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Αριθμός 252 

 
ΟΗ ΠΔΡΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΩΝ ΚΑΗ ΚΑΤΗΜΩΝ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2003 ΔΩ 2015 

 ___________________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 16(1) 

  Γηα ζθνπνχο κεξηθήο ελαξκφληζεο κε ηηο πξάμεηο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο κε ηίηιν - 
    
Δπίζεκε  
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 350, 
28.12.1998, 
ζ. 58. 

«Οδεγία 98/70/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13
εο

 Οθησβξίνπ 1998 
ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ θαπζίκσλ βελδίλεο θαη ληίδει θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 
93/12/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ», φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη θαη φπσο ηειεπηαία ηξνπνπνηήζεθε 
κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν - 

    
Δπίζεκε  
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 170, 
11.6.2014, 
ζ. 62. 

«Οδεγία 2014/77/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 10
εο

 Ηνπλίνπ 2014 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε, κε ζθνπφ ηελ 
πξνζαξκνγή ηεο ζηε ηερληθή πξφνδν, ησλ παξαξηεκάησλ Η θαη ΗΗ ηεο νδεγίαο 98/70/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ θαπζίκσλ βελδίλεο 
θαη ληίδει»∙ 

    
Δπίζεκε  
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 140, 
5.6.2009, 
ζ. 16. 

«Οδεγία 2009/28/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23
εο

 Απξηιίνπ 
2009 ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη 
ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηελ ζπλαθφινπζε θαηάξγεζε ησλ Οδεγηψλ 2001/77/ΔΚ θαη 2003/30/ΔΚ»∙ 

    
  

148(Η) ηνπ 2003 
40 (Η) ηνπ 2007 
12(Η) ηνπ 2009 

111(I) ηνπ 2013 
37(Η) ηνπ 2015. 

 

Ο Τπνπξγφο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ 
παξέρεη ην άξζξν 16(1) ησλ πεξί Πξνδηαγξαθψλ Πεηξειαηνεηδψλ θαη Καπζίκσλ Νφκσλ ηνπ 
2003 έσο 2015, εθδίδεη ην αθφινπζν Γηάηαγκα: 

πλνπηηθφο  
ηίηινο. 

1.  Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Πξνδηαγξαθψλ Βελδίλεο, Νηίδει θαη Βηνληίδει 
Γηάηαγκα ηνπ 2015. 

    
Δξκελεία. 2.-(1)  ην παξφλ Γηάηαγκα, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα – 
    
  «ακφιπβδε βελδίλε» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε πηεηηθφ πεηξειαηνεηδέο, πξννξηδφκελν γηα ηε 

ιεηηνπξγία θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαχζεο, κε επηβαιιφκελε αλάθιεμε γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 
κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ θαη ην νπνίν εκπίπηεη ζηνπο θσδηθνχο .Ο 2710 11 4100, 2710 11 
4500, 2710 11 4900· 

    
  «βηνθαχζηκα» ζεκαίλεη πγξά ή αέξηα θαχζηκα θίλεζεο ηα νπνία παξάγνληαη απφ βηνκάδα∙ 
    

  
 

«βηνληίδει ή ληίδει βηνινγηθήο πξνέιεπζεο» ζεκαίλεη ην κεζπιεζηέξα πνπ παξάγεηαη απφ 
θπηηθά ή δστθά έιαηα, πνηφηεηαο ληίδει, γηα ρξήζε σο βηνθαχζηκν· 

    
 «κνιπβδνχρνο βελδίλε» ζεκαίλεη ηε βελδίλε ε νπνία εκπίπηεη ζηνπο θσδηθνχο .Ο 2710 11 

5100 θαη 2710 11 5900· 
  

 148(Η) ηνπ 2003 
40 (Η) ηνπ 2007 
12(Η) ηνπ 2009 

111(I) ηνπ 2013 
37(Η) ηνπ 2015. 

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Πξνδηαγξαθψλ Πεηξειαηνεηδψλ θαη Καπζίκσλ Νφκνπο ηνπ 2003 
έσο 2015·  

  «ληίδει» ζεκαίλεη ηα πεηξέιαηα εζσηεξηθήο θαχζεο, ηα νπνία εκπίπηνπλ ζηνλ θσδηθφ .Ο 2710 
19 4100 θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα απηνπξνσζνχκελα νρήκαηα. 

    
       (2) Όξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην παξφλ Γηάηαγκα θαη δελ ηπγράλνπλ θαζνξηζκνχ ζ’ απηφ, 

έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνπο φξνπο απηνχο απφ ην Νφκν. 
  
Πεδίν  
εθαξκνγήο. 

3. Σν παξφλ Γηάηαγκα θαζνξίδεη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ιφγνπο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο γηα ηα θαχζηκα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα νδηθά νρήκαηα κε θηλεηήξα 
επηβαιιφκελεο αλάθιεμεο θαη ζηα νδηθά νρήκαηα κε θηλεηήξεο αλάθιεμεο κε ζπκπίεζε, 
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηερληθψλ απαηηήζεσλ ησλ θηλεηήξσλ απηψλ. 
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Πξνδηαγξαθέο 
κνιπβδνχραο βελδίλεο. 
Παξάξηεκα Η. 

4. Οη πξνδηαγξαθέο ηεο κνιπβδνχραο βελδίλεο γηα ζθνπνχο παξαγσγήο, εηζαγσγήο, εκπνξίαο 
θαη ρξήζεο, θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Η. 

Πξνδηαγξαθέο 
ακφιπβδεο βελδίλεο. 
Παξάξηεκα ΗΗ. 

5. Οη πξνδηαγξαθέο ηεο ακφιπβδεο βελδίλεο γηα ζθνπνχο παξαγσγήο, εηζαγσγήο, εκπνξίαο θαη 
ρξήζεο, θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα IΗ: 

        Ννείηαη φηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ακφιπβδε βελδίλε παξάγεηαη, εηζάγεηαη, εκπνξεχεηαη 
θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο ακφιπβδε βελδίλε 98 νθηαλίσλ ή παξάγεηαη, εηζάγεηαη, εκπνξεχεηαη θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη σο ακφιπβδε βελδίλε 100 νθηαλίσλ, εθαξκφδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΗΗ, αιιά ην ειάρηζην φξην αξηζκνχ νθηαλίνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ 98 ή 100, 
αληίζηνηρα. 

  
Πξνδηαγξαθέο ληίδει. 
Παξάξηεκα ΗΗΗ. 

6. Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ ληίδει γηα ζθνπνχο παξαγσγήο, εηζαγσγήο, εκπνξίαο θαη ρξήζεο, 
θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα IΗΗ. 

    
Βηνληίδει. 
  
Παξάξηεκα ΗIΗ. 

7. Σν βηνληίδει δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαχζηκν ζηελ απηνθίλεζε ζε νρήκαηα κε 
θηλεηήξεο αλάθιεμεο κε ζπκπίεζε, είηε σο πξφζζεην ζην θαχζηκν ληίδει ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ζην Παξάξηεκα III, είηε ακηγέο (100% ζπγθέληξσζε), εθφζνλ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο 
ηνπ πξνηχπνπ CYS EN 14214: 

  
       Ννείηαη φηη ην βηνληίδει, σο ακηγέο θαχζηκν, ρξεζηκνπνηείηαη ζε νρήκαηα κε θηλεηήξεο 
αλάθιεμεο κε ζπκπίεζε ζρεδηαζκέλνπο ή πνπ έρνπλ πξνζαξκνζηεί λα ιεηηνπξγνχλ κε 100% 
βηνληίδει πξνδηαγξαθψλ ζχκθσλσλ κε ην πξφηππν CYS ΔΝ 14214. 

    
ήκαλζε παξαγψγσλ 
πεηξειαηνεηδψλ κε 
βηνθαχζηκα. 

8. Όηαλ ηα πνζνζηά βηνθαπζίκσλ πνπ είλαη αλακεκεηγκέλα παξάγσγα πεηξειαηνεηδψλ  
ππεξβαίλνπλ ην 10% θαη’ φγθν, νη πξνκεζεπηέο ησλ ελ ιφγσ πεηξειαηνεηδψλ έρνπλ ππνρξέσζε 
φπσο ηνπνζεηνχλ θαηάιιειε ζήκαλζε ζηα ζεκεία πσιήζεσλ.     

  
Πξνζζήθε κεηαιιηθψλ 
νπζηψλ. 

9.-(1) Ζ παξνπζία ηεο πξφζζεηεο κεηαιιηθήο νπζίαο  κεζπινθπθινπεληαδηέλπιν – 
ηξηθαξβνλπιηθφ καγγάλην (ΜΜΣ) ζηε βελδίλε θαη ζην ληίδει  δελ ππεξβαίλεη ηα 2 mg καγγάληνπ 
αλά ιίηξν.  

    
      (2) Οη πξνκεζεπηέο θαπζίκσλ πνπ πεξηέρνπλ κεηαιιηθά πξφζζεηα  ηνπνζεηνχλ επηγξαθή ζε 

φια ηα ζεκεία ζηα νπνία δηαηίζεηαη ζηνπο θαηαλαισηέο ην ελ ιφγσ θαχζηκν, ε νπνία αλαθέξεη 
ηελ  πεξηεθηηθφηεηα ηνπ θαπζίκνπ ζε κεηαιιηθφ πξφζζεην θαη ηελ αθφινπζε ζήκαλζε: «Πεξηέρεη 
κεηαιιηθά πξφζζεηα». 

    
      (3) Ζ επηγξαθή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (2) ηνπνζεηείηαη ζην κέξνο ζην νπνίν 

παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηχπν ηνπ θαπζίκνπ, ζε ζαθψο νξαηή ζέζε θαη ην κέγεζνο ηεο 
επηγξαθήο θαη ησλ ζηνηρείσλ επ’ απηήο είλαη αξθεηά κεγάιν ψζηε απηή λα είλαη επδηάθξηηε θαη 
επαλάγλσζηε. 

    
Καηάξγεζε. 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η): 
14.9.2012. 

10. Σν πεξί Πξνδηαγξαθψλ Βελδίλεο, Νηίδει θαη Βηνληίδει Γηάηαγκα ηνπ 2012 θαηαξγείηαη. 

 ___________________ 

Έγηλε ζηηο 20 Ηνπιίνπ, 2015. 
 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΛΑΚΚΟΣΡΤΠΖ, 
Τπνπξγφο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, 

Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  I 

(Παξάγξαθνο 4) 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΜΟΛΤΒΓΟΤΥΑ ΒΔΝΕΗΝΖ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ  

ΑΠΟ ΟΥΖΜΑΣΑ ΜΔ ΚΗΝΖΣΖΡΔ ΔΠΗΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΑΝΑΦΛΔΞΖ 

  Σχπνο: Μνιπβδνχρα Βελδίλε 

Παράμεηρος Μονάδα 

μέηρηζης 

Όρια
1
 Γοκιμαζία

2
 

Δλάχιζηο Μέγιζηο Μέθοδος
3
 

CYS EN ISO*  ASTM/IP 

Αξηζκφο Οθηαλίνπ-Μέζνδνο 
΄Δξεπλαο RON 

 95,0 -- CYS EN ISO 5164
4
 D 2699/ΗΡ 237 

Αξηζκφο Οθηαλίνπ-Μέζνδνο 
Κηλεηήξα MON 

 85,0 -- CYS EN ISO 5163
4
 D 2700/IP 236 

Πεξηεθηηθφηεηα ζε κφιπβδν mg/l -- 150,0 CYS EN 237 D 3237/IP 428 

Ππθλφηεηα ζηνπο 15ºC
5
 kg/m

3
 720,0 775,0 CYS EN ISO 3675 

CYS EN ISO 12185 
D 1298/IP 160 
D 4052/IP 365 

Πεξηεθηηθφηεηα ζε ζείν
6
 mg/kg --- 10,0 CYS EN ISO 13032 

CYS EN ISO 20846 
CYS EN ISO 20884 

IP 600 
D 5453/IP 490 
IP 497/D 2622 

Πεξηεθηηθφηεηα ζε καγγάλην
7
 mg/l  2,0 CYS EN 16135 

CYS EN 16136 
IP 588 
IP 589 

ηαζεξφηεηα ζηελ νμείδσζε ιεπηά 360 -- CYSENISO 7536 D 525/IP 40 

Τπάξρνπζεο Κνκκηψδεηο Οπζίεο 
(εθπιπκέλεο κε δηαιχηε)  

mg/100ml -- 5 CYSENISO 6246 D 381/IP 131 

Γηάβξσζε ράιθηλνπ ειάζκαηνο  
(3 ψξεο ζηνπο 50 ºC) 

Γηαβάζκηζε Κιάζε 1 CYSENISO 2160 D 130/IP 154 

Δκθάληζε
8
  Καζαξή θαη Γηαπγήο Οπηηθή εμέηαζε 

Αλάιπζε πδξνγνλαλζξάθσλ
9
 

Οιεθίλεο
 

Αξσκαηηθέο νπζίεο
 
 

%(V/V)  
-- 
-- 

 
18,0 
35,0 

CYS EN 15553 
CYS EN ISO 22854 
 

D 1319 /IP 156 
IP 566 

Πεξηεθηηθφηεηα βελδνιίνπ
10

 % (V/V) -- 1,00 CYS ΔΝ 12177 
CYS ΔΝ 238 
CYS EN ISO 22854 

D 3606/IP 425 
D 6277/IP 429 
IP 566 

Πεξηεθηηθφηεηα ζε νμπγφλν
11

 % (m/m) --- 2,7 CYS EN 1601 
CYS EN 13132 
CYS EN ISO 22854 

D 5599/IP 408 
IP 466/D 4815 
IP 566 

                                                 
* Μέζνδνη δνθηκώλ είλαη εθείλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην επξσπατθό πξόηππν EN 228:2012 ην νπνίν πηνζεηήζεθε σο θππξηαθό πξόηππν CYS EN 

228:2012 ζηηο 16.11.2012.  
1 Οη ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνδηαγξαθή είλαη «πξαγκαηηθέο ηηκέο».  Καηά ηνλ θαζνξηζκό ησλ νξηαθώλ ηνπο ηηκώλ εθαξκόζηεθαλ νη όξνη ηνπ 
CYS EN ISO 4259 «Πξντόληα πεηξειαίνπ – θαζνξηζκόο θαη εθαξκνγή δεδνκέλσλ αθξηβείαο ζρεηηθά κε ηηο κεζόδνπο δνθηκώλ», ελώ ζηνλ 

θαζνξηζκό ειάρηζηεο ηηκήο, έρεη ιεθζεί ππόςε κία ειάρηζηε δηαθνξά 2R άλσ ηνπ κεδελόο (R=αλαπαξαγσγηθόηεηα). Τα απνηειέζκαηα ησλ 

κεκνλσκέλσλ κεηξήζεσλ εξκελεύνληαη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην CYS EN ISO 4259:2006. 
2 Όιεο νη κέζνδνη πνπ αλαθέξνληαη ζπκπεξηιακβάλνπλ δήισζε αθξίβεηαο κεηξήζεσλ. Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο εθαξκόδνληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην πξόηππν CYS EN ISO 4259:2006.  Οη δνθηκαζίεο είλαη θαηαρσξεκέλεο ζην αξρείν κεζόδσλ. 
3 Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο εθαξκόδνληαη νη κέζνδνη CYS EN, εθηόο αλ αλαθέξεηαη άιισο πσο. Γηα ηηο αληίζηνηρεο κεζόδνπο ASTM/IP δελ λνείηαη ε 
απόιπηε αληηζηνηρία γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο. 
4  Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ηειηθνύ απνηειέζκαηνο, έλαο ζπληειεζηήο δηόξζσζεο 0,2 αθαηξείηαη από ηελ ηηκή πνπ πξνθύπηεη από ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζόδνπ. 
5  Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο εθαξκόδεηαη ε κέζνδνο CYS EN ISO 12185. 
6 Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο εθαξκόδεηαη ε κέζνδνο CYS EN ISO 20846 ή CYS EN ISO 20884. 
7 Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη κεζπινθπθινπεληαδηέλπιν – ηξηθαξβνλπιηθό καγγάλην (ΜΜΤ) απαηηείηαη εηδηθή επηγξαθή ζηα ζεκεία πώιεζεο ζύκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ παξόληνο Δηαηάγκαηνο. 
8 Η εκθάληζε πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ζηελ (επηθξαηνύζα) ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο.  
9  Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο εθαξκόδεηαη ε κέζνδνο CYS EN ISO 22854 
10  Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο  ε κέζνδνο CYS EN 238 είλαη αθαηάιιειε σο κέζνδνο δηαηηεζίαο. 
11  Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε κέζνδνο CYS EN 13132 είλαη αθαηάιιειε σο κέζνδνο δηαηηεζίαο. 
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Παράμεηρος Μονάδα 

μέηρηζης 

Όρια
1
 Γοκιμαζία

2
 

Δλάχιζηο Μέγιζηο Μέθοδος
3
 

CYS EN ISO*  ASTM/IP 

Ομπγνλνχρεο νπζίεο
12

  
 
- Μεζαλφιε

13
, πξέπεη λα 

πξνζηίζεληαη ζηαζεξνπνηεηέο 
- Αηζαλφιε 

14
, ελδέρεηαη λα 

ρξεηάδεηαη ζηαζεξνπνηεηή 

% (V/V)  
 

-- 
 

-- 
 

 
 

3,0 
 

5,0 

CYSEN 1601
 

CYSEN 13132 
CYS EN ISO 22854 
 
        
 

 Ζ θαη’ φγθνλ 
αλάκημε 

πεξηνξίδεηαη ζε 
κέγηζηε 

πεξηεθηηθφηεηα  
ζε νμπγφλν  

 2,7% (m/m). 

D 5599/IP 408 
IP 466/ IP 4815 
IP 566 

- Ηζνπξνππιηθή αιθνφιε
15

 
- Σξηηνηαγήο βνπηπιηθή 

αιθνφιε
14 

- Ηζνβνπηπιηθή αιθνφιε
14 

- Αηζέξεο κε πέληε ή 
πεξηζζφηεξα άηνκα άλζξαθα 
αλά κφξην

14 

- Άιιεο νμπγνλνχρεο νπζίεο
14,16

 

   

Σάζε αηκψλ
17

 (VP) 
- Καινθαίξη 
- Υεηκψλαο 
Γείθηεο απφθξαμεο 
VLI (10VP+7E70)

18
 

kPa 

 

Γείθηεο 

 
45,0 
50,0 

 

 
60,0 
80,0 

1050 

CYSEN 13016-1 

(DVPE) 

 

D 5191/ΗΡ 394 

Απφζηαμε 
εμάηκηζε ζηνπο 70ºC

16
 (Δ70) 

- Καινθαίξη 
- Υεηκψλαο 

εμάηκηζε ζηνπο 100ºC (Δ100) 
εμάηκηζε ζηνπο 150ºC (Δ150) 

% (V/V)  
 

20,0 
22,0 
46,0 
75,0 

 
 

48,0 
50,0 
71,0 

-- 

CYSENISO 3405 D 86/ΗΡ 123 

Σειηθφ εκείν Εέζεσο ºC  210 CYSENISO 3405 D 86/ΗΡ 123 

Τπφιεηκκα απφζηαμεο % (V/V)  2 CYSENISO 3405 D 86/ΗΡ 123 

 
Γεληθέο παξαηεξήζεηο: 
1. Ζ κνιπβδνχρα βελδίλε είλαη θιάζκα πεηξειαίνπ θαζαξφ, δηαπγέο θαη δελ ζα πεξηέρεη λεξφ, ίδεκα, αησξνχκελα 

ζπζηαηηθά ή άιιεο μέλεο νπζίεο πιελ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο πην πάλσ πξνδηαγξαθέο. Με δεδνκέλν ηε 
δπλαηφηεηα νξηζκέλσλ βελδηλψλ λα απνξξνθνχλ λεξφ, νη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη δελ 
ζπκβαίλεη ζπζζσκάησζε λεξνχ θάησ απφ ηηο επηθξαηνχζεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο. Όηαλ ππάξρεη 
θίλδπλνο δηαρσξηζκνχ λεξνχ, πξέπεη λα πξνζηίζεληαη αληη-νμεηδσηηθά πξφζζεηα.  

2. Ζ ρξήζε ρξσζηηθψλ ή/θαη ηρλεζεηψλ επηηξέπεηαη, λννπκέλνπ φηη δελ πξνθαινχλ επηβιαβείο επηπηψζεηο ζην 
φρεκα θαη ζην ζχζηεκα δηαλνκήο θαπζίκνπ. 

3. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε πξνζζέησλ νπζηψλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο κφιπβδν βελδίλεο λννπκέλνπ 
φηη απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θαηάιιειεο πνζφηεηεο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρνπλ επηβιαβείο 
επηπηψζεηο ζηνπο θηλεηήξεο θαη ζην πεξηβάιινλ. 

4. Παξάγσγα θσζθφξνπ δελ πξέπεη λα πξνζηίζεληαη γηα ζθνπνχο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαιχηε. 
5. Σν ζεκείν αλάθιεμεο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν CYSΔΝISO 13736 θαη πξέπεη λα είλαη θάησ απφ 23

o
 C. 

 

                                                 
12  Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε κέζνδνο CYS EN 13132 είλαη αθαηάιιειε σο κέζνδνο δηαηηεζίαο 
13  Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο εθαξκόδεηαη ε κέζνδνο CYS EN 1601 
14 Η αηζαλόιε σο ζπζηαηηθό πξόζκημεο πξέπεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ην CYS EN 15376. 
15 Τν πεξηερόκελν ζε νμπγόλν ηεο ακόιπβδεο βελδίλεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 2,7% (m/m). 
16 Άιιεο κνλναιθνόιεο θαη αηζέξεο ησλ νπνίσλ ην ηειηθό ζεκείν δέζεσο δελ ππεξβαίλεη ην ηειηθό ζεκείν δέζεσο πνπ νξίδεηαη πην θάησ. 
17 Η θαινθαηξηλή πεξίνδνο αξρίδεη από ηελ 16ε Απξηιίνπ θαη ηειεηώλεη ηελ 15ε  Οθησβξίνπ θάζε έηνπο.  Η ρεηκεξηλή πεξίνδνο αξρίδεη από ηελ 16ε  

Οθησβξίνπ θαη ηειεηώλεη ηελ 15ε Απξηιίνπ  θάζε έηνπο. Επηηξέπεηαη γηα έμη εβδνκάδεο από ηελ έλαξμε ηεο ηζρύνο ησλ επνρηαθώλ 
πξνδηαγξαθώλ, ε δηαηήξεζε θαη΄ αλνρή, ησλ πξνδηαγξαθώλ ηεο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ. 

18 Εθαξκόδεηαη κόλν θαηά ηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  II 

(Παξάγξαθνο 5) 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΜΟΛΤΒΓΖ ΒΔΝΕΗΝΖ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ  
ΑΠΟ ΟΥΖΜΑΣΑ ΜΔ ΚΗΝΖΣΖΡΔ ΔΠΗΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΑΝΑΦΛΔΞΖ 

 
 Σχπνο: Ακφιπβδε Βελδίλε 

Παράμεηρος Μονάδα 

μέηρηζης 

Όρια
1
 Γοκιμαζία

2
 

Δλάχιζηο Μέγιζηο Μέθοδος
3
 

CYS EN ISO*  ASTM/IP 

Αξηζκφο Οθηαλίνπ-Μέζνδνο 
΄Δξεπλαο RON 

 95,0 -- CYS EN ISO 5164
4
 D 2699/ΗΡ 237 

Αξηζκφο Οθηαλίνπ-Μέζνδνο 
Κηλεηήξα MON 

 85,0 -- CYS EN ISO 5163
4
 D 2700/IP 236 

Πεξηεθηηθφηεηα ζε κφιπβδν mg/l -- 5,0 CYS EN 237 D 3237/IP 428 

Ππθλφηεηα ζηνπο 15ºC
5
 kg/m

3
 720,0 775,0 CYS EN ISO 3675 

CYS EN ISO 12185 
D 1298/IP 160 
D 4052/IP 365 

Πεξηεθηηθφηεηα ζε ζείν
6
 mg/kg --- 10,0 CYS EN ISO 13032 

CYS EN ISO 20846 
CYS EN ISO 20884 

IP 600 
D 5453/IP 490 
IP 497/D 2622 

Πεξηεθηηθφηεηα ζε καγγάλην
7
 mg/l  2,0 CYS EN 16135 

CYS EN 16136 
IP 588 
IP 589 

ηαζεξφηεηα ζηελ νμείδσζε ιεπηά 360 -- CYSENISO 7536 D 525/IP 40 

Τπάξρνπζεο Κνκκηψδεηο Οπζίεο 
(εθπιπκέλεο κε δηαιχηε)  

mg/100ml -- 5 CYSENISO 6246 D 381/IP 131 

Γηάβξσζε ράιθηλνπ ειάζκαηνο  
(3 ψξεο ζηνπο 50 ºC) 

Γηαβάζκηζε Κιάζε 1 CYSENISO 2160 D 130/IP 154 

Δκθάληζε
8
  Καζαξή θαη Γηαπγήο Οπηηθή εμέηαζε 

Αλάιπζε πδξνγνλαλζξάθσλ
9
 

Οιεθίλεο
 

Αξσκαηηθέο νπζίεο
 
 

%(V/V)  
-- 
-- 

 
18,0 
35,0 

CYS EN 15553 
CYS EN ISO 22854 
 

D 1319 /IP 156 
IP 566 

Πεξηεθηηθφηεηα βελδνιίνπ
10

 % (V/V) -- 1,00 CYS ΔΝ 12177 
CYS ΔΝ 238 
CYS EN ISO 22854 

D 3606/IP 425 
D 6277/IP 429 
IP 566 

Πεξηεθηηθφηεηα ζε νμπγφλν
11

 % (m/m) --- 2,7 CYS EN 1601 
CYS EN 13132 
CYS EN ISO 22854 

D 5599/IP 408 
IP 466/D 4815 
IP 566 

                                                 
* Μέζνδνη δνθηκώλ είλαη εθείλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην επξσπατθό πξόηππν EN 228:2012 ην νπνίν πηνζεηήζεθε σο θππξηαθό πξόηππν CYS EN 

228:2012 ζηηο 16.11.2012.  
1 Οη ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνδηαγξαθή είλαη «πξαγκαηηθέο ηηκέο».  Καηά ηνλ θαζνξηζκό ησλ νξηαθώλ ηνπο ηηκώλ εθαξκόζηεθαλ νη όξνη ηνπ 
CYS EN ISO 4259 «Πξντόληα πεηξειαίνπ – θαζνξηζκόο θαη εθαξκνγή δεδνκέλσλ αθξηβείαο ζρεηηθά κε ηηο κεζόδνπο δνθηκώλ», ελώ ζηνλ 

θαζνξηζκό ειάρηζηεο ηηκήο, έρεη ιεθζεί ππόςε κία ειάρηζηε δηαθνξά 2R άλσ ηνπ κεδελόο (R=αλαπαξαγσγηθόηεηα). Τα απνηειέζκαηα ησλ 

κεκνλσκέλσλ κεηξήζεσλ εξκελεύνληαη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην CYS EN ISO 4259:2006. 
2 Όιεο νη κέζνδνη πνπ αλαθέξνληαη ζπκπεξηιακβάλνπλ δήισζε αθξίβεηαο κεηξήζεσλ. Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο εθαξκόδνληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην πξόηππν CYS EN ISO 4259:2006.  Οη δνθηκαζίεο είλαη θαηαρσξεκέλεο ζην αξρείν κεζόδσλ. 
3 Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο εθαξκόδνληαη νη κέζνδνη CYS EN, εθηόο αλ αλαθέξεηαη άιισο πσο. Γηα ηηο αληίζηνηρεο κεζόδνπο ASTM/IP δελ λνείηαη ε 
απόιπηε αληηζηνηρία γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο. 
4  Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ηειηθνύ απνηειέζκαηνο, έλαο ζπληειεζηήο δηόξζσζεο 0,2 αθαηξείηαη από ηελ ηηκή πνπ πξνθύπηεη από ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζόδνπ. 
5  Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο εθαξκόδεηαη ε κέζνδνο CYS EN ISO 12185. 
6 Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο εθαξκόδεηαη ε κέζνδνο CYS EN ISO 20846 ή CYS EN ISO 20884. 
7 Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη κεζπινθπθινπεληαδηέλπιν – ηξηθαξβνλπιηθό καγγάλην (ΜΜΤ) απαηηείηαη εηδηθή επηγξαθή ζηα ζεκεία πώιεζεο ζύκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ παξόληνο Δηαηάγκαηνο. 
8 Η εκθάληζε πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ζηελ (επηθξαηνύζα) ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο.  
9  Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο εθαξκόδεηαη ε κέζνδνο CYS EN ISO 22854 
10  Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο  ε κέζνδνο CYS EN 238 είλαη αθαηάιιειε σο κέζνδνο δηαηηεζίαο. 
11  Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε κέζνδνο CYS EN 13132 είλαη αθαηάιιειε σο κέζνδνο δηαηηεζίαο. 
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Παράμεηρος Μονάδα 

μέηρηζης 

Όρια
1
 Γοκιμαζία

2
 

Δλάχιζηο Μέγιζηο Μέθοδος
3
 

CYS EN ISO*  ASTM/IP 

Ομπγνλνχρεο νπζίεο
12

  
 
- Μεζαλφιε

13
, πξέπεη λα 

πξνζηίζεληαη ζηαζεξνπνηεηέο 
- Αηζαλφιε 

14
, ελδέρεηαη λα 

ρξεηάδεηαη ζηαζεξνπνηεηή 

% (V/V)  
 

-- 
 

-- 
 

 
 

3,0 
 

5,0 

CYSEN 1601
 

CYSEN 13132 
CYS EN ISO 22854 
 
        
 

 Ζ θαη’ φγθνλ 
αλάκημε 

πεξηνξίδεηαη ζε 
κέγηζηε 

πεξηεθηηθφηεηα  
ζε νμπγφλν  

 2,7% (m/m). 

D 5599/IP 408 
IP 466/ IP 4815 
IP 566 

- Ηζνπξνππιηθή αιθνφιε
15

 
- Σξηηνηαγήο βνπηπιηθή 

αιθνφιε
14 

- Ηζνβνπηπιηθή αιθνφιε
14 

- Αηζέξεο κε πέληε ή 
πεξηζζφηεξα άηνκα άλζξαθα 
αλά κφξην

14 

- Άιιεο νμπγνλνχρεο νπζίεο
14,16

 

   

Σάζε αηκψλ
17

 (VP) 
- Καινθαίξη 
- Υεηκψλαο 
Γείθηεο απφθξαμεο 
VLI (10VP+7E70)

18
 

kPa 

 

Γείθηεο 

 
45,0 
50,0 

 

 
60,0 
80,0 

1050 

CYSEN 13016-1 

(DVPE) 

 

D 5191/ΗΡ 394 

Απφζηαμε 
εμάηκηζε ζηνπο 70ºC

16
 (Δ70) 

- Καινθαίξη 
- Υεηκψλαο 

εμάηκηζε ζηνπο 100ºC (Δ100) 
εμάηκηζε ζηνπο 150ºC (Δ150) 

% (V/V)  
 

20,0 
22,0 
46,0 
75,0 

 
 

48,0 
50,0 
71,0 

-- 

CYSENISO 3405 D 86/ΗΡ 123 

Σειηθφ εκείν Εέζεσο ºC  210 CYSENISO 3405 D 86/ΗΡ 123 

Τπφιεηκκα απφζηαμεο % (V/V)  2 CYSENISO 3405 D 86/ΗΡ 123 

 
 

Γεληθέο παξαηεξήζεηο: 
1. Ζ ακφιπβδε βελδίλε είλαη θιάζκα πεηξειαίνπ θαζαξφ, δηαπγέο θαη δελ ζα πεξηέρεη λεξφ, ίδεκα, αησξνχκελα 

ζπζηαηηθά ή άιιεο μέλεο νπζίεο πιελ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο πην πάλσ πξνδηαγξαθέο. Με δεδνκέλν ηε 
δπλαηφηεηα νξηζκέλσλ βελδηλψλ λα απνξξνθνχλ λεξφ, νη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη δελ 
ζπκβαίλεη ζπζζσκάησζε λεξνχ θάησ απφ ηηο επηθξαηνχζεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο. Όηαλ ππάξρεη 
θίλδπλνο δηαρσξηζκνχ λεξνχ, πξέπεη λα πξνζηίζεληαη αληη-νμεηδσηηθά πξφζζεηα.  

2. Ζ ρξήζε ρξσζηηθψλ ή/θαη ηρλεζεηψλ επηηξέπεηαη, λννπκέλνπ φηη δελ πξνθαινχλ επηβιαβείο επηπηψζεηο ζην 
φρεκα θαη ζην ζχζηεκα δηαλνκήο θαπζίκνπ. 

3. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε πξνζζέησλ νπζηψλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο κφιπβδν βελδίλεο λννπκέλνπ 
φηη απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θαηάιιειεο πνζφηεηεο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρνπλ επηβιαβείο 
επηπηψζεηο ζηνπο θηλεηήξεο θαη ζην πεξηβάιινλ. 

4. Παξάγσγα θσζθφξνπ δελ πξέπεη λα πξνζηίζεληαη γηα ζθνπνχο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαιχηε. 
5. Σν ζεκείν αλάθιεμεο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν CYSΔΝISO 13736 θαη πξέπεη λα είλαη θάησ απφ 23

o
 C. 

 
 

 
 

                                                 
12  Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε κέζνδνο CYS EN 13132 είλαη αθαηάιιειε σο κέζνδνο δηαηηεζίαο 
13  Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο εθαξκόδεηαη ε κέζνδνο CYS EN 1601 
14 Η αηζαλόιε σο ζπζηαηηθό πξόζκημεο πξέπεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ην CYS EN 15376. 
15 Τν πεξηερόκελν ζε νμπγόλν ηεο ακόιπβδεο βελδίλεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 2,7% (m/m). 
16 Άιιεο κνλναιθνόιεο θαη αηζέξεο ησλ νπνίσλ ην ηειηθό ζεκείν δέζεσο δελ ππεξβαίλεη ην ηειηθό ζεκείν δέζεσο πνπ νξίδεηαη πην θάησ. 
17 Η θαινθαηξηλή πεξίνδνο αξρίδεη από ηελ 16ε Απξηιίνπ θαη ηειεηώλεη ηελ 15ε  Οθησβξίνπ θάζε έηνπο.  Η ρεηκεξηλή πεξίνδνο αξρίδεη από ηελ 16ε  

Οθησβξίνπ θαη ηειεηώλεη ηελ 15ε Απξηιίνπ  θάζε έηνπο. Επηηξέπεηαη γηα έμη εβδνκάδεο από ηελ έλαξμε ηεο ηζρύνο ησλ επνρηαθώλ 
πξνδηαγξαθώλ, ε δηαηήξεζε θαη΄ αλνρή, ησλ πξνδηαγξαθώλ ηεο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ. 

18 Εθαξκόδεηαη κόλν θαηά ηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  ΗII 

(Παξάγξαθνο 6) 
 
  

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΣΗΕΔΛ ΓΗΑ  
ΟΥΖΜΑΣΑ ΜΔ ΚΗΝΖΣΖΡΔ ΑΝΑΦΛΔΞΖ ΜΔ ΤΜΠΗΔΖ 

 
    Σχπνο: Νηίδει 

Παράμεηρος Μονάδα 

μέηρηζης 

Όρια
1
        Γοκιμαζία

2
 

Δλάχιζηο Μέγιζηο Μέθοδος
3
 

CYS EN ISO* ASTM/IP 

Αξηζκφο θεηαλίσλ
4
  51,0 -- CYS EN ISO 5165 

CYS EN 15195 
CYS EN 16144 

D 613/ΗΡ 41 
IP 498/D 6890 
D 7170/IP 567 

Γείθηεο θεηαλίνπ  46,0 -- CYS EN ISO 4264 D 4737/ΗΡ 380 

Ππθλφηεηα ζηνπο 15ºC
5
 kg/m

3
 820,0 845,0 CYS EN ISO 3675 

CYS EN ISO 12185 
D 1298/IP 160 
D 4052/IP 365 

Πνιπθπθιηθνί αξσκαηηθνί  
πδξνγνλάλζξαθεο

6
 

% (m/m) -- 8,0 
 

CYS EN 12916 D 6591/IP 391 

Πεξηεθηηθφηεηα ζε ζείν
7
 mg/kg -- 10,0 CYS EN ISO 20846 

CYS EN ISO 20884 
CYS EN ISO 13032 

D 5453/IP 490 
IP 497/D 2622 
IP 600 

Πεξηεθηηθφηεηα ζε καγγάλην
8
 mg/l  2,0 prEN 16576  

εκείν αλάθιεμεο ºC Πέξαλ ησλ 
55,0 

-- CYS EN ISO 2719 D 93/IP 34 

Αλζξαθνχρα ππνιείκκαηα  
(ζε 10% ππνιεηκκάησλ 
απφζηαμεο)

9
 

% (m/m) -- 0,30 CYS EN ISO 10370 D 4530/IP 398 

Σέθξα % (m/m) -- 0,010 CYS EN ISO 6245 D 482/IP 4 

Πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ mg/kg -- 200 CYS EN ISO 12937 D 6304/IP 438 

Πεξηεθηηθφηεηα ζε ζσκαηίδηα mg/kg -- 24 CYS EN 12662 IP 440 

Γηάβξσζε ράιθηλνπ ειάζκαηνο  
(3 ψξεο ζηνπο 50 ºC) 

Γηαβάζκηζε Κιάζε 1 CYS EN ISO 2160 D 130/IP 154 

                                                 
* Μέζνδνη δνθηκώλ είλαη εθείλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην επξσπατθό πξόηππν EN 590:2013 ην νπνίν πηνζεηήζεθε σο θππξηαθό πξόηππν CYS EN 
590:2013 ζηηο 11.10.2013.  

1 Οη ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνδηαγξαθή είλαη «πξαγκαηηθέο ηηκέο». Καηά ηνλ θαζνξηζκό ησλ νξηαθώλ ηνπο ηηκώλ εθαξκόζηεθαλ νη όξνη ηνπ 
CYS EN ISO 4259 «Πξντόληα πεηξειαίνπ – θαζνξηζκόο θαη εθαξκνγή δεδνκέλσλ αθξηβείαο ζρεηηθά κε ηηο κεζόδνπο δνθηκώλ», ελώ ζηνλ 

θαζνξηζκό ειάρηζηεο ηηκήο, έρεη ιεθζεί ππόςε κία ειάρηζηε δηαθνξά 2R άλσ ηνπ κεδελόο (R=αλαπαξαγσγηθόηεηα). Τα απνηειέζκαηα ησλ 

κεκνλσκέλσλ κεηξήζεσλ εξκελεύνληαη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην CYS EN ISO 4259:2006. 
2 Όιεο νη κέζνδνη πνπ αλαθέξνληαη ζπκπεξηιακβάλνπλ αθξίβεηα κεηξήζεσλ.  Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο εθαξκόδνληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην πξόηππν CYS EN ISO 4259:2006.  Οη δνθηκαζίεο είλαη θαηαρσξεκέλεο ζην αξρείν κεζόδσλ. 
3 Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο εθαξκόδνληαη νη κέζνδνη CYS EN ISO, εθηόο αλ αλαθέξεηαη άιισο πσο. Γηα ηηο αληίζηνηρεο κεζόδνπο ASTM/IP δελ 
λνείηαη ε απόιπηε αληηζηνηρία γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο. 
4 Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο εθαξκόδεηαη ε κέζνδνο CYS EN ISO 5165. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ θεηαλίνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

ελαιιαθηηθέο κέζνδνη πξνζδηνξηζκνύ ηνπ αξηζκνύ θεηαλίσλ, λννπκέλνπ όηη νη κέζνδνη απηέο πξνέξρνληαη από αλαγλσξηζκέλεο ζεηξέο κεζόδσλ θαη 
πεξηιακβάλνπλ κηα δήισζε επηθπξσκέλεο αθξίβεηαο κεηξήζεσλ πνπ παξάγεηαη ζύκθσλα κε ην πξόηππν CYS EN ISO 4259, ε νπνία απνδεηθλύεη 

αθξίβεηα ηεο ελαιιαθηηθήο κεζόδνπ ηνπιάρηζηνλ ίζε κε απηή ηεο κεζόδνπ αλαθνξάο. Τν απνηέιεζκα ηεο δνθηκαζίαο ηεο ελαιιαθηηθήο κεζόδνπ ζα 

πξέπεη έρεη απνδεδεηγκέλε ζρέζε κε ην απνηέιεζκα πνπ πξνθύπηεη όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο αλαθνξάο. 
5  Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο εθαξκόδεηαη ε κέζνδνο CYS EN ISO 3675. 
6 Οη πνιπθπθιηθνί αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο νξίδνληαη σο ε πεξηεθηηθόηεηα ζε νιηθνύο αξσκαηηθνύο πδξνγνλάλζξαθεο αθνύ αθαηξεζεί ε 

πεξηεθηηθόηεηα ζε κνλν-αξσκαηηθνύο πδξνγνλάλζξαθεο, θαη νη δύν όπσο πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ κέζνδν CYS ΕΝ 12916.  
7 Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο εθαξκόδεηαη ε κέζνδνο CYS EN ISO 20846 ή CYS EN ISO 20884. 
8 Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη κεζπινθπθινπεληαδηέλπιν – ηξηθαξβνλπιηθό καγγάλην (ΜΜΤ) απαηηείηαη εηδηθή επηγξαθή ζηα ζεκεία πώιεζεο ζύκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ παξόληνο Δηαηάγκαηνο. 
9 Η νξηαθή ηηκή ησλ αλζξαθνύρσλ ππνιεηκκάησλ πνπ δίλεηαη ζηνλ πίλαθα βαζίδεηαη ζην πξντόλ πξηλ ηελ πξνζζήθε ζ’ απηό βειηησηηθώλ   

αλάθιεμεο, εάλ ρξεζηκνπνηνύληαη.  Αλ ε ηηκή κέηξεζεο ζε ηειηθό πξντόλ αγνξάο ππεξβαίλεη ηελ νξηαθή ηηκή, ηόηε ε κέζνδνο CYS EN ISO 13759 

ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό παξνπζίαο ληηξηθώλ ελώζεσλ.  Αλ έρεη απνδεηρζεί ε παξνπζία βειηησηηθνύ ηόηε ε νξηαθή ηηκή 0,30% 
(m/m) δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. Η ρξήζε πξνζζέησλ νπζηώλ δελ απαιιάζζεη ηνλ θαηαζθεπαζηή από ην λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ αλώηεξε 

ηηκή ηνπ 0,30% (m/m) αλζξαθνύρσλ ππνιεηκκάησλ πξηλ ηελ πξνζζήθε ησλ ελ ιόγσ νπζηώλ. 
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Παράμεηρος Μονάδα 

μέηρηζης 

Όρια
1
        Γοκιμαζία

2
 

Δλάχιζηο Μέγιζηο Μέθοδος
3
 

CYS EN ISO* ASTM/IP 

ηαζεξφηεηα ζηελ νμείδσζε
10

 g/m
3 

h 
-- 
20 

25 
-- 

CYS EN ISO 12205 
CYS EN 15751 

D 2274/ΗΡ 388 
IP 574 

Ληπαληηθφηεηα (δηνξζσκέλε), 
(wsd 1,4) ζηνπο 60 ºC 

κm -- 460 CYS EN ISO  
12156-1 

ΗΡ 450/D 6079 

Ημψδεο ζηνπο 40 ºC mm
2
/s 2,00 4,50 CYS EN ISO 3104 D 445/ΗΡ 71 

Απφζηαμε 
11

  
12

 
% (V/V) αλαθηεζέλ ζηνπο 250ºC 
% (V/V) αλαθηεζέλ ζηνπο 350ºC 
95% (V/V) αλαθηεζέλ ζηνπο 

 
%(V/V) 
%(V/V) 

ºC 

 
 

85 

 
< 65 

360 

CYSENISO 3405
13

 
CYSENISO 3924 

D 86/IP 123 
IP 582 

CFPP (ζεκείν απφθξαμεο 
ςπρξνχ θίιηξνπ)

14
 

- Καινθαίξη 
- Υεηκψλαο 

ºC   
 

+5 
-5 

CYS ΔΝ 116
15

  

CYS ΔΝ 16329 

D 6371/IP 309 

IP 612 

 Πεξηεθηηθφηεηα ζε FAME 
(Μεζπιεζηέξεο ιηπαξψλ 
νμέσλ)

16
 
17

 

% (V/V)  7,0
18

 CYSΔΝ 14078 IP 579 

 
Γεληθέο παξαηεξήζεηο: 

 
1. Σν ληίδει είλαη θιάζκα πεηξειαίνπ θαζαξφ, δηαπγέο θαη δελ ζα πεξηέρεη ίδεκα, αησξνχκελα ζπζηαηηθά ή άιιεο 

μέλεο νπζίεο πιελ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο πην πάλσ πξνδηαγξαθέο. 
2. Ζ ρξήζε ρξσζηηθψλ ή/θαη ηρλεζεηψλ επηηξέπεηαη. 
3. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε πξνζζέησλ νπζηψλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ληίδει λννπκέλνπ φηη απηέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θαηάιιειεο πνζφηεηεο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρνπλ επηβιαβείο επηπηψζεηο ζηνπο 
θηλεηήξεο θαη ζην πεξηβάιινλ. 

4. Σα φξηα γηα ην πξνζηηζέκελν FAME ηίζεληαη γηα ηερληθνχο ιφγνπο. Σα φξηα γηα ην FAME δελ εθαξκφδνληαη γηα 
ηνπο άιινπο (αλαλεψζηκνπο) πδξνγνλάλζξαθεο φπσο ην Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), Gas to Liquid (GTL), 
ή Biomass to Liquid (BTL), παξάγσγα πδξνγνλαλζξάθσλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα παξαθηληθά ζπζηαηηθά ηνπ ληίδει 
επηηξέπνπλ νπνηαδήπνηε αλαινγία, λννπκέλνπ φηη ην ηειηθφ κίγκα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
πξνηχπνπ ΔΝ 590. Ζ ρξήζε ησλ αλαλεψζηκσλ πξψησλ πιψλ επηηξέπεηαη, επίζεο, ζηα δηπιηζηήξηα λννπκέλνπ 
φηη ην ηειηθφ θαχζηκν πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΝ 590. 

 

                                                 
10 Όηαλ ην ληίδει πεξηέρεη FAME πάλσ από 2% (v/v), ε απαίηεζε είλαη ε ζηαζεξόηεηα ζηελ νμείδσζε λα πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν CYS EN 
15751.  
11   Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ δείθηε θεηαλίσλ ρξεηάδνληαη ηα ζεκεία αλάθηεζεο 10%, 50% θαη 90% (v/v). 
12 Τα όξηα γηα ηελ απόζηαμε ζηνπο 250 ºC θαη ζηνπο 350 ºC πεξηιακβάλνληαη γηα ηα θαύζηκα ληίδει ζε ζπκθσλία κε ην Κνηλό     Δαζκνιόγην ηεο 

Ε.Ε.  
13 Η κέζνδνο CYS EN ISO 3924 δίλεη νδεγίεο γηα κεηαηξνπή ησλ ζηνηρεηώλ ζε ηζνδύλακα ηεο CYS EN ISO 3405. Σε πεξίπησζε  δηαθσλίαο 

εθαξκόδεηαη ε κέζνδνο CYS EN ISO 3405.   
14 Η θαινθαηξηλή πεξίνδνο αξρίδεη από ηελ 16ε Απξηιίνπ θαη ηειεηώλεη ηελ 15ε  Οθησβξίνπ θάζε έηνπο.  Η ρεηκεξηλή πεξίνδνο αξρίδεη από ηελ 16ε  

Οθησβξίνπ θαη ηειεηώλεη ηελ 15ε Απξηιίνπ θάζε έηνπο. Επηηξέπεηαη γηα έμη εβδνκάδεο από ηελ έλαξμε ηεο ηζρύνο ησλ επνρηαθώλ πξνδηαγξαθώλ, ε 

δηαηήξεζε θαη΄αλνρή, ησλ πξνδηαγξαθώλ ηεο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ. 
15 Σε πεξίπησζε  δηαθσλίαο εθαξκόδεηαη ε κέζνδνο CYS EN 116.   
16 Οη πξνδηαγξαθέο ησλ κεζπιεζηέξσλ ιηπαξώλ νμέσλ (FAME)  είλαη ζύκθσλεο κε ην πξόηππν CYS ΕΝ 14214:2012 «Liquid petroleum products - 

fatty acid methyl esters (FAME) for use in diesel engines and heating application  – requirements and test methods». Οη παξάκεηξνη πνπ 
θαζνξίδνληαη κε βάζε ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ξπζκίδνληαη ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5.4.3 ηνπ πξνηύπνπ CYS ΕΝ 14214:2012.  

Σπζηήλεηαη ε ρξήζε πξόζζεησλ νπζηώλ γηα αύμεζε ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ζηελ νμείδσζε ζην πξντόλ FAME, ζην ζηάδην ηεο παξαγσγήο θαη πξηλ 

ηελ απνζήθεπζε.   
17 Γηα δηαρσξηζκό θαη ηαπηνπνίεζε ησλ κεζπιεζηέξσλ ιηπαξώλ νμέσλ (FAME)  θαηάιιειε κέζνδνο δίλεηαη ζην CYS ΕΝ 14331 «Liquid Petroleum 

Products – Separation and characterization of fatty acid methyl esters (FAME) by liquid chromatography/gas chromatography (LC/GC)» 
18 Γηα ηα κίγκαηα πνπ ηα πνζνζηά βηνθαπζίκσλ (FAME) ππεξβαίλνπλ ηo 10 % (V/V) απαηηείηαη ζήκαλζε ζηα ζεκεία πώιεζεο ζύκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 8 ηνπ παξόληνο Δηαηάγκαηνο. 
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