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NÕUDED OTTOMOOTORITEGA SÕIDUKITES KASUTAMISEKS MÜÜDAVATE 
KÜTUSTE KOHTA 

Bensiin 



Näitaja Mõõtühik Nõue1 
min                      max 

Oktaaniarv, määratud 
uurimismeetodil, (RON) 

 95,02 -- 

Oktaaniarv, määratud 
mootorimeetodil, (MON) 

 85,02 -- 

Pliisisaldus mg/l -- 5,0 

Tihedus (temperatuuril 15 
°C) 

kg/m3 720,0 775,0 

Väävlisisaldus mg/kg -- 10,0 

Mangaanisisaldus mg/l -- 6,0 (2,0)3 

Oksüdatsioonistabiilsus min 360 -- 

Solvent-uhutud vaikude 
sisaldus 

mg/100 ml -- 5 

Korrosiivsus, määratud 
vaskplaadikatsel 
(3 h temperatuuril 50 °C) 

klass klass 1 

Välimus  läbipaistev ja selge 

Süsivesinike sisaldus  
- alkeenid  
- aromaatsed süsivesinikud 

mahu%  
-- 
-- 

 
18,0 
35,0 

Benseenisisaldus mahu% -- 1,00 

Hapnikusisaldus massi% -- 2,7 (3,7)4 

Hapnikuühendite sisaldus: 
- metanool 
- etanool 
- isopropüülalkohol 
- isobutüülalkohol 
- tertsiaarne butüülalkohol 
- eetrid (5 ja enama C-
aatomiga) 
- muud hapnikuühendid 

mahu%  
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

 
3,0 

5,0 (10,0)4 
10,0 (12,0)5 
10,0 (15,0)5 
7,0 (15,0)5 
15,0 (22,0)5 
10,0 (15,0)5 

Lenduvusklassid 
suveperioodil6 

 klass B 



Näitaja Mõõtühik Nõue1 
min                      max 

Aururõhk (DVPE) kPa 45,0 70,0 

Temperatuuril 70 °C 
aurustunud osa, E70 

mahu% 20,0 48,0 

Temperatuuril 100 °C 
aurustunud osa, E100 

mahu% 46,0 71,0 

Temperatuuril 150 °C 
aurustunud osa, E150 

mahu% 75,0 - 

Keemise lõpptemperatuur, 
FBP 

°C - 210 

Destillatsioonijääk mahu% - 2 

Aurulukuindeks VLI  
(10 VP + 7 E70) 

indeks - - 

Lenduvusklassid 
talveperioodil6 

 klass E/E1 

Aururõhk (DVPE) kPa 65,0 95,0 

Temperatuuril 70 °C 
aurustunud osa, E70 

mahu% 22,0 50,0 

Temperatuuril 100 °C 
aurustunud osa, E100 

mahu% 46,0 71,0 

Temperatuuril 150 °C 
aurustunud osa, E150 

mahu% 75,0 - 

Keemise lõpptemperatuur, 
FBP 

°C - 210 

Destillatsioonijääk mahu% - 2 

Aurulukuindeks VLI  
(10 VP + 7 E70) 

indeks - E 
- 

Aurulukuindeks VLI  
(10 VP + 7 E70) 

indeks - E1 
1200 

 



1 Nõuetele vastavuse kontrollimisel ja lahkarvamuste lahendamisel tuleb kasutada kehtivas 
standardis EVS-EN 228 sätestatud katsemeetodeid ja tingimusi. 

2 Tavalist pliivaba bensiini võib turustada kõige väiksema mootorimeetodil määratud 
oktaanarvuga (MON) 81 ja kõige väiksema uurimismeetodil määratud oktaanarvuga (RON) 
91. 

3 Alates 1. jaanuarist 2011 ei tohi kütustes kasutatava metallilisandi 
metüültsüklopentadienüülmangaan trikarbonüüli (MMT) sisaldus ületada 6 mg mangaani liitri 
kohta. Alates 1. jaanuarist 2014 ei tohi MMT sisaldus ületada 2 mg mangaani liitri kohta. 

4 Kuni 31. detsembrini 2012 võib müüa maksimaalselt 2,7 massiprotsendise 
hapnikusisaldusega ja maksimaalselt 5 mahuprotsendise etanoolisisaldusega bensiini. Alates 
1. jaanuarist 2013 võib müüa maksimaalselt 3,7 massiprotsendilise hapnikusisaldusega ja 
maksimaalselt 10 mahuprotsendilise etanoolisisaldusega bensiini tähistusega E10. 

5 Sulgudes on maksimaalse lubatud hapnikuühendite sisalduse nõuded bensiinides alates 
1. jaanuarist 2013; 

6 Suve- ja talveperioodid vastavalt standardi EVS-EN 228 Eestit käsitlevale lisale. 
 


