolama sistemini takma ve çıkarma işlemleri, aracın üzerinde,
sökülebilir depolama sisteminin montaj noktasına yakın bir yere takılı etiket üzerinde
gösterilmelidir. Bu etikette aynı zamanda tankın/tankların veya tank grubunun ve sökülebilir
depolama sisteminin konektörünün nominal çalışma basıncı gösterilmelidir.
3.14. Sökülebilir depolama sistemine, tankın/tankların veya tank grubunun ve sökülebilir
depolama sistemi konektörünün nominal çalışma basıncını belirten bir etiket takılmalıdır.
3.15. AT araç tip onayı numarası, sökülebilir depolama sistemine de konmalıdır.
4. BİR TANKIN VEYA TANK GRUBUNUN VEYA TAHRİK SİSTEMİNİN
YALITIMI İÇİN OTOMATİK VANA/VANALAR VEYA GERİ DÖNÜŞSÜZ
VANA/VANALAR
4.1. Otomatik kapama vanaları 79/2009/AT Yönetmeliği, Ek VI, madde 6’ya uygun
şekilde kullanılmalı ve boştayken kapanmalıdır. Bir tank grubunun kullanılması halinde vana
doğrudan bir tankın üzerine veya içine takılmalıdır.
4.2. Tekrar yakıt doldurma bağlantıları veya dolum ağızları, 79/2009/AT Yönetmeliği, Ek
VI, madde 4’e uygun şekilde kullanılmalıdır. Bir tank grubunun kullanılması halinde, vana
doğrudan bir tankın üzerine veya içine takılmalıdır.
4.3. Tankta veya tank grubunda hem yeniden dolum hem de yakıt beslemesi için tek bir
hat kullanılıyorsa, bu hat, yeniden dolum hattı ve yakıt besleme hattı arasındaki bağlantıdaki
yeniden dolum hattının üzerinde bu Kısım madde 4.2’de belirtilen şekilde emniyete alınmalıdır.
4.4. Yeniden dolum hatlarının veya yakıt besleme hattının/hatlarının kopması halinde bu
Kısım madde 4.1 ve madde 4.2’de bahsedilen yalıtım vanaları tanktan veya tank grubundan
ayrılmamalıdır.
4.5. Hidrojen sisteminin arıza yapması ve bu arızanın da tank veya tank grubu ile hidrojen
dönüştürme sistemi/sistemleri arasına hidrojen bırakılmasına veya ciddi şekilde sızmasına neden
olması halinde her bir tankı veya tank grubunu yalıtan otomatik vana/vanalar kapanmalıdır.
4.6. Tahrik sistemine yakıt akışı otomatik vana ile sağlanmalıdır. Bu otomatik vana,
devreye alma anahtarının konumu ne olursa olsun, tahrik sistemi kapandığında tahrik sistemine
hidrojen beslemesini kesecek ve tahrik sisteminin çalışması gerekene kadar öyle kalacak şekilde
çalıştırılmalıdır.
4.7. Yakıtın diğer hidrojen dönüştürme sistemine/sistemlerine akışı otomatik vana ile
sağlanmalıdır. Bu otomatik vana, devreye alma anahtarının konumu ne olursa olsun, hidrojen
dönüştürme sistemi kapandığında, diğer hidrojen dönüştürme sistemine/sistemlerine hidrojen
ikmalini kesecek ve hidrojen dönüştürme sisteminin yeniden çalışması gerekene kadar öyle
kalacak şekilde çalıştırılmalıdır.
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5. BASINÇ TAHLİYE TERTİBATI/TERTİBATLARI
5.1. Sıkıştırılmış (gaz halindeki) hidrojeni kullanmak üzere tasarlanmış tanklarda, tankın
yangının etkisiyle patlamasını engelleyen, yeniden kapanmayan özellikte, termal olarak devreye
giren bir basınç tahliye tertibatı olmalıdır.
5.2. Bir basınç tahliye tertibatı, hidrojeni aracın dışına veren atmosferik çıkışa tahliye
edecek şekilde, doğrudan bir tankın açılışına veya bir tank grubunda en azından bir tanka veya
tankın içine takılmış bir vanadaki açıklığa takılmalıdır.
5.3. Başka bir aksamın normal çalışması veya arızası nedeniyle basınç tahliye tertibatının,
bu tertibat ile korunmakta olan tanktan yalıtılması mümkün olmamalıdır.
5.4. Basınç tahliye tertibatı hidrojen gazını
(a) açıktaki elektrik terminallerine, açıktaki elektrik anahtarlarına veya diğer ateşleme
kaynaklarına doğru;
(b) aracın yolcu veya bagaj bölmelerinin içine veya bu bölmelere doğru;
(c) herhangi bir araç tekerleği yuvasının içine veya bu yuvaya doğru;
(d) herhangi bir 0 sınıfı aksama doğru;
(e) araçtan ileriye doğru veya aracın arkasından veya yanlarından yatay şekilde;
tahliye edemez.
5.5. Tahliye deliğinin iç ebatları basınç tahliye tertibatının fonksiyonunu
engellememelidir.
5.6. Basınç tahliye tertibatının tahliye açıklığı kirin, buzun veya su girişinin neden
olabileceği bir tıkanmaya karşı mümkün olduğunca korunmalıdır.
5.7. Basınç düşürme tertibatının çıkışı, tahliye açıklığının basınç düşürme tertibatından
ayrılması durumunda ortaya çıkan gaz basıncının doğrudan diğer tanklara veya tank gruplarına
gitmemesini sağlayacak şekilde yönlendirilmelidir. (tank veya tank gruplarının korunduğu
durumlar hariç).
6. BASINÇ TAHLİYE VANASI/VANALARI
6.1. Bir basınç tahliye vanasının kullanılması halinde bu vana, hidrojeni aracın dışına
veren atmosferik çıkışa tahliye edecek şekilde takılmalıdır.
6.2. Basınç tahliye vanasını, başka bir aksamın normal çalışması veya hatası nedeniyle
koruduğu hidrojen aksamından veya hidrojen sistemi bölümünden yalıtmak mümkün
olmamalıdır.
6.3. Basınç tahliye vanaları hidrojen gazını
(a) açıktaki elektrik terminallerine, açıktaki elektrik anahtarlarına veya diğer ateşleme
kaynaklarına doğru;
(b) aracın yolcu veya bagaj bölmelerinin içine veya bu bölmelere doğru;
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(c) herhangi bir araç tekerleği yuvasının içine veya bu yuvaya doğru;
(d) herhangi bir 0 sınıfı aksama doğru;
tahliye edemez.
6.4. Basınç tahliye vanasının tahliye açıklığı kirin, buzun veya su girişinin neden
olabileceği bir tıkanmaya karşı mümkün olduğunca korunmalıdır.
7. RİJİT VE ESNEK YAKIT HATLARI
7.1. Rijit yakıt hatları, kritik titreşime veya başka gerilimlere tabi olmayacak şekilde
emniyete alınmalıdır.
7.2. Esnek yakıt hatları, burma gerilimlerine ve aşınmaya maruz kalmayacak şekilde
emniyete alınmalıdır.
7.3. Rijit yakıt hatları ve esnek yakıt hatları, bağlı olan hidrojen aksamlarının çıkarılması
veya takılması sırasında hatlardaki gerilimi makul olduğunca en aza indirecek şekilde
tasarlanmalıdır.
7.4. Bağlantı noktalarında rijit yakıt hatları ve esnek yakıt hatları, galvanik korozyonu ve
çatlak korozyonunu önleyecek şekilde takılmalıdır.
7.5. Rijit yakıt hatları ve esnek yakıt hatları yerleştirilirken, aracın içinde (örn. bagajın
veya başka yüklerin yerleştirilmesinden veya hareketinden dolayı) veya aracın dışında (örn.
zeminin engebeli olması veya kriko kullanılmasından vb. dolayı) kaza eseri hasar görme
ihtimalleri makul ölçüde asgariye indirilmelidir.
7.6. Aracın gövdesinden veya diğer hidrojen aksamının içinden geçerken, yakıt hatlarına
gromet veya başka koruyucu malzemeler takılmalıdır.
7.7. Bağlantı elemanlarının yolcu veya kapalı bagaj bölmesine takılması halinde yakıt
boruları ve bağlantı elemanları, bu Kısım madde 10’da gaz sızdırmaz muhafaza için belirtilen
şartları karşılayan bir manşon içine kapatılmalıdır.
8. HİDROJEN AKSAMLARI ARASINDAKİ BAĞLANTI ELEMANLARI
8.1. Araç imalatçısı, bağlantı elemanlarında kullanılan malzemelerin galvanik korozyonu
ve çatlak korozyonunu önleyecek şekilde seçilmesini sağlamalıdır.
8.2. Ek yeri sayısı asgaride tutulmalıdır.
8.3. İmalatçı, muayene amacıyla ek yerlerinin sızıntı deneyinde kullanılacak yöntemi
belirtmelidir. Yüzey aktif madde ile sızıntı testi yapılacağı belirtilmişse, ek yerleri erişilebilecek
yerlerde olmalıdır.
9. YENİDEN DOLUM SİSTEMİ
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9.1. Dolum ağzı yanlış ayara ve dönmeye karşı korunmalıdır. Dolum ağzı izinsiz
müdahaleden ve makul olduğunca kir ve su girişine karşı korunmalıdır (örneğin, kilitli bir kapak
ile). Hazne, öngörülebilen elleçleme hatalarına karşı makul ölçüde korunmalıdır.
9.2. Dolum ağzı, yeniden dolum girişinin yolcu, bagaj veya başka bir havalandırılmayan
bölmede olmamasını sağlayacak şekilde takılmalıdır.
9.3. Dolum ağzı, harici enerji soğuran unsurların (örn. tampon) içine takılmamalıdır.
9.4. Dolum ağzı nominal çalışma basıncı, birinci basınç regülatörünün giriş yönündeki 0
sınıfı hidrojen aksamların (birinci basınç regülatörü dahil) nominal çalışma basıncına eşit
olmalıdır.
9.5. Yeniden dolum sırasında emniyet tertibatları hariç tahrik sisteminin veya hidrojen
dönüştürme sisteminin/sistemlerinin çalışmaması ve aracın hareket edemez halde olması
sağlanmalıdır.
9.6. Dolum ağzına yakın bir yere, örneğin yeniden dolum kapağının içine aşağıdaki
bilgileri içeren etiket/etiketler takılmalıdır:

H2 gaz
‘xx’ MPa
‘xx’ = tankın/tankların nominal çalışma basıncıdır.
10. GAZ SIZDIRMAZ MUHAFAZA
10.1. Gaz sızdırmaz muhafazanın tahliye çıkışı atmosfere olmalıdır.
10.2. Gaz sızdırmaz muhafazanın tahliye açılışı, aracın içine takıldığında makul ölçüde
yuvanın en üst noktasında olmalıdır. Tekerlek bombesine tahliye edilmemeli veya egzoz gibi bir
ısı kaynağına yöneltilmemelidir. Ayrıca, hidrojenin aracın içine girememesini sağlayacak şekilde
tahliye yapmalıdır.
10.3. Gaz sızdırmaz muhafazadaki elektrik bağlantıları ve aksam, hiç kıvılcım
çıkmayacak şekilde yapılmalıdır.
10.4. Deney sırasında tahliye hattı, hermetik olarak sızdırmaz hale getirilmeli ve gaz
sızdırmaz muhafaza, 0,01 MPa basınçta, herhangi bir kalıcı deformasyona uğramadan Bu Kısım
madde 1.2’de yer alan sızıntı şartlarını karşılamalıdır.
10.5. Herhangi bir bağlantı sistemi kelepçe ile veya başka bir yöntemle gaz sızdırmaz
muhafazaya veya manşona sabitlenmeli ve bu şekilde madde 10.4’te yer alan sızıntı şartlarını
karşılayan bir bağ oluşturulmak için arasından geçmelidir.
11. ELEKTRİK TESİSATI
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11.1. Hidrojen sisteminin elektrikli aksamları aşırı yüklemelere karşı korunmalıdır.
11.2. Güç besleme bağlantıları, hidrojen aksamlarının bulunduğu veya hidrojen
sızıntılarının mümkün olduğu yerlerde hidrojen girişine karşı sızdırmaz olmalıdır.
12. GÜVENLİK TERTİBATLI SİSTEMLER
12.1. Güvenlik tertibatlı sistemler arızaya karşı güvenli veya veya ihtiyaç duyulmayacak
biçimde olmalıdır.
12.2. Güvenlik tertibatlı sistemler bozulmaz nitelikte ise veya kendini izleyen elektronik
sistemler varsa, Ek 6’daki özel şartlar uygulanmalıdır.
13.

HİDROJEN SİSTEMİNİN MUAYENE ŞARTLARI

13.1. Her hidrojen sistemi, hizmete girdiği tarihten sonra en azından her 48 ayda bir ve
herhangi bir yeniden montaj esnasında muayene edilmelidir.
13.2. Muayene, Ek 1, Kısım 3’te belirtilen imalatçı şartnamelerine göre bir teknik servis
tarafından yapılmalıdır.
KISIM 2
Sıkıştırılmış (Gaz Halindeki) Hidrojeni Kullanmak Üzere Tasarlanmış Hidrojen
Tanklarına İlişkin Şartlar
1. GİRİŞ
Bu Kısımda, sıkıştırılmış (gaz halindeki) hidrojeni kullanmak için tasarlanmış hidrojen
tanklarının şartları ve deney prosedürleri yer almaktadır.
1.1. Tank tipleri
Tanklar, 79/2009/AT Yönetmeliğinin, Ek 4’ünün madde 1’inde belirtilen imalat tiplerine
göre sınıflara ayrılmalıdır.
2. GENEL ŞARTLAR
2.1. İmalatçı, tankın şeklini istediği şekilde tasarlamakta serbesttir, ancak aşağıdaki madde
3’te yer alan ilgili hükümlerin tümünü yerine getirmelidir.
2.2. Tank grubu
2.2.1. Bir tank grubunun ve o grubun içindeki tankların, madde 3 ve 4’te belirtilen
hükümlere göre onaylanması halinde bir tank grubu tek bir tank olarak tip onayı almalıdır.
2.2.2. Alternatif olarak, tank grubunun bu Kısım madde 3 ve 4’te yer alan hükümleri
yerine getirmesi halinde o tank grubu bir tank olarak tip onayı almalıdır. Tank grubunun
kullanılan malzemelerin tipine ve imalat yöntemine uygun şekilde bu Kısım madde 3 ve 4’ün tüm
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hükümlerini yerine getirmesi şartıyla, grubun içindeki tankların bu Kısım madde 3 ve 4’te yer
alan hükümlerin hepsini yerine getirmesi şart değildir.
2.2.3. Madde 2.2.1 ve madde 2.2.2’nin şartlarına bağlı kalmaksızın, bir tank grubu bu
Kısım madde 4.2.4’ün (yanma deneyi), madde 4.2.10 (çarpma hasarı deneyi) ve madde 4.2.11’in
(sızıntı deneyi) şartlarını karşılamalıdır.
2.2.4. Tank grubu başına azami dört tanka müsaade edilir.
2.2.5. Esnek yakıt hatları, bir tank grubunun içinde tümleyici ara bağlantı yakıt hatları
olarak kullanılmamalıdır.
3. TEKNİK ŞARTLAR
3.1. Genel şartlar
Tanklar, bu Kısım madde 3.2’den 3.11’e kadar belirtilen teknik şartları karşılamalıdır.
3.2. Yangın koruma
Tank, basınç tahliye tertibatı/tertibatları ve eklenen yalıtım veya koruyucu malzemeler,
yangına maruz kaldığında tankı yırtılmaya karşı hep birlikte korumalıdır. Yangın koruma
sisteminin düzenlemesi belirtilmelidir.
3.3. Açıklık dişlileri
Tüm tank tiplerinin açıklıklarında konikleştirilmiş veya düz dişler kullanılabilir. Dişler,
tanınmış uluslar arası veya ulusal standartlara uymalıdır.
3.4. Dış ortam koruması
Tanklara kaplama uygulanırken, uygulama süreci tankın mekanik özellikleri üzerinde
olumsuz etki oluşturmamalıdır. Kaplama müteakip hizmet içi muayeneyi kolaylaştırmalı ve
imalatçı da bu şekildeki muayene sırasında tankın bütünlüğünün muhafaza edilmesi için, kaplama
işlemi hakkında bilgi vermelidir.
3.5. Malzeme şartları
3.5.1. Genel
Kullanılan malzemeler, Ek 4 madde 2.7’de belirtilen hizmet koşullarına uygun olmalıdır.
Uyumsuz malzemeler birbirine temas etmemelidir.
3.5.2. Çelik
3.5.2.1. Tanklarda veya gömleklerde kullanılan çelikler duruma göre ISO 9809-1
standardının 6.1 ila 6.4 sayılı maddelerinde veya ISO 9809-2 standardının 6.1 ila 6.3 sayılı
maddelerinde yer alan malzeme şartlarına uymalıdır.
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3.5.2.2. Tankların ve gömleklerin paslanmaz çelikleri EN 1964-3 standardının 4.1 ila 4.4
maddelerine uymalıdır.
3.5.2.3. Tip 3 tankların gömleklerinde kullanılacak kaynaklanmış paslanmaz çelikler
duruma göre EN 13322-2’nin 4.1 ila 4.3 maddelerine uymalıdır.
3.5.3. Alüminyum alaşım
3.5.3.1. Tankların ve gömleklerin alüminyum alaşımları, ISO 7866 standardının 6.1 ve 6.2
maddelerindeki malzeme şartlarına uymalıdır.
3.5.3.2. Tip 3 tankların gömleklerinin kaynaklı alüminyum alaşımları EN 12862 sayılı
standardın 4.2 ve 4.3 maddelerine uymalıdır.
3.5.4. Plastik gömlek malzemeleri
Plastik gömleklerin malzemesi termoset veya termoplastik olmalıdır.
3.5.5. Elyaflar
Tankın imalatçısı, tank tasarımının planlanan ömrü boyunca, çekme testi gibi başlıca test
sonuçları dahil olmak üzere kompozit malzemelerin yayınlanmış şartnamelerini ve malzeme
imalatçısının depolama, şartlar ve raf ömrüne ilişkin tavsiyelerini dosyada saklamalıdır.
Tank imalatçısı, her tank partisinin planlanan ömrü boyunca, elyaf imalatçısı
tarafından düzenlenmiş ve her sevkiyatın, imalatçının ürüne ilişkin şartnamesine uyduğuna dair
belgeleri dosyada saklamalıdır.
3.5.6. Reçineler
Elyafların emdirilmesinde kullanılan polimerik malzeme termoset veya termoplastik
reçine olmalıdır.
3.6. Patlama basıncı oranları
Asgari patlama basıncı oranları, daha açık bir ifade ile, tankın asgari fiili patlama
basıncının nominal çalışma basıncına bölünmesi ile elde edilen oranlar Tablo 4.3.6’da yer alan
değerlerden daha az olmamalıdır.
Tablo 4.3.6.

Üst sargı

Asgari Patlama Basıncı Oranları
İmalat
Tamamı metal
Cam
Aramid
Karbon
Hibrit

Tip 1
2,25
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Tankın Tipi
Tip 2
Tip 3

Tip 4

2,4
2,25
2,25

3,5
3,0
2,25

3,4
2,9
2,25
(1)

Açıklama:
(1)

Hibrit takviye (iki veya daha fazla, farklı yapıda elyaf tiplerinden ibaret takviye) kullanılan tank tasarımlarında,
elyafların farklı esneklik modüllerine bağlı olarak farklı elyaflar arasındaki yük dağılımına dikkat edilmelidir. Her
münferit yapısal elyaf tipinin hesaplanan gerilim oranları belirtilen değerlere uymalıdır. Gerilim oranları gerinim
ölçer ile doğrulanabilir. Asgari patlama basıncı oranı; yapısal elyafların asgari patlama basınç oranında hesaplanan
gerilmesi ile nominal çalışma basıncının çarpımının, yapısal elyafların nominal çalışma basıncında hesaplanan
gerilmesi ile bölünmesi ile elde edilen sonucun, kullanılan elyafların gerilme oranını karşılamasını sağlayacak
şekilde seçilmelidir.

3.7.

Tank imalat şartları

3.7.1. Tip 1 tanklar
Alüminyum alaşımdan mamul tankların uçlarını kapatmak için şekillendirme prosesi
kullanılmamalıdır. Çelik tankların şekillendirme yoluyla kapatılmış taban uçları tahribatsız
muayene yoluyla veya eşdeğer tekniklerle muayene edilmelidir. Tankın ucunu kapatma
prosesinde metal eklenmemelidir. Her tank, kenar şekillendirme işlemlerinden önce kalınlık ve
yüzey bitişi açısından incelenmelidir.
Uç şekillendirme sonrasında tanklar, tasarımda belirtilen sertlik sınıfına kadar ısıl
işleme tabi tutulmalıdır. Lokalize ısıl işleme müsaade edilmez.
Boyun halkası, ayak halkası veya destek parçası olması halinde bu sayılanlar tank
ile uyumlu bir malzemeden mamul olmalı ve kaynaklama, sert lehimleme veya lehimleme
haricinde bir yöntem ile emniyetli bir şekilde takılmalıdır.
3.7.2. Tip 2, 3 ve 4 tanklar
3.7.2.1. Kompozit filaman sargı
Kompozit tanklar bir gömleğin üzerine sarılan kesintisiz filaman sargılardan imal
edildiğinde, filaman sargı işlemleri bilgisayar kontrollü veya mekanik kontrollü yapılmalıdır.
Sargı sırasında ana parametreler izlenmeli ve belirlenen toleranslar içinde kalmalı ve bir sargı
kütüğüne kaydedilmelidir. Ana parametreler şunlardır:
(a) Tex değeri ve haşıllama dahil elyaf tipi;
(b) Bant genişliği başına düşen lif demetleri sayısı;
(c) Reçine tipi ve reçine bileşenlerinin karışım oranı;
(d) Emdirme şekli, reçinenin veya elyafın ağırlığı veya oylum oranı;
(e) Sargı programının referansı ve sargı açısı;
(f) Sargı dönüş çemberinin sayısı;
(g) Sargı çevrim helisinin sayısı (sadece tip 3 ve 4 tanklar);
(h) Bant genişliği;
(i) Sargı gerilimi;
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(j) Sargı hızı;
(k) Reçinenin sıcaklığı
3.7.2.2. Termoset reçinelerin sertleştirilmesi
Filaman sargının tamamlanmasından sonra, termoset reçineler, önceden belirlenmiş ve
kontrollü bir zaman-sıcaklık profili kullanarak ısı ile sertleştirilmelidir. Sertleşme süresince
zaman-sıcaklık geçmişi belgelendirilmelidir.
Alüminyum alaşım gömlekli tankların azami sertleşme süresi ve sıcaklığı, metal
özelliklerini olumsuz etkileyen zaman ve sıcaklığın altında olmalıdır.
Tip 4 tanklar için, termoset reçinelerin sertleşme sıcaklığı, plastik gömleğin
yumuşama sıcaklığının en azından 10 °C altında olmalıdır.
3.7.2.3. Otofretaj
Kullanılması halinde otofretaj hidrolik deneyden önce yapılmalıdır. Otofretaj basıncı,
imalatçının belirlediği sınırlar içinde olmalıdır.
3.7.2.4. Metalik gömlekler
Paslanmaz çelik gömleklerin kaynak işlemi TS EN 13322-2 standardının 6.1, 6.2 ve 6.4
sayılı maddelerine uymalıdır. Alüminyum alaşım gömleklerin kaynak işlemi TS EN 12862
standardının 4.1.2 ve 6.1 sayılı maddelerine uymalıdır.
3.8. Tank işaretlemeleri
İmalatçı, her tankın üzerinde ve duruma göre kalıcı şekilde sarmalanmış bir
grubun dış yüzeyine, yüksekliği 6 mm’den daha az olmayan bir yazı karakteri ile açık kalıcı
işaretleme yapmalıdır. İşaretleme reçine kaplamanın içine konmuş etiketlerle, yapışkan
etiketlerle, tip 1 ve tip 2 tankların kalınlaştırılmış uçlarında kullanılan düşük gerilimli damgalarla
veya bu sayılanların herhangi bir kombinasyonu ile yapılmalıdır. Yapışkan etiketler ve
uygulamaları TS ISO 7225’e veya eşdeğer bir standarda göre olmalıdır. Birden fazla etiket
kullanılabilir ve bu etiketler montaj braketlerinin arkasında kalmayacak şekilde
yerleştirilmelidirler. Ek 2, Kısım 3’te açıklanan AT aksam tip onayı işaretine ek olarak, bu
Yönetmeliğe göre tip onayı alan her tank, aşağıdaki verilerin rahatça okunacağı bir işaretleme
yerine sahip olmalıdır:
(a) İmalatçının adı;
(b) Her tank için özgün bir seri numarası;
(c) Ek 5, madde 3.2’de belirtilen bir etiket;
(d) 15 °C’de nominal çalışma basıncı(MPa);
(e) İmalat yılı ve ayı, örn. 2009/01;
(f) ‘yyyy/mm’den SONRA KULLANMAYIN’, buna göre yyyy/mm imalat yılı ve ayı artı
tankın onaylı hizmet ömrüdür. Bununla beraber, tankın iç basınç olmadan kuru bir yerde
saklanmış olması şartı ile yyyy/mm tankın imalatçıdan çıktığı tarih olabilir.
(g) ‘Dolum çevrimi sayısı xxxxx’, xxxx Ek 4 madde 2.7.6’ya göre dolum çevrimlerinin
sayısıdır.
3.9. Parti deneyi şartları
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3.9.1. Parti deneyi
3.9.1.1. Genel
İmalatçı, normal üretimi temsil eden bitmiş tanklar üzerinden parti deneyi yapmalıdır.
Deney yapılacak bitmiş tanklar, her partiden rastgele seçilmelidir. Bir parti en fazla 200 bitmiş
tank artı tahrip edici deneylerde kullanılacak bitmiş tanklar veya ardışık üretim yapılan bir
vardiya sırasında üretilmiş tanklar (hangisi daha büyük ise) olmalıdır.
Parti deneyinin sıklığı aşağıdaki gibi azaltılabilir:
(a) 10 ardışık partide yer alan tankların hiç biri gerekli çevrim sayısından 1,5 kat
fazla sayıdaki çevrim sırasında sızıntı yapmaz veya yırtılmazsa, basınçlı çevrim deneyi 5 partide
bire indirilebilir. Deneye tabi tutulan herhangi bir tank, basınçlı çevrim sayısının 1,5 kat fazlası
şartını yerine getiremezse, o zaman azaltılmış deney sıklığının yeniden oluşturulabilmesi için
sonraki beş parti üzerinde parti deneyi gereklidir.
(b) 10 ardışık partide yer alan tankların hiç biri gerekli çevrim sayısından 2 kat
fazla sayıdaki çevrim sırasında sızıntı yapmaz veya yırtılmazsa, basınçlı çevrim deneyi 10 partide
bire indirilebilir. Deneye tabi tutulan herhangi bir tank, basınçlı çevrim sayısının 2 kat fazlası
şartını yerine getiremezse, azaltılmış deney sıklığının yeniden oluşturulabilmesi için sonraki on
partide üzerinde parti deneyi yapılmalıdır.
(c) Son parti basınçlı çevrim deneyinden bu yana 3 aydan fazla zaman geçmişse,
azaltılmış sıklığın muhafaza edilmesi için bir sonraki üretim partisinden bir tank basınç deneyine
tabi tutulmalıdır.
Aşağıdaki parti deneyleri gereklidir:
(a) Bir bitmiş tank, ortam sıcaklığında madde 3.9.1.2’de yer alan sıklıkta basınçlı
çevrime tabi tutulmalıdır.
(b) Bitmiş tankları veya gömlekleri temsil eden bir bitmiş tank, gömlek veya ısıl
işlem görmüş deney örneği, Tablo 4.3.9’da belirtilen diğer deneylere tabi tutulmalıdır.
(c) Bir bitmiş tank patlama deneyine tabi tutulmalıdır. Bir bitmiş tankın ortam
sıcaklığında yapılan basınçlı çevrim deneyini geçmesi halinde aynı tank patlama deneyine tabi
tutulabilir.
(d) Organik kaplama/boya gibi dış ortama karşı koruyucu kaplaması kullanılırsa,
partiyi temsil eden bitmiş bir tank veya deney örneği, kaplama parti deneyine tabi tutulmalıdır.
Deneylere gerekli olandan daha fazla tank tabi tutulursa, tüm sonuçlar
belgelendirilmelidir.
İstenen şartları karşılayamayan bir parti testinin temsil ettiği tüm tanklar bu Kısım madde
3.9.2’de belirtilen prosedürlere uymalıdır.
Tablo 4.3.9.
Parti Deneyleri
İlgili tank tipi
Deney ve referans
1

2

3

4

(1)

Çekme deneyi

√

√ (5)

√ (5)

√ (5)

(2)

Charpy darbe deneyi

√

√ (5)

√ (5)

()

Bükme testi

√ (5)

(4)

Makroskopik inceleme

√ (5)

3
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Belirtilen
tasarım
değeri

Deney
değeri

4.1.2.

Yumuşama sıcaklığı testi

√ (5)

4.1.6.

Kaplama parti testi

√

√

√

√

4.2.1.

Patlama testi

√

√

√

√

4.2.2.

Ortam sıcaklığında basınçlı
çevrim test

√

√

√

√ (6)

4.2.11.

Sızıntı testi

√ (7)

√ (6)

4.2.13.

Pabuç tork deneyi

√ (6)

Açıklayıcı notlar:
(1) (a) Çelik tanklar veya gömlekler için duruma göre TS ISO 9809-1 standardının 10.2 sayılı
maddesine veya TS ISO 9809-2 standardının 10.2 sayılı maddesine bkz.;
(b) Paslanmaz çelik tanklar veya gömlekler için TS EN 1964-3 standardının 7.1.2.1 sayılı
maddesine bkz;
(c) Kaynak yapılmış paslanmaz çelik gömlekler için TS EN 13322-2 standardının 8.4 sayılı
maddesine bkz;
(d) Alüminyum alaşım tanklar veya gömlekler için ISO 7866 standardının 10.2 sayılı maddesine
bkz;
(e) Kaynak yapılmış alüminyum alaşım gömlekler için TS EN 12862 standardının 7.2.3 ve 7.2.4
sayılı maddelerine bkz.;
(f) Metalik olmayan gömlekler için madde 4.1.1’e bkz.;
(2) (a) Çelik tanklar veya gömlekler için duruma göre TS ISO 9809-1 standardının 10.4 sayılı
maddesine veya ISO 9809-2 standardının 10.4 sayılı maddesine bkz.;
(b) Paslanmaz çelik tanklar veya gömlekler için TS EN 1964-3 standardının 7.1.2.4 sayılı
maddesine bkz.;
(c) Kaynak yapılmış paslanmaz çelik gömlekler için TS EN 13322-2 standardının 8.6 sayılı
maddesine bkz.;
(3) (a) Kaynak yapılmış paslanmaz çelik gömlekler için TS EN 13322-2 standardının 8.5 sayılı
maddesine bkz.;
(b) Kaynak yapılmış alüminyum alaşım gömlekler için TS EN 12862 standardının 7.2.5, 7.2.6 ve
7.2.7 sayılı maddelerine bkz.;
(4) Kaynak yapılmış paslanmaz çelik gömlekler için TS EN 13322-2 standardının 8.7 sayılı
maddesine bkz.;
(5) Gömlek malzemesi üzerinde yapılan deneydir.
(6) Aşağıdaki test sıralaması tip 4 tank için kullanılmalıdır. Pabuç Tork Deneyi (Madde 4.2.13.),
arkasından ortam sıcaklığında basınçlı çevrim deneyi (Madde 4.2.2.), arkasından bir sızıntı deneyi
(Madde 4.2.11.).
(7) Kaynak yapılmış tüm metal gömlekler üzerinde bir sızıntı deneyi yapılmalıdır.

3.9.1.2. Ortam sıcaklığında basınçlı çevrim deneyinin sıklığı
Bitmiş tankların tabi tutulduğu ortam sıcaklığında basınçlı çevrim deneyinin
sıklığı aşağıdaki şekilde olmalıdır:
(a) Her partiden bir tank, Ek 4 madde 2.7.6’ya göre dolum çevrimi sayısının 3,0
katı sayıda basınçlı çevrime tabi tutulmalıdır.

84

(b) 10 ardışık tank üretim partisinden, (a) fıkrasına uygun şekilde basınçlı çevrime
tabi tutulan tanklardan hiç biri, Ek 4 madde 2.7.6’ya göre dolum çevrimi sayısının 4.5 katına
tekabül eden sayıda sızıntı yapmazsa veya yırtılmazsa, basınçlı çevrim deneyi, her 5 üretim
partisinden bir tanka indirilebilir ve tank 5 partinin birincisinden seçilir;
(c) 10 ardışık tank üretim partisinden (a) fıkrasına uygun şekilde basınçlı çevrime
tabi tutulan tanklardan hiç biri, Ek 4 madde 2.7.6’ya göre dolum çevrim sayısının 6,0 katına
tekabül eden sayıda sızıntı yapmazsa veya yırtılmazsa, basınçlı çevrim deneyi her 10 üretim
partisinden bir tanka indirilebilir ve tank da 10 partinin birincisinden seçilir.
(d) Son üretim partisinden bu yana 3 aydan uzun bir süre geçerse, (b) veya (c)
fıkrasında azaltılan parti testi sıklığını muhafaza etmek için bir sonraki üretim partisinden bir tank
basınçlı çevrim deneyine tabi tutulur;
(e) Yukarıdaki (b) veya (c) fıkralarında bahsedilen, sıklığı azaltılmış basınçlı
çevrim testleri sırasında bir tank Ek 4 madde 2.7.6’ya göre dolum çevrimi sayısının 3,0 katına
tekabül eden sayıya hata verirse, parti basınçlı çevrim testinin yeniden (b) veya (c) fıkralarına
uygun şekilde azaltılan sıklıkta yapılabilmesi için parti basınçlı çevrim testinin (a) fıkrasında yer
alan parti basınçlı çevrim testi sıklığı en azından 10 üretim partisi boyunca yeniden geçerli
olmalıdır;
(f) Yukarıdaki (a), (b) veya (c) fıkralarında bahsedilen herhangi bir tank, Ek 4
madde 2.7.6’ya göre dolum çevrimi sayısının 3,0 katına tekabül eden sayıya ulaşmadan hata
verirse, hatanın nedeni madde 3.9.2’de yer alan prosedürlere göre tespit edilmeli ve
düzeltilmelidir. Daha sonra basınçlı çevrim deneyi o partiden üç ilave tankın üzerinde daha tekrar
edilmelidir. Üç ilave tankın herhangi biri, Ek 4 madde 2.7.6’ya göre dolum çevrimi sayısının 3,0
katına tekabül eden sayıya ulaşmadan hata verirse, parti reddedilmelidir. İmalatçı, son başarılı
parti deneyinden bu yana üretilmiş tankların tüm parti deneyi şartlarını karşıladığını
ispatlamalıdır.
3.9.2. Deney şartlarının karşılanamaması
Deney şartlarının karşılanamaması halinde, yeniden test veya yeniden ısıl işlem ve
yeniden test aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:
(a) Bir deney sırasında hata yapıldığına veya bir ölçüm hatası olduğuna dair bir
delil varsa, başka bir deney yapılmalıdır. Bu deneyin sonucu tatmin edici ise, birinci deney
dikkate alınmamalıdır;
(b) Deney tatmin edici bir şekilde yapılmışsa, deneyin başarısız olmasının nedeni
tespit edilmelidir.
Başarısızlığın ısıl işlem uygulamasından kaynaklandığı düşünülürse, imalatçı o partideki
tüm tankları bir daha ısıl işleme tabi tutabilir.
Testin başarısız olmasının nedeni ısıl işlem uygulaması değilse, o zaman kusurlu olduğu
tespit edilen tüm tanklar reddedilmeli veya onaylanmış bir yöntem ile onarılmalıdır.
Reddedilmeyen tanklar yeni bir parti olarak kabul edilmelidir.
Her iki durumda da, yeni partinin kabul edilebilirliğini ispatlamak için gereken tüm ilgili
prototip veya parti deneyleri tekrar edilmelidir. Bir veya daha fazla deneyin ispatı kısmen de olsa
yetersizse, partideki tüm tanklar reddedilmelidir.
3.10. Üretim muayenesi ve deney şartları
Üretim muayenesi ve deneyler, aşağıdaki gibi, imalat boyunca veya tamamlanmasından
sonra bütün tanklarda uygulanacaktır:
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(a) Bitmiş tankın ve herhangi bir gömleğin ve üst sargının ana ebatlarının ve
kütlelerinin tasarım toleransları içinde yer aldığının doğrulanması;
(b) Ek 2, Kısım 1’de öngörülen şekilde, bilgi dokümanının ilavesinde yer alan ana
imalat parametrelerine uygunluğun doğrulanması, bu çerçevede belirtilen yüzey bitişinin
muayene edilmesi ve derin çekilmiş yüzeylere ve dövülmüş veya çekilmiş uçlardaki kapanış veya
açılışların boynunda veya omzundaki katlara veya çakışmalara özellikle dikkat edilmesi;
(c) Metal tanklar ve gömlekler için duruma göre TS ISO 9809 standardının Ek
B’sine veya TS EN 1964-3 standardının Ek C’sine veya TS EN 13322-2 standardının Ek B’sine
göre tahribatsız muayene yapılması veya azami kusur ebadının, tasarımda yer alan ve aşağıda
belirtilen ebadı aşmadığını doğrulamak için müsaade edilen azami kusur ebadını tespit ettiği
ispatlanmış eşdeğer bir yönteme başvurulması;
Ayrıca, kaynak yapılmış paslanmaz çelik gömlekler, TS EN 13322-2 standardının 6.8.2
sayılı maddesine göre incelenmeli ve kaynak yapılmış alüminyum alaşım gömleklerin ise TS EN
12862 standardının 6.2.1 (ikinci kısım) ve 6.2.3 sayılı maddelerine göre incelenmelidir.
Tip 1, 2 ve 3 tankların tasarımında, metal tankın veya gömleğin herhangi bir yerindeki
müsaade edilen azami kusur büyüklüğü belirtilmeli, söz konusu kusur belirtilen yeniden test
dönemi içinde veya böyle bir yeniden test tanımlanmamışsa hizmet ömrü içinde kritik büyüklüğe
gelmemelidir. Kritik kusur büyüklüğü, tankın veya gömleğin duvar kalınlığı yoluyla depolanan
gazın tankı yırtmaksızın tahliye olmasına müsaade edecek şekilde sınırlayıcı bir kusur olarak
tanımlanmaktadır. Ultrason taramasının veya eşdeğer bir yöntemin ret kriterlerinde yer alan kusur
büyüklüğü, müsaade edilebilir azami kusur büyüklüklerinden daha az olmalıdır. Tip 2 ve 3
tanklar için metalik olmayan malzemelerin, zamana bağlı mekanizmalardan dolayı hasar
görmediği varsayılmalıdır. Tahribatsız muayene için müsaade edilebilir kusur büyüklüğü uygun
bir yöntemle tespit edilmelidir.
Tanklar aşağıdaki şartları karşılamalıdır:
(a) Madde 4.1.8’e göre metalik tanklar ve gömlekler için sertlik deneyi;
(b) Madde 4.2.15’e göre hidrolik deneyi;
(c) Madde 4.2.11’e göre tip 4 tanklar ve kaynak yapılmış metal gömleği olan tip 3
tanklar için sızıntı deneyi;
(d) İşaretlerin bu Kısım madde 3.8’e göre doğrulanması.
Her bir tank için gereken üretim muayenesi ve deneylerinin bir özeti, Tablo 4.3.10’da
verilmektedir.
Tablo 4.3.10.
İmalat Muayeneleri ve Deneyleri
İlgili tank tipi

Üretim muayeneleri ve deneyleri ve referanslar

Ek 2, Kısım 1’de belirtilen şekilde bilgi
dokümanının ilavesidir.
4.1.8.

1

2

3

4

Ana tasarım boyutları

√

√

√

√

Ana imalat parametreleri

√

√

√

√

Tahribatsız muayene

√

√ (1)

√ (1)

Sertlik deneyi

√

√ (1)
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√ (1)

4.2.11.

Sızıntı deneyi

4.2.15.

Hidrolik deneyi

√

3.8.

İşaretler

√

√ (2)

√

√

√

√

√

√

√

Açıklayıcı notlar:
(1) Metalik gömlek üzerinde yapılan deneydir.
(2) Kaynak yapılmış tüm metal gömlekler üzerinde sızıntı deneyi yapılmalıdır.

3.11. Değişiklikler
Değişiklikler, Tablo 4.3.11’de belirtilen azaltılmış deney programına uygun şekilde
onaylanabilir. Tablo 4.3.11’in kapsamına girmeyen önemli değişiklikler tam onay deneyine tabi
tutulmalıdır.
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Tablo 4.3.11.

Elyaf imalatçısı
Metal tank veya gömlek malzemesi
Plastik gömlek malzemesi
Elyaf malzemesi

1, 2, 3

1, 2, 3

2, 3, 4

2, 3, 4

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2

1, 2, 3

2, 3, 4

2, 3

Madde 4.2.10.
Nüfuz testi (Madde
4.2.12) Bağlantı
pabucu testi (Madde
4.2.13) Hidrojen
çevrimi testi (Madde
4.2.14.)

Çarpma hasarı testi

Madde 4.2.8.

Hızlandırılmış stres
altında yırtılma testi

Madde 4.2.7.

Kompozit çatlağı
toleransı testi

Madde 4.2.6.

Madde 4.2.5.

Kimyasala maruz kalma
testi
1, 2, 3

2, 3, 4

3, 4

2, 3

3

4

2, 3, 4

Çap büyüklüğünde değişiklik ≤ %20

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

Çap büyüklüğünde değişiklik > %20

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

Uzunlukta değişiklik ≤ %50

1, 2, 3, 4

Uzunlukta değişiklik>%50

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

Nominal çalışma basıncında değişiklik ≤
% 20 (1)

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

Nominal çalışma basıncında değişiklik> %
20(1)

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

Kubbe şekli

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

Açıklık ebadı

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

2, 3, 4

2, 3, 4

1, 2, 3, 4

4

2, 3, 4

2, 3, 4

2, 3, 4

2, 3, 4

3, 4

2, 3, 4

2, 3, 4

2, 3, 4

2, 3, 4

3, 4

1, 2, 3, 4

2, 3, 4

3, 4

-

2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

3, 4

1, 2, 3, 4

4

2, 3, 4

Uçtaki bağlantı pabucunun tasarımı
İmalat sürecinde değişiklik (3)

1, 2, 3

4

Reçine malzemesi

Kaplama değişimi

Penetrasyon testi

Madde 4.2.4.

Yanma testi

Madde 4.2.3

LBB Performansı testi

Madde 4.2.2.

2, 3, 4

4
2, 3, 4

Ortam sıcaklığında
basınçlı çevrim testi

Madde 4.2.1.

Patlama testi

Madde 4.1.7.

Hidrojen uyumluluğu
testi

Malzeme testi Madde
4.1.1.-4.1.8. (hangisi
uygunsa)

Değişikliklerin Onay Deneyi

4 (2)
1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4
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Yangından korunma sistemi

1, 2, 3, 4

Açıklayıcı notlar: Örneğin, ‘2, 3’ yalnızca tip 2 ve 3 tanklar için deneyin gerekli olduğunu göstermektedir.
(1) Sadece kalınlık değişikliği, çap veya basınç değişikliği ile orantılı olduğunda.
(2) Boyundaki gerilimlerin orijinale eşit olması veya tasarım değişikliği ile azaltılması (örn. iç dişlerin çapının azaltılması veya bağlantı pabucu uzunluğunun değiştirilmesi neticesinde), gömleğin bağlantı
pabucunun ara yüzüne bakan tarafının etkilenmemesi ve bağlantı pabucu, gömlek ve contalarda orijinal malzemenin kullanılması durumunda hidrojen çevrim deneyi gerekli değildir.
(3) Ek 2, Kısım 1’de gösterildiği gibi bilgi dokümanının ilavesinde yer alan parametrelerden herhangi bir sapmanın imalat sürecindeki bir değişiklik olduğu kabul edilmektedir.
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4. DENEY PROSEDÜRLERİ
4.1. Malzeme deneyleri
Malzeme deneyleri bu Kısım Tablo 4.4.1’e ve madde 4.1.1. ila madde 4.1.8’de tarif
edilen deney prosedürlerine göre yapılmalıdır.

Tablo 4.4.1.
Malzeme Deneyleri
Uygulanacağı malzeme
Çelik

Alüminyum
alaşım

Plastik
gömlek

Çekme deneyi (2)

√

√

√

Charpy darbe deneyi (3)

√

Malzeme deneyleri

Bükme deneyi (4)

√(1)

Makroskopik inceleme (5)

√(1)

Elyaf

Reçine

Kaplama

√(1)

Korozyon deneyi (6)

√

Sürekli yük altında çatlama deneyi (7)

√

Yumuşama sıcaklığı deneyi

√

Camlaşma sıcaklığı deneyi

√

Reçine kesme mukavemeti deneyi

√
√

Kaplama deneyi
Hidrojen uyumluluğu deneyi (8)

√

√

√

√

√

Açıklayıcı notlar:
(1) Yalnızca kaynak yapılmış gömleğe sahip tanklar için.
(2) (a) Çelik tanklar veya gömlekler için duruma göre TS ISO 9809-1 standardının 10.2 sayılı paragrafına veya TS
ISO 9809-2 standardının 10.2 sayılı paragrafına bkz.
(b) Paslanmaz çelik tanklar veya gömlekler için TS EN 1964-3 standardının 7.1.2.1 sayılı paragrafına bkz;
(c) Kaynak yapılmış paslanmaz çelik gömlekler için TS EN 13322-2 standardının 8.4 sayılı paragrafına bkz;
(d) Alüminyum alaşım tanklar veya gömlekler için ISO 7866 standardının 10.2 sayılı paragrafına bkz;
(e) Kaynak yapılmış alüminyum alaşım gömlekler için TS EN 12862 standardının 7.2.3 ve 7.2.4 sayılı
paragraflarına bkz;
(f) Metal olmayan gömlekler için Ek 4, Kısım 2, madde 4.1.1’e bkz;
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(3) (a) Çelik tanklar veya gömlekler için duruma göre TS ISO 9809-1 standardının 10.4 sayılı paragrafına veya ISO
9809-2 standardının 10.4 sayılı paragrafına bkz.
(b) Paslanmaz çelik tanklar veya gömlekler için TS EN 1964-3 standardının 7.1.2.4 sayılı paragrafına bkz;
(c) Kaynak yapılmış paslanmaz çelik gömlekler için TS EN 13322-2 standardının 8.6 sayılı paragrafına bkz;
(4) (a) Kaynak yapılmış paslanmaz çelik gömlekler için TS EN 13322-2 standardının 8.5 sayılı paragrafına bkz;
(b) Kaynak yapılmış alüminyum alaşım gömlekler için TS EN 12682 standardının 7.2.5, 7.2.6 ve 7.2.7 sayılı
paragraflarına bkz.
(5) Kaynak yapılmış paslanmaz çelik gömlekler için TS EN 13322-2 standardının 8.7 paragrafına bkz.
(6) (a) Alüminyum alaşım tanklar veya gömlekler için ISO 7866 standardı, Ek A’ya bkz;
(b) Kaynak yapılmış alüminyum alaşım gömlekler için TS EN 12862 standardı, Ek A’ya bkz.
(7) (a) Alüminyum alaşım tanklar veya gömlekler için ISO 7866 standardı, Ek B’ye bkz. (ancak B.2 sayılı
maddenin ikinci paragrafı hariçtir);
(b) Kaynak yapılmış alüminyum alaşım gömlekler için TS EN 12862 standardı, Ek B’ye bkz. (B.2.2 sayılı paragraf
hariçtir)
(8) (a) Bu test aşağıda sayılanlar için gerekli değildir:
(i) ISO 9809-1 standardının 6.3 ve 7.2.2 sayılı paragraflarına uyan çelikler;
(ii) ISO 7866 standardının 6.1 sayılı paragrafına uyan alüminyum alaşımları;
(b) Diğer metalik tanklar veya gömlekler için kaynaklar dahil malzemenin hidrojen uyumluluğu duruma göre TS
EN ISO 11114-1’e ve TS EN ISO 11114-4’e veya madde 4.1.7’ye göre ispatlanmalıdır.
(c) Metalik olmayan malzemeler için hidrojen uyumluluğu ispatlanmalıdır.

4.1.1.Çekme Deneyi
4.1.1.1. Örneklendirme
Bu deney sadece tip 4 tanklara uygulanır.
Bu deney sadece plastik gömlek malzemelerine uygulanır.
Tip onay deneyi – deneye tabi tutulacak gömlek sayısı: 2
4.1.1.2. Prosedür
Plastik gömlek malzemelerinin mekanik özellikleri ISO 527-2 uyarınca – 40 °C’de
deneye tabi tutulmalıdır.
4.1.1.3.

Şartlar

Deney sonuçları, Ek 2, Kısım 1’de tarif edilen şekilde imalatçının bilgi dokümanı
ilavesinde belirteceği aralık içinde olmalıdır.
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4.1.1.4.

Sonuçlar

Plastik gömlek malzemelerinin akma sınırındaki gerilme mukavemeti ve nihai
uzaması, Ek 2, Kısım 2’de tarif edildiği üzere, AT tip onayı belgesinin ilavesinde gösterilen
şekilde hazırlanacak bir deney özeti içinde sunulmalıdır.
4.1.2. Yumuşama sıcaklığı deneyi
4.1.2.1. Örneklendirme
Bu deney sadece tip 4 tanklara uygulanır.
Bu deney sadece polimer malzemelere uygulanır.
Tip onay deneyi – deneye tabi tutulacak gömlek sayısı: 1
Parti deneyi — deneye tabi tutulacak gömlek sayısı: 1
4.1.2.2.

Prosedür

Bitmiş gömleklerdeki polimer malzemelerin yumuşama sıcaklığı, ISO 306
standardındaki A50 yöntemine göre tespit edilmelidir.
4.1.2.3.

Şart

Yumuşama sıcaklığı ≥ 100 °C olmalıdır.
4.1.2.4.

Sonuçlar

Yumuşama sıcaklığı, Ek 2, Kısım 2’de tarif edildiği üzere, AT tip onayı belgesinin
ilavesinde gösterilen şekilde hazırlanacak bir deney özeti içinde sunulmalıdır.
4.1.3.

Camsı geçiş sıcaklığı deneyi

4.1.3.1. Örneklendirme
Bu deney, tip 2, 3 ve 4 tanklar için uygulanır.
Bu deney sadece kompozit reçine malzemeler için uygulanır.
Tip onay deneyi — deneye tabi tutulacak örnek sayısı: 3
4.1.3.2. Prosedür
Reçine malzemelerin camsı geçiş sıcaklığı ASTM D3428’e göre tespit edilmelidir.
4.1.3.3. Şartlar
Deney sonuçları, Ek 2, Kısım 1’de tarif edilen şekilde imalatçının bilgi dokümanı
ilavesinde belirteceği aralık içinde olmalıdır.
4.1.3.4. Sonuçlar
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Deneyin nihai sonuçları Ek 2, Kısım 2’de tarif edildiği üzere, AT tip onayı
belgesinin ilavesinde gösterilen şekilde hazırlanacak bir deney raporu ile belgelendirilmeli ve
bir deney özeti içinde sunulmalıdır. Sunulacak camsı geçiş sıcaklığı asgari ölçülen değer
olmalıdır.
4.1.4.

Reçine kesme mukavemeti deneyi

4.1.4.1. Örneklendirme
Bu deney, tip 2, 3 ve 4 tanklar için geçerlidir.
Bu deney yalnızca kompozit reçine malzemeler için geçerlidir.
Tip onay deneyi — deneye tabi tutulacak örnek sayısı: 3
4.1.4.2. Prosedür
Reçine malzemeleri, üst sargıyı temsil eden örnek bir parça üzerinden ASTM
D2344/D2344M’ye göre deneye tabi tutulmalıdır.
4.1.4.3. Şart
24 saat suda kaynadıktan sonra kompozitin asgari kesme mukavemeti 13,8 MPa
olmalıdır.
4.1.4.4. Sonuçlar
Asgari reçine kesme mukavemeti, Ek 2, Kısım 2’de tarif edildiği üzere, AT tip onayı
belgesinin ilavesinde gösterilen şekilde hazırlanacak bir deney özeti içinde sunulmalıdır.
4.1.5. Kaplama deneyi
4.1.5.1.Örneklendirme
Deney, harici çevre şartlarından koruyucu kaplama (örn. organik kaplama/boya)
kullanılan tüm tank tipleri açısından geçerlidir.
Tip onay deneyi — deneye tabi tutulacak örnek sayısı: uygun standartlarda belirtilen
şekilde.
4.1.5.2.

Prosedür ve şart

Kaplamalar aşağıdaki deney yöntemlerine göre değerlendirilmelidir:
(a) Yapışma kuvveti için TS ISO 4624 standardına göre A veya B yönteminden uygun
olanı kullanılmalıdır. Kaplamanın yapışma sınıfı 4 olmalıdır;
(b) Esneklik ASTM D522 standardına göre B yöntemine göre, – 20 °C sıcaklıkta, 12,7
mm’lik mandrel kullanarak belirtilen kalınlıkta yapılmalıdır. Deney örnekleri ASTM D522
standardına göre hazırlanmalıdır. Gözle görülen bir çatlak olmamalıdır.
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(c) Darbe mukavemeti ASTM D2794 standardına uygun olmalıdır. Kaplama, oda
sıcaklığında 18 J’luk bir darbe deneyini geçmelidir.
(d) Kimyasal maddelere direnç ASTM D1 308 standardına uygun olmalıdır. Deney,
açık nokta deney yöntemi kullanılarak ve %30’luk sülfürik asit solüsyonuna 100 saat boyunca
maruz bırakarak (özgül ağırlığı 1,219 olan akü asidi) ve 24 saat boyunca fren sıvısı gibi
polialkilen glikole maruz bırakarak yapılmalıdır. Kaplamada kalkma, kabarcık veya
yumuşama izi olmamalıdır. ASTM D3359 standardına göre deneye tabi tutulduğunda yapışma
sınıfı 3 olmalıdır. Madde 4.2.6’ya göre bir test yapılmışsa bu deney gerekli değildir;
(e) Işık ve suya maruz bırakma ASTM G1 54 standardına uygun olmalı ve ışık ve suya
1000 saat boyunca maruz bırakılmalıdır. Kabarcık oluşmamalıdır. TS ISO 4624’e göre test
edildiğinde yapışma sınıfı 3 olmalıdır. Maksimum % 20 parlaklık kaybına müsaade edilir;
(f) Tuz püskürtmeye maruz bırakma ASTM B117 standardına göre yapılmalı ve tuz
püskürtmeye 500 saat boyunca maruz bırakılmalıdır. Çizik izlerinde ayrılma 3 mm’yi
aşmamalıdır. Kabarcık olmamalıdır. ASTM D3359’a göre deneye tabi tutulduğunda yapışma
sınıfı 3 olmalıdır.
(g) Oda sıcaklığında pullanma direncinde ASTM D3170 standardı kullanılmalıdır.
Kaplamanın sınıfı 7A veya daha iyi olmalı ve alt katman açığa çıkmamalıdır.
4.1.5.3. Sonuçlar
Deneyin nihai sonuçları, Ek 2, Kısım 2’de tarif edildiği üzere, AT tip onayı belgesinin
ilavesinde gösterilen şekilde hazırlanacak bir deney özeti içinde sunulmalıdır.
4.1.6. Kaplama parti deneyi
4.1.6.1.

Örneklendirme

Deney, harici çevre şartlarından koruyucu kaplama (örn. Organik kaplama/boya)
kullanılan tüm tank tipleri açısından geçerlidir.
Parti deneyi — her partide deneye tabi tutulacak tank/örnek sayısı: Madde 3.9.1’e
göre.
4.1.6.2.

Prosedür ve Şart:

Kaplamalar aşağıdaki deney yöntemlerine göre değerlendirilmelidir:
(a) Kaplama kalınlığı TS ISO 2808 standardına göre ölçülmelidir. Kalınlık tasarım
şartlarını karşılamalıdır;
(b) Yapışma mukavemetinde TS ISO 4624 standardına göre A veya B yönteminden
uygun olanı kullanılmalıdır. Kaplamanın yapışma sınıfı 4 olmalıdır;
4.1.6.3.

Sonuçlar
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Deneyin nihai sonuçları, Ek 2, Kısım 2’de tarif edildiği üzere, AT tip onayı belgesinin
ilavesinde gösterilen şekilde hazırlanacak bir deney özeti içinde sunulmalıdır.
İmalatçı, tankın hizmet ömrü boyunca kaplamanın kalınlığını ve yapışma mukavemeti
değerlerini dosyada saklamaya devam etmelidir.
4.1.7. Hidrojen uyumluluğu deneyi
4.1.7.1.

Örneklendirme

Deney, Ek 2, Kısım 2’de tarif edilen şekilde, AT tip onayı belgesinin ilavesinin 2.1.2
sayılı maddesi, uyarınca tip 1, 2 ve 3 tanklar için uygulanır.
Tip onay deneyi — deneye tabi tutulacak tank veya gömlek sayısı: 3
4.1.7.2. Prosedür
Bu deneyi yaparken güvenliğe özellikle dikkat edilmelidir.
Ek 4 madde 2.7.6’ya göre dolum çevrimi sayısının 3,0 katı sayıda basınçlı çevrimi
ortam sıcaklığında gerçekleştirmek için hidrojen kullanılmalı ve bu sırada
(a) Tank ≤ 2,0 Mpa ve ≥ 1,25 katı nominal çalışma basıncı arasındaki veya
(b) Gömlek , tankın ≤ 2,0 Mpa ve ≥ 1,25 katı nominal çalışma basıncında
mevcut olacak eşdeğer bir duvar gerilimi sağlayacak olan basınç seviyeleri arasında olmalıdır.
4.1.7.3. Şart
Ek 4 madde 2.7.6’ya göre dolum çevrimi sayısının 3,0 katına ulaşana kadar
tanklarda veya gömleklerde hata görülmemelidir.
4.1.7.4. Sonuçlar
Deneyin nihai sonuçları Ek 2, Kısım 2’de tarif edildiği üzere, AT tip onayı
belgesinin ilavesinde gösterilen şekilde hazırlanacak bir deney raporu ile belgelendirilmeli ve
bir deney özeti içinde
sunulmalıdır. İmalatçı sonuçları tankın hizmet ömrü boyunca
dosyada saklamalıdır.
4.1.8. Sertlik deneyi
4.1.8.1. Örneklendirme
Deney tüm tankların ve tip 1, 2 ve 3 tankların gömlekleri üzerinde yapılmalıdır.
Bu deney yalnızca metalik malzemelere uygulanmalıdır.
Üretim deneyi – deneye tabi tutulacak tankların veya gömleklerin sayısı: hepsi.
Deney nihai ısıl işlemden sonra yapılmalıdır.
4.1.8.2.

Prosedür
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ISO 6506-1 standardına uygun şekilde her tankın veya gömleğin paralel
duvarının ortasında ve kubbeli uçlarından biri üzerinde bir sertlik deneyi yapılmalıdır.
4.1.8.3.Şart
Sertlik değeri, tasarımda belirtilen aralık içinde yer almalıdır.
4.1.8.4. Sonuçlar
Sertlik değeri, Ek 2, Kısım 2’de tarif edildiği üzere, AT tip onayı belgesinin
ilavesinde gösterilen şekilde hazırlanacak bir deney özeti içinde sunulmalıdır.
İmalatçı sonuçları tankın hizmet ömrü boyunca dosyada saklamalıdır.
4.2.

Tank deneyleri

4.2.1. Patlama deneyi
4.2.1.1. Örneklendirme
Deney tüm tank tiplerine uygulanır.
Tip onay deneyi —deneye tabi tutulacak bitmiş tank sayısı: 3
Tip onay deneyi — deneye tabi tutulacak gömlek sayısı: 1 (yalnızca tip 2
tanklar için ilave deney)
Parti deneyi — her partide deneye tabi tutulacak bitmiş tank sayısı: Bu Kısım madde
3.9.1’e göre.
4.2.1.2.
Prosedür
Tank aşağıdaki prosedürü kullanarak ortam sıcaklığında hidrolik patlama
deneyine tabi tutulmalıdır:
Bu Kısım madde 3.6’da belirtilen patlama basıncı oranı ile nominal çalışma
basıncının çarpımının %80’inden daha yüksek olan basınçlar için basınçlandırma oranı ≤ 1,4
Mpa/s olmalıdır. Patlama basıncı oranı ile nominal çalışma basıncının çarpımının %80’inden
daha yüksek olan basınçlarda, oran 0,35 Mpa/s’yi aşarsa, ya tank, basınç kaynağı ve basınç
ölçüm tertibatı arasına seri olarak yerleştirilmeli ya da patlama basıncı oranı ile nominal
çalışma basıncı çarpımının üstüne çıkan basınçta geçirilen süre 5 saniyeyi geçmelidir.
4.2.1.3.

Şart

Tankın patlama basıncı, bu Kısım madde 3.6’da belirtilen patlama basıncı oranı
ile nominal çalışma basıncının çarpımını geçmelidir.
Tip 2 tanklar söz konusu olduğunda, gömleğin patlama basıncı, nominal
çalışma basıncının 1,25 katını geçmelidir.
4.2.1.4.

Sonuçlar
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Patlama basıncı Ek 2, Kısım 2’de tarif edildiği üzere, AT tip onayı belgesinin
ilavesinde gösterilen şekilde hazırlanacak bir deney özeti içinde sunulmalıdır.
İmalatçı, patlama basıncı değerini tankın hizmet ömrü boyunca dosyada
saklamalıdır.
4.2.2. Ortam sıcaklığında basınçlı çevrim deneyi
4.2.2.1.

Örneklendirme

Deney tüm tank tiplerine uygulanır.
Tip onay deneyi — deneye tabi tutulacak bitmiş tank sayısı: 2
Parti deneyi — her partide deneye tabi tutulacak bitmiş tank sayısı: Bu Kısım
madde 3.9.1’e göre.
4.2.2.2.

Prosedür

Basınçlı çevrim, aşağıdaki prosedüre göre ortam sıcaklığında yapılmalıdır:
(a) Deneye tabi tutulacak tankı yağ, inhibe edilmiş su veya glikol gibi
korozyona sebep olmayan bir sıvı ile doldurun;
(b) Tankı, dakikada 10 çevrimi aşmayacak bir hızda, en fazla 2,0 Mpa ila
nominal çalışma basıncının 1,25 katı arasında değişen bir basınç altında, Ek 4 madde 2.7.6’ya
göre dolum çevrimi sayısının 3,0 katına tekabül eden sayıda basınçlı çevrime tabi tutun.
Tip onayı için tanklar, arıza meydana gelene veya dolum çevrimi sayısının 9
katına ulaşılana kadar çevrime tabi tutulmalıdır. Parti testi için, bu Kısım madde 3.9.1’in
şartlarına uyulmalıdır.
4.2.2.3.

Şart

Tip onayı için tanklar, dolum çevrimi sayısının 9 katına arızasız ulaşmalıdır (bu
durumda madde 4.2.3’te yer alan Kırılmadan Önce Sızma deneyinin yapılmasına gerek
yoktur) veya yırtılarak değil sızıntı yaparak arıza vermelidirler. Parti deneyi için tanklar, Ek 4
madde 2.7.6’ya göre dolum çevrimi sayısının 3,0 katına ulaşana kadar arıza vermemelidirler.
4.2.2.4.
Sonuçlar
Arıza meydana gelene kadar yapılan çevrim sayısı, arızanın başladığı yer ve
tanımı, Ek 2, Kısım 2’de tarif edildiği üzere, AT tip onayı belgesinin ilavesinde gösterilen
şekilde hazırlanacak bir deney özeti içinde sunulmalıdır.
İmalatçı sonuçları tankın hizmet ömrü boyunca dosyada saklamalıdır.
4.2.3.Kırılmadan Önce Sızma (LBB) performans deneyi
4.2.3.1.

Örneklendirme
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Deney tüm tank tiplerine uygulanır. Tank tasarımının, madde 4.2.2’ye uygun
şekilde deneye tabi tutulduğu zaman Ek 4 madde 2.7.6’daki dolum çevrimi sayısının 9 katını
aştığı ispatlanmışsa bu deneyin yapılmasına gerek yoktur.
Tip onay deneyi – deneye tabi tutulacak bitmiş tank sayısı: 3
4.2.3.2.

Prosedür

Tank aşağıdaki prosedüre göre deneye tabi tutulmalıdır:
(a) Deneye tabi tutulacak tankı yağ, inhibe edilmiş su veya glikol gibi
korozyona sebep olmayan bir sıvı ile doldurun;
(b) Tankı, dakikada ≤10 çevrim hızında, ≤2,0 Mpa ila nominal çalışma
basıncının ≥ 1,5 katı arasında, Ek 4 madde 2.7.6’ya göre dolum çevrimi sayısının 3,0 katına
tekabül eden sayıda basınçlı çevrime tabi tutun.
4.2.3.3.

Şart

Deneye tabi tutulan tanklar ya sızıntı yaparak arıza vermeli ya da Ek 4 madde
2.7.6’ya göre dolum çevrimi sayısının 3 katından fazla sayıda çevrimi arızasız
tamamlamalıdır.
4.2.3.4.
Sonuçlar
Arıza meydana kadar çevrim sayısı, arızanın başladığı yer ve tanımı, Ek 2,
Kısım 2’de tarif edildiği üzere, AT tip onayı belgesinin ilavesinde gösterilen şekilde
hazırlanacak bir deney özeti içinde sunulmalıdır.
4.2.4. Yanma testi (Bonfire test)
4.2.4.1.
Örneklendirme
Deney tüm tank tiplerine uygulanır.
Tip onay deneyi — deneye tabi tutulacak bitmiş tank sayısı: asgari 1
4.2.4.2.

Prosedür

Bu deney yapılırken güvenliğe özellikle dikkat edilmelidir.
Tank, hidrojen ile veya yüksek termal basınç birikimine sahip bir gaz ile
nominal çalışma basıncında basınçlandırılmalıdır. Basınçlandırılmış tank aşağıdaki şekilde
deneye tabi tutulmalıdır:
(a) Tankı, 1,65 m uzunluğunda uniform bir ateş kaynağının yaklaşık 100 mm
üstüne yatay konumda yerleştirin. Ateşle ilgili düzenleme, tanka giden ısının miktarının
tekrarlanabilmesini sağlayacak kadar ayrıntılı şekilde kaydedilmelidir. Deney sırasında ateş
kaynağının arıza yapması veya herhangi bir tutarsızlık sergilemesi, deneyin sonucunu geçersiz
kılar;
(b) Tank ≤ 1,65 m ise ateşin üzerine merkezi bir şekilde yerleştirilmelidir.
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(c) Tank > 1,65 m ise ve sadece bir ucunda basınç tahliye tertibatı varsa ateş
kaynağı zıt uçtan başlamalıdır.
(d) Tank > 1,65 m ise ve uzunluğu boyunca birden fazla noktada basınç tahliye
tertibatı ile donatılmışsa, ateşin kaynağı, en büyük yatay mesafe ile birbirinden ayrılmış bu
basınç tahliye tertibatlarının ortasında, merkezde yer almalıdır.
(e) Tank > 1,65 m ise ve ayrıca termal yalıtım ile korunuyorsa, nominal
çalışma basıncında 2 ateş deneyi yapılmalıdır. tank Bir deneyde ateş kaynağının üstüne
merkezi şekilde konumlandırılırken diğer deneyde ateş tankın bir ucundan başlamalıdır.
(f) Tank vanalarının, bağlantı elemanlarının veya basınç tahliye tertibatlarının
üzerine doğrudan alev gelmemesi için metal kalkan kullanılmalıdır. Metal kalkan, basınç
tahliye tertibatlarına doğrudan temas etmemelidir. Tasarımın planlanan koruma sisteminin bir
parçası olmayan bir vananın, bağlantı elemanının veya borunun test sırasında arıza vermesi
sonucu geçersiz kılmalıdır.
(g) Aralarında en fazla 0,75 m mesafe olacak şekilde tankın altına yerleştirilen en
azından üç ısıl çift (termokupl) ile yüzey sıcaklıkları izlenmelidir. Alevin doğrudan ısıl
çiftlerin üstüne gelmesini engellemek için metal kalkan kullanılmalıdır. Alternatif olarak, ısıl
çiftler ebadı 25 mm × 25 mm × 25 mm’den daha küçük olan metal blokların içine konabilir.
(h) Ateş kaynağı, ateşin başlamasından hemen sonra tankın tüm çapı boyunca
doğrudan yüzey üzerinde alev tepmesi sağlamalıdır.
(i) Test sırasında ≤10 saniye aralıklarla ısıl çift sıcaklıkları ve tank basıncı
kaydedilmelidir.
(j) Ateşlemeden sonra 5 dakika içinde ve testin geri kalan süresi boyunca en
azından bir ısıl çiftin sıcaklığı en azından 590 °C’yi göstermelidir.
4.2.4.3.

Şart

Tank, basınç tahliye tertibatı/tertibatları vasıtasıyla tahliye yapmalı ve
yırtılmamalıdır.
4.2.4.4.

Sonuçlar

Sonuçlar, Ek 2, Kısım 2’de tarif edildiği üzere, AT tip onayı belgesinin
ilavesinde gösterilen şekilde hazırlanacak bir deney özeti içinde sunulmalı ve her tank için en
azından aşağıdaki verileri içermelidir:
(a) Ateşin başlamasından basınç tahliye tertibatı/tertibatları ile tahliyenin
başlamasına kadar geçen süre;
(b) Basınç ≤ 1,0 MPa seviyesine ulaşana kadar azami basınç ve tahliye süresi.
4.2.5. Penetrasyon deneyi
4.2.5.1.

Örneklendirme

Deney tüm tank tiplerine uygulanır.
Tip onay deneyi — deneye tabi tutulacak bitmiş tank sayısı: 1
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4.2.5.2.

Prosedür

Tank, komple koruyucu kaplaması ile birlikte aşağıdaki sıraya göre deneye tabi
tutulmalıdır:
(a) Sıkıştırılmış gaz kullanarak basıncı nominal çalışma basıncına ( ± 1,0 Mpa)
getirin;
(b) 7,62 mm çapında veya daha büyük çaplı bir zırh delici mermi veya çarpma
aygıtı vasıtasıyla tankın en azından bir yan duvarını tamamen delin. Mermi veya çarpma
aygıtı yan duvara yaklaşık 45° açı ile çarpmalıdır.
4.2.5.3.
Şart
Tank yırtılmamalıdır.
4.2.5.4.

Sonuçlar

Giriş ve çıkış açıklıklarının yaklaşık ebadı ve konumları Ek 2, Kısım 2’de tarif
edildiği üzere, AT tip onayı belgesinin ilavesinde gösterilen şekilde hazırlanacak bir deney
özeti içinde sunulmalıdır.
4.2.6. Kimyasala maruz kalma deneyi
4.2.6.1.

Örneklendirme

Bu deney, tip 2, 3 ve 4 tanklara uygulanır.
Tip onay deneyi — deneye tabi tutulacak bitmiş tank sayısı: asgari 1
4.2.6.2.

Prosedür

Tank, varsa kaplaması ile birlikte aşağıdaki sıraya göre deneye tabi
tutulmalıdır:
(a) Tankın üst kısmı beş ayrı bölgeye bölünmeli ve darbeli sarkaç etkisi ile ön
şartlandırma ve sıvıya maruz bırakma için işaretlenmelidir. Beş bölgenin de her birinin
nominal çapı 100 mm olmalıdır. Bu beş bölgenin tek bir hat üstünde olması şart değildir
ancak bölgeler üst üste binmemelidir;
(b) Her beş bölgenin yaklaşık merkezi, sarkaç darbesi ile ön şartlandırmaya
tabi tutulmalıdır. Sarkacın çelik darbe gövdesi piramit şeklinde olmalı, yan yüzeyleri eşkenar
üçgen olmalı, tabanı kare olmalı ve tepesi ve ayrıtları 3 mm yarıçapı olacak şekilde
yuvarlanmalıdır. Sarkacın perküsyon merkezi piramidin ağırlık merkezine denk gelmeli,
sarkacın dönüş ekseninden olan mesafesi 1 m olmalı ve sarkacın perküsyon merkezine göre
toplam kütlesi 15 kg olmalıdır. Darbe anında sarkacın enerjisi 30 J’den daha az olmamalı ve
bu değere mümkün olduğunca yakın olmalıdır. Sarkacın darbesi sırasında, tank ucundaki
bağlantı pabuçları veya planlanan montaj braketleri ile sabitlenmelidir. Tank ön şartlandırma
sırasında basınçsız olmalıdır;
(c) Ön şartlandırmaya tabi tutulmuş 5 bölgenin her biri beş çözeltiden birine
maruz kalmalıdır. Bu beş çözelti aşağıda verilmiştir:
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(i) Sülfürik asit — Suda çözelti (hacmen %19)
(ii) Sodyum hidroksit — suda çözelti (ağırlık olarak %25)
(iii) Metanol/benzin — konsantrasyonu % 5/95;
(iv) Amonyum nitrat — suda çözelti (ağırlık olarak %28)
(v) Ön cam yıkama sıvısı — metil alkol ve suda çözelti (hacmen %50)
(d) Maruz kalma sırasında, tankı sıvıya maruz kalma alanları en üste gelecek
şekilde yerleştirin. Ön şartlandırmaya tabi tutulmuş beş bölgenin her birine yaklaşık 0,5 mm
kalınlığında ve 100 mm çapında cam yünü parçası yerleştirin. Cam yünü parçasının tüm
yüzeyi ve kalınlığının deney boyunca tamamen ıslak kalmasını sağlayacak şekilde yeteri
miktarda deney sıvısını cam yününe eşit şekilde uygulayın;
(e) Azami basınçlandırma hızı 2,75 Mpa/s olacak şekilde, ≤2,0 Mpa ila
nominal çalışma basıncının ≥ 1,25 katı arasında, Ek 4 madde 2.7.6’ya göre hesaplanan dolum
çevrimi sayısına tekabül eden sayıda basınçlı çevrime tabi tutulmalıdır.
(f) Basıncı, normal çalışma basıncının 1,25 katına çıkarın ve çevredeki sıvılara
maruz kalma süresi (basınçlı çevrim ve basınçta bekletme) en azından 48 saate denk gelene
kadar, asgari 24 saat boyunca bu basınçta bekletilmelidir;
(g) Madde 4.2.1.2’ye uygun şekilde patlatma deneyi yapılmalıdır.
4.2.6.3.

Şart

Tank, nominal çalışma basıncının 1,8 katından büyük veya bu basınca eşit bir
patlama basıncı sergilemelidir.
4.2.6.4.

Sonuçlar

Patlama basıncı, Ek 2, Kısım 2’de tarif edildiği üzere, AT tip onayı belgesinin
ilavesinde gösterilen şekilde hazırlanacak bir deney özeti içinde sunulmalıdır.
4.2.7. Kompozit çatlağı tolerans deneyi
4.2.7.1.

Örneklendirme

Bu deney, tip 2, 3 ve 4 tanklar için geçerlidir.
Tip onay deneyi — deneye tabi tutulacak bitmiş tank sayısı: minimum 1
4.2.7.2.

Prosedür

Tank, komple koruyucu kaplaması ile birlikte aşağıdaki sıralamaya göre
deneye tabi tutulmalıdır:
(a) Üst sargının üzerine boylamasına çatlaklar açılmalıdır. Çatlaklar,
imalatçının tespit ettiği görsel muayene sınırlarından daha büyük olmalı ve tankın yan duvarı
boylamasına kesilerek en azından
(i) 25 mm uzunluğunda ve 1,25 mm derinliğinde;

101

(ii) 200 mm uzunluğunda ve 0,75 mm derinliğinde
çatlaklar oluşturulmalıdır.
(b) Kusurlu tankı, ortam sıcaklığında ≤2,0 MPa ila nominal çalışma basıncının
≥1,25 katı arasında, Ek 4 madde 2.7.6’ya göre dolum çevrimi sayısının 3,0 katına tekabül
eden sayıda basınçlı çevrime tabi tutulmalıdır.
4.2.7.3.
Şart
Tank, Ek 4 madde 2.7.6’ya göre dolum çevrimi sayısının 0,6 katına kadar
sızıntı yapmamalı veya yırtılmamalıdır ancak geri kalan deney çevrimleri sırasında sızıntı
arızası verebilir.
4.2.7.4.
Sonuçlar
Arıza yapılana kadar geçen çevrim sayısı, arızanın başladığı yer ve tanımı Ek
2, Kısım 2’de tarif edildiği üzere, AT tip onayı belgesinin ilavesinde gösterilen şekilde
hazırlanacak bir deney özeti içinde sunulmalıdır.
4.2.8. Hızlandırılmış gerilme yırtılma deneyi
4.2.8.1.

Örneklendirme

Bu deney, tip 2, 3 ve 4 tanklara uygulanır.
Tip onay deneyi — deneye tabi tutulacak bitmiş tank sayısı: 1
4.2.8.2.

Prosedür

Herhangi bir koruyucusu bulunmayan tank aşağıdaki sıralamaya göre deneye
tabi tutulmalıdır:
(a) 85°C sıcaklıkta 1000 saat boyunca nominal çalışma basıncının 1,25 katı
büyüklüğündeki bir basınca tabi tutulmalı;
(b) Madde 4.2.1.2.’ye göre patlama deneyi.
4.2.8.3.

Şart

Tank, nominal çalışma basıncı ile bu Kısım madde 3.6’da verilen patlama
basıncı oranının çarpımından ≥0,85 katı seviyesindeki bir patlama basıncına ulaşmalıdır.
4.2.8.4.
Sonuçlar
Patlama basıncı, Ek 2, Kısım 2’de tarif edildiği üzere, AT tip onayı belgesinin
ilavesinde gösterilen şekilde hazırlanacak bir deney özeti içinde sunulmalıdır.
4.2.9. Aşırı sıcaklıkta basınçlı çevrim deneyi
4.2.9.1.

Örneklendirme

Bu deney, tip 2, 3 ve 4 tanklara uygulanır.
Tip onay deneyi – deneye tabi tutulacak bitmiş tank sayısı: 1
4.2.9.2.

Prosedür
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Koruyucu kaplaması olmayan, kompozit ile sarılmış tanklar aşağıdaki sıra ile
hidrostatik çevrim deneyine tabi tutulmalıdır:
(a) 48 saat boyunca ≥85 °C sıcaklıkta, ≥% 95 nispi nemlilikte
şartlandırılmalıdır.
(b) ≥85 °C sıcaklıkta, ≥%95 nispi nemlilikte, ≤2,0 MPa ila nominal çalışma
basıncının 1,25 katı bir basınç altında, Ek 4 madde 2.7.6’ya göre dolum çevrimi sayısının 1,5
katına tekabül eden sayıda basınçlı çevrime tabi tutulmalıdır.
(c) Ortam koşullarında stabilize edilmeli;
(d) Tankı ve deney sıvısı ≤– 40 °C sıcaklıkta şartlandırılmalı, sıcaklık ölçümü
tankın yüzeyinden ve sıvının içinden ölçülmelidir;
(e) ≤–40 °C sıcaklıkta, ≤2,0 Mpa ila nominal çalışma basıncının arasında,
madde 2.7.6’ya göre hesaplanan dolum çevrimi sayısının 1,5 katına tekabül eden sayıda
basınçlı çevrime tabi tutulmalı.
(f) Madde 4.2.11 uyarınca sızıntı deneyi(1);
(g) Madde 4.2.1.2’ye göre patlama deneyi;
Açıklama:
(1)Tip 4 tanklar ile kaynak yapılmış metal gömleği olan tip 3 tanklara uygulanır.

4.2.9.3.

Şart

Tanklar, herhangi bir yırtılma, sızıntı veya elyaf çözülme emaresi göstermeden
çevrim deneyine tabi tutulmalıdır.
Sızıntı deneyine ihtiyaç olması halinde sızıntı deneyi şartları karşılanmalıdır.
Tanklar bu Kısım madde 3.6’da verilen patlama basıncı oranı ile nominal
çalışma basıncının çarpımının %85’inden daha az bir basınçta patlamamalıdır.
4.2.9.4.
Sonuçlar
Patlama basıncı, Ek 2, Kısım 2’de tarif edildiği üzere, AT tip onayı belgesinin
ilavesinde gösterilen şekilde hazırlanacak bir deney özeti içinde sunulmalıdır.
4.2.10.
Darbe hasarı deneyi
4.2.10.1. Örneklendirme
Bu deney, tip 3 ve 4 tanklara uygulanır.
Tip onay deneyi — deneye tabi tutulacak bitmiş tank sayısı: asgari 1 (tüm
darbe deneyleri tek bir tank üzerinde yapılabilir veya münferit darbe deneyleri azami 3 tank
üzerinde yapılabilir.)
4.2.10.2. Prosedür
4.2.10.2.1. Düşme deneyleri ortam sıcaklığında, iç basınçlama olmadan veya vanalar
takılı değilken yapılmalıdır. Dişlerin ve conta yüzeylerinin hasar görmemesi için dişli girişlere
bir tıpa takılabilir.

103

Tankın üzerine bırakıldığı yüzey düz, yatay beton dolgu veya benzeri katı bir
zemin olmalıdır.
Tank aşağıdaki sıralamaya göre deneye tabi tutulmalıdır:
(a) Alt kısmı zeminden 1,8 m yüksekte iken bir kez yatay pozisyonda yere
bırakılmalı;
(b) Tank her ucundan düşey pozisyonda, potansiyel enerji ≥ 488 J olacak şekilde birer
kez yere bırakılmalı ancak her halükarda tankın alt kısmının zemin ile mesafesi 1,8 metreden
fazla olmamalıdır;
(c) Bir kez 45° açı ile yere bırakın ve sonra simetrik olmayan veya silindir
olmayan tankları boylamasına ekseni boyunca 90° döndürün ve tekrar 45° açı ile ve ağırlık
merkezi zeminden 1,8 m yukarıda iken yere bırakılmalı. Bununla beraber, tankın altı 0,6
metreden zemine yakınsa, düşürme açısı, asgari 0,6 metre yükseklik muhafaza edilecek ve
ağırlık merkezi de zeminden 1,8 m yukarıda olacak şekilde değiştirilmelidir.
(d) Tankın zıplamasını engellemeye çalışılmamalıdır ancak düşey düşme
deneyi sırasında devrilmesi engellenebilir.
(e) ≤2,0 MPa ila nominal çalışma basıncının ≥1,25 katı arasında, madde
2.7.6’ya göre hesaplanan dolum çevrimi sayısının üç katına tekabül eden sayıda basınçlı
çevrime tabi tutulmalıdır.
4.2.10.2.2. Alternatif olarak tankın düşürüldüğünü belli eden özel kaplaması olan
tanklarda, düşme yüksekliği ve potansiyel enerji madde 4.2.10.2.1 (a) ila (c) fıkraları arasında
belirtilen şekilde değerlerin yarısı olmalıdır. (daha açık bir ifade 1,8 metre yerine 0,9 metre,
0,6 metre yerine 0,3 metre ve 488 Joule yerine 244 Joule).
4.2.10.3. Şartlar
Tank, Ek 4 madde 2.7.6’ya göre hesaplanan dolum çevrimi sayısının 0.6 katı
boyunca sızıntı yapmamalı veya yırtılmamalıdır ancak kalan deney çevrimleri sırasında sızıntı
arızası yapabilir.
Ayrıca, madde 4.2.10.2.2’de bahsedilen özel kaplaması olan tanklar söz konusu
olduğunda, düşme sonucunda, bu kaplamada tankın imalatçısı tarafından belirlenen şekilde
açık görünür deformasyonlar olmalıdır.
4.2.10.4. Sonuçlar
Arıza yapılana kadar geçen çevrim sayısı, arızanın başladığı yer ve tanımı Ek 2,
Kısım 2’de tarif edildiği üzere, AT tip onayı belgesinin ilavesinde gösterilen şekilde
hazırlanacak bir deney özeti içinde sunulmalıdır.
4.2.11.
Sızıntı deneyi
4.2.11.1. Örneklendirme
Bu deney, tip 4 tanklar ve kaynak yapılmış metal gömleği olan tip 3 tanklara
uygulanır.
Tip onay deneyi — deneye tabi tutulacak bitmiş tank sayısı: 1
Parti deneyi — her partide deneye tabi tutulacak bitmiş tank sayısı: Madde
3.9.1’e göre.
Üretim deneyi — deneye tabi tutulacak bitmiş tank sayısı: tümü
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4.2.11.2. Prosedür
Tank tamamen kurutulmalı ve en azından 3 dakika boyunca sızıntı deney gazı
ile nominal çalışma basıncında basınçlandırılmalıdır. Parti deneyi için Tablo 4.3.9’da
açıklama notu (6)’da belirtilen deney sıralaması izlenlenmelidir.
4.2.11.3. Şart
Çatlaklar, gözenekler, ayrılmalar veya benzeri kusurlardan tespit edilen
herhangi bir sızıntı tankın reddedilmesine neden olmalıdır. Madde 4.2.12’ye göre gerçekleşen
duvardan nüfuz, sızıntı kabul edilmemelidir.
4.2.11.4. Sonuçlar
Deney sonuçları Ek 2, Kısım 2’de tarif edildiği üzere, AT tip onayı belgesinin
ilavesinde gösterilen şekilde hazırlanacak bir deney özeti içinde sunulmalıdır. Sızıntı oranı
sadece %100 hidrojen ile yapılan deneylerde geçerlidir. Diğer gazların veya gaz
karışımlarının sızıntı oranları, %100 hidrojenin sızıntı oranına eşdeğer sızıntı oranlarına
çevrilmelidir.
4.2.12.
Permeasyon (Geçirgenlik) deneyi
4.2.12.1. Örneklendirme
Bu deney yalnızca tip 4 tanklara uygulanır.
Tip onay deneyi — deneye tabi tutulacak bitmiş tank sayısı: 1
4.2.12.2. Prosedür
Bu deneyi yaparken güvenliğe özellikle dikkat edilmelidir.
Tank aşağıdaki sıralamaya göre deneye tabi tutulmalıdır:
(a) Hidrojen gaz ile nominal çalışma basıncında basınçlandırılmalı;
(b) 15 °C ± 2 °C sıcaklıkta kapalı, sızdırmaz bir hazneye koyulmalı; ya 500
saat boyunca ya da sabit durum davranışı en azından 48 saat boyunca sağlanana kadar nüfuz
açısından izlenmeli.
4.2.12.3.Şartlar
Sabit durum nüfuz oranı, tankın iç hacminin her litresi başına düşen hidrojen
miktarı saatte 6,0 Ncm3’ten daha az olmalıdır.
4.2.12.4. Sonuçlar
Sabit durum nüfuz oranı Ek 2, Kısım 2’de tarif edildiği üzere, AT tip onayı
belgesinin ilavesinde gösterilen şekilde hazırlanacak bir deney özeti içinde sunulmalıdır.
4.2.13.
Pabuç tork deneyi
4.2.13.1. Örneklendirme
Bu deney yalnızca tip 4 tanklara uygulanır.
Tip onay deneyi — deneye tabi tutulacak bitmiş tank sayısı: 1
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Parti deneyi — her partide deneye tabi tutulacak bitmiş tank sayısı: Madde
3.9.1’e göre.
4.2.13.2.Prosedür
Tank aşağıdaki sıralamaya göre deneye tabi tutulmalıdır:
(a) Tankın gövdesi dönmemesi için sabitlenmeli
(b) Tankın her ucundaki pabuçlara imalatçının belirlediği vanayı veya basınç
tahliye tertibatını takma torkunun 2 katı kadar bir tork uygulanmalı, önce dişli yönünde ve
sonra da gevşetme yönünde döndürülmeli ve sonra tekrar sıkma yönünde çevirilmelidir.
(c) Tip onayı için aşağıdaki deneyler de yapılmalıdır:
(i) Madde 4.2.11.’e göre sızıntı deneyi;
(ii) Madde 4.2.1.2. ve 4.2.1.3.’e göre patlama deneyi;
Parti deneyi için Tablo 4.3.9, açıklama notu (6)’da verilen deney sıralaması
uygulanmalıdır.
4.2.13.3. Şart
Tank, tip onayı için sızıntı ve patlama deneyi şartlarını karşılamalıdır. Tank,
parti deneyleri için sızıntı deneyi şartlarını karşılamalıdır.
4.2.13.4. Sonuçlar
Uygulanan tork, sızıntı ve patlama basıncı Ek 2, Kısım 2’de tarif edildiği üzere,
AT tip onayı belgesinin ilavesinde gösterilen şekilde hazırlanacak bir deney özeti içinde
sunulmalıdır. Sızıntı oranı sadece %100 hidrojen ile yapılan deneyler için geçerlidir. Diğer
gazlara veya gaz karışımlarına ilişkin sızıntı oranları, %100 hidrojenin sızıntı oranına eşdeğer
sızıntı oranlarına çevrilmelidir.
İmalatçı sonuçları tankın hizmet ömrü boyunca dosyada saklamalıdır.
4.2.14. Hidrojen gaz çevrimi deneyi
4.2.14.1. Örneklendirme
Bu deney, tip 4 tanklara ve kaynak yapılmış metal gömlekli tip 3 tanklara
yapılır.
Tip onay deneyi — deneye tabi tutulacak bitmiş tank sayısı: 1
4.2.14.2. Prosedür
Bu deneyi yaparken güvenliğe özellikle dikkat edilmelidir. Tank aşağıdaki
sıralamaya göre deneye tabi tutulmalıdır:
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(a) Tankı ≤ 2,0 MPa ile ≥nominal çalışma basıncı arasında 1000 defa basınçlı
çevrime tabi tutmak için hidrojen gazı kullanılmalıdır. Dolum süresi 5 dakikayı geçmemelidir.
Tahliye sırasındaki sıcaklıklar madde 2.7.5’te belirtilen değerleri aşmamalıdır;
(b) Madde 4.2.11’e göre sızıntı deneyi yapılmalıdır.
Tankı ayırın, gömlekte ve gömlek/uç pabucu birleşiminde yorulma çatlağı veya
elektrostatik deşarj gibi deformasyon emaresi bulunup bulunmadığını inceleyin.
4.2.14.3. Şart
Tank sızıntı deneyi şartlarını karşılamalıdır. Gömlek ve gömlek/uç pabucu
birleşiminde yorulma çatlağı veya elektrostatik deşarj gibi bozulmalar olmamalıdır.
4.2.14.4. Sonuçlar
Toplam sızıntı değeri Ek 2, Kısım 2’de tarif edildiği üzere, AT tip onayı
belgesinin ilavesinde gösterilen şekilde hazırlanacak bir deney özeti içinde sunulmalıdır.
4.2.15.

Hidrolik deneyi

4.2.15.1. Örneklendirme
Bu deney tüm tank tiplerine uygulanır.
Üretim deneyi — deneye tabi tutulacak bitmiş tank sayısı: tümü
4.2.15.2. Prosedür ve Şart
(a) Tank nominal çalışma basıncının ≥1,5 katı bir basınca tabi tutulmalıdır. Bu
basınç hiçbir şekilde otofretaj basıncını aşmamalıdır;
(b) Genleşmeyi sağlamak için basınç en azından 30 saniye devam ettirilmelidir.
Deney cihazının arızasından dolayı basınç sürdürülemezse, basıncı 0,7 Mpa arttırarak deneyin
tekrarlanmasına müsaade edilebilir. En fazla iki tekrar deneyine müsaade edilir;
(c) İmalatçı tip 1, 2 veya 3 tanklar için kullanılan deney basıncı ile ilgili olarak
daimi hacimsel genleşmesinin uygun sınırını tanımlamalıdır ancak her halükarda daimi
genleşme, deney basıncı altında ölçülen toplam hacimsel genleşmenin %5’ini geçmemelidir.
Daimi genleşme, basıncın kaldırılmasından sonra kalan hacimsel genleşme olarak tanımlanır;
(d) İmalatçı, tip 4 tanklar için kullanılan deney basıncı ile ilgili olarak elastik
genleşmenin uygun sınırını tanımlamalıdır ancak her halükarda herhangi bir tankın elastik
genleşmesi ortalama parti değerini %10’dan fazla aşmamalıdır. Toplam genleşmeden daimi
genleşmenin (bkz. (c) fıkrası) çıkarılmasından sonra kalan genleşme, elastik genleşme olarak
tanımlanır;
(e) Tanımlanan genleşme sınırını karşılamayan tanklar reddedilmelidir ancak
yine de parti deneyi amacıyla kullanılabilir.
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4.2.15.3. Sonuçlar
Sonuçlar Ek 2, Kısım 2’de tarif edildiği üzere, AT tip onayı belgesinin
ilavesinde gösterilen şekilde hazırlanacak bir deney özeti içinde sunulmalıdır.
İmalatçı sonuçları tankın hizmet ömrü boyunca dosyada saklamalıdır.
KISIM 3
Sıkıştırılmış (Gaz Halindeki) Hidrojeni Kullanmak Üzere Tasarlanmış, Tank
Haricindeki Hidrojen Aksamına İlişkin Şartlar
1.GİRİŞ
Bu Kısımda, sıkıştırılmış (gaz halindeki) hidrojeni kullanmak üzere
tasarlanmış, tank haricindeki hidrojen aksamına ilişkin şartlar ve deney prosedürleri yer
almaktadır.
2.GENEL ŞARTLAR
2.1. Tanklar haricindeki hidrojen aksamları, bu Kısımda yer alan hükümler
doğrultusunda tip onayı almalıdır.
2.2. Bu Tebliğde aksi belirtilmediği müddetçe, sökülebilir bir depolama sistemi
konektörünün sökülebilir depolama sistemine takılı parçaları ile aynı konektörün aracın
üzerine takılı parçaları, ayrı aksamlar olarak kabul edilmelidir.
2.3. Yanabilen hidrojen-hava karışımları ile temasa geçme potansiyeli olan bir
aksamın, elektrikli parçası;
2.3.1.Hidrojen içeren parçalardan akım geçmemesini sağlayacak şekilde
yalıtılmalıdır.
2.3.2. Ayrıca;
(a) Aksamın gövdesinden
(b) Tank veya tank grubundan
yalıtılmalıdır.
2.4. Birinci basınç regülatörüne gidiş yönünde bulunan kaynak yapılmış bağlantılar,
nominal çalışma basıncının üç katı hidrolik basınç deneyine tabi tutulmalı ve bu sırada
yırtılmamalıdır. Birinci basınç regülatörünün çıkış yönünde bulunan kaynak yapılmış
bağlantılar, müsaade edilebilir azami çalışma basıncının üç katı hidrolik basınç deneyine tabi
tutulmalı ve yırtılmamalıdır.
3. TEKNİK ŞARTLAR
3.1.

Genel şartlar
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3.1.1. Bu Kısımda aksi belirtilmediği müddetçe tüm deneyler ortam sıcaklığında
yapılmalıdır.
3.1.2. Bu Kısımda tanımlanan deney prosedürleri sırasında patlayıcı gaz basınçlarının
oluşması engellenmelidir.
3.1.3. Sızıntı ve basınç deneylerinin deney süresi 3 dakikadan daha az olmamalıdır.
3.1.4. Aksi belirtilmediği takdirde uygulanan deney basıncı, deneye tabi tutulan
aksamın girişinde ölçülmelidir.
3.1.5. Bir aksamın yeniden dolum işlemlerinden dolayı basınca maruz kalması halinde
dolum çevrimleri kullanılmalıdır. Bir aksamın aracın çalıştırılmasından dolayı basınca maruz
kalması halinde (örneğin aracı çalıştırma anahtarının açılmasıyla) görev çevrimleri
kullanılmalıdır.
3.1.6. İmalatçı, aşağıda yer alan şartlara ek olarak madde 4’te bahsedilen belgelerin
tümünü hazırlamalı ve tip onayı başvurusunda bulunduğu sırada Onay Kuruluşuna vermelidir.
3.1.7. Aksamlar, 79/2009/AT Yönetmeliğinin Ek 5’inde belirtilen ilgili deney
prosedürlerine tabi tutulmalıdır. Deneyler, normal üretimi temsil eden ve üzerinde imalatçının
tanımlayıcı işareti bulunan aksamlar üzerinde yapılmalıdır.
3.1.8. Madde 4.2’de belirtilen deneyler aksi belirtilmediği müddetçe 79/2009/AT
Yönetmeliği, Ek 5’teki tabloda yer alan sıraya göre aynı aksam örnekleri üzerinde
yapılmalıdır. Örneğin; bağlantı elemanları için korozyon direnci deneyinin (4.2.1) arkasından
dayanıklılık deneyi (4.2.2), daha sonra hidrolik basınçlı çevrim deneyi (4.2.3) ve son olarak
da dış sızıntı deneyi (4.2.5) yapılmalıdır. Bir aksamın metal alt aksamları yoksa, deney ilk
uygun deneyden başlamalıdır.
3.2.

Özel şartlar

3.2.1. İmalatçının belirlediği asgari bükülme yarı çapına sahip olan ve spesifik bir
bağlantı elemanı ile monte edilen herhangi bir uzunluktaki esnek yakıt hattına onay verilir.
3.2.2. Esnek yakıt hattının takviye ara tabakasının korozyona karşı korunması ya bir
kılıf koyarak ya da takviye malzemesini korozyona dirençli malzemeden (örn. paslanmaz
çelik) yaparak sağlanmalıdır. Kılıf kullanılması halinde, tabakaların arasında kabarcık
oluşumu önlenmelidir.
3.2.3. Esnek yakıt hatlarının elektrik direnci, metre başına 1 mega-ohm’dan daha az
olmalıdır.
3.2.4. Giriş dolum ağzı profili nominal çalışma basıncına bağlı olarak Şekil 3.2.1 ila
Şekil 3.2.3 arasında verilen boyutlara uymalıdır. Buna göre H x; 15 °C sıcaklıkta x MPa
seviyesindeki nominal çalışma basıncı anlamına gelmektedir:
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Şekil 3.2.1.
H35 Hidrojen dolum ağzı

Şekil 3.2.2.
H35HF Hidrojen dolum ağzı (ticari araç uygulamaları için yüksek akış)
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Şekil 3.2.3.
H70 Hidrojen dolum ağzı
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3.2.5. Metalik hatların yeterli sünekliğe sahip olduğu, ISO 8491 standardına göre
yapılacak bir bükme deneyi ile ispatlanmalıdır. Bükülme yarıçapı (r), borunun dış çapının (D)
1,3 katına eşit olmalı veya 1,3 katından küçük olmalıdır. Bükülme açısı 180º olmalıdır.
Deneyden sonra çatlama emaresi görülmemelidir. Alternatif olarak hat malzemesi soğuk
şekillendirme öncesinde kopma noktasında en az %30 uzama veya soğuk şekillendirmeden
sonra da %14 uzama göstermelidir.
4.

DENEY PROSEDÜRLERİ

4.1.

Malzeme deneyleri

4.1.1. Hidrojen uyumluluğu deneyi
4.1.1.1.

Örneklendirme

Aşağıda sıralananlar hariç, bu deney malzemenin hidrojen ile temas ettiği
spesifik bir aksamda kullanılan malzemelere uygulanır:
(a) ISO 7886 standardının 6.1 ve 6.2 sayılı maddelerine uyan alüminyum
alaşımları;
(b) ISO 9809-1 standardının 6.3 ve 7.2.2 sayılı maddelerine uyan çelikler;
Deneye tabi tutulacak malzeme örneği sayısı: 3
4.1.1.2.

Prosedür ve Şartlar
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(a) Yukarıda belirtilenler haricindeki metalik malzemelerin hidrojen
uyumluluğu ISO 11114-1 ve ISO11114-4 standartlarına göre ispatlanmalıdır. Alternatif olarak
imalatçılar hizmet sırasında beklenen hidrojen ortamlarında malzeme yeterlilik deneyleri
yapmalıdırlar. Sonuçlara bağlı olarak, mekanik özelliklerde (süneklik, yorulma mukavemeti,
kırılma tokluğu, v.b.) meydana gelebilecek azalmada tasarım dikkate alınmalıdır;
(b) Metalik olmayan malzemeler: Hidrojen uyumluluğu ispatlanmalıdır.
4.1.1.3.

Sonuçlar

Deneylerin sonuçları bir deney özeti içinde sunulmalıdır.
4.1.2. Yaşlandırma deneyi
4.1.2.1.

Örneklendirme

Belli bir aksamda kullanılan metal olmayan tüm malzemeler deneye tabi
tutulmalıdır.
Deneye tabi tutulacak malzeme örneklerinin sayısı: 3
4.1.2.2.

Prosedür ve Şartlar

Bu deney yapılırken güvenliğe özellikle dikkat edilmelidir. Bu deney ASTM
D572’ye göre yapılmalıdır. Örnek, 96 saatlik bir periyot boyunca madde 2.7.5.1’e göre azami
malzeme sıcaklığında ve 2.0 MPa basınç altında oksijene maruz bırakılmalıdır. Çekme
mukavemeti ve uzama veya mikro sertlik, imalatçının verdiği özelliklere uymalıdır. Deney
örneklerinde görünür çatlak olmamalıdır.
4.1.2.3.

Sonuçlar

Deneylerin sonuçları bir deney özeti içinde sunulmalıdır.
4.1.3. Ozon uyumluluğu deneyi
4.1.3.1.

Örneklendirme

Bu deney;
(a) Doğrudan havaya maruz kalan bir sızdırmazlık yüzeyindeki (örneğin dolum
ağzının dışa bakan contası);
(b) Esnek yakıt borusu kılıfı olarak kullanılan elastomer malzemelere
uygulanır.
Deneye tabi tutulacak malzeme örneklerinin sayısı: 3
4.1.3.2.

Prosedür ve Şartlar
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Bu deney ISO 1431-1’e göre yapılmalıdır. Deney örnekleri %20 uzamaya
kadar gerilmeli ve 120 saat boyunca 0.5 ppm’lik ozon konsantrasyonuna sahip, +40 °C
sıcaklığındaki havaya maruz bırakılmalıdır. Deney örneklerinde görünür çatlak olmamalıdır.
4.1.3.3.

Sonuçlar

Deneylerin sonuçları bir deney özeti içinde sunulmalıdır.
4.2.

Aksam deneyleri

4.2.1. Korozyon direnci deneyi
4.2.1.1.

Örneklendirme

Deneye tabi tutulacak aksamların sayısı: 3
4.2.1.2.

Prosedür ve Şartlar

Deney a: Metalik aksamlar tüm bağlantıları kapalı haldeyken ISO 9227
standardına uygun şekilde 144 saatlik bir tuz püskürtme deneyine tabi tutulmalı ve anılan
standarttaki şartları karşılamalıdır.
Deney b: Bakır alaşımlı aksam tüm bağlantıları kapalı haldeyken ISO 6957
standardına uygun şekilde 24 saat boyunca amonyağa daldırılmalı ve anılan standarttaki
şartları karşılamalıdır.
4.2.1.3.

Sonuçlar

Deneylerin sonuçları bir deney özeti içinde sunulmalıdır.
4.2.2. Dayanıklılık deneyi
4.2.2.1.

Örneklendirme

Deneye tabi tutulacak aksamın sayısı: 3
4.2.2.2.

Prosedürler ve Şartlar

4.2.2.2.1. Aksam aşağıdaki prosedüre göre deneye tabi tutulmalıdır:
(a) Aksam, kuru hava, azot, helyum veya hidrojen ile nominal çalışma
basıncına tabi tutulmalı ve ortam sıcaklığında Tablo 4.2.2’ye uygun şekilde toplam deney
çevrimi sayısının
% 96’sına tekabül eden sayıda çevrime tabi tutulmalıdır. Tam bir deney
çevrimi 10± 2 saniyeden daha az olmayan bir sürede gerçekleşmelidir. Vana kapalı
pozisyondayken aşağıya doğru giden basınç, aksamın nominal çalışma basıncının 0.5 katına
veya daha azına inmelidir. Aksam bu sıcaklıkta iç ve dış sızıntı deneylerinin (sırasıyla madde
4.2.4 ve 4.2.5) şartlarını karşılamalıdır;
(b) Daha sonra aksam, termal kararlılığı sağlamak için Ek 4 madde 2.7.5.1’e
göre asgari malzeme sıcaklığında yeterli bir süre şartlandırıldıktan sonra asgari malzeme
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sıcaklığında toplam çevrim sayısının %2’sine tekabül eden sayıda çevrim boyunca
çalıştırılmalıdır. Aksam bu sıcaklıkta iç ve dış sızıntı deneylerinin (sırasıyla madde 4.2.4 ve
4.2.5) şartlarını karşılamalıdır;

(c) Daha sonra aksam, termal kararlılığı sağlamak için Ek 4 madde 2.7.5.1’e
göre azami malzeme sıcaklığında yeterli bir süre şartlandırıldıktan sonra azami malzeme
sıcaklığında ve nominal çalışma basıncının 1.25 katı basınç altında toplam test çevrim
sayısının % 2’sine tekabül eden sayıda çevrim boyunca çalıştırılmalıdır. Aksam, bu sıcaklıkta
iç ve dış sızıntı deneylerinin (sırasıyla madde 4.2.4 ve 4.2.5) şartlarını karşılamalıdır;

Tablo 4.2.2.
Vanaların deney çevrimleri
Aksam
Otomatik vana

Mekanik vana
Geri dönüşsüz vana

Deney çevrimlerinin sayısı
Vananın kullanım şekline uygun olarak madde
2.7.6 veya madde 2.7.7’ye göre görev
çevrimlerinin veya dolum çevrimlerinin sayısının
1,5 katı
100
Vananın kullanım şekline uygun olarak Ek 4
madde 2.7.6 veya madde 2.7.7’ye göre görev
çevrimlerinin veya dolum çevrimlerinin sayısının 2
katı

4.2.2.2.2. Bağlantı elemanları
Bağlantı elemanları, 25 bağlantı yapma/bağlantı kesme çevrimine tabi
tutulmalıdır.
4.2.2.2.3. Esnek yakıt hatları
Bağlantı elemanları takılı halde iken, esnek yakıt hattının esnek kısmının
aşağıdaki deneyde kullanılacak uzunluğu aşağıdaki şekilde hesaplanmalıdır:
L = 4,142R + 3,57D
Buna göre
L = Esnek yakıt hattının esnek kısmının uzunluğudur.
R = İmalatçının belirlediği asgari bükülme yarıçapıdır.
D = Esnek yakıt hattının dış çapıdır.
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Esnek yakıt hattı Şekil 4.2.2’de gösterilen şekilde bükülmeli ve birlikte
onaylanacağı bağlantı elemanları ile bu pozisyonda bir aparata bağlanmalıdır. Esnek yakıt
hattının bir ucu gitme/gelme manifolduna ve diğer ucu da bir hidrolik kaynağına bağlı sabit
bir manifolda takılmalıdır. Esnek yakıt hattı, hızlı açılan solenoid vana ile hızlı bir şekilde
basınçlandırılmalıdır ve bir çevrim sırasında basınç 10±1 saniye boyunca nominal çalışma
basıncının 1,25 katı seviyesinde tutulmalı (ancak gerekli malzeme sıcaklığının 120 °C olduğu
esnek yakıt hatlarında ise tutma basıncı nominal çalışma basıncının 1.37 katı olmalıdır) ve
daha sonra da 5±0.5 saniye boyunca nominal çalışma basıncının 0,1 katından daha az bir
seviyeye indirilmelidir. Toplam deney çevrimi sayısı, esnek yakıt hattının kullanım şekline
göre Ek 4 madde 2.7.6 veya madde 2.7.7 uyarınca dolum çevrimlerinin veya görev
çevrimlerinin sayısının iki katına eşit olmalıdır. Duruma göre deney çevrimlerinin %50’si Ek
4 madde 2.7.5.1’e göre asgari ve geri kalan %50’si de azami malzeme sıcaklığında
yapılmalıdır.
Hidrolik basınç çevrimlerinin birleştirilmesi bir bükülme çevrimidir. Bükülme
oranı, hidrolik basınç çevrimi oranının % 6 ± 2’si olmalıdır. Bu sayede, esnek yakıt hattının
her ardışık basınçlı çevrim darbesinde farklı bir konfigürasyonda olması sağlanır. Deney
aparatı Şekil 4.2.2’de gösterilmiştir ve A mesafesi de şu şekilde hesaplanır:
A = 1,75R + D
Esnek yakıt hattında hasar emaresi görülmemelidir.

Şekil 4.2.2.
Bükülme-darbesi deney aparatı

Hidrolik
Basınç Girişi

4.2.2.2.4. Basınç regülatörleri
(a) Basınç regülatörü nominal çalışma basıncı altında, sızıntı deneylerinde
kullanılan gaz kaynağına bağlanır ve Ek 4 madde 2.7.7’ye göre hesaplanan görev çevrimi
sayısının %95’ine tekabül eden sayıda çevrime tabi tutulur. Bir çevrim, kararlı çıkış basıncı
elde edilene kadar meydana gelen gaz akışından ibarettir ve sonrasında kararlı kilitleme
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basıncı elde edilene kadar gaz akışı çıkış yönünde bulunan, hızlı kapanır vana ile kesilmelidir.
Müteakiben basınç regülatörü, ortam sıcaklığında gerçekleştirilen iç ve dış sızıntı deneylerinin
şartlarını (sırasıyla madde 4.2.4 ve madde 4.2.5) karşılamalıdır;
(b) Basınç regülatörünün girişi, görev çevrimlerinin sayısının %1’ine tekabül
eden sayıda basınçlı çevrime tabi tutulur ve nominal çalışma basıncı ile nominal çalışma
basıncının 0.5 katı veya daha az bir basınç arasında değişen bir basınç uygulanır. Müteakiben
basınç regülatörü, ortam sıcaklığında gerçekleştirilen iç ve dış sızıntı deneylerinin şartlarını
(sırasıyla madde 4.2.4 ve madde 4.2.5) karşılamalıdır;
(c) Yukarıdaki (a) fıkrasında yer alan çevrim prosedürü, madde 2.7.5.1’e göre
azami malzeme sıcaklığında tekrarlanır ve görev çevrimi sayısının %1’ine tekabül eden
sayıda çevrime tabi tutulur ve bu sırada nominal çalışma basıncının 1,25 katı basınç
uygulanır. Müteakiben basınç regülatörü, ortam sıcaklığında gerçekleştirilen iç ve dış sızıntı
deneylerinin şartlarını (sırasıyla madde 4.2.4 ve madde 4.2.5) karşılamalıdır;
(d) Yukarıdaki (b) fıkrasındaki çevrim prosedürü azami malzeme sıcaklığında
tekrarlanır ve görev çevrimi sayısının %1’ine tekabül eden sayıda çevrime tabi tutulur ve bu
sırada nominal çalışma basıncının 1,25 katı basınç uygulanır. Müteakiben basınç regülatörü,
ortam sıcaklığında gerçekleştirilen iç ve dış sızıntı deneylerinin şartlarını (sırasıyla madde
4.2.4 ve madde 4.2.5) karşılamalıdır;
(e) Yukarıdaki (a) fıkrasında yer alan çevrim prosedürü, madde 2.7.5.1’e göre
asgari malzeme sıcaklığında tekrarlanır ve görev çevrimi sayısının %1’ine tekabül eden
sayıda çevrime tabi tutulur ve bu sırada nominal çalışma basıncı uygulanır. Müteakiben
basınç regülatörü, asgari malzeme sıcaklığında gerçekleştirilen iç ve dış sızıntı deneylerinin
şartlarını (sırasıyla madde 4.2.4 ve madde 4.2.5) karşılamalıdır;
(f) Yukarıdaki (b) fıkrasındaki çevrim prosedürü, asgari malzeme sıcaklığında
tekrarlanır ve görev çevrimi sayısının %1’ine tekabül eden sayıda çevrime tabi tutulur ve bu
sırada nominal çalışma basıncı uygulanır. Müteakiben basınç regülatörü, asgari malzeme
sıcaklığında gerçekleştirilen iç ve dış sızıntı deneylerinin şartlarını (sırasıyla madde 4.2.4 ve
madde 4.2.5) karşılamalıdır;
4.2.2.2.5. Basınç tahliye tertibatları
(a) Sürünme deneyi
Basınç tahliye tertibatlarına hidrostatik olarak, normal çalışma basıncının 1,25
katına tekabül eden bir basınç uygulanır ve aşağıdaki denkleme göre hesaplanacak bir
sıcaklıkta (TL) 500 saat boyunca bekletilir:
TL = T (0,057) (0,34 log(T/Tf))
Buna göre
TL = Deney sıcaklığı, °C
Tf = Basınç tahliye tertibatının devreye girme sıcaklığı °C
T = 82 °C
Log 10 tabanlıdır.
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Basınç tahliye tertibatlarında sürünme nedeni ile herhangi bir deformasyon
emaresi görülmemeli ve yukarıdaki deneye tabi tutulduktan sonra iç sızıntı deneyinin (Madde
4.2.4) şartlarını karşılanmalıdır;
(b) Devreye girme sıcaklığı
Yukarıdaki (a) fıkrasında yer alan sürünme deneyinden sonra basınç düşürme
tertibatlarına kuru hava, azot, helyum veya hidrojen ile nominal çalışma basıncı
uygulanmalıdır. Müteakiben basınç tahliye tertibatları ortam sıcaklığından başlayarak giderek
artan bir sıcaklık çevrimine maruz bırakılmalı ve sıcaklık seviyesi dakikada 10 °C’yi aşmayan
bir hızla belirtilen devreye girme sıcaklığının 10 °C altına gelene kadar arttırılmalıdır ve bu
noktadan itibaren basınç tahliye tertibatları devreye girene kadar dakikada 2 °C’yi aşmayan
bir hız ile arttırılmalıdır. Devreye girme sıcaklığı imalatçının belirtilen devreye girme
sıcaklığından en fazla ± % 5 farklı olmalıdır. Basınç düşürme tertibatları devreye girdikten
sonra parçalanma emaresi göstermemelidir.
4.2.2.2.6. Basınç Tahliye Vanaları
Basınç tahliye vanası, 25 çevrim boyunca basınca tabi tutulmalıdır. Bir deney
çevrimi basınç tahliye vanasına, devreye girme basıncına gelene kadar basınç uygulanması
yoluyla basınç tahliye vanasının açılmasının ve tahliye yapmasının sağlanmasından ibarettir.
Basınç tahliye vanası tahliyeye başladığında giriş basıncı azaltılarak basınç tahliye vanasının
yeniden yerleşmesi sağlanmalıdır. Çevrim süresi 10 ± 2 saniyelik bir periyot olmalıdır. Nihai
çevrimde devreye girme basıncı bildirilmeli ve ±%10’luk bir aralık içinde imalatçının
belirlediği devreye girme basıncına uygun olmalıdır.
4.2.2.2.7. Dolum ağızları
Dolum ağızları, madde 2.7.6’ya göre hesaplanan dolum çevrimi sayısının üç
katına eşit sayıda bağlantı yapma/bağlantı kesme çevrimine tabi tutulmalıdır. Her çevrimde
bağlantı ağzına, nominal çalışma basıncının 1,25 katı büyüklüğünde bir basınç
uygulanmalıdır.
4.2.2.2.8. Hidrojen sistemlerinin sensörleri
Bir sensörün bir hidrojen aksamına takılacak ve aynı sayıda görev çevrimine
veya dolum çevrimine tabi tutulacak olması halinde, bu sensör takıldığı hidrojen aksamı ile
aynı dayanıklılık deneyine tabi tutulmalıdır.
4.2.2.2.9. Sökülebilir depolama sisteminin konektörü
Çıkarılabilir depolama sistemi konektörü, Ek 4 madde 2.7.6’ya göre
hesaplanan dolum çevrimi sayısının üç katına eşit sayıda bağlantı yapma/bağlantı kesme
çevrimine tabi tutulmalıdır. Her çevrimde sökülebilir depolama sistemi konektörüne nominal
çalışma basıncının 1,25 katı büyüklüğünde bir basınç uygulanmalıdır. Müteakiben sökülebilir
depolama sistemi konektörü, aracın üzerine takılı parçaları ile sökülebilir depolama sistemi
üzerindeki parçaları birbirinden ayrılırken de birleştirildiğinde de dış sızıntı deneyinin (madde
4.2.5) şartlarını karşılamalıdır.
4.2.2.3.
Sonuçlar
Deneyin sonuçları bir deney özeti içinde sunulmalıdır.
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4.2.3. Hidrolik basınçlı çevrim deneyi
4.2.3.1.

Örneklendirme

Deneye tabi tutulacak aksam sayısı: 3
4.2.3.2.

Prosedür ve Şartlar

4.2.3.2.1. Basınç tahliye tertibatları
Basınç tahliye tertibatları, Ek 4 madde 2.7.5.1’e uygun şekilde, hem asgari hem
de azami malzeme sıcaklıklarında, Ek 4 madde 2.7.6’ya göre hesaplanan dolum çevrimi
sayısının 1,5 katına tekabül eden sayıda çevrime tabi tutulmalıdır.
Basınç düzenli olarak 2 MPa seviyesinden nominal çalışma basıncının 1,25
katına çıkmalı ve çevrim hızı dakikada 6’yı geçmemelidir. Ancak, asgari malzeme
sıcaklığında deney yapılırken azami deney basıncı nominal çalışma basıncıdır.
Bir basınç tahliye tertibatında kolay erir metal kullanılmışsa, ilk yerleşmeden
sonra başka bir ekstrüzyon emaresi görülmemelidir.
4.2.3.2.2. Basınç tahliye tertibatları dışındaki aksamlar
Aşağıda tanımlanan çevrim deneyinden önce aksamlar duruma göre nominal
çalışma basıncının 1,5 katına veya müsaade edilebilir azami çalışma basıncına tekabül eden
bir hidrolik deneyi basıncına tabi tutulmalıdır. Aksamlarda daimi deformasyon emareleri veya
gözle görünür sızıntı olmamalıdır.
Aksamlar Ek 4 madde 2.7.6 veya 2.7.7 uyarınca hesaplanan dolum çevrimi
veya görev çevrimi sayısının 3 katına tekabül eden sayıda çevrime tabi tutulmalıdır.
Birinci basınç regülatörüne giriş yönünde olan aksamlara uygulanan basınç 2,0
Mpa ila nominal çalışma basıncının 1.25 katı arasında düzenli olarak değiştirilirken, birinci
basınç regülatörünün çıkış yönündeki aksamlara uygulanan basınç MAWP’nin 0.1 katı ila
MAWP arasında değiştirilmeli ve hız dakikada 6 çevrimi aşmamalıdır.
Müteakiben aksam iç ve dış sızıntı deneylerinin şartlarını karşılamalıdır.
(madde 4.2.4. ve 4.2.5.).
4.2.3.3.

Sonuçlar

Deneylerin sonuçları bir deney özetinde sunulmalıdır.
4.2.4. İç sızıntı deneyi
4.2.4.1.

Örneklendirme

Deneye tabi tutulacak aksamın sayısı: 3
4.2.4.2.

Prosedür

Aksamlar sızıntı testinde kullanılan gaz ile test edilmeli ve aksam karakteristik
kapalı pozisyonundayken ve buna tekabül eden çıkış açıkken aksamın girişinden basınç
uygulanmalıdır.
Aksamlar aşağıdaki koşullarda deneye tabi tutulmalıdır:
119

(a) Ortam sıcaklığında ve nominal çalışma basıncının 0,02 katında ve nominal
çalışma basıncında. Bu sıcaklıkta dış sızıntı deneyinin (madde 4.2.5) gerekli olduğu hallerde,
söz konusu deney, bu deneyin bir sonraki aşamasından önce yapılabilir.
(b) Ek 4 madde 2.7.5.1’e göre asgari malzeme sıcaklığında (önce termal
kararlılığı sağlamak için bu sıcaklıkta yeterli bir süre şartlandırılmalıdır) ve nominal çalışma
basıncının 0,02 katı basınçta ve nominal çalışma basıncında. Bu sıcaklıkta dış sızıntı
deneyinin (madde 4.2.5) gerekli olduğu hallerde, söz konusu deney, bu deneyin bir sonraki
aşamasından önce yapılabilir.
(c) Ek 4 madde 2.7.5.1’e göre azami malzeme sıcaklığında (önce termal
kararlılığı sağlamak için bu sıcaklıkta yeterli bir süre şartlandırılmalıdır) ve nominal çalışma
basıncının 0,02 katı basınçta ve nominal çalışma basıncının 1.25 katı basınçta. Ancak gerekli
malzeme sıcaklığı 120 °C olan aksamlarda yüksek deney basıncı nominal çalışma basıncının
1,37 katı olmalıdır.
Aksam çıkış aralığı açık bir şekildeyken sızıntı için gözlenmelidir. Sızıntı
aksamın giriş tarafına konan bir akış ölçer ile veya eşdeğerliliği ispatlanmış başka bir deney
yöntemi ile tespit edilebilir.
4.2.4.3.
Şartlar
Basınç uygulandığı zaman, aksamda üç dakika süre ile kabarcık oluşmamalı
veya saatte 10 Ncm3’ü geçen bir hızda iç sızıntı olmamalıdır.
4.2.4.4.
Sonuçlar
Deneyin sonuçları bir deney özetinde sunulmalıdır.
4.2.5. Dış sızıntı deneyi
4.2.5.1.

Örneklendirme

Deneye tabi tutulacak aksam sayısı: 3
4.2.5.2.

Prosedür

Aksamlar, sızıntı deneyi gazı kullanılarak aşağıdaki koşullarda deneye tabi
tutulmalıdır:
(a) Ortam sıcaklığında ve nominal çalışma basıncının 0,02 katı basınçta,
(b) Ortam sıcaklığında ve nominal çalışma basıncında;
(c) Ek 4 madde 2.7.5.1’e göre asgari gerekli malzeme sıcaklığında (önce termal
kararlılığı sağlamak için bu sıcaklıkta yeterli bir süre şartlandırılmalıdır) ve nominal çalışma
basıncının 0,02 katı basınçta ve nominal çalışma basıncında.
(d) Ek 4 madde 2.7.5.1’e göre azami gerekli malzeme sıcaklığında (önce termal
kararlılığı sağlamak için bu sıcaklıkta yeterli bir süre şartlandırılmalıdır) ve nominal çalışma
basıncının 0,02 katı basınçta ve nominal çalışma basıncının 1,25 katı basınçta. Ancak gerekli
malzeme sıcaklığı 120 °C olan aksamlarda, yüksek deney basıncı nominal çalışma basıncının
1.37 katı olmalıdır. Bu deney, ısı değiştiriciler için yalnıza hidrojen devresi üzerinde
gerçekleştirilmelidir.
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4.2.5.3.

Şartlar

Deney boyunca aksamın sapından veya gövde contalarından veya diğer ek
yerlerinden sızıntı olmamalı ve dökümünde herhangi bir gözenek emaresi görülmemeli, bu
durum yüzey aktif bir madde ile 3 dakika boyunca kabarcık oluşmaması ile veya sızıntı ve
geçirgenlik (permeasyon) oranının saatte 10 Ncm3’ü aşmamasıyla (esnek yakıt boruları için
metre başına saat başına sadece 10 Ncm3) ispatlanmalı veya bu, ispatlanmış- eşdeğer bir
deney yöntemi kullanılarak deneye tabi tutulmalıdır. Müsaade edilen sızıntı oranı yalnızca
%100 hidrojen ile yapılan deneyler için geçerlidir. Diğer gazlar veya gaz karışımları için
müsaade edilen sızıntı oranları, %100 hidrojenin sızıntı oranına eşdeğer sızıntı oranlarına
çevrilmelidir.
4.2.5.4.

Sonuçlar

Deneyin sonuçları bir deney özeti içinde sunulmalıdır.
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Ek 5
ARAÇ TANITIM ŞARTLARI
1.

GİRİŞ

1.1. Hidrojen ile çalışan araçlar, bu Ek’te belirtilen tanıtım şekilleri ile
donatılmalıdır.
2.

ŞARTLAR

2.1. Hidrojen ile çalışan araçlar bu Ek madde 3 ve 4’te belirtilen etiketleri
taşımalıdır.
2.1.1. M1 ve N1 kategorisine giren ve hidrojen ile çalışan araçlar söz konusu
olduğunda aracın motor bölmesine bir etiket takılmalı, ayrıca yeniden yakıt doldurma
tertibatının veya dolum ağzının yakınına da bir tane daha etiket takılmalıdır.
2.1.2. M2 ve M3 kategorisine giren ve hidrojen ile çalışan araçlar söz konusu
olduğunda etiketler şu şekilde takılmalıdır: Aracın önüne ve arkasına, yeniden yakıt doldurma
tertibatının veya dolum ağzının yakınına ve her kapı grubunun yanına.
2.1.3. Kamu hizmetinde kullanılan, M2 ve M3 kategorilerine giren ve hidrojen ile
çalışan araçlar söz konusu olduğunda aracın önüne ve arkasına takılan etiketler bu ek madde
4’te belirtilen ebada uygun olmalıdır.
2.1.4. N2 ve N3 kategorilerine giren ve hidrojen ile çalışan araçlar söz konusu
olduğunda etiketler aracın önüne ve arkasına ve yeniden yakıt doldurma tertibatının veya
dolum ağzının yakınına takılmalıdır.
2.2. Etiket, hava koşullarına dayanıklı yapışkan bir etiket veya hava koşullarına
dayanıklı bir plaka şeklinde olmalıdır.
3. HİDROJEN İLE ÇALIŞAN ARAÇLARIN ETİKETLERİ
3.1. Sıvı hidrojen kullanan hidrojenli araçların etiketleri
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Etiketin rengi ve ebatları aşağıdaki şartları karşılamalıdır:
Renkler:
Arka plan: Yeşil
Kenarlar: Beyaz
Harfler:

Beyaz

Kenarlar ve harfler ya da arka plan geriye yansıtıcı özellikte olmalıdır.
Kolorimetrik ve fotometrik özellikler ISO 3864-1 standardının 11 inci maddesinin şartlarına
uygun olmalıdır.
Etiketin boyutları:
Genişlik: 40 mm (yan uzunluğu)
Yükseklik: 40 mm (yan uzunluğu)
Kenarların genişliği: 2 mm
Karakter büyüklüğü:
Karakter yüksekliği: 9 mm
Karakter kalınlığı: 2 mm
Kelimeler büyük harfle yazılmalı ve etiketin ortasında yer almalıdır.
3.2. Sıkıştırılmış (gaz halindeki) hidrojen kullanan hidrojenli araçların etiketleri
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Etiketin rengi ve ebatları aşağıdaki şartları karşılamalıdır:
Renkler:
Arka plan: Yeşil
Kenarlar: Beyaz
Harfler:

Beyaz

Kenarlar ve harfler ya da arka plan geriye yansıtıcı özellikte olmalıdır.
Kolorimetrik ve fotometrik özellikler ISO 3864-1 standardının 11 inci maddesine uygun
olmalıdır.
Boyutlar:
Genişlik:

40 mm (yan uzunluğu)

Yükseklik:

40 mm (yan uzunluğu)

Kenarların genişliği: 2 mm
Karakter büyüklüğü:
Karakter yüksekliği: 9 mm
Karakter kalınlığı: 2 mm
Kelimeler büyük harfle yazılmalı ve etiketin ortasında yer almalıdır.
4. M2 ve M3 KATEGORİSİNE GİREN, KAMU HİZMETİNDE KULLANILAN
HİDROJEN İLE ÇALIŞAN ARAÇLARIN ÖNÜNE VE ARKASINA TAKILACAK
ETİKETLER
4.1. Sıvı hidrojen kullanan hidrojenli araçların etiketleri

Etiketin rengi ve ebatları aşağıdaki şartları karşılamalıdır:
Renkler:
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Arka plan: Yeşil
Kenarlar: Beyaz
Harfler:

Beyaz

Kenarlar ve harfler ya da arka plan geriye yansıtıcı özellikte olmalıdır.
Kolorimetrik ve fotometrik özellikler ISO 3864-1 standardının 11 inci maddesine uygun
olmalıdır.
Etiketin boyutları
Genişlik: 125 mm (yan uzunluğu)
Yükseklik: 125 mm (yan uzunluğu)
Kenarların genişliği: 5 mm
Karakter büyüklüğü:
Karakter yüksekliği: 25 mm
Karakter kalınlığı: 5 mm
Kelimeler büyük harfle yazılmalı ve etiketin ortasında yer almalıdır.
4.2. Sıkıştırılmış (gaz halindeki) hidrojen kullanan araçların etiketleri
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Etiketin rengi ve boyutları aşağıdaki şartları karşılamalıdır:
Renkler:
Arka plan: Yeşil
Kenarlar: Beyaz
Harfler:

Beyaz

Kenarlar ve harfler ya da arka plan geriye yansıtıcı özellikte olmalıdır.
Kolorimetrik ve fotometrik özellikler ISO 3864-1 standardının 11 inci maddesine uygun
olmalıdır.
Boyutlar:
Genişlik: 125 mm (yan uzunluğu)
Yükseklik: 125 mm (yan uzunluğu)
Kenarların genişliği: 5 mm
Karakter büyüklüğü:
Karakter yüksekliği: 25 mm
Karakter kalınlığı: 5 mm
Kelimeler büyük harfle yazılmalı ve etiketin ortasında yer almalıdır.
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Ek 6
KARMAŞIK ELEKTRONİK ARAÇ KONTROL SİSTEMLERİNE İLİŞKİN
GÜVENLİK ŞARTLARI
1. GİRİŞ
Bu Ek’te, karmaşık elektronik araç kontrol sistemlerinin güvenlik özelliklerine
ilişkin şartlar ve deney prosedürleri yer almaktadır.
2.

BELGELENDİRME ŞARTLARI

2.1.

Genel şartlar

İmalatçı, güvenlik tertibatlı sistemin temel tasarımını ve bu sistemin diğer araç
sistemlerine ne şekilde bağlandığını veya çıktı değişkenlerini nasıl kontrol ettiğini tarif eden
bir belge paketi sunmalıdır. Güvenlik tertibatlı sistemin fonksiyonu/fonksiyonları ve güvenlik
konsepti, imalatçının öngördüğü şekliyle bu belgelerde açıklanmalıdır. Muayene açısından bu
belgelerde sistemin mevcut çalışma statüsünün ne şekilde kontrol edilebileceği belirtilmelidir.
Belgeler iki kısım halinde sunulmalıdır:
(a) Bu Ek madde 2.2’den 2.4’e kadar sıralanan bilgileri içeren ve güvenlik
tertibatlı sistemin onaylanması için hazırlanan resmi belgeler. Bu belgeler bu ek madde 3’te
açıklanan onay süreci açısından temel referans teşkil etmelidir.
(b) Güvenlik tertibatlı sistemin onaylanmasıyla ilgili herhangi bir ilave
materyal veya analiz verisi.
2.2.

Güvenlik tertibatlı sistemin fonksiyonlarının tanımı

Güvenlik tertibatlı sistemin tüm kontrol fonksiyonlarını ve hedeflere ulaşmak
için kullanılan yöntemleri basit bir şekilde açıklayan ve kontrolü sağlayan
mekanizmayı/mekanizmaları anlatan bir tanım yapılmalı ve bu çerçevede aşağıdakiler
verilmelidir:
(a) Tüm girdilerin ve algılanan değişikliklerin ve bunların çalışma aralıklarının
bir listesi;
(b) Güvenlik tertibatlı sistem tarafından kontrol edilen tüm çıktı
değişkenlerinin bir listesi ve her seferinde kontrolün doğrudan mı yoksa başka bir araç sistemi
vasıtasıyla mı yapıldığında dair bilgi (bu gibi her değişkenin üzerinde gerçekleştirilen
kontrolün aralığı tanımlanmalıdır);
(c) Sistem performansına uyuyorsa, fonksiyonel çalışmanın sınırlarını
belirleyen limitler.
2.3. Sistem yerleşimi ve şematik
2.3.1. Aksamların envanteri
Güvenlik tertibatlı sistemin tüm birimlerini bir araya getiren ve söz konusu
kontrol fonksiyonunu yerine getirmek için ihtiyaç duyulan diğer araç sistemlerini içeren bir
liste verilmelidir. Bu birimleri birlikte gösteren genel bir şema olmalı ve hem ekipman
dağılımı hem de ara bağlantılar açıkça tanımlanmalıdır.
2.3.2. Birimlerin fonksiyonları
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Güvenlik tertibatlı sistemin her biriminin fonksiyonu özetlenmeli ve her birimi
diğer birimlere veya diğer araç sistemlerine bağlayan sinyaller gösterilmelidir. Bu bilgi,
etiketlendirilmiş bir blok şema ile veya başka bir şema ile veya böyle bir şema yardımıyla bir
tanımlama ile verilebilir.
2.3.3. Ara bağlantılar
Bir devre şeması elektrik transmisyon bağlantıları için güvenlik tertibatlı
sistemdeki ara bağlantıları, pnömatik veya hidrolik transmisyon bağlantıları boru şeması
vasıtasıyla ve mekanik transmisyon bağlantıları ise basitleştirilmiş, şematik bir yerleşim planı
vasıtasıyla, göstermelidir.
2.3.4. Sinyal akışı ve öncelikler
Bu transmisyon bağlantıları ve birimler arasında taşınan sinyaller arasında açık bir
haberleşme olmalıdır. Öncelik konusunun, performansı veya güvenliği etkilediği durumlarda
çoklanan veri yollarındaki sinyallerin öncelikleri belirtilmelidir.
2.3.5. Birimlerin tanımlanması
Her birim, ilgili donanım ve belgeler ile ilişkisini sağlaması için açıkça ve anlaşılır
şekilde tanımlanması gereklidir. Fonksiyonların tek bir birim içinde veya tek bir bilgisayarda
birleştirilmesi ancak daha kolay açıklanması ve anlaşılması için blok şemasında çoklu bloklar
içinde gösterilmesi halinde tek bir donanım tanıtım işareti kullanılmalıdır. İmalatçı, bu
tanıtımı kullanarak, temin edilen ekipmanın ilgili belgelere uygun olduğunu doğrulamalıdır.
2.3.5.1. Tanıtım, donanım ve yazılım versiyonunu tanımlar ve daha sonra yazılımda
birimin fonksiyonunu değiştirecek değişikliklerin yapılması halinde tanıtım da
değiştirilmelidir.
2.4. Araç imalatçısının güvenlik kavramı
2.4.1. İmalatçı, güvenlik tertibatlı sistemin hedeflerine ulaşması için seçilen stratejinin,
hatasız koşullarda, bu Tebliğin şartlarına tabi sistemlerin güvenli çalışmasına zarar
vermemesini sağlamalıdır.
2.4.2. Güvenlik tertibatlı sistemde kullanılan yazılımla ilgili olarak genel mimarisi
açıklanmalı ve kullanılan tasarım yöntemleri ve araçları belirtilmelidir. İmalatçı, tasarım ve
geliştirme süreci sırasında, sistem mantığını uygulamak için belirledikleri yöntemlere dair
delilleri gerektiğinde göstermeye hazır olmalıdır.
2.4.3. İmalatçı teknik servise, hata durumunda güvenli çalışmayı sağlamak için
güvenlik tertibatlı sisteme yerleştirilen tasarım hükümlerine ilişkin açıklama yapmalıdır.
Güvenlik tertibatlı sistemde hata ile ilgili olarak olası tasarım özelikleri şunlardır:
(a) Kısmi bir sistem kullanarak çalışmaya dönmek;
(b) Ayrı bir yedekleme sistemine geçmek;
(c) Üst düzey fonksiyonları kaldırmak.
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2.4.3.1. Seçilen tasarım özelliklerine göre belli hatalar söz konusu olduğunda kısmi
performans seçeneğine başvuruluyorsa, bu hatalar ve çalışmanın ne ölçüde kısıtlandığı
açıklanmalıdır.
2.4.3.2. Seçilen tasarım özelliklerine göre, aracın kontrol sisteminin hedefine
ulaşılması için ikincil (yedek) yıllara başvuruluyorsa geçiş mekanizmasının ilkeleri, artıklığın
mantığı ve seviyesi ve var olan yedek kontrol özellikleri tanımlanmalı, ayrıca böyle bir yedek
ile çalışmanın ne ölçüde kısıtlandığı açıklanmalıdır.
2.4.3.3. Seçilen tasarım özelliklerine göre üst düzey sistemin/fonksiyonun kaldırılması
yoluna başvuruluyorsa, bu fonksiyonla ilgili tüm çıktı kontrol sinyalleri, geçişte olabilecek
sıkıntıları sınırlandırabilecek şekilde inhibe edilmelidir.
2.4.3.4. Üst düzey sistemler/fonksiyonlar, karmaşık sistemlerin, algılanan koşullara
göre tespit edilen bir öncelik doğrultusunda hedeflerini kendiliğinden değiştirmelerine imkân
vermelidir.
2.4.4. Belgeler, aracın kontrol performansını veya güvenliğine etkileyecek belirtilen
hatalardan birinin meydana gelmesi halinde sistemin nasıl davranacağını genel olarak
gösteren bir analiz ile desteklenmelidir. Bu analiz, sistemin güvenlik özelliklerine uygun
olarak hata modu ve etki analizi (FMEA), hata ağacı analizi (FTA) veya benzeri bir işlem
olabilir. Seçilen analitik yaklaşım araç imalatçısı tarafından tespit ve muhafaza edilmeli ve
teknik servise verilmelidir.
2.4.5. Belgede izlenen parametreler açıklanmalı ve madde 2.4.3’te tanımlanan her hata
durumunda devreye girecek uyarı sinyali belirtilmelidir.
3. DENEY PROSEDÜRLERİ
3.1. Güvenlik tertibatlı sistemin, bu Ek madde 2’de bahsedilen belgelerde açıklanan
fonksiyonel çalışması aşağıdaki şekilde deneye tabi tutulmalıdır:
3.1.1. Güvenlik tertibatlı sistemin fonksiyonunun doğrulanması
Normal çalışma seviyelerini tespit etmek için, imalatçının temel kıyaslama
şartnamesine göre araç sisteminin hata söz konusu olmadığı sırada sergilediği performans
doğrulanmalıdır.
3.1.2. Bu Ek madde 2.4’teki güvenlik konseptinin doğrulanması
Teknik servisin takdirine göre, güvenlik tertibatlı sistemin münferit bir birimde bir
hata varken tepkisinin kontrol edilmesi için, birim içinde dahili hatanın etkilerini taklit edecek
elektrikli birimlere veya mekanik elemanlara mukabil çıktı sinyalleri uygulanmalıdır.
3.1.3. Doğrulama sonuçları, güvenlik konseptinin ve bu konseptin uygulama şeklinin
yeterli olduğu teyit edilecek şekilde belgelendirilmiş olan hata analizi özetine tekabül
etmelidir.
3.2. Aynı ekipman için geçerli başka bir mevzuatta özellikle çoklu sinyal istenmediği
takdirde, karmaşık araç sistemi başına bir optik sinyal, madde 2.4.3’te yer alan uyarı sinyali
şartlarını karşılar.
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4. İLAVE ŞARTLAR
4.1. Herhangi bir hata durumunda sürücü bir uyarı sinyaliyle veya bir mesaj ekranı ile
uyarılmalıdır. Hata devam ettiği müddetçe veya sistem sürücü tarafından devreden çıkarılana
kadar (örn. aracı devreye sokma anahtarının çevrilerek ‘kapalı’ konuma getirilmesi veya bu
amaçla özel bir anahtar verilmişse o fonksiyonun kapatılması yoluyla) uyarı devam etmelidir.
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Ek 7
BU TEBLİĞDE ATIFTA BULUNULAN STANDARTLAR
Bu Tebliğde atıfta bulunulan standartlar, söz konusu standartların aşağıdaki versiyonlarıdır:
TS ISO 188:2007

Lastikler, Vulkanize edilmiş veya termoplastik - Hızlandırılmış
yaşlanma ve ısıya dayanıklılık deneyleri

ISO 306:2004

Plastik — Termoplastik malzemeler —Vicat yumuşama
sıcaklığının (VST) tespiti

TS EN ISO 527-2:1993/
Cor 1:1994

Plastik — Çekme özelliklerinin tayini— Bölüm 2: Plastik
kalıplama ve ekstrüzyon

TS ISO 1431-1:2004/

Plastikleri
deney koşulları
Lastikler veiçin
termoplastikler
— Ozon çatlamasına karşı
dayanıklılık tayini — Bölüm 1: Statik ve dinamik gerilme deneyi

Amd 1:2009
ISO 2768-1:1989

General toleranslar — Kısım 1: Münferit tolerans göstergesi
olmaksızın doğrusal ve açısal boyutlara ilişkin toleranslar

TS EN ISO 2808:2007

Boyalar ve vernikler — Film kalınlığı tayini

TS ISO 3864-1:2002

Grafik semboller – Emniyet İle İlgili Renk ve İşaretler

TS EN ISO 4624:1978

Bölüm 1: İş yerleri ve halka açık alanlardaki emniyet işaretleri
için tasarım prensipleri
Boyalar ve vernikler — Yapışmanın Tayini İçin Çekme Deneyi

TS EN ISO 6506-1:2005 Metalik malzemeler — Brinell sertlik deneyi —
Bölüm 1: Deney metodu
TS ISO 6957:1988

Bakır alaşımlar —

TS EN ISO 7225:2005

Gerilme
korozyonu
için amonyak deneyi
Gaz tüpleri—
Uyarı direnci
etiketleri

ISO 7866:1999

Gaz silindirleri — Yeniden doldurulabilir, dikişsiz çelikten
mamul gaz silindirleri — Tasarım, imalat ve deney

TS EN ISO 8491:2004

Metalik malzemeler—

TS EN ISO 9227:2006

Boru (Tam Kesitte) – Eğme Deneyi
Yapay atmosferlerde korozyon deneyleri - Tuz püskürtme
deneyleri

TS EN ISO 9809-1:1999 Gaz tüpleri - Tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik gaz tüpleri Tasarım, yapım ve deneyler -Bölüm 1: Çekme dayanımı 1100
MPa dan küçük sertleştirilmiş ve temperlenmiş çelik tüpler
TS EN ISO 9809-2:2010 Gaz tüpleri - Tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik gaz tüpleri Tasarım, yapım ve deneyler -Bölüm 2: Çekme dayanımı 1100
MPa’a eşit veya daha büyük sertleştirilmiş ve temperlenmiş
çeliktüpleritüpler Taşınabilir- Tüp ve vana
TS EN ISO 11114-1:1997 Gaz
malzemelerinin gaza uygunluğu Bölüm 1:Metalik malzemeler
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TS EN ISO 11114-4:2005 Taşınabilir gaz tüpleri-Tüp ve vana malzemelerinim gaza
uygunluğu Bölüm 4:Hidrojen kırılganlığına mukavim metalik
malzeme seçimi için deney metodları.
ISO/TS 14687-2:2008

Hidrojen yakıtı — Ürün şartnamesi — Kısım 2: Karayolu araçları
için Proton değişim membranlı (PEM) yakıt hücresi uygulamaları

TS EN 12512:2000/AC:2006
TS EN 12521:1998/AC:1998

Kriyojenik tanklar - Taşınabilir, vakum yalıtımlı, hacmi 1000
litreden fazla olmayan - Bölüm 2: Tasarım, imalât, muayene ve
deney.
Tanklar kreyojenik tanklar Malzemeler -Bölüm 1: "-80°C"
sıcaklığın altındaki dayanım özellikleri

TS EN 1797:2001

Kriyojenik kaplar — Gaz,malzeme uyumu

TS EN 1964-3:2000

Tüpler-Taşınabilir-Su kapasitesi 0,5 litreden 150 litreye kadarTekrar doldurulabilir-Dikişsiz çelik gaz tüplerinin tasarım ve
yapım özellikleri-Bölüm 3: Rm değeri 1100 mpa'dan küçük
dikişsiz paslanmaz çelikten yapılmış tüpler

TS EN 10204:2004

Metalikmamuller — Muayene dokümanlarının tipleri

TS EN
12300:1998/A1:2006

Kriyojenik tanklar— Kriyojenik kullanım için temizlik

TS EN
12434:2000/AC:2001
TS EN 12862:2000

Kriyojenik tanklar— Kriyojenik esnek hortumlar

Taşınabilir gaz silindirleri — Yeniden doldurulabilir, taşınabilir,
kaynak yapılmış, alüminyum alaşımlı gaz silindirlerin tasarım ve
TS EN 13322Taşınabilir
gaz tüpleri
- Tekrar doldurulabilir kaynaklı çelik gaz
imalatına ilişkin
şartname
2:2003/A1:2006
tüpleri - Tasarım ve imalât - Bölüm 2: Paslanmaz çelikler
TS EN 13648-1:2008
Kriyojenik kaplar — Aşırı basınca karşı koruma sağlayan
güvenlik tertibatları — Kısım 1: Kriyojenik hizmetler için
TS EN 13648-2:2002
Kriyojenik
kaplar — Aşırı basınca karşı koruma sağlayan
emniyet vanaları
güvenlik tertibatları — Kısım 2: Kriyojenik hizmet için patlama
TS EN 13648-3:2002
Kriyojenik
tanklar
- Aşırı basınca karşı koruma için emniyet
diski emniyet
tertibatları
cihazları - Bölüm 2: Kriyojenik kullanım için patlama diskli
Kriyojenik
tanklar
- Aşırı basınca
karşı koruma
emniyet
Tuz
spreyi
(sis)
aparatının
çalıştırılmasına
ilişkiniçin
standart
ASTM B117 - 07a
emniyet
cihazları
cihazları - Bölüm 3: Gerekli boşalmanın belirlenmesi - Kapasite
uygulama
organik kaplamaların mandrel bükme deneyi için
ASTM D522 - 93a(2008) Eklenmiş
ve boyutlar
standart deney yöntemleri
ASTM D572 - 04
Kauçuk için standart deney yöntemi — Isı ve oksijen ile bozulma
ASTM D1308 - 02(2007) Ev kimyasallarının beyaz ve renkli organik bitimler üzerindeki
etkisine ilişkin standart deney yöntemi
ASTM D2344 / D2344M - Polimer matrisli kompozit malzemelerin ve laminatlarının kısa
00(2006)
kiriş mukavemetine ilişkin standart deney yöntemi
ASTM D2794 - 93(2004) Organik kaplamaların hızlı deformasyon (darbe) etkilerinin
direncine ilişkin standart deney yöntemi
ASTM D3170 - 03(2007) Kaplamaların ufalanma direncine ilişkin standart deney yöntemi
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ASTM D3359 - 08
ASTM D3418 - 08
ASTM G154 - 06

Bant deneyi ile yapışkanlığın ölçülmesine ilişkin standart deney
yöntemi
Polimerlerin füzyon ve kristalleşme geçiş sıcaklıklarının ve ısı
içeriklerinin diferansiyel tarama kalorimetresi ile deneye tabi
Metalik
olmayan
kızıl ötesi ışınlara maruziyetine
tutulmasına
ilişkinmalzemelerin
yöntem
ilişkin flüoresan ışık aparatının çalıştırılmasına dair standart
uygulama
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