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Lời nói đầu   

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01 : 2018/ĐP là tài liệu quy định các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật 
của sản phẩm xăng không chì RON 95 được phân phối bởi Công ty Cổ phần Dầu khí Đông 
Phương trên thị trường, đã được lãnh đạo Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương phê 
duyệt và công bố để sử dụng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Tiêu chuẩn này phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng - QCVN 1 : 
2015/BKHCN và những quy định hiện hành. 

Tiêu chuẩn cơ sở này có thể được xem xét, sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính thực tiễn sử dụng 
và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. 
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TIÊU CHUẨN YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI   

XĂNG KHÔNG CHÌ RON 95 

1 Quy định chung 

1.1 Phạm vi điều chỉnh 

Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật này quy định các mức giới hạn đối với các chỉ tiêu kỹ 
thuật liên quan đến an toàn, sức khỏe, môi trường và các yêu cầu về quản lý chất lượng đối 
với xăng không chì RON 95. 

1.2 Đối tượng áp dụng 

Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật này được áp dụng trong hệ thống toàn hệ thống của Công 
ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương. 

1.3 Giải thích từ ngữ: 

Trong Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật này, xăng không chì được hiểu như sau: 

Là hỗn hợp bay hơi của các hydrocarbon lỏng có nguồn gốc từ dầu mỏ với khoảng 
nhiệt độ sôi thông thường từ 30oC đến 210oC, thường có chứa lượng nhỏ phụ gia phù hợp, 
nhưng không có phụ gia chứa chì, được sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong. 

2 Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật: 

2.1 Chỉ tiêu kỹ thuật: 

Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của xăng không chì và phương pháp thử tương ứng được 
quy định trong Bảng 1. 

Bảng 1: Chỉ tiêu chất lượng của Xăng không chì 

Tên chỉ tiêu Mức II Mức III Mức IV Phương pháp thử 

1. Trị số Octan, min. 

- Theo phương pháp nghiên cứu 
(RON) 

95 95 95 
TCVN 2703  

(ASTM D 2699) 

2. Hàm lượng chì, g/L, max. 0,013 0,013 0,005 
TCVN 7143 (ASTM D 3237) 
TCVN 6704 (ASTM D 5059) 

3. Thành phần cất phân đoạn: 
-  Điểm sôi đầu, oC 

-  10% thể tích, oC, max 

-  50% thể tích, oC 

-  90% thể tích, oC, max 

-  Điểm sôi cuối, oC, max 

-  Cặn cuối, % thể tích, max 

 

Báo cáo 

70 

Max 120 

190 

215 

2,0 

 

Báo cáo 

70 

70-120 

190 

210 

2,0 

 

Báo cáo 

70 

70-120 

190 

210 

2,0 

TCVN 2698 (ASTM D 86) 

4. Hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg, max. 500 150 50 
TCVN 6701 (ASTM D 2622) 
TCVN 7760 (ASTM D 5453) 
TCVN 3172 (ASTM D 4294) 
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5. Hàm lượng benzen, % thể tích, 
max. 

2,5 2,5 1,0 
TCVN 6703 (ASTM D 3606) 
ASTM D 4420 

6. Hàm lượng hydrocacbon thơm, % 
thể tích, max. 

40 40 40 
TCVN 7330 (ASTM D 1319) 
TCVN 3166 (ASTM D 5580) 

7. Hàm lượng olefin, % thể tích, max. 38 30 30 TCVN 7330 (ASTM D 1319) 

8. Hàm lượng oxy, % khối lượng, 
max. 

2,7 2,7 2,7 TCVN 7332 (ASTM D 4815) 

9. Khối lượng riêng (ở 15oC) kg/m3 
Báo 
cáo 

Báo 
cáo 

Báo 
cáo 

TCVN 6594 (ASTM D 1298) 
TCVN 8314 (ASTM D 4052) 

10. Hàm lượng kim loại (Fe, Mn), 
mg/L, max. 

5 5 5 TCVN 7331 (ASTM D 3831) 

11. Hàm lượng nhựa thực tế (đã rửa 
dung môi, mg/100 mL, max. 

5 5 5 TCVN 6593 (ASTM D 381) 

12. Ngoại quan 
Trong suốt, không phân 

lớp, không có nước tự do 
và tạp chất 

TCVN 7759 (ASTM D4167) 

2.2 Phụ gia 

Xăng không chì RON 95 có chứa hợp chất oxygenat như là phụ gia thì hàm lượng 
các hợp chất oxygenat được quy định trong Bảng 2. 

Bảng 2: Các hợp chất oxygenat (1) 

Tên chỉ tiêu Mức Phương pháp thử 

Iso - propyl ancol, % thể tích, max. 10 

TCVN 7332 (ASTM D 4815) 
 

Iso - butyl ancol, % thể tích, max. 10 

Tert- butyl ancol, % thể tích, max. 7 

Ete (có số nguyên tử C ≥ 5)( 2), % thể 
tích, max. 

Riêng: MTBE (metyl tert-butyl ete) 

15 
 

10 

Methanol, % thể tích KPH (3) 

Keton, % thể tích KPH (3) 

Các loại Este, % thể tích KPH (3) 

Ghi chú: 
(1): Các hợp chất oxygenat có thể được sử dụng ở dạng đơn lẻ hoặc ở dạng hợp chất với 

thể tích nằm trong giới hạn quy định và tổng hàm lượng oxy phù hợp với chỉ tiêu số 8 
ở Bảng 1. 

(2): Có nhiệt độ sôi ≤ 210oC 
(3): Không phát hiện 
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3 Lấy mẫu 

Mẫu để xác định các chỉ tiêu quy định trong Tiêu chuẩn cơ sở này được lấy theo 
TCVN 6777 : 2007 (ASTM D 4057-06) Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp lấy mẫu thủ 
công hoặc TCVN 6022 : 2008 (ISO 3171-88) Chất  lỏng dầu mỏ - Lấy mẫu tự động trong 
đường ống, và theo Hướng dẫn phương pháp lấy mẫu xăng dầu của Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng hiện hành. 

4 Tài liệu viện dẫn 

Các chỉ tiêu của xăng không chì  RON 95 quy định tại khoản 2.1 - Mục 2 của Tiêu 
chuẩn cơ sở này được xác định theo các phương pháp sau: 

4.1 TCVN 2698 (ASTM D 86 -10a) Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định thành 
phần cất ở áp suất khí quyển. 

4.2 TCVN 2703 (ASTM D 2699 – 12) Xác định trị số Octan nghiên cứu cho nhiên liệu 
động cơ đánh lửa. 

4.3 TCVN 7143 (ASTM D 3237 – 06) Xăng – Phương pháp xác định hàm lượng chì 
bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử. 

4.4 TCVN 6701 (ASTM D 2622 – 10) Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định lưu 
huỳnh bằng huỳnh quang tán xạ tia X. 

4.5 TCVN 7760 (ASTM D 5453 – 12) Hydrocacbon nhẹ, nhiên liệu động cơ đánh lửa, 
nhiên liệu động cơ điêzen và dầu động cơ – Phương pháp xác định tổng lưu huỳnh 
bằng phổ huỳnh quang tử ngoại. 

4.6 TCVN 6703 (ASTM D 3606 – 07) Xăng hàng không và xăng động cơ thành phẩm. 
Xác định benzen và toluen bằng phương pháp sắc ký khí. 

4.7 TCVN 7330 (ATSM D 1319 – 10) Sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng -  Phương pháp xác 
định hydrocacbon bằng hấp phụ chỉ thị huỳnh quang. 

4.8 TCVN 7332 (ASTM D 4815 - 09) Xăng – Xác định hợp chất MTBE, ETBE, TAME, 
DIPE, rượu tert-Amyl và rượu từ C1 đến C4 bằng phương pháp sắc ký khí. 

4.9 TCVN 6594 (ASTM D 1298-05) Dầu thô và sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng – Xác định 
khối lượng riêng, khối lượng riêng tương đối (tỷ trọng), hoặc trọng lượng API – 
Phương pháp tỷ trọng kế. 

4.10 TCVN 7331 (ASTM D 3831 – 06) Xăng – Phương pháp xác định hàm lượng mangan 
bằng quang phổ hấp thu nguyên tử 

4.11 TCVN 7759 (ASTM D 4176-04e1) Nhiên liệu chưng cất. Xác định nước tự do và tạp 
chất dạng hạt (phương pháp quan sát bằng mắt thường) 
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