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WYKORZYSTYWANIA

PALIW

O

OBNI¯ONEJ

AKCYZIE,

NP.

W CELACH TRANSPORTOWYCH, CO PRZYNOSI W SKALI ROKU

ZALETY ROZWI¥ZANIA:
G³ównymi zaletami sposobu oznaczania zawartoœci znacznika
Solvent Yellow 124 i/lub barwnika (Solvent Red 19 lub Solvent
Red 164 lub Solvent Blue 35) technik¹ spektrometrii

MILIARDY Z£OTYCH STRAT SKARBOWI PAÑSTWA.

fluorescencyjnej wed³ug wynalazku s¹:

STAN OBECNY

mo¿liwoœæ – w przeciwieñstwie do znanych dotychczas

Wysokoœæ podatku akcyzowego nak³adana na olej napêdowy jest

rozwi¹zañ chromatograficznych – oznaczania obu

ró¿na – w zale¿noœci od tego, do jakich celów olej jest

komponentów w próbkach oleju napêdowego

przeznaczony. Paliwa u¿ywane do celów opa³owych, napêdzania

w sposób bezpoœredni, bez koniecznoœci uci¹¿liwego,

maszynerii rolniczej oraz ¿eglugi ob³o¿one s¹ ni¿sz¹ akcyz¹

czasoch³onnego i kosztownego przygotowywania

w porównaniu

próbek przed analiz¹ (przez przygotowywanie próbek

z

samochodowego.

olejem
W

wykorzystywanym

celu

fizycznego

do

transportu

odró¿nienia

oleju

rozumie siê: rozdzia³ chromatograficzny analizowanego

napêdowego z ni¿sz¹ akcyz¹, wprowadzane s¹ do niego
dodatkowe

komponenty

w

materia³u oraz u¿ycie dodatkowych odczynników

postaci

chemicznych);

znacznika – Solvent Yellow 124 (rodzaj

mo¿liwoœæ oznaczania obu komponentów obecnych

i stê¿enie reguluje prawo Unii Europejskiej:

w próbkach równoczeœnie i w ró¿nych stê¿eniach;

95/60/EC oraz 2003/900/EC) i barwnika

mo¿liwoœæ – dziêki wykorzystaniu przenoœnych

(rodzaj wprowadzanej substancji zale¿y od

spektrometrów fluorescencyjnych – prowadzenia

przeznaczenia

analizy paliw bezpoœrednio w terenie, bez koniecznoœci

regulacji

paliwa

i

wewnêtrznych

poszczególnych

pañstw).

czasoch³onnego i kosztownego transportu próbki do

W Polsce, zgodnie z Rozporz¹dzeniem

laboratorium.

Ministra Finansów z 20 sierpnia 2010 r.
sprawie znakowania i barwienia wyrobów
(Dz. U. nr 157, poz. 1054),do znakowania
oleju napêdowego u¿ywany jest znacznik Solvent Yellow 124
(w stê¿eniu nie mniejszym ni¿ 6,0 mg·L-1 i nie wiêkszym ni¿ 9,0
mg·L-1) oraz trzy rodzaje barwników diazowych – Solvent Red 19
(w stê¿eniu nie mniejszym ni¿ 6,6 mg·L-1), Solvent Red 164
(w stê¿eniu nie mniejszym ni¿ 6,3 mg·L-1) oraz Solvent Blue 35

jakoœciowe

i

iloœciowe

wy¿ej

wymienionych

komponentów w oleju napêdowym jest z analitycznego punktu
widzenia zagadnieniem trudnym. Z³o¿ony sk³ad chemiczny oleju
napêdowego

utrudnia

wyizolowanie

intensywnoœci¹ promieniowania fluorescencyjnego i stê¿eniem
znacznika Solvent Yellow 124 i/lub
jednego z trzech wymienionych
barwników

obserwowanej

fluorescencyjnych

dla

w³aœciwoœci

próbek.

(w stê¿eniu nie mniejszym ni¿ 6,0 mg·L-1).
Oznaczenie

Sposób wed³ug wynalazku oparty jest na korelacji pomiêdzy

analitycznie

istotnej

informacji o oznaczanych sk³adnikach.
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OCHRONA PATENTOWA
Sposób równoczesnego lub pojedynczego oznaczania zawartoœci

NOWE PODEJŒCIE

znacznika Solvent Yellow 124 i barwnika Solvent Red 19 lub

Twórcy wynalazku opracowali sposób jakoœciowego i iloœciowego
oznaczenia znacznika (Solvent Yellow 124) i barwnika (Solvent
Red 19 lub Solvent Red 164 lub Solvent Blue 35) obecnych
w próbce

oleju

bezpoœrednich

napêdowego,

badañ

wy³¹cznie

w³aœciwoœci

na

podstawie

fluorescencyjnych

(bez

koniecznoœci uci¹¿liwego przygotowania próbki do analizy),
u¿ywaj¹c kalibracyjnych modeli chemometrycznych.

Solvent Red 164 lub Solvent Blue 35 w oleju napêdowym zosta³y
zg³oszone jako wynalazek do Urzêdu Patentowego RP w dniu
16.05.2012 r. pod numerem P.399194, a 2.12.2015r. Urz¹d
Patentowy RP podj¹³ decyzjê o udzieleniu patentu.
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