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Τεχνικός Κανονισµός µε τίτλο «Τεχνικές οδηγίες για την αποθήκευση και
διακίνηση

βιοκαυσίµων

στις

εγκαταστάσεις

διυλιστηρίων

και

στις

εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005), όπως ισχύει.
2. Το άρθρο 7 του π.δ. 381/1989 «Οργανισµός του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α/16-06-1989), όπως ισχύει.
3. Την 2876/07-10-2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ
2234/Β/07-10-2009).
4. Το άρθρο 6 του π.δ. 189/2009 περί καθορισµού και ανακατανοµής αρµοδιοτήτων των
Υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α/05-11-2009), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του π.δ.
24/2010 (ΦΕΚ 56/Α/15-04-2010).
5. Το π.δ. 119/2013 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α/25-06-2013).
6. Το π.δ. 39/2001 «Καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών
προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας
των πληροφοριών σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 98/34/ΕΚ & 98/48/ΕΚ» (ΦΕΚ
28/Α/20-02-2001).
7. Το ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
230/Α/02-10-2002), όπως ισχύει και ειδικότερα την παρ. 5.β του άρθρου 6 σύµφωνα µε
την οποία «Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι προδιαγραφές
ασφαλούς σχεδίασης, κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποθήκευσης
πετρελαιοειδών των εταιρειών ∆ιύλισης, Εµπορίας, Λιανικής Εµπορίας και Μεγάλων
Τελικών Καταναλωτών».
8. Το ν. 4123/18-02-2013 (ΦΕΚ 43/Α/19-02-2013) «∆ιατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου
αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις
(Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)».
9. Το ν. 3423/2005 «Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίµων και των Άλλων
Ανανεώσιµων Καυσίµων» (ΦΕΚ 304/Α/13-12-2005).
10. Το ν. 3769/2009 «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον
αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 105/Α/01-07-2010).
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11. Την 34458/1990 κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ηµόσιας Τάξης και Βιοµηχανίας,
Ενέργειας και Τεχνολογίας «Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών, διαµόρφωσης,
σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων
διυλιστηρίων και λοιπών βιοµηχανιών πετρελαίου» (ΦΕΚ 846/Β/31-12-1990).
12. Την 34628/1985 απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
«Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας, διαµόρφωσης, σχεδίασης
και κατασκευής των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίµων των εταιρειών
εµπορίας πετρελαιοειδών» (ΦΕΚ 799/Β/31-12-1985), όπως συµπληρώθηκε, µε κανόνες
πυροπροστασίας, από την Π-7086/Φ5.2/1988 κοινή υπουργική απόφαση «Συµπλήρωση
της Υπουργικής Απόφασης 34628/1985…» (ΦΕΚ 550/Β/03-08-1988).
13. Το 44/1987 Προεδρικό ∆ιάταγµα «Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών διαµόρφωσης,
σχεδίασης, κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας των µηχανολογικών εγκαταστάσεων
εναποθήκευσης υγρών καυσίµων των επιχειρήσεων που δεν αποτελούν Εταιρείες
Εµπορίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων» (ΦΕΚ 15/Α/17-02-1987), όπως συµπληρώθηκε, µε
κανόνες πυροπροστασίας, από την κοινή υπουργική απόφαση «Λήψη µέτρων
πυροπροστασίας σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίµων…» (ΦΕΚ 578/Α/29-071991).
14. Τη ∆3/Α/8043/30-05-2011 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής «Σύσταση Τεχνικής Επιτροπής για τη σύνταξη Σχεδίων Κανονισµών: α) για την
τροποποίηση-συµπλήρωση των εν ισχύι Κανονισµών και ως προς τα βιοκαύσιµα και β) για
τις Εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης βιοκαυσίµων εκτός διυλιστηρίων», όπως
τροποποιήθηκε µε τη ∆3/Α/26123/13-12-2011 όµοια Απόφαση.
15. Την από 03-06-2013 εισήγηση της ∆/νσης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών.
16. Την ∆15/Α/οικ.13829/15-07-2013 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Ασηµάκη Παπαγεωργίου»
(ΦΕΚ 1785/B/24-07-2013).
17. Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισµού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ
Εγκρίνουµε Τεχνικό Κανονισµό µε τίτλο «Τεχνικές Οδηγίες για την αποθήκευση και διακίνηση
βιοκαυσίµων στις εγκαταστάσεις διυλιστηρίων και στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και
διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων» που αφορά σε εγκαταστάσεις οι οποίες υπάγονται
στις υπό στοιχεία 11, 12 & 13 του προοιµίου της παρούσας νοµοθετικές διατάξεις, ως
ακολούθως:

1.
•

•

ΟΡΙΣΜΟΙ
Βιοµάζα: το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα προϊόντων, αποβλήτων και υπολειµµάτων
(residues) βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συµπεριλαµβανοµένων των
φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη δασοκοµία και τους συναφείς κλάδους
βιοµηχανικών δραστηριοτήτων (related industries), συµπεριλαµβανοµένης της αλιείας
και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα των βιοµηχανικών
και των αστικών αποβλήτων και απορριµµάτων (industrial and municipal waste).
Βιοκαύσιµα: τα υγρά ή αέρια καύσιµα κίνησης (for transport), τα οποία παράγονται
από βιοµάζα.

Για τους σκοπούς του παρόντος, χρησιµοποιούνται οι ακόλουθοι ορισµοί:
•
Βιοντίζελ (πετρέλαιο βιολογικής προέλευσης): Οι µεθυλεστέρες λιπαρών οξέων
(ΜΛΟ- FAME) που παράγονται από βιοµάζα, για χρήση ως βιοκαύσιµο.
•
Βιοαιθανόλη: Η αιθανόλη που παράγεται από βιοµάζα, για χρήση ως βιοκαύσιµο.
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2.

ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

2.1. Προδιαγραφές
Το βιοντίζελ πληροί την προδιαγραφή του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14214.
•
Η πυκνότητα του στους 15 οC κυµαίνεται από 860 έως 900 kg/m3 .
•
Το ιξώδες του στους 40 οC κυµαίνεται από 3,50 έως 5,00 mm2/sec.
•
Η περιεκτικότητά του σε νερό µπορεί να είναι µέχρι 500 mg/kg µέγιστο.
•
Μπορεί να περιέχει µεθανόλη σε µέγιστο ποσοστό 0,2% κατά βάρος.

2.2. Γενική ταξινόµηση βιοντίζελ σύµφωνα µε το σηµείο ανάφλεξης
Το σηµείο ανάφλεξης του βιοντίζελ είναι κατ’ ελάχιστο 101 οC.
Το σηµείο ανάφλεξης του συµβατικού (ορυκτής προέλευσης) ντίζελ είναι κατ΄ελάχιστο 55 οC.
To αυτούσιο βιοντίζελ καθώς και τα µείγµατά του ταξινοµούνται ανάλογα µε το σηµείο
ανάφλεξής τους στις κατηγορίες της παρ. 3 του Κεφαλαίου 1 της ΚΥΑ 34458/1990 (ΦΕΚ
846Β΄), της παρ. 1.1.1. του Κεφαλαίου 1 της ΥΑ 34628/19085 (ΦΕΚ 799Β΄) και της παρ.
1.1.1. του Κεφαλαίου 1 του Π∆ 44/1987 (ΦΕΚ 15Α΄). Ως εκ τούτου, το αυτούσιο βιοντίζελ,
ως έχον σηµείο ανάφλεξης πάνω από 100 οC, ταξινοµείται στην κατηγορία «Αταξινόµητα
υγρά», ενώ το µείγµα βιοντίζελ µε συµβατικό ντίζελ ταξινοµείται στην κατηγορία ΙΙΙ.

2.3. Γενικά Χαρακτηριστικά / Ιδιότητες
•
Η θερµογόνος δύναµη του βιοντίζελ είναι περίπου το 93% της θερµογόνου δύναµης
του συµβατικού ντίζελ ανά µονάδα όγκου.
•
Το βιοντίζελ καίγεται είτε αυτούσιο είτε σε ανάµειξη µε συµβατικό ντίζελ.
•
∆εν διαλύεται στο νερό.
•
Είναι υδρόφιλο και δηµιουργεί γαλακτώµατα.
•
Το βιοντίζελ δεν έχει αναθυµιάσεις λόγω πολύ µικρής τάσης ατµών.
•
Όταν συµβεί διαρροή ή έκχυση σε περιοχές που υπάρχει νερό, το βιοντίζελ επιπλέει
στην επιφάνεια.
•
Το βιοντίζελ είναι βιοαποικοδοµήσιµο και στο νερό βιοδιασπάται τέσσερις (4) φορές
ταχύτερα σε σχέση µε το πετρελαϊκό ντίζελ.
•
Επειδή η τάση ατµών του βιοντίζελ
είναι χαµηλή δεν δηµιουργείται επικίνδυνη
ατµόσφαιρα. Ωστόσο, κατά τη γρήγορη πλήρωση δεξαµενών, για να µη δηµιουργείται
νέφος σταγονιδίων, η πλήρωση συνιστάται να γίνεται από τον πυθµένα της δεξαµενής.
•
Το βιοντίζελ δεν δηµιουργεί τοξικές αναθυµιάσεις.
•
Το βιοντίζελ έχει καθαριστική ικανότητα (τασιενεργό).

2.4. Αποθήκευση του βιοντίζελ
•
Το βιοντίζελ και τα µείγµατα βιοντίζελ µε συµβατικό ντίζελ θα πρέπει να αποθηκεύονται
σε καθαρό, ξηρό και σκοτεινό περιβάλλον. Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την
αποφυγή εισροής νερού µέσα στη δεξαµενή. Η παρουσία νερού στον πυθµένα ευνοεί
την ανάπτυξη µικροοργανισµών στο βιοντίζελ.
•
Κατά την αλλαγή χρήσης µιας δεξαµενής από µείγµα βιοντίζελ σε ντίζελ, πρέπει η
δεξαµενή να καθαρίζεται, να επιθεωρείται και να επισκευάζεται. Οι παλαιότερες
δεξαµενές πρέπει να καθαριστούν διεξοδικά, προκειµένου να αφαιρεθούν σωµατίδια και
ιζήµατα που ενδέχεται τελικά να µολύνουν τον εφοδιασµό της δεξαµενής.
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2.5. Συµβατότητα υλικών µε βιοντίζελ
Το αυτούσιο βιοντίζελ µπορεί να αποικοδοµήσει κάποιες σωληνώσεις, φλάντζες, ελαστοµερή
στεγανοποιητικά, κόλλες και πλαστικά µε την παρατεταµένη έκθεση. Υλικά φυσικού ή
καουτσούκ νιτριλίου, πολυπροπυλενίου και βινυλίου είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. Τα περισσότερα
ελαστοµερή που χρησιµοποιούνται µετά το 1993 είναι συµβατά µε το βιοντίζελ.
Οι περισσότερες δεξαµενές που είναι σχεδιασµένες για αποθήκευση πετρελαίου ντίζελ είναι
επαρκείς για την αποθήκευση βιοντίζελ. Στα αποδεκτά υλικά δεξαµενών αποθήκευσης
περιλαµβάνονται το αλουµίνιο, ο χάλυβας, το φθοριωµένο πολυαιθυλένιο, το φθοριωµένο
πολυπροπυλένιο, το Πολυτετραφθοροαιθυλένιο (PTFE) και τα περισσότερα Fiberglasses.
Ο ορείχαλκος, ο µπρούτζος, ο χαλκός, ο µόλυβδος, ο κασσίτερος, και ο ψευδάργυρος θα
επιταχύνουν τη διαδικασία οξείδωσης του βιοντίζελ και θα δηµιουργήσουν ιζήµατα ή gels και
άλατα. Τα υλικά συγκολλήσεως από µόλυβδο και οι επενδύσεις ψευδάργυρου πρέπει να
αποφευχθούν, όπως επίσης σωλήνες και εξαρτήµατα χαλκού και οι ρυθµιστικές ορείχαλκου.
Ο εξοπλισµός που δέχεται επίδραση πρέπει να αντικαθίσταται από ανοξείδωτο χάλυβα,
χάλυβα και αλουµίνιο.
Μείγµατα από 20% βιοντίζελ και κάτω έχουν δείξει πολύ µικρότερη επίδραση στα υλικά αυτά.
Τα αποτελέσµατα είναι σχεδόν ανύπαρκτα σε χαµηλού επιπέδου µείγµατα. Κατά τη διαχείριση
µειγµάτων από 20% βιοντίζελ και κάτω, η απλή παρακολούθηση σωληνώσεων και φλαντζών
για διαρροές είναι επαρκής.
Μείγµατα από 20% βιοντίζελ και κάτω µειώνουν την επίδραση των µετάλλων σε θέµατα
συµβατότητας.

3.

ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ

3.1. Προδιαγραφή
Η βιοαιθανόλη πληροί την προδιαγραφή του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 15376.

3.2. Γενική ταξινόµηση βιοαιθανόλης σύµφωνα µε το σηµείο ανάφλεξης
Το σηµείο ανάφλεξής της βιοαιθανόλης είναι 13 οC. Ως εκ τούτου, ταξινοµείται στην
Κατηγορία Ι της παρ. 3 του Κεφαλαίου 1 της ΚΥΑ 34458/1990 (ΦΕΚ 846Β΄), της παρ. 1.1.1.
του Κεφαλαίου 1 της ΥΑ 34628/19085 (ΦΕΚ 799Β΄) και της παρ. 1.1.1. του Κεφαλαίου 1
του Π∆ 44/1987 (ΦΕΚ 15Α΄).

3.3. Ιδιότητες της βιοαιθανόλης
•
Η θερµογόνος δύναµη της βιοαιθανόλης είναι περίπου το 67% της θερµογόνου
δύναµης της βενζίνης ανά µονάδα όγκου.
•
Η βιοαιθανόλη έχει µεγάλη διαλυτότητα στο νερό.
•
Το διάλυµα βιοαιθανόλης – βενζίνης έχει ένα σχετικά αδύναµο δεσµό.
•
Η διαλυτότητα του νερού σε ένα µείγµα αιθανόλης – βενζίνης είναι ανάλογη της
θερµοκρασίας.
•
Η βιοαιθανόλη για ανάµειξη µε τη βενζίνη θα πρέπει να είναι άνυδρη, για να
αποφευχθεί ο διαχωρισµός φάσης βενζίνης – αιθανόλης. Ο διαχωρισµός φάσης µπορεί
να συµβεί σε περιεκτικότητα νερού πάνω από περίπου 0,05% στους 15 οC για 1%
βιοαιθανόλη, αυξανόµενης της περιεκτικότητας νερού σε περίπου 0,2% για ένα µείγµα
το οποίο περιέχει 5% αιθανόλη.
•
Η βιοαιθανόλη, προκειµένου να διατεθεί στην ελληνική αγορά, µετουσιώνεται,
σύµφωνα µε την απόφαση ΑΧΣ 314/2010 (ΦΕΚ 69/Β/27-01-2012), µε:
α) αίθυλο-τριτοταγή-βουτυλαιθέρα (ΕΤΒΕ) ποιότητας που προορίζεται για καύσιµο (fuel
grade), σε ποσοστό 1% κατ’ όγκον ή/και
β) αµόλυβδη βενζίνη σύµφωνη µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228, σε ποσοστό 1% κατ’
όγκον.
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•

•
•
•

Η ανάµειξη βιοαιθανόλης µε βενζίνη είναι ενδόθερµη διεργασία, µε αποτέλεσµα ο όγκος
του τελικού µείγµατος να είναι µεγαλύτερος από το άθροισµα των όγκων της
βιοαιθανόλης και της βενζίνης.
Η ανάµειξη βιοαιθανόλης σε χαµηλά ποσοστά (κάτω από 10%) µε βενζίνη ανυψώνει
σηµαντικά την τάση ατµών.
Η βιοαιθανόλη έχει χαµηλή τοξικότητα.
Είναι εύκολα βιοδιασπώµενη είτε αεροβικά είτε αναερόβια στο νερό και στο χώµα.
Τυπικά στο έδαφος ή στα υπόγεια ύδατα, η ηµιζωή της βιοαιθανόλης είναι µεταξύ λίγων
ωρών έως λίγων ηµερών.

3.4. Προβλήµατα που δηµιουργούνται από τη βιοαιθανόλη και κατά την ανάµειξη
βενζίνης – βιοαιθανόλης καθώς και κατά την αποθήκευση και διακίνηση
µειγµάτων βενζίνης – βιοαιθανόλης
3.4.1. Υδροφιλία της βιοαιθανόλης
Η παρουσία νερού στο µείγµα βενζίνης – βιοαιθανόλης µπορεί εύκολα να αποδεσµεύσει την
βιοαιθανόλη από το µείγµα, να την κατακρατήσει και να την διαχωρίσει από το καύσιµο. Η
διαδικασία του διαχωρισµού φάσης της βιοαιθανόλης από τη βενζίνη είναι ανεπίστρεπτη.
Ο διαχωρισµός φάσης µπορεί να συµβεί σε περιεκτικότητα νερού πάνω από περίπου 0,05%
στους 15 οC για 1% βιοαιθανόλη, αυξανόµενης της περιεκτικότητας νερού σε περίπου 0,2%
για ένα µείγµα το οποίο περιέχει 5% αιθανόλη. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται όλα τα
συστήµατα διακίνησης µειγµάτων βιοαιθανόλης να είναι «ξηρά», δηλαδή χωρίς την παρουσία
υγρασίας.
Η βιοαιθανόλη και τα µείγµατά της δεν συνιστάται να αποθηκεύονται σε δεξαµενές µε
εξωτερική πλωτή οροφή, εξαιτίας του κινδύνου εισροής βρόχινου νερού.
Προβλήµατα που προκύπτουν εξαιτίας του διαχωρισµού της φάσης:
•
Με την αποµάκρυνση της βιοαιθανόλης από το µείγµα, το καύσιµο δε θα πληροί τις
προδιαγραφές.
•
Σε µείγµα που έχει υποστεί διαχωρισµό φάσης, η υδατική φάση κατακάθεται στον
πυθµένα και επειδή είναι πλούσια σε βιοαιθανόλη προκαλεί αυξηµένη διάβρωση.
•
Η παρουσία νερού στον πυθµένα ευνοεί επίσης τη µικροβιακή ανάπτυξη (βακτήρια,
µύκητες) η οποία µε τη σειρά της ενισχύει τη διάβρωση και οδηγεί σε προβλήµατα
φραγής των φίλτρων στις εγκαταστάσεις και τα οχήµατα.

3.4.2. Υψηλή διαλυτική ικανότητα της βιοαιθανόλης
Επειδή η βιοαιθανόλη είναι πάρα πολύ καλός διαλύτης, έχει την ικανότητα να διαλύει
βαφές, σκουριές και κολλώδεις επικαθίσεις των συστηµάτων αποθήκευσης και διακίνησης,
τα οποία µεταφέρονται µε το καύσιµο στα φίλτρα, δηµιουργώντας σοβαρά προβλήµατα. Ως
εκ τούτου συνιστάται, υφιστάµενα δίκτυα διακίνησης να καθαρίζονται πριν τη διακίνηση
βιοαιθανόλης.

3.4.3. Ρηγµάτωση λόγω διάβρωσης υλικού υπό τάση (Stress corrosion cracking)
Γενικά τα µείγµατα βιοαιθανόλης δεν δηµιουργούν σηµαντικό πρόβληµα όταν έρχονται σε
επαφή µε µεταλλικές επιφάνειες. Όταν όµως οι επιφάνειες αυτές είναι υπό τάση (tensile
stress) µπορούν να δηµιουργηθούν, σε σηµεία που ήδη υπάρχει σχετική διάβρωση
(pitting), ρηγµατώσεις (cracking).

3.4.4. Οξύτητα της βιοαιθανόλης
Έχει παρατηρηθεί ότι η παρουσία βιοαιθανόλης µπορεί να συµβάλει στην αύξηση της
διάβρωσης, τούτο οφείλεται στην µεγαλύτερη αγωγιµότητά της σε σχέση µε την βενζίνη, τη
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συνάφεια µε το νερό, την τάση να αποκολλάει βρωµιές και χρώµατα λόγω της δράσης της ως
διαλυτικό µε αποτέλεσµα έτσι να αυξάνεται η ηλεκτρολυτική διάβρωση.
Εξαιτίας της υψηλής οξύτητας της βιοαιθανόλης, τα µείγµατά της δεν πρέπει να µεταφέρονται
µε δεξαµενόπλοια που χρησιµοποιούν καυσαέρια σαν αδρανή αέρια (inerting gas), γιατί αυτά
απορροφώνται από τη βιοαιθανόλη και αυξάνουν πολύ την οξύτητά της.
Οι δεξαµενές αποθήκευσης καθαρής βιοαιθανόλης θα πρέπει να είναι βαµµένες µε
κατάλληλες επιστρώσεις (βαφές) σε όλες τις βρεχόµενες επιφάνειες όπως και στην οροφή.

3.4.5. Συµβατότητα υλικών µε βιοαιθανόλη
Η βιοαιθανόλη παρουσιάζει ασυµβατότητα µε µερικά µέταλλα και ελαστοµερή. Η βιοαιθανόλη
είναι δυνητικά διαβρωτική µε τον ψευδάργυρο, αλουµίνιο (ανάλογα µε τον τύπο του
αλουµινίου), χαλκό και ορείχαλκο, όπως ενδεικτικά αναφέρεται στο CONCAWE report 3/08.

3.4.6. Συµπεριφορά σε µονάδες ανάκτησης ατµών (VRU)
Η περιεχόµενη, στους ατµούς των καυσίµων, βιοαιθανόλη επηρεάζει τη λειτουργία των
µονάδων ανάκτησης ατµών, είτε γιατί ανεβάζει τη θερµοκρασία τοπικά στις κλίνες ενεργού
άνθρακα, είτε γιατί διαλυόµενη στη γλυκόλη σταδιακά απενεργοποιεί την ικανότητα
απορρόφησης των ατµών. Ως εκ τούτου οι υφιστάµενες µονάδες θα πρέπει να ελεγχθούν ως
προς τις νέες συνθήκες λειτουργίας, οι δε νέες να σχεδιαστούν ανάλογα.

3.4.7. Ασφάλεια
•
Μέσα σε µία δεξαµενή βιοαιθανόλης η ατµόσφαιρα πάνω από τη στάθµη θα πρέπει να
θεωρείται πάντοτε ότι είναι αναφλέξιµη περιοχή.
•
Η βιοαιθανόλη συνιστάται να αποθηκεύεται σε δεξαµενές εσωτερικού πλωτού
διαφράγµατος. Λόγω της παρουσίας των εύφλεκτων ατµών συνιστάται να εισάγεται
άζωτο στον κενό χώρο της δεξαµενής για την εξασφάλιση αδρανούς ατµόσφαιρας.
•
Οι φλόγες βιοαιθανόλης είναι πολύ δύσκολο να γίνουν ορατές στο φως της ηµέρας.
•
Οι ατµοί βιοαιθανόλης είναι βαρύτεροι από τον αέρα.
•
Τα µείγµατα βιοαιθανόλης – βενζίνης είναι ηλεκτρικά αγώγιµα και δεν παρατηρείται
δηµιουργία στατικού ηλεκτρισµού. Παρόλα αυτά οι ατµοί της βιοαιθανόλης µπορούν να
αναφλεγούν από κάποιο σπινθήρα από άλλες πηγές (ηλεκτροστατικές εκκενώσεις και
σπινθήρες).
•
Πρέπει να δίνεται προσοχή κατά τη φόρτωση µε µη αγώγιµα καύσιµα, τα οποία
προηγουµένως µετέφεραν µείγµατα βιοαιθανόλης, εξαιτίας της ανάπτυξης στατικών
φορτίων.

3.4.8. Τρόποι ανάµειξης
Η ανάµειξη βιοαιθανόλης - βενζίνης για την παραγωγή µειγµάτων µε περιεκτικότητα σε
βιοαιθανόλη έως 10%, λόγω των προαναφερθέντων προβληµάτων, συνιστάται να γίνεται
στις εγκαταστάσεις διανοµής, ήτοι στις εγκαταστάσεις διακίνησης (Terminals & Depots) των
εταιρειών εµπορίας πετρελαιοειδών ή στους Σταθµούς φόρτωσης βυτιοφόρων των
∆ιυλιστηρίων, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο σηµείο πώλησης. Ενδεικτικά
αναφέρονται οι ακόλουθοι τρόποι ανάµειξης:
•
Μέσα στη δεξαµενή αποθήκευσης (δεν συνιστάται όταν η δεξαµενή έχει εξωτερική
πλωτή οροφή)
•
Μέσα στο βυτίο µεταφοράς
•
Κατά τη φόρτωση στα γεµιστήρια.
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4.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, για κάθε απαγόρευση, περιορισµό ή αποτροπή
διάθεσης στην ελληνική αγορά των καυσίµων που αναφέρονται στον παρόντα Τεχνικό
Κανονισµό, λαµβάνονται υπόψη οι διατάξεις του.
Τα βιοκαύσιµα και τα µείγµατα αυτών µε τα αντίστοιχα συµβατικά καύσιµα, τα οποία έχουν
παρασκευασθεί νοµίµως ή/και έχουν διατεθεί στο εµπόριο σε αλλά κράτη µέλη της Ε.Ε. ή
χώρες ΕΖΕΣ που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη συµφωνία Ε.Ο.Χ ή την Τουρκία, µπορούν να
διατίθενται στην αγορά στην Ελλάδα, όταν έχουν παρασκευασθεί σύµφωνα µε πρότυπα,
προδιαγραφές ή και διαδικασίες παρασκευής και δοκιµών, που αποδεδειγµένα εγγυώνται
ισοδύναµο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας µε τις απαιτήσεις του παρόντος Τεχνικού
Κανονισµού για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας καθώς και του
περιβάλλοντος.

ΑΡΘΡΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ
Οι διατάξεις της παρούσας Απόφασης ισχύουν από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσής της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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Εσωτερική ∆ιανοµή:
1.
Γραφείο Υφυπουργού
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