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GAZ ZIEMNY 

Gaz ziemny to mieszanina złożona z 

węglowodorów, głównie metanu, zwykle 

zawierająca również etan, propan i wyższe 

węglowodory w dużo mniejszych ilościach oraz 

niektóre gazy niepalne, takie jak azot i ditlenek 

węgla . 
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CNG 

CNG (ang. Compressed Natural Gas)  

gaz ziemny stosowany jako paliwo do 

pojazdów, pozostający w fazie gazowej, zwykle 

sprężony do ciśnienia 20 000 kPa. Maksymalne 

ciśnienie gazu ziemnego magazynowanego w 

zbiornikach wynosi 25 000 kPa. 
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LNG 

LNG (ang. Liquified Natural Gas) 

gaz ziemny w postaci ciekłej o temp. -163 °C. 

Podczas skraplania gaz ziemny zostaje 

oziębiony do temperatury ok. -163 °C.  

Objętość redukuje się przy tym ponad 600 razy. 
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ROZPORZĄDZENIE I NORMY DOTYCZĄCE 

POBIERANIA PRÓBEK CNG 

Dz.U. Nr 153 poz. 908 z dnia 08.07.2011 – W 

sprawie sposobu pobierania próbek sprężonego 

gazu ziemnego (CNG) 

 

NZ/INiG-01:2010 – Pobieranie próbek 

sprężonego gazu ziemnego do napędu 

pojazdów samochodowych (CNG) 

 

PN-EN ISO 10715:2005 – Gaz ziemny. 

Wytyczne pobierania próbek 
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Dz.U. Nr 153 poz. 908 z dnia 08.07.2011 

Dz.U. Nr 153 poz. 908 z dnia 08.07.2011 – W sprawie sposobu 
pobierania próbek sprężonego gazu ziemnego (CNG) 

 

Próbki sprężonego gazu ziemnego (CNG), pobiera się 
z urządzenia służącego do dystrybucji paliwa, zwanego dalej 
„odmierzaczem”.   

 

Próbki do oznaczania zawartości siarkowodoru, siarki 
całkowitej, propanu, butanu, tlenu oraz do kontroli 
intensywności zapachu należy pobierać z odmierzacza 
w sposób pośredni do pojemnika na próbkę.  

 

Próbki do oznaczania zawartości par rtęci i wody należy 
pobierać z  odmierzacza w  sposób bezpośredni lub zbliżony do 
bezpośredniego.  

 

Próbki do oznaczania zawartości pyłu należy pobierać 
z odmierzacza w sposób bezpośredni.  
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Dz.U. Nr 153 poz. 908 z dnia 08.07.2011 

Dz.U. Nr 153 poz. 908 z dnia 08.07.2011 – W sprawie sposobu 
pobierania próbek sprężonego gazu ziemnego (CNG) 
 
Pojemniki na próbki powinny być wykonane ze stali 
nierdzewnej.   

 
W przypadku pobierania próbek do oznaczania zawartości 
wody, siarkowodoru, siarki całkowitej i par rtęci pojemniki 
przeznaczone na próbki powinny posiadać wykładzinę 
minimalizującą sorpcję badanych próbek.  

 
Procedurę pobierania próbek, warunki bezpieczeństwa 
miejscu ich pobierania, rodzaj aparatury oraz odczynników 
stosowanych do pobierania próbek, a także rodzaj i wielkość 
pojemników na próbki, określa norma Instytutu Nafty i Gazu 
NZ/INiG-01/2010. 
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NZ/INiG-01:2010 

 

NZ/INiG-01:2010 – Pobieranie próbek sprężonego gazu ziemnego do 

napędu pojazdów samochodowych (CNG) 

 
 

 

 

 

 

 

ZAKRES NORMY 

Niniejsza norma opisuje sposób pobierania próbek sprężonego gazu 

ziemnego (CNG) stosowanego do napędu pojazdów samochodowych pod 

kątem badania jego jakości w aspekcie składu gazu (zawartości 

podstawowych składników: metanu, etanu, propanu, butanów, pentanów, 

grupy C6+, azotu, tlenu i ditlenku węgla), zawartości pary wodnej, 

siarkowodoru, siarki całkowitej, rtęci i pyłu oraz obliczania wartości wielkości 

fizykochemicznych: liczby Wobbego i ciepła spalania.  
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PN-EN ISO 10715:2005 

PN-EN ISO 10715:2005 – Gaz ziemny. Wytyczne pobierania 

próbek 

 
 

 

 

 

 

 

ZAKRES NORMY 

Celem niniejszej normy jest dostarczenie zwięzłych wytycznych 

odnośnie pobierania reprezentatywnych próbek ze strumienia 

uzdatnionego gazu ziemnego, ich kondycjonowania i 

postępowania z nimi. W normie podano również wytyczne 

dotyczących opracowania strategii pobierania próbek, lokalizacji 

sond oraz projektowania i obsługiwania urządzeń do pobierania 

próbek. 
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ROZPORZĄDZENIE I NORMY DOTYCZĄCE 

JAKOŚCI CNG 

Dz.U. Nr 251 poz. 1850 z dnia 28.12.2006 – W 

sprawie wymagań jakościowych dla sprężonego gazu 

ziemnego (CNG) 

 

PN-EN ISO 15403-1:2010 – Gaz ziemny. Gaz 

stosowany jako sprężone paliwo do pojazdów. 

Część 1: Określanie jakości 

 

PN-EN ISO 15403-2:2010 – Gaz ziemny. Gaz 

stosowany jako sprężone paliwo do pojazdów. 

Część 2: Specyfikacja dotycząca jakości 
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Dz.U. Nr 251 poz. 1850 z dnia 28.12.2006 

 

 

 

 

Dz.U. Nr 251 poz. 1850 z dnia 28.12.2006 – W sprawie 

wymagań jakościowych dla sprężonego gazu ziemnego (CNG) 

Wymagań jakościowych dla sprężonego gazu ziemnego 

(CNG), określonych w rozporządzeniu, nie stosuje się do 

sprężonego gazu ziemnego (CNG), wyprodukowanego lub 

wprowadzonego do obrotu w:  

 innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim 

Unii Europejskiej,  

Turcji,  

państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) - będącym stroną umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym. 
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Dz.U. Nr 251 poz. 1850 z dnia 28.12.2006 
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PN-EN ISO 15403-1:2010 

 

PN-EN ISO 15403-1:2010 – Gaz ziemny. Gaz stosowany jako sprężone 

paliwo do pojazdów. Część 1: Określanie jakości 

 

ZAKRES NORMY 

Celem normy jest dostarczenie producentom, użytkownikom pojazdów oraz 

obsłudze stacji paliw i innym podmiotom związanym z przemysłem pojazdów 

napędzanych sprężonym gazem ziemnym (NGV) informacji o jakości paliwa 

do pojazdów napędzanych gazem ziemnym (NGV), niezbędnych do 

skutecznego rozwijania i eksploatowania wyposażenia pojazdów 

napędzanych gazem ziemnym. 

 

Zaleca się, aby paliwa spełniające wymagania niniejszej części ISO 14503 

umożliwiały: 

 zapewnienie bezpiecznego działania pojazdu i wyposażenia służącego 

do jego tankowania i obsługi; 

 ochronę układu paliwowego przed korozją, zatruciem oraz wydzielaniem 

osadów lub cieczy; 

 osiągnięcie zadowalającej pracy pojazdu w każdych warunkach 

klimatycznych i drogowych. 
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PN-EN ISO 15403-2:2010 

PN-EN ISO 15403-2:2010 – Gaz ziemny. Gaz stosowany jako sprężone 

paliwo do pojazdów. Część 2: Specyfikacja dotycząca jakości 

ZAKRES NORMY 

Norma odnosi się jedynie do sprężonego gazu ziemnego wprowadzanego do 

zbiorników paliwa w pojazdach i nie dotyczy gazu doprowadzanego do stacji 

tankowań. Za wszelkie zmiany dotyczące składu gazu ziemnego 

dostarczanego do stacji tankowania mające na celu spełnienie tych 

wymagań odpowiedzialność ponosi operator stacji tankowania paliwa dla 

pojazdów i jest uzupełnieniem ISO 15403-1. W szczególności  raport ten ma 

na celu spełnienie oczekiwań dotyczących danych ilościowych. 

Następujące cechy jakościowe gazu uznaje się za istotne: 

 zawartość wody; 

 składniki siarkowe; 

 cząstki stałe; 

 węglowodory wyższe; 

 CO2; 

 tlen w postaci wolnej; 

 glikol/metanol; 

 zawartość oleju; 

 składniki powodujące korozję. 
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ROZPORZĄDZENIE I NORMY DOTYCZĄCE METOD 

BADANIA JAKOŚCI CNG 

Dz.U. Nr 84 poz. 706 z dnia 19.05.2009 – W sprawie 
metod badania jakości próbek sprężonego gazu 
ziemnego (CNG) 

 

PN-EN ISO 6326-3:2005  
Gaz ziemny - Oznaczanie związków siarki - Część 3: 
Oznaczanie siarkowodoru, siarki merkaptanowej i 
siarki w postaci tlenosiarczku węgla metodą 
potencjometryczną  

 

PN-EN ISO 6326-5:2005  
Gaz ziemny - Oznaczanie związków siarki - Część 5: 
Metoda spalania Lingenera 

 



16 

NORMY DOTYCZĄCE METOD BADANIA  

    JAKOŚCI CNG 

 

 

 

PN-EN 24260:2002  
Przetwory naftowe i węglowodory - Oznaczanie 
zawartości siarki - Spalanie metodą Wickbolda  

 

PN-EN ISO 19739:2010  
Gaz ziemny - Oznaczanie związków siarki 
metodą chromatografii gazowej  
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NORMY DOTYCZĄCE METOD BADANIA  

    JAKOŚCI CNG 

PN-EN ISO 6978-1:2007  
Gaz ziemny - Oznaczanie rtęci - Część 1: Pobieranie 
próbek rtęci metodą chemisorpcji na jodzie  

 

ZN-G-5004:2001 

Gazownictwo - Nawanianie paliw gazowych - Kontrola 
nawonienia gazu ziemnego metodami 
odorymetrycznymi 

 

PN-EN ISO 6976:2008  
Gaz ziemny - Obliczanie wartości kalorycznych, 
gęstości, gęstości względnej i liczby Wobbego na 
podstawie składu  
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NORMY DOTYCZĄCE METOD BADANIA  

    JAKOŚCI CNG 

PN-EN ISO 11541:2004 

Gaz ziemny - Oznaczanie zawartości wody pod 

wysokim ciśnieniem  

 

PN-EN ISO 10101-1:2011 

Gaz ziemny - Oznaczanie zawartości wody metodą 

Karla Fischera - Część 1: Wprowadzenie  

 

PN-EN ISO 10101-2:2011  

Gaz ziemny - Oznaczanie zawartości wody metodą 

Karla Fischera - Część 2: Metoda miareczkowa 
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NORMY DOTYCZĄCE METOD BADANIA  

    JAKOŚCI CNG 
PN-EN ISO 6974-1:2012  

Gaz ziemny - Oznaczanie składu metodą chromatografii 

gazowej z oszacowaniem niepewności - Część 1: Ogólne 

wytyczne i obliczanie składu  

 

PN-EN ISO 6974-3:2006  

Gaz ziemny - Oznaczanie składu metodą chromatografii gazowej z 

oszacowaniem niepewności - Część 3: Oznaczanie wodoru, helu, 

tlenu, azotu, ditlenku węgla i węglowodorów do C8 z zastosowaniem 

dwóch kolumn pakowanych  

 

PN-EN ISO 6974-6:2006  

Gaz ziemny - Oznaczanie składu metodą chromatografii 

gazowej z oszacowaniem niepewności - Część 6: Oznaczanie 

wodoru, helu, tlenu, azotu, ditlenku węgla i węglowodorów od 

C1 do C8 z zastosowaniem trzech kolumn kapilarnych  
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Laboratorium Produktów Naftowych i Biopaliw 

Trwają prace mające na celu przygotowanie 

Laboratorium Produktów Naftowych i Biopaliw 

do pobierania próbek CNG, jak również 

ustawienie metod badawczych umożliwiających 

badania jakości sprężonego gazu ziemnego.  
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OFERTA PIMOT W ZAKRESIE PALIW       

 METANOWYCH  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* zdjęcia wykorzystane w prezentacji pochodzą  z Blue corridor 2012, GasShow 2012, zasoby własne Laboratorium, internet. 
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