Λευκωσία, 12 Ιουνίου 2018

ΠΡΟΣ:
ΘΕΜΑ:

΄Ολους τους ενδιαφερομένους
«Οι Περι Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων νόμοι του
2003 έως 2018

Κυρία/ε,
Επισυνάπτεται το αναφερόμενο διάταγμα το οποίο καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές για
τον ελαιοπυρήνα, τον ακατέργαστο ελαιοπυρήνα και το πυρηνόξυλο που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για σκοπούς θέρμανσης, ηλεκτροπαραγωγής ή
συμπαραγωγής ηλεκτρισμού/θερμότητας.
Με εκτίμηση,

Ανδρέας Ανδρέου,
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.

/ΜΚ.

Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066 , Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος,
Τηλ. + 357-22889860, Φαξ. + 357-22665685, E-mail: meropi@ccci.org.cy, Ιστοσελίδα:www.ccci.org.cy
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Κ.Γ.Π. 145/2018

Αξηζκόο 145
ΟΙ ΠΔΡΙ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΙΜΩΝ
ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2003 ΔΩ 2018
___________________
Γηάηαγκα δπλάκεη ησλ άξζξσλ 5 θαη 16(1)
Ο Τπνπξγφο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ
148(Ι) ηνπ 2003 παξέρνπλ ηα άξζξα 5 θαη 16(1) ηνπ πεξί Πξνδηαγξαθψλ Πεηξειαηνεηδψλ θαη Καπζίκσλ Νφκνπ,
40 (Ι) ηνπ 2007 εθδίδεη ην αθφινπζν Γηάηαγκα:
12(Ι) ηνπ 2009
111(I) ηνπ 2013
37(Ι) ηνπ 2015
34(I) ηνπ 2018.
πλνπηηθφο ηίηινο.

1. Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Πξνδηαγξαθψλ Διαηνππξήλα, Αθαηέξγαζηνπ
Διαηνππξήλα θαη Ππξελφμπινπ Γηάηαγκα ηνπ 2018.

Δξκελεία.

2.-(1) ην παξφλ Γηάηαγκα, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα –
«Αθαηέξγαζηνο Διαηνππξήλαο (crude olive cake)» ζεκαίλεη ην ππνπξντφλ πνπ πξνέξρεηαη απφ
ηελ έθζιηςε ηνπ ειαηνθάξπνπ, είλαη ππνπξντφλ ηεο πξψηεο βηνκεραληθήο δηαδηθαζίαο εμαγσγήο
ειαηνιάδνπ θαη ε ρεκηθή ηνπ ζχλζεζε κπνξεί λα πνηθίιεη αλάινγα κε ηε κέζνδν πίεζεο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη·
«Διαηνππξήλαο (olive kernels)» ζεκαίλεη ην ππνπξντφλ ηεο πξψηεο βηνκεραληθήο δηαδηθαζίαο
εμαγσγήο ειαηνιάδνπ θαηά ηελ νπνία κία ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα ηνπ ειαηνππξήλα δηαρσξίδεηαη,
δίλνληαο σο απνηέιεζκα απηφ ην πςειήο πνηφηεηαο θαχζηκν·

148(Ι) ηνπ 2003
40 (Ι) ηνπ 2007
12(Ι) ηνπ 2009
111(I) ηνπ 2013
37(Ι) ηνπ 2015
34(I) ηνπ 2018.

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Πξνδηαγξαθψλ Πεηξειαηνεηδψλ θαη Καπζίκσλ Νφκν·

«Ππξελφμπιν (exhausted olive cake)» ζεκαίλεη ηνλ μεξφ εθρπιηζκέλν ειαηνππξήλα πνπ
παξάγεηαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ππξελειαίνπ ζηα ππξελειαηνπξγεία, είλαη ππνπξντφλ απφ ηε
δεχηεξε βηνκεραληθή δηαδηθαζία εμαγσγήο ειαηνιάδνπ ην νπνίν παξακέλεη κεηά ηελ εμαγσγή
ειαηνιάδνπ (κε ρεκηθή επεμεξγαζία ζηνλ αθαηέξγαζην ειαηνππξήλα)·
«Υεκηθή Δπεμεξγαζία (chemical treatment)» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία κε ρεκηθέο
νπζίεο εθηφο απφ αέξα, λεξφ ή ζέξκαλζε·
(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 ηνλ ειαηνππξήλα, ηνλ αθαηέξγαζην
ειαηνππξήλα θαη ην ππξελφμπιν πνπ παξάγεηαη, εηζάγεηαη, δηαηίζεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο
θαχζηκν γηα ζθνπνχο ζέξκαλζεο, ειεθηξνπαξαγσγήο ή ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ/
ζεξκφηεηαο.

Πξνδηαγξαθέο
ειαηνππξήλα.
Παξάξηεκα.

4. Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ ειαηνππξήλα, αθαηέξγαζηνπ ειαηνππξήλα θαη ππξελφμπινπ, είλαη απηέο
πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα.
___________________
Έγηλε ζηηο 22 Μαΐνπ, 2018.
ΓΔΩΡΓΙΟ ΛΑΚΚΟΣΡΤΠΗ,
Τπνπξγφο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ,
Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
(Παξάγξαθνο 4)
ΠΙΝΑΚΑ – ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΠΤΡΗΝΑ, ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟΤ ΔΛΑΙΟΠΤΡΗΝΑ ΚΑΙ
ΠΤΡΗΝΟΞΤΛΟΤ

1

Πξνέιεπζε: Τπνιείκκαηα ειηάο απφ ηελ έθζιηςε ηνπ ειαηνθαξπνχ
Δκπνξεύζηκε κνξθή: Κφθθνο ή θχηξα, ππξήλαο
Παξάκεηξνο

Μνλάδα
κέηξεζεο
Καλνληζηηθέο Παξάκεηξνη
Γηαζηάζεηο
mm
2
Γηάκεηξνο (D)
Τγξαζία, M

% w/w
σο ιήθζεθε

Σέθξα, A

% w/w
επί μεξνχ

Πξόζζεηα
Καζαξή ζεξκνγόλνο
3
δύλακε, Q

% w/w
MJ/kg ή
kWh/kg σο
ιήθζεθε
% w/w
επί μεξνχ

Άδωην, N

Πιεξνθνξηαθέο Παξάκεηξνη
Πνζόηεηα ηλώλ, F
% w/w < 1mm
3

Φαηλνκεληθή
Ππθλόηεηα ηεξεώλ
(Bulk Density) BD
Υιώξην, Cl

kg/m ρχκα
σο ιήθζεθε

Θείν, S

% w/w
επί μεξνχ

πκπεξηθνξά ηήμεο
4
ηέθξαο

ºC

% w/w
επί μεξνχ

Όξην
1 mm ≤ D ≤ 3,15 mm
1 mm ≤ D ≤ 5 mm
1 mm ≤ D ≤ 10 mm
> 10 mm (Να δειψλεηαη ε κέγηζηε ηηκή)
≤ 10%
≤ 15%

ύκβνιν
D 03
D 05
D10
D 10+
M10
M15

≤ 1,5%
A 1.5
≤ 2,0%
A 2.0
≤ 3,0%
A 3.0
≤ 5,0%
A 5.0
≤ 7,0%
A 7.0
≤ 10,0%
A 10.0
>10,0% (Να δειψλεηαη ε κέγηζηε ηηκή)
A 10.0 +
Να δειψλνληαη ηχπνο θαη πνζφηεηα ησλ πξφζζεησλ
Η ειάρηζηε ηηκή λα δειψλεηαη
≤ 1,0%
≤ 1,5%
≤ 2,0%
≤ 3,0%
>3,0% (Να δειψλεηαη ε κέγηζηε ηηκή)

Μέζνδνο
δνθηκήο

ISO 18134-1
ISO 18134-2
ISO 18122

ISO 18125

N 1.0
N 1.5
N 2.0
N 3.0
N 3.0 +

≤ 1,0%
F 1.0
>1,0% (ρσξίο πξφζζεην)
F 1.0 +
πληζηάηαη λα δειψλεηαη εάλ ηπγράλεη επεμεξγαζίαο θαηά
φγθν.

ISO 17827-1

≤ 0,10%
≤ 0,15%
>0,15% (Να δειψλεηαη ε κέγηζηε ηηκή)
≤ 0,15%
≤ 0,20%
>0,20% (Να δειψλεηαη ε κέγηζηε ηηκή)
Πξέπεη λα δειψλεηαη

ISO 16994

Cl 0.10
Cl 0.15
Cl 0.15+
S 0.15
S 0.20
S 0.20+

ISO 17828

ISO 16994
CEN/TS
[4]
15370-1

1

Πξνδηαγξαθέο, Παξάκεηξνη θαη Μέζνδνη δνθηκψλ είλαη εθείλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην επξσπατθφ πξφηππν EN ISO
17225-1:2014 ην νπνίν πηνζεηήζεθε σο θππξηαθφ πξφηππν CYS EN ISO 17225-1:2014 ζηηο 13.06.2014.

2

5 %w/w κπνξεί λα έρνπλ δηάκεηξν πάλσ απφ ηελ ηάμε.

3

Σα πξφζζεηα κπνξεί λα κεηψζνπλ ηελ θαζαξή ζεξκνγφλν δχλακε.

4

πληζηάηαη λα δειψλνληαη φιεο νη ραξαθηεξηζηηθέο ζεξκνθξαζίεο (Θεξκνθξαζία εθθίλεζεο ζπξξίθλσζεο (SST),
Θεξκνθξαζία παξακφξθσζεο (DT), Θεξκνθξαζία εκηζθαίξην (HT) θαη Θεξκνθξαζία ξνήο (FT)) ζε νμεηδσηηθέο
ζπλζήθεο.

