
Застосування стандартів у водневих технологіях 
 

Вступ 
За заявами з боку України та партнерів країн ЄС слід припускати, що інвестиційний інтерес 

до впровадження проектів ВТ в Україні буде виявлений насамперед до виробництва водню 
методом електролізу, компримування водню, його зберігання та транспортування. Також, за 
заявами до секретаріату ТК 197 окремих представників бізнесу, є середньострокові (2-5 років) плани 
пріоритетного розвитку в Україні мережі водневих заправок автомобільного транспорту. 

На всіх рівнях декларується, що необхідність гармонізації технічних стандартів є очевидною, 
оскільки реалізація проектів ВТ супроводжуватиметься як постачанням закордонного обладнання, 
так і розвитком українських виробництв та на цих етапах необхідні умови для гармонізації в Україні 
визнаних суспільством технічних вимог, вимог до якості та безпеки, які визначаються у міжнародних 
та регіональних стандартах. 

Результати діяльності членів ТК 197 та його секретаріату за період 2020-2021 років. щодо 
планування та виконання робіт з гармонізації національних стандартів дозволили визначити 
необхідні обсяги та пріоритетні напрямки гармонізації стандартів України з міжнародними та 
регіональними стандартами, а також виявити системні проблеми, що перешкоджають виконанню 
робіт. 

У запропонованій далі інформації наводяться дані, актуалізовані Секретаріатом ТК станом 
на 01.01.2022 р. 

Стан системи стандартизації в Україні та її готовність до реалізації проектів 
1. Загальний стан. 
Загальна кількість стандартів за міжнародними та регіональними системами стандартизації 

становить понад 650. 
Примітка: Інформаційний пошук проведений секретаріатом ТК 197 з баз даних систем 

стандартизації ISO, IEC, CEN/CENELEC, ANSI, ASTM, ASME, CGA, CSA, GTI, ICAO, ICC, IEA, OIML, IPHE, 
IEEE NFPA, NIST, SAE, UL, UN, а також: 

European Industrial Gases Association; 
European Organization for Civil Aviation Equipment 
British Standard (BS) 
German Standard (DIN) 
Australian National Standards – AS. 
Brazilian National Standards – ABNT 
South African National Standards – SANS 
China - Fuel Cell Standards 
China - Hydrogen Standards 
Japanese Standards Association 
Korea - Fuel Cell Standards 
Korea - Hydrogen Standards 
Taiwan – Fuel Cell Standards 
Taiwan – Hydrogen Standards 

2. Стан міжнародної та регіональної стандартизації. 
2.1. ISO 
Загальна кількість стандартів щодо використання водню в різних галузях промисловості, 

закріплених за різними комітетами ISO, становить 270 одиниць. по напрямкам: 
- 27.075 Водневі технології 
- 43.060.40 Паливні системи 
- 71.100.20 Гази для промислового застосування, включаючи стиснене повітря та водень: 
Перші стандарти були розроблені ISO ТС 197 у 1999 році та на сьогоднішній момент це 

активний міжнародний ТК, який об'єднує фахівців із 35 країн-учасниць ISO у 12 робочих групах у 12 
робочих групах: 



ISO/TC 197/WG 5 Сполучні пристрої для заправки газоподібним воднем наземних 
транспортних засобів; 

ISO/TC 197/WG 18 Паливні баки наземного транспортного засобу та УСДТ для газоподібного 
водню; 

ISO/TC 197/WG 19 Диспенсери станції заправки газоподібним воднем; 
ISO/TC 197/WG 21 Компресори станції заправки газоподібним воднем; 
ISO/TC 197/WG 22 Шланги станції заправки газоподібним воднем; 
ISO/TC 197/WG 23 Фітинги станції заправки газоподібним воднем; 
ISO/TC 197/WG 24 Станції заправки газоподібним воднем. Загальні вимоги; 
ISO/TC 197/WG 27 Якість водневого палива; 
ISO/TC 197/WG 28 Контроль якості водню; 
ISO/TC 197/WG 29 Основні міркування щодо безпеки водневих систем; 
інших технічних комітетів ISO, що займаються водневими технологіями, то із 41 ТК, які 

розробляють стандарти, найбільшу кількість стандартів за тематикою «Управління воднем» 
розроблено: 

ISO/TC 22 Дорожній транспорт – 30 стандартів 
ISO/TC 47 Хімія – 45 стандартів 
ISO/TC 193 Природний газ – 14 стандартів 

2.2. IEC 
IEC не веде дзеркальний ТК з водневих технологій, однак деякі технічні комітети IEC 

розробляють стандарти з управління воднем (у тому числі у співпраці з ISO та іншими 
міжнародними організаціями), серед яких: 

IEC/TC 31 Устаткування для вибухонебезпечних середовищ 
IEC/TC 69 Електричні дорожні транспортні засоби та електричні промислові вантажівки 
IEC/TC 105 Технології паливних елементів 
Загалом ТК IEC розробили понад 20 стандартів, що безпосередньо стосуються ВТ 
 
2.3. CEN 
Європейський комітет зі стандартизації організував свій власний ТК CEN/CLC/JTC 6 «Водень 

в енергетичних системах», який координує роботу суміжних ТК CEN з управління воднем (9 ТК): 
CEN/TC 19 Газоподібне та рідке паливо, мастильні матеріали та супутні продукти нафтового, 

синтетичного та біологічного походження 
CEN/TC 23 Переносні газові балони 
CEN/TC 234 Газова Інфраструктура 
CEN/TC 238 Випробувальні гази 
CEN/TC 268 Кріогенні судини та водневі технології 
CEN/TC 301 Дорожній транспорт 
CEN/TC 305 Вибухонебезпечні середовища. Запобігання та захист від вибуху 
CEN/TC 326 Автомобілі на природному газі - заправка та експлуатація 
CEN/TC 408 Біометан та КПГ 
Загалом ТК CEN розробили близько 100 стандартів, що безпосередньо стосуються ВТ. 
Загальна кількість стандартів ISO, IEC та CEN за ВТ (за всіма суміжними напрямками) 

закріплених за ТК становить понад 400 одиниць. 

2.4. Різноманітність напрямків стандартизації за водневими технологіями підтверджується 
структурою взаємодії міжнародного комітету стандартизації ISO TC 197 з іншими комітетами ISO та 
IEC, більш ніж за 20 напрямками, а саме: 

ISO/TC 11 Котли та посудини під тиском 
ISO/TC 20 Літаки та космічні апарати 
ISO/TC 20/SC 14 Космічні системи та операції 
ISO/TC 22 Дорожній транспорт 
ISO/TC 22/SC 37 Електроприводні транспортні засоби 
ISO/TC 22/SC 41 Особливості газоподібного палива 



ISO/TC 45/SC 1 Гумові та пластмасові шланги та рукави в зборі 
ISO/TC 58 Газові балони 
ISO/TC 58/SC 2 Фітинги для балонів 
ISO/TC 58/SC 3 Конструкції балонів 
ISO/TC 58/SC 4 Експлуатаційні вимоги до газових балонів 
ISO/TC 67 Матеріали, обладнання та морські споруди для нафтової, нафтохімічної та газової 

промисловості. 
ISO/TC 70 Двигуни внутрішнього згоряння 
ISO/TC 158 Аналіз газів 
ISO/TC 161 Органи керування та захисні пристрої для газу та/або олії 
ISO/TC 192 Газові турбіни 
ISO/TC 193 Природний газ 
ISO/TC 207 Екологічний менеджмент 
ISO/TC 220 Кріогенні судини 
ISO/TC 291 Побутова газова варильна техніка 
IEC/TC 31 Устаткування для вибухонебезпечних середовищ 
IEC/TC 69 Електричні дорожні транспортні засоби та електричні промислові вантажівки 
IEC/TC 105 Технології паливних елементів 
CEN/CLC/JTC 6 Водень в енергетичних системах 
CEN/TC 19 Газоподібне та рідке паливо, мастильні матеріали та супутні продукти нафтового, 

синтетичного та біологічного походження 
CEN/TC 23 Переносні газові балони 
CEN/TC 234 Газова Інфраструктура 
CEN/TC 238 Випробувальні гази 
CEN/TC 268 Кріогенні судини та водневі технології 
CEN/TC 301 Дорожній транспорт 
CEN/TC 305 Вибухонебезпечні середовища. Запобігання та захист від вибуху 
CEN/TC 326 Автомобілі на природному газі - заправка та експлуатація 
CEN/TC 408 Біометан та КПГ 
а також з міжнародними організаціями: 
EC Європейська комісія 
ECMA Європейська асоціація виробників балонів 
EIGA Європейська асоціація промислових газів 
HySafe Міжнародна асоціація з безпеки водню 
OIML Міжнародна організація законодавчої метрології 

3. Стан стандартизації України. 
 
3.1. Кількість та стан національних стандартів (станом на 01.01.2022). 
3.2. ТК 197 планує за аналогією з міжнародними ТК спільну роботу як мінімум з 13 діючими 

в Україні ТК за різними суміжними напрямками стандартизації: 
ТК 8 «Труби та сталеві балони» 
ТК 21 «Насоси динамічні та об'ємні» 
ТК 25 «Пожежна безпека» 
ТК 26 «Експлуатація авіатехніки» 
ТК 28 «Компресори» 
ТК 38 «Продукти нафтопереробки та нафтохімії» 
ТК 55 "Метанол, продукти синтезу" 
ТК 80 «Дорожній транспорт» 
ТК 108 "Трубопровідна арматура" 
ТК 133 "Газ природний" 
ТК 146 «Матеріали, обладнання, технології та споруди для нафтогазової промисловості» 
ТК 187 «Вибухозахищене обладнання» 
ТК 318 «Будівництво об'єктів видобутку, транспортування та зберігання нафти та газу» 



4. Висновки. 
 
Прискорена реалізація (2022-2023 рр.) запровадження в Україні гармонізованих стандартів 

можлива лише за умов: 
- однозначного визначення пріоритетних напрямів стандартизації у всіх видах діяльності, 

пов'язаних із виробництвом, транспортуванням, зберіганням та споживанням водню або їх 
технологій; 

- координованої діяльності всіх зацікавлених учасників, насамперед діючих технічних 
комітетів України у певних напрямках стандартизації. 

При цьому визначальною умовою успішної реалізації робіт з гармонізації є: ініціалізація з 
боку Мінекономрозвитку включення ОТ до пріоритетного розвитку економіки України в цілому, 
визначення сфер відповідальності як «зацікавлених у стандартизації сторін» (у визначенні ЗУ «Про 
стандартизацію», ст. 1, частина 1) від імені держави – Міненерго (виробництво, транспортування), 
а також для розвитку ринку споживання водню – Мінінфраструктури. 

 


