
ΑΠΟΦΑΣΗ: 2912/76 
 
Περί προδιαγραφών υγραερίων 
(ΦΕΚ 824/Β/30-8-77) 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το 14488/4247/76, σχετ. 22461/6491/76, έγγραφο του Γενικού Χηµείου του Κράτους. 
2. Τα 5978/76 και 9685/76 έγγραφα του Υπ. Βιοµηχανίας/ Ε.Υ.Π.Ε. 
3. Το εδάφιο δ' της παραγράφου 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 (άρθρο 3 παρ. 2 και 3). 
4. Το άρθρο 4 του ∆ιατάγµατος της 31 Οκτωβρίου 1929 «περί κανονισµού της λειτουργίας 
και των εργασιών του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου». 
5. Το νόµο 115/1975 «περί τροποποιήσεως διατάξεων τινων του Ν. 4328/1929 και 
6. Τα υπό την κρίση µας τεθέντα στοιχεία, αποφασίζουµε : 
Εγκρίνουµε την καθιέρωση των κατωτέρω προδιαγραφών για τα υγροποιηµένα προπάνιο, 
βουτάνιο και µίγµα προπανίου - βουτανίου.  
Σκοπός : 
1. (α) Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τα προϊόντα της βιοµηχανίας του πετρελαίου, τα 
όποια είναι γνωστά ως υγροποιηµένα αέρια του πετρελαίου.  
(β) Οι παρούσες προδιαγραφές εφαρµόζονται σε προϊόντα, που προορίζονται να 
χρησιµοποιηθούν ως οικιακά, εµπορικά και βιοµηχανικά καύσιµα. 
(γ) Οι παρούσες προδιαγραφές µπορούν να αποτελέσουν τη βάση Συµβάσεων για την αγορά 
διαφόρων ειδών υγροποιηµένων αερίων προϊόντων του πετρελαίου. 
 
Τύποι: 
2. Για τις συνήθεις εφαρµογές προβλέπονται τρεις βασικοί τύποι υγροποιηµένων αερίων 
προϊόντων πετρελαίου, ως κάτωθι : 
 (α) Προπάνιο του Εµπορίου: Υδρογονάνθρακας, που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί στις 
εφαρµογές εκείνες, στις οποίες το επιθυµητό χαρακτηριστικό είναι η υψηλή πηκτικότητα. 
(β) Βουτάνιο του Εµπορίου: Υδρογονάνθρακας, που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί στις 
εφαρµογές εκείνες, στις οποίες το επιθυµητό χαρακτηριστικό είναι ή χαµηλή πτητικότητα. 
(γ) Μίγµα Π - Β του Εµπορίου: Προϊόν, αποτελούµενο κυρίως εκ των δύο ανωτέρω 
υδρογονανθράκων και προοριζόµενο να χρησιµοποιηθεί στις εφαρµογές εκείνες, στις οποίες 
η επιζητούµενη πτητικότητα πρέπει να είναι ενδιάµεση µεταξύ της πτητικότητας του 
προπανίου και αυτής του βουτανίου. 
 
Απαιτήσεις: 
3. Οι τρεις τύποι, των υγροποιηµένων αερίων προϊόντων του πετρελαίου πρέπει να είναι 
σύµφωνοι µε τις απαιτήσεις, που αναφέρονται πίνακα 1. 
 
ΠΙΝΑΞ Ι. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ 

Χαρακτηριστικά 
 

Προπάνιο Βουτάνιο Μίγµα Π-Β Μέθοδος 
ΑSTM 

Τάση ατµών στους 100F, ΡSIG, µέγ. 
….……….. 
 

210 
 
… 

…. 
 
70 

…. 
 
57-114 

D 1267 
ή D 2598 
D 1267 

Πτητικό υπόλειµµα : 
Θερµοκρασία εξατµίσεως του 95%, οF, µέγ. 
……  

ή 

 
-3,7 

 
36 

 
36 

 
D 1837 

Βουτάνιο και βαρύτερα, % µέγ. ……………… 2,5 … … D 2163 



πεντάνιο και βαρύτερα, %, µέγ. ……………… … 2,0 2,0 D 2163 
Υπολειµµατικές ύλες :     
υπόλειµµα εξατµίσεως 100 κ. έ., µέγ. …………  0,05 0,05 0,05 D 2158 
παρατήρηση κηλίδος λαδιού    κανονικό (α) κανονικό (α) κανονικό (α) D 2158 
∆ιάβρωση χάλκινου ελάσµατος, µέγ. ………….  Νο 1 Νο 1 Νο 1 D 1838 
Θείο, κόκκοι/100FT3 στους 60οF, µέγ. ………..   15 15 15 D 2784 
Υγρασία (Σηµείο δρόσου, οC, µέγ.) . …………. -25 … … (β) 
Ελεύθερο ύδωρ   ………………………………. … καθόλου καθόλου (γ) 
Οσµή, κ.έ. αιθυλοµερκαπτάνης ανά Μ.Τ., ελάχ.  25 25 25  

 
(α) Ένα προϊόν είναι αποδεκτό εφ’ όσον δεν δίδει έµµονο ελαιώδη δακτύλιο κατά την 
προσθήκη 0,3 κ. έ. µίγµατος διαλυτού -υπολείµµατος επί διηθητικού χάρτου σε δόσεις των 
0,1 κ. έ. και εξετάζεται στο φως της ηµέρας µετά από 2 λεπτά, όπως περιγράφεται στη µέθοδο 
ΑSTM D2158. 
(β) Ό προσδιορισµός της υγρασίας γίνεται µε τη µέθοδο του Σηµείου δρόσου της NΑTURΑL 
GΑS ΡRΟCΕSSΟRS ΑSSΟCIΑTIΟN (NGΡΑ ΡUBLICΑTIΟN 2140). 
(γ) Ό προσδιορισµός του ελευθέρου ύδατος γίνεται µακροσκοπικώς, κατ' εκτίµησιν, κατά τον 
προσδιορισµόν του ειδικού βάρους µε τη µέθοδο ΑSTM D 1657. 
 

Αθήναι, 7 ∆εκεµβρίου 1976. 
 

Ο Πρόεδρος 
ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ∆ΗΣ 

 
Τα Μέλη: Κων/νος Σάνδρης, Κων/νος Χατζηαθανασίου, Αντώνιος Παπαγιαννόπουλος, 

Παντελής Φαράκλας, Χρήστος Κωνσταντόπουλος, Ελένη Βαγιονή, Νικόλαος Τσιρογιάννης, 
Θωµάς Τριανταφύλλου. 

 
Η Γραµµατεύς κ.ά.α. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΡΟΤΟΥΛΑ 
 

Εγκρίνουµε την ανωτέρω απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου καθώς και την 
δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ορίζουµε έναρξη της ισχύος της από 
τη δηµοσίευσή της. 

 
Αθήναι 20 Ιουλίου 1977. 

 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΥΑΓΓ. ∆ΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 

 
 


