
Щодо стандарту ISO/PDTR 15916 «Основні міркування з безпеки водневих систем» 
 
Міжнародний технічний комітет зі стандартизації ISO/TC 197 «Водневі технології» (далі – 

ISO/TC 197) ініціював розроблення міжнародного стандарту, який має встановити загальні 
принципи та вимоги безпеки у водневих технологіях до рівнів, які світова громадськість вважає 
прийнятними. У червні 2022 року на міжнародне голосування членів ISO/TC 197 винесено документ 
із робочою назвою ISO/PDTR 15916 «Основні міркування з безпеки водневих систем». Головна 
мета голосування – визначення доцільності, а також схвалення концепцій та консолідація 
міжнародних зусиль для роботи над положеннями майбутнього стандарту. 

Секретаріат ТК 197, від імені України, взяв участь у голосуванні та підтримав подальшу 
роботу над документом. 

ISO/TC 197 зазначає, що розробка стандарту має на меті: 
- усунення бар'єрів у міжнародній торгівлі, пов'язаних із взаємними поставками обладнання 

та компонентів, що застосовуються у водневих технологіях, що розвиваються; 
- встановлення, на основі наявних практик та консенсусу заінтересованих сторін, 

обґрунтованого рівня безпеки водневих технологій, які громадськість вважає за прийнятні. 
Очікується, що стандарт дозволить скоротити час та трудомісткість усіх процесів, 

пов'язаних із проектуванням, виготовленням та постачанням обладнання, забезпечити достатній 
рівень безпеки при експлуатації водневих систем та споживання водню. 

Стандарт призначений для широкого кола зацікавлених сторін. Принципи та вимоги 
стандарту можуть бути частково або повністю використані національними органами регулювання 
безпеки, а також органами, що підтверджують відповідність вимогам безпеки. 

ISO/TC 197 сподівається, що застосування стандарту сприятиме прискореному та 
повсюдному поширенню водневих технологій та безпечному використанню водню як паливо. 

Передмова секретаріату ТК197. 
Секретаріат ТК 197 для попереднього інформування членів комітету та заінтересованих 

сторін підготував ознайомчу анотацію, в якій представлені витяги з положень ISO/PDTR 15916 
(анотація підготовлена в рамках компетенцій та ресурсів Секретаріату ТК 197). 

Повний текст ISO/PDTR 15916 на 68 стор. (англ. мов.) може бути направлений на 
додатковий запит до секретаріату ТК 197. 

ISO/PDTR 15916 
Вступ 
Безпечне використання водню як палива є основною метою ISO, оскільки вона прагне 

сприяти швидкій появі цих водневих технологій. Ключовим елементом безпечного використання 
водню є розуміння його унікальних, пов'язаних з безпекою властивостей та пов'язаних з ним явищ, 
а також наявність прийнятних інженерних підходів до контролю небезпек та ризиків (тут і далі 
виділено Секретаріатом ТК 197 шрифтом), пов'язаних з використанням водню. У цьому 
технічному звіті описуються небезпеки, пов'язані з використанням та присутністю водню, 
обговорюються властивості водню, важливі для безпеки та дається загальне обговорення підходів, 
прийнятих для зниження небезпек, пов'язаних із воднем. Метою цього технічного звіту є сприяння 
ухваленню водневих технологій шляхом надання ключової інформації заінтересованим сторонам та 
регулюючим органам з питань безпеки використання водню. 

Цей технічний звіт є одним із багатьох документів, які були розроблені або перебувають у 
процесі розробки ISO. Детальні вимоги безпеки, пов'язані з конкретним застосуванням водню, 
розглядаються в окремих міжнародних стандартах. Цей Технічний звіт містить інформаційні 
посилання на ці окремі стандарти як на загальне, несуперечливе джерело інформації про водень, 
пов'язаної з безпекою. Це має призвести до скорочення дублювання та можливих невідповідностей 
у цих окремих стандартах. 



Міркування, представлені в цьому Технічному звіті, мають широкий, загальний характер і 
спрямовані на розгляд більшості аспектів водневої безпеки. Ступінь застосування цих керівних 
принципів буде змінюватись в залежності від специфіки застосування (наприклад, від умов та 
кількості задіяного водню, а також від способу використання водню). Промислові користувачі 
можуть знайти більшу частину рекомендацій, наведених тут, застосовними для їх операцій. Не 
очікується, що широкому загалу потрібно застосовувати цей ступінь знань для безпечної 
експлуатації водневого приладу. Очікується, що хороша конструкція приладу у поєднанні з 
належною обережністю при встановленні знизить вимоги до безпеки до рівнів, які громадськість 
вважає прийнятними для звичайних приладів. Виробникам водневих приладів необхідно 
враховувати ці рекомендації, щоб адаптувати достатню конкретну інформацію для роботи своїх 
приладів, у середовищі, в якому вони будуть використовуватись і для аудиторії, яка їх 
використовуватиме. Читачам рекомендується пам'ятати про ці моменти при розгляді 
інформації, наведеної в цьому Технічному звіті. 

1 Сфера застосування 
В цьому Технічному звіті наведені рекомендації щодо використання водню в його 

газоподібній та рідкій формах, а також щодо його зберігання у будь-якій з цих або інших форм 
(гідриди). У ньому визначаються основні проблеми безпеки, небезпеки та ризики, а також 
описуються властивості водню, що стосуються безпеки. Детальні вимоги безпеки, пов'язані з 
конкретним застосуванням водню, розглядаються в окремих міжнародних стандартах. 

3. Перелік посилальних стандартів, які визначають вимоги, зокрема. вимоги безпеки, до 
окремого обладнання та компонентів технологічних систем виробництва, зберігання, 
транспортування та споживання водню. 

Розділ «Нормативні посилання» 
Наступні документи повністю або частково є нормативними посиланнями в цьому 

документі і необхідні для його застосування. 
ISO 11114-4, Переносні газові балони. Сумісність матеріалів балонів та клапанів з газовим 

вмістом. Частина 4. Методи випробувань для вибору металевих матеріалів, стійких до водневого 
охрупчування. 

ISO 11119 (всі частини), Газові балони. Композитні газові балони та трубки багаторазового 
використання. Проектування, виготовлення та випробування 

ISO 11120, Газові балони. Багаторазові сталеві безшовні труби місткістю від 150 л до 3000 
л. Проектування, виготовлення та випробування 

ISO 14687, Водневе паливо. Специфікація продукту 
ISO 16110 (всі частини), Генератори водню з використанням технологій переробки палива 
ISO 16111, Переносні пристрої для зберігання газу. Водень, що поглинається оборотним 

металогідридом. 
ISO 17268, Сполучні пристрої для заправки наземних транспортних засобів газоподібним 

воднем 
ISO 19880-1 Водень газоподібний. Заправні станції. Частина 1. Загальні вимоги 
ISO 19881, Газоподібний водень. Паливні баки наземних та транспортних засобів 
ISO 22734, Генератори водню, що використовують електроліз води. Промислове, 

комерційне та побутове застосування. 
ISO 26142, Прилад для виявлення водню. Стаціонарне застосування 
 
Примітки секретаріату ТК197 
- із перелічених «посилальних» 11 стандартів лише один стандарт (ISO 22734) 

гармонізований в Україні. 
- на 2022-2023 роки. гармонізацію перелічених стандартів в Україні не заплановано 

через відсутність фінансування. 



- Секретаріат підтверджує можливість пріоритетної гармонізації окремих стандартів при 
фінансуванні заінтересованою стороною 

4. Специфічні положення стандарту. 
4.1. РОЗДІЛ «Виробництво» встановлює вимоги лише для двох технологій виробництва 

водню: 
Водень є дуже поширеним елементом, та існує безліч процесів, які можна використовувати 

для отримання елемента з його сполук. Велика кількість водню виробляється у хімічній 
промисловості як побічний продукт. Спеціальне виробництво водню зазвичай здійснюється шляхом 
перетворення газу [див. ISO 16110 (всі частини)]. Інші процеси включають електроліз води [див. 
ISO 22734] 

4.2. Стандарт встановлює лише загальні вимоги (рекомендації) щодо забезпечення безпеки, 
конкретні вимоги (за деяким винятком) визначаються у стандартах з розділу «Нормативні 
посилання». 

Рекомендації стандарту наведені для обладнання, компонентів та технологій, незалежно від 
конфігурацій виробництва та споживання водню в наступних розділах Технічного звіту: 

- Виробництво водню (з конкретизацією за стандартом ISO 16110 та ISO 22734) 
- Зберігання та транспортування (з конкретизацією за стандартом ISO 19881) 
- застосування водню 
- Загальні вимоги до компонентів водневих систем (з конкретизацією за стандартом ISO 

26142) 
- міркування щодо умов, зовнішніх щодо системи 
- Водневе паливо (з конкретизацією за стандартом ISO 14687) 
- Основні властивості горіння (в даний час існує три стандартизовані способи вимірювання 

нижньої межі займистості водню в сумішах з повітрям) 
- Вибухи 
- міркування безпеки при використанні газоподібного та рідкого водню Основні небезпеки 

та проблеми, пов'язані з водневими системами, можна класифікувати та розставити за пріоритетами 
наступним чином: 

займистість: 
термічні ефекти; 
ефекти тиску; 
легка займистість деяких сумішей; 
мінімальний розмір молекули: 
низька в'язкість; 
 висока швидкість дифузії; 
взаємодії з матеріалами (охрупчування деяких металів); 
небезпека задухи при заміні кисню; 
небезпеки, пов'язані з процедурою зберігання: 
підвищений тиск зберігання газу; 
низька температура для кріогенної рідини; 
інші для інших методів, таких як гідриди металів 

Не вказані конкретні небезпеки або можливість того, що різні елементи у списку можуть 
діяти разом, утворюючи загальну небезпеку. Ці небезпеки та питання слід враховувати в оцінці 
небезпек, пов'язаних з воднем. 

- Інші небезпеки, що виникають внаслідок властивостей водню 
- Чинники, пов'язані з небезпекою займання. міркування безпеки 
- Чинники, пов'язані з небезпекою тиску. (З конкретизацією за стандартом ISO 19880-1) 
- Чинники, пов'язані з небезпекою низьких температур 



- Фактори, пов'язані з небезпекою водневого охрупчування 
- Воднева атака (воднева корозія) 
- Небезпеки для здоров'я 
- Командний (системний) підхід та освіта/навчання, необхідні для безпечного використання 

водню 
- Зниження та контроль небезпек та ризиків. Усунення небезпек. Зниження проектних 

небезпек та ризиків. 
- Заходи зменшення охрупчування та водневої корозії з використанням методів 

випробувань, зазначених у ISO 11114-4, для вибору металевого матеріалу, стійкого до водневого 
охрупчування 

- Неметалічні матеріали (з конкретизацією за стандартом ISO 11119 та ISO 19881 для 
транспортних засобів). 

- Рекомендації щодо судин та компонентів. 
 Посудини для зберігання водню (контейнери) мають бути спроектовані, виготовлені та 

випробувані відповідно до відповідних стандартів та правил для судин, що працюють під тиском, 
Читай – Технічним регламентом (Україна), Директива ЄС 

- Запобігання надмірному тиску 
- Рекомендації щодо трубопроводів, стиків та з'єднань 
- Рекомендації щодо компонентів (клапани, пристрої скидання тиску, регулятори тиску, 

зворотні клапани, фільтри, прилади та органи управління, контрольно-вимірювальні прилади та 
насоси 

- Заходи щодо запобігання та зниження пожежо- та вибухонебезпечності та ризиків 
- міркування щодо виявлення викиду водню (з конкретизацією за стандартом ISO 26142) 
- Виявлення пожежі 
- Рекомендації щодо об'єктів. Введення в експлуатацію об'єктів, що використовують водень 
- обладнання для контролю безпеки 
- Вентиляція 
- Електричні компоненти 
- Сигналізація та попереджувальні пристрої 
- Протипожежний захист та пожежогасіння 
- Рекомендації щодо експлуатації 
- Операційні (експлуатаційні) процедури 
- Безпечні процедури (Інструкції, процедури безпеки). 
- Аварійні процедури (Протиаварійні інструкції, процедури) 
- Протипожежні процедури (інструкції) 
- Рекомендовані практики для організацій. 

Політика та процедури організації повинні стосуватися таких питань, як відповідальність за 
безпеку, управління небезпеками та ризиками, а також застосовні стандарти та правила, що 
стосуються діяльності організації. Бажано, щоб серед персоналу організації було створено 
культуру безпеки. … Якщо в організації є система менеджменту якості, рекомендується 
інтегрувати до неї політику та процедури, пов'язані з безпечним використанням водню. 

- Контроль за допомогою організаційних політик та процедур (Система менеджменту 
якості.) 

- Затверджені програми технічного обслуговування та контролю якості 
- Навчання/навчання персоналу 
- Оцінка небезпеки та працездатності (Ризик орієнтований аналіз) 
- Додатки (вибірково). 
Додаток (Критерії вибору матеріалу). Оцінка матеріалів для роботи з воднем (ІSO 11114-1 

(метали) та 11114-2 (м'які матеріали) містять рекомендації щодо прийнятних матеріалів для 



переносних газових балонів, ASME Кодекс по котлах та судинах під тиском, розділ VIII, розділ 3, 
містить вимоги до розрахунку на втому судин високого тиску (зазвичай стаціонарних) водневих 
судин - вимоги суттєво різняться) 

Нормативні посилання: 
ANSI CA CHMC1 Метод випробувань для оцінки сумісності матеріалів у застосування зі 

стисненим воднем. Метали 
ANSI CA CHMC2 Метод випробувань для оцінки сумісності матеріалів у застосуваннях зі 

стисненим воднем - полімери 
ISO 11114-4 Переносні газові балони. Сумісність матеріалів балонів та клапанів з газовим 

вмістом. Частина 4. Методи випробувань для вибору металевих матеріалів, стійких до водневого 
охрупчування 

SAE J2579 Стандарт для паливних систем паливних елементів та інших транспортних 
засобів, що працюють на водні. Додаток B стандарту J2579 містить метод випробувань та критерії 
оцінки, що базуються на характеристиках, для оцінки матеріалів бортової паливної системи 
водневих транспортних засобів 

ASME BPVC VIII.3 KD-10 Спеціальні вимоги до судин для транспортування та зберігання 
газоподібного водню під високим тиском. (містить вимоги до оцінки втоми та руйнування судин з 
газоподібним воднем під високим тиском) 

ASME B31.12 Водневі труби та трубопроводи 
ASTM G142 Стандартний метод випробувань для визначення схильності металів до 

охрупчування у водневмісних середовищах при високому тиску, високій температурі або в обох 
випадках 

ASTM G129 процедури механічних випробувань на розтягування та руйнування для оцінки 
розтріскування (за нормальних умов) під впливом навколишнього середовища. 

 


