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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 1 wrzeÊnia 2009 r.
w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciek∏ych i biopaliw ciek∏ych2)
Na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania
jakoÊci paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200, z 2008 r.
Nr 157, poz. 976 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Sposób pobierania próbek paliw ciek∏ych i biopaliw ciek∏ych okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)
Minister Gospodarki: w z. M. Korolec

———————
1)

2)

3)

Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki (Dz. U.
Nr 216, poz. 1593).
Niniejsze rozporzàdzenie zosta∏o notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 14 maja 2009 r. pod numerem 2009/0274/PL,
zgodnie z § 4 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdra˝a postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiajàcej procedur´
udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z póên. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z póên. zm.).
Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia
31 marca 2004 r. w sprawie sposobu pobierania próbek (Dz. U. Nr 64, poz. 595), które traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszego rozporzàdzenia na podstawie art. 43 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakoÊci paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97).

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 1 wrzeÊnia 2009 r. (poz. 1189)

SPOSÓB POBIERANIA PRÓBEK PALIW CIEK¸YCH I BIOPALIW CIEK¸YCH
1.

Sposób pobierania próbek ze zbiornika.

1.1.

Próbki pobiera si´ r´cznie, gdy zawartoÊç zbiornika znajduje si´ w spoczynku.

1.2.

Próbki nale˝y pobieraç w kolejnoÊci od lustra
cieczy do dna zbiornika, aby uniknàç zaburzeƒ
w ni˝szych poziomach cieczy.

1.3.

Próbki pobiera si´ przy u˝yciu odpowiednich
przyrzàdów do pobierania próbek.

1.3.1. Rodzaje przyrzàdów do pobierania próbek:
1) paliw ciek∏ych,
2) biopaliw ciek∏ych stanowiàcych mieszank´
oleju nap´dowego i biokomponentów,
3) estru stanowiàcego samoistne paliwo
— okreÊla norma PN-EN ISO 3170.
1.3.2. Rodzaje przyrzàdów do pobierania próbek:
1) biopaliw ciek∏ych stanowiàcych mieszank´
benzyn silnikowych i bioetanolu,

1) paliw ciek∏ych,
2) biopaliw ciek∏ych stanowiàcych mieszank´
oleju nap´dowego i biokomponentów,
3) biopaliw ciek∏ych stanowiàcych mieszank´
benzyn silnikowych i bioetanolu,
4) biopaliw ciek∏ych opartych na bioetanolu,
stosowanych w wybranych flotach, wyposa˝onych w silniki z zap∏onem samoczynnym
— powinny byç metalowe lub szklane, wykonane z materia∏u niezawierajàcego o∏owiu.
1.4.2. Pojemniki przeznaczone na próbki estru stanowiàcego samoistne paliwo powinny byç wykonane ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych, chemicznie oboj´tnych, np. politereftalanu etylenu (PET).
1.4.3. Pojemniki przeznaczone na próbki powinny:

— okreÊla norma PN-A-79527.

1) mieç pojemnoÊç 5 litrów, z zastrze˝eniem
pkt 1.4.4, oraz byç wyposa˝one w uszczelki
d∏awikowe lub mieç po∏àczenia szczelne,
zdolne do wytrzymania wewn´trznych
ciÊnieƒ, powstajàcych podczas normalnej
ich eksploatacji,

Próbki pobiera si´ do odpowiednich pojemników.

2) mieç zamocowanie, umo˝liwiajàce ich zaplombowanie.

2) biopaliw ciek∏ych opartych na bioetanolu,
stosowanych w wybranych flotach, wyposa˝onych w silniki z zap∏onem samoczynnym
1.4.

1.4.1. Pojemniki przeznaczone na próbki:
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1.4.4. Pojemniki przeznaczone na próbki do badania
pr´˝noÊci par powinny mieç pojemnoÊç 1 litra.
Pojemnik powinien byç wype∏niony próbkà
w 70—80 procentach.
1.4.5. W przypadku pobierania próbek benzyn silnikowych lub biopaliw ciek∏ych stanowiàcych mieszank´ benzyn silnikowych i bioetanolu, pojemniki przeznaczone na próbki powinny byç sch∏odzone. Na Êciankach naczyƒ nie mo˝e byç kondensatu pary wodnej.
1.4.6. Pojemniki przeznaczone na próbki nie mogà
byç zabezpieczane przed korozjà Êrodkami wytworzonymi na bazie produktu naftowego.
1.4.7. Zamkni´cie pojemników przeznaczonych na
próbki sk∏ada si´ z nakr´tki z dopasowanà podk∏adkà odpornà na dzia∏anie pobieranego paliwa. Podk∏adki te nie mogà byç wykonane z korka lub gumy.
1.5.

Przyrzàdy do pobierania próbek oraz pojemniki
przeznaczone na próbki powinny byç wykonane
z materia∏ów chemicznie oboj´tnych dla pobieranego paliwa.

1.6.

Pojemnik przeznaczony na próbk´ nale˝y:
1) nape∏niç maksymalnie 4 litrami paliwa, z zastrze˝eniem pkt 1.4.4;

2) luêno dopasowana, umo˝liwiajàc dop∏yw powietrza — przez szczeliny mi´dzy koƒcówkà
przewodu wlewowego odmierzacza a przystawkà do pobierania tych próbek — do czujnika urzàdzenia odcinajàcego dop∏yw paliwa.
3) wykonana z materia∏u przewodzàcego elektrycznoÊç i niepowodujàcego iskrzenia.
2.3.

Odpowiednià liczb´ pojemników przeznaczonych na próbki nale˝y ustawiç obok odmierzacza, z którego b´dà pobierane próbki.

2.4.

Pojemniki przeznaczone na próbki powinny
spe∏niaç wymagania okreÊlone w pkt 1.4—1.4.7
i 1.5.

2.5.

Przed rozpocz´ciem pobierania próbek nale˝y
zapisaç wskazania licznika paliwa na odmierzaczu.

2.6.

W przypadku pobierania próbek benzyn silnikowych lub biopaliw ciek∏ych stanowiàcych mieszank´ benzyn silnikowych i bioetanolu, w pojemniku przeznaczonym na próbk´ nale˝y
umieÊciç, w pozycji pionowej, przystawk´ do
pobierania próbek w taki sposób, aby si´ga∏a
dna pojemnika.

2.7.

Do pojemnika przeznaczonego na próbk´,
a w przypadku pobierania próbek benzyn silnikowych lub biopaliw ciek∏ych stanowiàcych
mieszank´ benzyn silnikowych i bioetanolu do
przystawki do pobierania próbek umieszczonej
w pojemniku przeznaczonym na próbk´, nale˝y
wprowadziç koƒcówk´ przewodu wlewowego
odmierzacza.

2) po nape∏nieniu paliwem natychmiast zamknàç, stosujàc zamkni´cie zapewniajàce niezmiennoÊç parametrów jakoÊciowych próbki.
1.7.

SzczelnoÊç zamkni´tego pojemnika przeznaczonego na próbk´ nale˝y sprawdziç, odwracajàc
go do góry dnem i trzymajàc w tej pozycji przez
30 sekund. Je˝eli zaobserwuje si´ wyciek paliwa, nale˝y wymieniç zamkni´cie pojemnika na
nowe i ponownie sprawdziç jego szczelnoÊç.

1.7.1. W przypadku gdy wyciek paliwa nie ustaje, nale˝y ponownie pobraç próbk´, u˝ywajàc nowego pojemnika wraz z nowym zamkni´ciem
i przeprowadziç ocen´ szczelnoÊci tego pojemnika i zamkni´cia.
1.8.

Sposób post´powania przy pobieraniu próbek,
post´powanie z próbkami oraz wymagania dotyczàce bezpieczeƒstwa w tym zakresie okreÊla
norma PN-EN ISO 3170.

2.

Sposób pobierania próbek z urzàdzenia
s∏u˝àcego do dystrybucji, zwanego dalej „odmierzaczem”.

2.1.

Koƒcówk´ przewodu wlewowego odmierzacza
nale˝y dok∏adnie oczyÊciç za pomocà czystej,
bawe∏nianej szmatki.

2.2.

Koƒcówk´ przewodu wlewowego odmierzacza,
a w przypadku pobierania próbek benzyn silnikowych lub biopaliw ciek∏ych stanowiàcych
mieszank´ benzyn silnikowych i bioetanolu tak˝e przystawk´ do pobierania próbek, nale˝y
przep∏ukaç co najmniej 4 litrami pobieranego
paliwa. Paliwo to nale˝y zlewaç do przygotowanego pojemnika.

2.2.1. Przystawka do pobierania próbek powinna byç:
1) wyposa˝ona w przewód powietrzny, umo˝liwiajàcy dop∏yw powietrza do czujnika urzàdzenia odcinajàcego dop∏yw paliwa, lub
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2.7.1. Je˝eli stosuje si´ przystawk´ do pobierania próbek wyposa˝onà w przewód powietrzny, nale˝y
upewniç si´, ˝e jest on po∏àczony z czujnikiem
urzàdzenia odcinajàcego dop∏yw paliwa.
2.8.

Nale˝y uruchomiç mechanizm pompujàcy paliwo.

2.8.1. Je˝eli stosuje si´ przystawk´ do pobierania próbek luêno dopasowanà, nale˝y zachowaç takie
nat´˝enie przep∏ywu paliwa, aby zapobiec jego
rozlewaniu, gdy wystàpi turbulencja w jego
przep∏ywie.
2.8.2. Je˝eli urzàdzenie odcinajàce dop∏yw paliwa jest
wy∏àczone, nale˝y zwróciç uwag´, aby nie przepe∏niç pojemnika przeznaczonego na próbk´.
2.9.

Pojemnik przeznaczony na próbk´ nale˝y:
1) nape∏niç maksymalnie 4 litrami paliwa wed∏ug wskazaƒ licznika na odmierzaczu, z zastrze˝eniem pkt 1.4.4;
2) po nape∏nieniu paliwem natychmiast zamknàç, stosujàc zamkni´cie zapewniajàce
niezmiennoÊç parametrów jakoÊciowych
próbki.

2.9.1. W zakresie sprawdzania szczelnoÊci zamkni´tego pojemnika przeznaczonego na próbk´ stosuje si´ wymagania okreÊlone w pkt 1.7 i 1.7.1.
2.10. Szczegó∏owy sposób post´powania przy pobieraniu próbek, post´powanie z próbkami oraz
wymagania bezpieczeƒstwa okreÊla norma
PN-EN 14275.

