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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 23 marca 2007 r.

w sprawie metod badania jakoÊci gazu skroplonego (LPG)

Na podstawie art. 26 pkt 3 ustawy z dnia 25 sierp-
nia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania

jakoÊci paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Metody badania jakoÊci gazu skroplonego
(LPG) okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki: P. G. Woêniak

———————
1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra 
Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909). 



1. Liczb´ oktanowà motorowà — MON okreÊla si´
w oparciu o sk∏ad gazu skroplonego (LPG), ozna-
czanego metodà chromatografii gazowej, na
podstawie liczb oktanowych sk∏adników tego
gazu i ich st´˝eƒ.

1.1. Sposób oznaczenia st´˝enia sk∏adników gazu
skroplonego (LPG) okreÊla norma PN-ISO 7941.

1.2. Sposób obliczania i podawania wyników badaƒ
oraz przedstawianie tych wyników okreÊla za-
∏àcznik B normy PN-EN 589.

2. Ca∏kowità zawartoÊç dienów oznacza si´ metodà
polegajàcà na fizycznym rozdziale sk∏adników
gazu z wykorzystaniem chromatografii gazowej.

2.1. Sposób wykonania oznaczenia, stosowane ma-
teria∏y, rodzaj aparatury, sposób pobierania pró-
bek, procedur´ analitycznà, podawanie wyników
analizy oraz precyzj´ metody chromatografii ga-
zowej okreÊla norma PN-ISO 7941.

3. ObecnoÊç siarkowodoru wykrywa si´ metodà
z octanem o∏owiu (II), polegajàcà na przepusz-
czaniu odparowanej próbki nad zwil˝onym pa-
pierkiem nasyconym octanem o∏owiu (II) i po-
wstawaniu, w wyniku reakcji, siarczku o∏owiu,
zabarwiajàcego papierek w zale˝noÊci od zawar-
toÊci obecnego siarkowodoru.

3.1. Sposób wykonania oznaczenia, rodzaj stosowa-
nej aparatury, sposób pobierania próbek oraz
procedur´ wykrywania obecnoÊci siarkowodo-
ru, a tak˝e sposób sporzàdzania sprawozdania
z badaƒ okreÊla norma PN-EN ISO 8819.

4. Ca∏kowità zawartoÊç siarki oznacza si´:

1) w drodze spalania, metodà Wickbolda, pole-
gajàcà na wprowadzeniu próbki analitycznej
gazowej lub ciek∏ej do p∏omienia tlenowo-
-wodorowego w celu spalenia przy zachowa-
niu znacznego nadmiaru tlenu, albo

2) metodà utleniania siarki w rurze do spalaƒ do
ditlenku siarki i kulometrycznym oznaczeniu
jonów jodu I- po reakcji I2 z ditlenkiem siarki,
albo

3) metodà fluorescencji w nadfiolecie, polegajà-
cà na utlenianiu siarki do ditlenku siarki
w wysokiej temperaturze w atmosferze wzbo-
gaconej w tlen w rurze do spalaƒ, wzbudze-
niu ditlenku siarki i pomiarze promieniowania
fluorescencyjnego emitowanego przez wzbu-
dzony ditlenek siarki.

4.1. W przypadku oznaczania zawartoÊci siarki
w sposób okreÊlony w pkt 4 ppkt 1 stosowane
odczynniki i materia∏y, rodzaj aparatury, wiel-
koÊç próbki, sposób wykonania oznaczenia za-
absorbowanej siarki i jej oznaczanie, badanie
sprawdzajàce, sposób podawania wyniku, 
precyzj´ metody, a tak˝e sposób sporzàdza-
nia sprawozdania z badaƒ okreÊla norma 
PN-EN 24260.

4.2. W przypadku oznaczania zawartoÊci siarki
w sposób okreÊlony w pkt 4 ppkt 2 stosowane
odczynniki i materia∏y, sposób wykonania ozna-
czenia, sposób podawania wyniku, precyzj´ me-
tody, a tak˝e sposób sporzàdzania sprawozdania
z badaƒ okreÊla norma ASTM D 3246.

4.3. W przypadku oznaczania zawartoÊci siarki
w sposób okreÊlony w pkt 4 ppkt 3 rodzaj stoso-
wanej aparatury oraz odczynników, wyst´pujàce
czynniki ryzyka, sposób pobierania próbek, 
precyzj´ metody fluorescencji w nadfiolecie 
oraz obliczanie wyników okreÊla norma 
ASTM D 6667.

5. Dzia∏anie korodujàce na miedzi okreÊla si´ me-
todà polegajàcà na zanurzaniu na godzin´ p∏yt-
ki miedzianej w próbce gazu skroplonego (LPG),
znajdujàcej si´ w bombie do badania korozji
i ocenie korodujàcego dzia∏ania próbki na
miedê, poprzez porównanie z wzorcami korozji
miedzi.

5.1. Sposób wykonania badania, stosowane odczyn-
niki i materia∏y, rodzaj aparatury, sposób przygo-
towania p∏ytek, ocen´ wyników, a tak˝e sposób
sporzàdzania sprawozdania z badaƒ okreÊla nor-
ma PN-EN ISO 6251.

6. Pozosta∏oÊç po odparowaniu oznacza si´ meto-
dà wysokotemperaturowà, polegajàcà na ozna-
czeniu pozosta∏oÊci w gazie skroplonym (LPG)
po jego odparowaniu w 105 °C.

6.1. Sposób wykonania oznaczenia, stosowane od-
czynniki, rodzaj oraz przygotowanie aparatury,
przygotowanie wyposa˝enia, procedur´ bada-
nia, obliczanie i przedstawianie wyników, 
precyzj´ metody, a tak˝e sposób sporzàdza-
nia sprawozdania z badaƒ okreÊla norma 
PN-EN ISO 13757.

7. Wzgl´dnà pr´˝noÊç par w temperaturze 40 °C
oznacza si´:

1) metodà LPG, polegajàcà na nape∏nieniu do
pe∏na aparatu do badaƒ porcjà próbki gazu
skroplonego (LPG), usuni´ciu okreÊlonej cz´-
Êci tej próbki, zanurzeniu aparatu w ∏aêni
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wodnej utrzymujàcej temperatur´ oznaczania
i zapisaniu odczytanego na manometrze
w warunkach ustalonych normà ciÊnienia,
skorygowanego o ró˝nic´ wskazaƒ manome-
tru i ciÊnienia atmosferycznego, albo

2) metodà obliczeniowà, opartà na wspó∏czyn-
nikach pr´˝noÊci par dla indywidualnych
sk∏adników gazu skroplonego (LPG).

7.1. W przypadku oznaczania wzgl´dnej pr´˝noÊci
par w sposób okreÊlony w pkt 7 ppkt 1 rodzaj
aparatury i jej przygotowanie, pobieranie i po-
st´powanie z próbkami, sposób: wykonania
oznaczenia, wyznaczania b∏´du manometru, ob-
liczenia i podawania wyników, precyzj´ metody,
a tak˝e sposób sporzàdzania sprawozdania z ba-
daƒ okreÊla norma PN-EN ISO 4256.

7.2. W przypadku oznaczania wzgl´dnej pr´˝noÊci
par w sposób okreÊlony w pkt 7 ppkt 2 procedu-
r´ oznaczania, sposób obliczania i przedstawia-
nia wyników, dok∏adnoÊç, a tak˝e sposób spo-
rzàdzania sprawozdania z badaƒ okreÊla norma
PN-EN ISO 8973 wraz z za∏àcznikiem C normy
PN-EN 589.

8. Temperatur´, w której wzgl´dna pr´˝noÊç par
jest nie mniejsza ni˝ 150 kPa, oznacza si´ meto-
dà obliczeniowà, opartà na wspó∏czynnikach

pr´˝noÊci par dla indywidualnych sk∏adników
gazu skroplonego (LPG).

8.1. Procedur´ oznaczania, sposób obliczania
i przedstawiania wyników, dok∏adnoÊç, a tak˝e
sposób sporzàdzania sprawozdania z badaƒ
okreÊla norma PN-EN ISO 8973 wraz z za∏àczni-
kiem C normy PN-EN 589.

9. ZawartoÊç wody okreÊla si´ nieuzbrojonym
okiem.

9.1. Sposób wykonania badania okreÊla pkt 6.2. nor-
my PN-EN 589.

10. Zapach okreÊla si´ metodà polegajàcà na przepro-
wadzeniu próbki gazu skroplonego (LPG) ca∏kowi-
cie w stan pary i rozcieƒczaniu jej oczyszczonym
powietrzem, tak aby mieszanina zawiera∏a gaz
skroplony (LPG) o st´˝eniu wynoszàcym 20 % dol-
nej granicy wybuchowoÊci w powietrzu.

10.1. Sposób wykonania badania, rodzaj stosowa-
nego materia∏u i aparatury oraz podawanie
wyników badaƒ okreÊla za∏àcznik A normy
PN-EN 589.

11. Procedur´ post´powania w sprawach dotyczà-
cych precyzji metody badania oraz interpretacji
wyników badaƒ okreÊla norma PN-EN ISO 4259.
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