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Προδιαγραφές Βενζίνης χωρίς µόλυβδο. 
(ΦΕΚ 40/Β/2-2-87) 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το έγγραφο του Γενικού Χηµείου του Κράτους 906/20/87. 
2. Το εδάφιο δ' της παρ. 8 του άρθρου 6 του Νόµου 4328/1929 "περί συστάσεως του Γενικού 
Χηµείου του Κράτους όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον Α.Ν. 754/1937 (άρθρ. 
3 παρ. 2 &3) (ΦΕΚ 247/τ.Α/1937). 
3. Το άρθρο 4 του ∆ιατάγµατος της 31.10.1929 "περί κανονισµού της λειτουργίας και των 
εργασιών του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου (Φ.Ε.Κ. 391/τ.Α/31.10.1929). 
4. Το Νόµο 115/1975 "περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του Ν. 4328/1929 (Φ.Ε.Κ. 
172/τ.Α/20.8.1975). 
5. Την απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονοµικών για αναµόρφωση συλλογικών 
οργάνων γνωµοδοτικής και αποφασιστικής αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών 
0.208/181, Φ.Ε.Κ. 214/τ.Β/1982 αποφασίζουµε: 
 

 
Άρθρο µόνον 

Εγκρίνουµε προδιαγραφές βενζίνης χωρίς µόλυβδο ως εξής: 
 
1. ΣΚΟΠΟΣ 
 
Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει βενζίνη χωρίς µόλυβδο, που προορίζεται να 
χρησιµοποιηθεί σε βενζινοκινητήρες, σχεδιασµένους να λειτουργούν µε βενζίνη χωρίς 
µόλυβδο, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που είναι εφοδιασµένοι µε διατάξεις µειώσεως 
των εκπεµπόµενων ρυπαντών. 
 
2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
2.1. Γενικές απαιτήσεις. Η βενζίνη θα είναι κλάσµα πετρελαίου καθαρό, διαυγές και δεν θα 
περιέχει νερό, ιζήµατα, αιωρούµενα συστατικά ή άλλες ξένες ύλες, πλήν των προβλεποµένων 
από την παρούσα. 
2.2. Λεπτοµερείς απαιτήσεις. Τα λεπτοµερή φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά της βενζίνης 
χωρίς µόλυβδο αναφέρονται στον Πίνακα 1 και στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.3. 
2.2.1. Παράγωγα οξυγόνου. Επιτρέπεται η προσθήκη οργανικών παραγώγων του οξυγόνου, 
όπως αλκοολών η αιθέρων ή µιγµάτων αυτών, σε ποσοστά, όµως, που δεν ξεπερνούν τα όρια 
του Πίνακα 2. Τα σηµεία ζέσεως των παραγώγων αυτών δεν πρέπει να ξεπερνούν το τέλος 
αποστάξεως των βενζινών. 
2.2.2. Χρώµα. Για την εύκολη διάκρισή της από τα άλλα είδη υγρών καυσίµων η βενζίνη 
χωρίς µόλυβδο θα φέρεται στο εµπόριο χωρίς προσθήκη οιασδήποτε χρωστικής, µε το 
φυσικό της χρώµα (άχρους έως αχυρόχρους). 
2.2.3. Παράγωγα φωσφόρου. Η προσθήκη παραγώγων φωσφόρου υπό οιανδήποτε µορφή 
απαγορεύεται απολύτως. 
 
3. ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ 
 
Οι δειγµατοληψίες της βενζίνης θα γίνονται σύµφωνα µε τις µεθόδους και τις γενικές οδηγίες 
που περιγράφονται στην 13/85 αποφ. του Α.Χ.Σ. ή στη µέθοδο (ASTM D 270). 
 



4. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
Όλες οι απαιτήσεις της παρούσης θα ελέγχονται σύµφωνα µε τις µεθόδους του Πίνακα 3. 
 
Τα παράγωγα οξυγόνου θα προσδιορίζονται αεριοχρωµατογραφικά. Κατάλληλη µέθοδος 
περιγράφεται στο DIN 51413, µέρος 1,4 & 5. 
 

Πίνακας 1. - Λεπτοµερείς απαιτήσεις. 
 
 
Ιδιότητες                                                   Όρια 

 
Ειδικό βάρος στους 15C                                    0,730-0,790 
 
Απόσταξη 
 
- απόσταγµα στους 70C, % ελαχ.                                 10 
 
-    "        "  100C, %                                     30-65 
 
-    "        "  180C, % ελαχ.                                  85 
 
- τέλος αποστάξεως, οC, µεγ.                                   215 
 
- υπόλειµα    "%   µεγ.                                        2,0 
 
Τάση ατµών 100 G (REID) KRa, µεγ. 
 
- από 1/4  έως 31/10                                         65(α) 
 
-  "  1/11  "  31/3                                           80(α) 
 
Θειάφι, %, µεγ.                                               0,10 
 
Αριθ. οκτανίου MON/RON, ελαχ.                               85/95 
 
Μόλυβδος, GPB/L, µεγ.                                        0,013 
 
Βενζόλιο, %, κ.α., µεγ.                                           5 
 
Υπάρχοντα κοµµιώδη, MG/100ML, µεγ.                             5(β) 
 
∆ιάβρωση χαλκού, ASTM No, µεγ.                                 1(γ) 
 
Αντοχή στην οξείδωση, λεπτά, ελαχ.                             380 

 
 
 (α) Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήµερο από την έναρξη της ισχύος των εποχιακών 
προδιαγραφών η διατήρηση κατ' αντοχή των προδιαγραφών της προηγούµενης περιόδου. Η 
παρατήρηση αυτή δεν ισχύει, φυσικά για τα διυλιστήρια, τα οποία οφείλουν να παραδίδουν 
βενζίνη µε τάση ατµών, όπως καθορίζεται στον ανωτέρω Πίνακα. 
(β) Εκπλυθέντα. 
(γ) Τρεις ώρες στους 50C. 
 
 



Πίνακας 2. Παράγωγα οξυγόνου. 
 

Παράγωγα                                 Ποσοστό, -% κ.ο., µεγ. 
 

Μεθανόλη                                           3 
 
Αιθανόλη                                           5 
 
Ισοπροπυλική αλκοόλη                               5 
 
η-Βουτυλική αλκοόλη                                7 
 
ι-Βουτυλική αλκοόλη                                7 
 
S-Βουτυλική αλκοόλη                                7 
 
Τ-Βουτυλική αλκοόλη                                7 
 
Μεθυλ-Τ-βουτυλ-αιθέρας  (MΤΒΕ)                   10 
 
Μεθυλ-Τ-αµυλ-αιθέρας (ΤΑΜΕ)                      10 
 
Αιθυλ-Τ-βουτυλ-αιθέρας (ΕΤΒΕ)                    10 
 
Μίγµατα των ανωτέρω (α) 2,5% κ.β., µεγ., οξυγόνο χωρίς υπέρβαση των 
επί µέρους ορίων, που καθορίζονται ανωτέρω για κάθε συστατικό. 
 
 (α) Η παρουσία ακετόνης δικαιολογείται µόνο µέχρι ποσοστού 0,8% κ.ο. 
 
 

Πίνακας 3. Μέθοδοι ελέγχου. 
 
 

∆οκιµή                                      Μέθοδος 
 

Απόσταξη                                  ASTM   D86 
 
Τάση ατµών                                ASTM   D323 
 
Θειάφι                                    ASTM   D2622 
 
Μόλυβδος                                  ASTM   D3237 (α) 
 
Κοµµιώδη (υπάρχοντα)                     ASTM   D381 
 
∆ιάβρωση χαλκού                           ASTM   D130 
 
Αντοχή στην οξείδωση                     ASTM   D525 
 
Αριθµός οκτανίου                          ASTM   D2700 και D2699 
 
Πυκνότητα                                 ASTM   D1298 ή ΑΧΣ 8/84 
 
Φώσφορος                                  ASTM   D3231 



 (α) Για αναλύσεις ρουτίνας µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τη µέθοδο ASTM D3229 µε 
φασµατοµετρία ακτίνων Χ. 
 

Ο Πρόεδρος                    Ο Γραµµατέας 
Στυλ. Χατζηγιαννακός              Χαρ. Χαµαλίδης 

 
Τα Μέλη 

 
Ευάγγ. Τσιγαρίδας, Φ. Γεωργακόπουλος, Π. Κώττης, Αντ. ∆ασκαλάκης, 

Ευάγγ. Συµβώνης, ∆. Φραγκάτος, Αθ. Κουτίνας. 
 
Εγκρίνουµε την παραπάνω απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου καθώς και τη 
δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και ορίζουµε ότι θα αρχίσει η ισχύς της 
από την ηµέρα που θα δηµοσιευθεί. 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 
∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ 

 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ 


