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િમિશ્રત ઈંધણો 
સેવામાં રહેલ 10% કરતા વધ ુઈથેનોલ કે બાયોડીઝલના 20% કરતા વધુના િમશ્રણના ઈથનેોલ િમિશ્રત ઈંધણોનો સંગ્રહ કરવા માટે તયૈાર 
કરાયેલ એક UST િસસ્ટમ મૂકતા પહેલા, ટાંકાના માિલકોએ UST િસસ્ટમના ઘટકો સંગ્રહ કરાયેલ ઉત્પાદો સાથે સુસંગત બનશે તે દશા�વતા 
ઉપકરણ સુસંગતતાની તપાસયાદી (CN-1285)અને સુસંગતતાનંુ િનવેદન (CN-1283) પૂણ� કરવું અને રજૂ કરવું જ�રી છે. 

ઈથેનોલ િમિશ્રત ઈંધણો ઈંધણ ધરાવે છે ત ેઈથેનોલની માત્રા �ારા ન�ી કરવામાં આવે છે. E-85 તરીકેનંુ લબેલ ધરાવતું ઈ%ધણ 85% ઈથાઈલ 
આલ્કહૉલ અને 15% ગેસોલીન ધરાવ ેછે. E-10 માત્ર 10% ઈથાઈલ આલ્કહૉલ અને 90% ગેસોલીન ધરાવ ેછે. બાયોડીઝલ િમશ્રણો ઈંધણ 
ધરાવ ેછે ત ેબાયોડીઝલની માત્રા �ારા ન�ી કરવામાં આવે છે. B-20 તરીકેનંુ લબેલ ધરાવતું ઈંધણ 20% બાયોડીઝલ અને 80% ડીઝલ ધરાવે 
છે. વૈિક્લ્પત ઈંધણોમાં તમામ િહત સાથે, ત ેયાદ રાખવુ ંજ�રી છે કે પેટ� ોિલયમ ઉત્પાદનો ધરાવવા અને િવતિરત કરવા માટે તૈયાર કરાયેલ 
મોટાભાગની UST િસસ્ટમના તમામ ભાગો વકૈિલ્પક ઈંધણ સાથે અનુકૂળ ન હોય તેમ બની શકે છે. 

િવભાગને પેટ� ોિલયમ ઉત્પાદનો(TCA 68-215-102) ના સલામત સંગ્રહની જવાબદારી આપવામાં આવેલ છે, જમેાં પેટ� ોિલયમની િનયમનકારી 
વ્યાખ્યા હેઠળ, િમિશ્રત ઈંધણોનો સમાવેશ થાય છે. UST િસસ્ટમ્સ કે જ ેિમિશ્રત ઈંધણોનો સંગ્રહ કર ેછે તે તમામ UST જ�િરયાતોને આધીન 
છે. પેટ� ોિલયમની ખૂબ ઉંચી ટકાવારીનો સંગ્રહ કરવા માટે UST િસસ્ટમના ઘટકો સાથે િમિશ્રત ઈંધણોની સુસંગતતા અંગ ેિવભાગ િચંિતત છે. 
UST િસસ્ટમના ભાગો િમિશ્રત ઈંધણો સાથેના િક્રયાપ્રિતિક્રયા �ારા િવપરીત રીતે પ્રભાિવત બની શકે છે.  

િડસ્પેન્સર િવકલ્પો 
િડસ્પેન્સર એ UST ઇંધણ િસસ્ટમના િનણા�યક ઘટકો છે. િડસ્પેન્સર ઉત્પાદકો એવા િડસ્પેન્સર વ�ચે છે કે જનેે તેઓ િમિશ્રત ઈંધણો સાથે સંપૂણ� 
રીતે અનુકૂળ હોવાનંુ પ્રમાિણત કર ેછે. િમિશ્રત ઈંધણો સાથેના ઉપયોગ માટે િવભાગ ભલામણ કર ેછે ત ેઆ િવકલ્પ છે. 

જો એક ટાંકાનો માિલક િમિશ્રત ઈંધણો સાથે હાલના િડસ્પેન્સરનો ઉપયોગ કરવાનંુ ઈચ્છે તો, સ્થાપના કરનાર ેએ પ્રમાિણત કરવું જ�રી છે 
કે ઈથેનોલ સુસંગતતા તપાસયાદી (CN-1285) ના ભાગ 2 માં તમામ નોધંાયેલા િડસ્પેન્સર ઘટકોને ઉત્પાદક �ારા અથવા િમિશ્રત ઈંધણ માટે 
અનુકૂળ તરીકે UL અંકન સાથે, તપાસયાદીને પૂણ� કરીને પ્રમાિણત કરવામાં આવે છે. જો તમામ ભાગો ઉપર “હા” અંકન કરલે હોય ત્યાર ે
િડસ્પેન્સરને િમિશ્રત ઈંધણો સાથ ેઅનુકૂળ હોવાનંુ ગણવામાં આવે છે. 

જો નોધંાયલેા ઘટકો પૈકીનો કોઇપણ ભાગ UL અંિકત તરીકે અથવા અનુકૂળ તરીકે ઉત્પાદક �ારા પ્રમાિણત તરીકે ખરાઈ કરી શકાતો નથી 
તો, ત્યાર ેિડસ્પેન્સરને ઈ-િમિશ્રત ઈંધણો સાથ ેઅનુકૂળ હોવાનંુ ગણવામાં આવતુ ંનથી. િડસ્પેન્સર કે જનેે ઉત્પાદક �ારા પ્રમાિણત કરવામાં 
આવતા નથી અથવા ઈ-િમશ્રણ ઈંધણ માટે અનુકૂળ તરીકે UL અંિકત કરવામાં આવતા નથી તેમની િડસ્પેન્સર દૈિનક તપાસ પત્રક(CN-1284) 
નો ઉપયોગ કરીને િરસાવ કે ઉપકરણની િનષ્ફળતા માટે દરરોજ તપાસ કરવી જ�રી છે. દરકે િડસ્પેન્સર અથવા િમિશ્રત ઈંધણ ટાંકા સાથે 
જોડાયેલ MPD (મલ્ટી પ્રોડક્ટ િડસ્પેન્સર) માટે પત્રકનો ઉપયોગ કરવો જ�રી છે. એક વષ�ના સમયગાળા સુધી નોધંોને કાય� સ્થળ ઉપર 
�ળવવી જોઈએ. 

વૈકિલ્પક ઈંધણો અંગે વધ ુ�ણવા માટે, તમે EPA વેબસાઇટની મુલાકાત લઇ શકો છો: https://www.epa.gov/ust/emerging-fuels-and-
underground-storage-tanks-usts#tab-1 
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