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Uwarunkowania prawne i konstrukcyjne budowy 
analizatora wydechu do użytku masowego
Andrzej Erd, Józef Stokłosa, Andrzej Szafraniec

W artykule przedstawiono obowiązujące w Polsce normy prawne dotyczące budowy i użytkowania analizatorów wydechu. Wska-
zano na ograniczenia techniczne związane z dowodowym zastosowaniem analizatorów. Wypunktowano wymagania metrologiczne 
i użytkowe alkomatów przewidziane prawem. Opisano przykład rozwiązania konstrukcyjnego wraz z wynikami pomiarów prototypu. 
W pracy zawarto koncepcję zmian legislacyjnych pozwalających na budowę analizatorów o zastosowaniu masowym.
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WSTĘP
Najistotniejszym wyznacznikiem stoso-
wania alkotestów, alkomatów, alkome-
trów itp. urządzeń jest detekcja osób 
znajdujących się w stanie nietrzeźwości 
lub stanie po użyciu alkoholu w celu 
przeciwdziałania przestępstwom lub wy-
kroczeniom. Czyny karalne są określone 
w Kodeksie Karnym (KK) oraz w Prawie 
o Ruchu Drogowym tzw. Kodeksie Dro-
gowym (KD).

1. UNORMOWANIA PRAWNE PRZYJĘTE 
W KODEKSIE KARNYM I KODEKSIE 
DROGOWYM
Najistotniejszy z przepisów KD to zawarty 
w Art. 45 pkt 1. zakaz prowadzenia wszel-
kiego typu pojazdów w stanie nietrzeź-
wości lub stanie po spożyciu alkoholu. 
KK stanowi, że za prowadzenie pojazdu 
po spożyciu alkoholu, gdy zawartość al-
koholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 pro-
mila, kierowcy grozi zakaz prowadzenia 
pojazdów do lat 3 oraz 30 dni aresztu 
lub grzywna do 5000 zł. Jeżeli stężenie 
alkoholu we krwi kierowcy przekracza 
0,5 promila grozi mu zakaz prowadzenia 
pojazdów do 10 lat, kara pozbawienia 
wolności do 2 lat oraz grzywna w wyso-
kości do 720 000 zł. [6]

W Kodeksie Karnym występuje wiele 
artykułów znacznie zaostrzających od-
powiedzialność karną za wykroczenia 
lub przestępstwa popełnione w stanie po 
spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeź-
wości, a także obligatoryjnie rozszerza 
karę o wieloletni lub dożywotni zakaz 
prowadzenia pojazdów – Art. 42. [5]. 
Stany związane ze spożyciem alkoholu 
są defi niowane w art. 115 § 16 Kodeksu 
Karnego.

1.1. Defi nicja stanów po użyciu alkoholu
Zgodnie z tym przepisem stan nietrzeź-
wości zachodzi, gdy:
1. Zawartość alkoholu we krwi przekra-

cza 0,5 promila albo prowadzi do stę-
żenia przekraczającego tę wartość.

2. Zawartość alkoholu w 1 dcm sześcien-
nym wydychanego powietrza przekra-
cza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia 
przekraczającego tę wartość.
W prawie karnym wyróżnia się także stan 

„wskazujący na spożycie alkoholu”, w któ-
rym zawartość alkoholu we krwi wynosi od 
0,2 do 0,5 promila albo obecność alkoholu 
wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dcm sze-
ściennym wydychanego powietrza.

Podwójna defi nicja stanu, którego 
skutkiem jest odpowiedzialność karna 
jest związana z różnymi metodami ozna-
czania zawartości alkoholu w organizmie. 
Metody analizy krwi są uznawane za bar-
dziej wiarygodne i jedynie niewielka licz-
ba produkowanych typów alkomatów 
lub alkometrów mierzących zawartość 
alkoholu w wydychanym powietrzu po-
siada atesty pozwalające wykorzystać je 
w celach dowodowych [11].

Dodać należy, że każdy z alkomatów 
ma obowiązek posiadać atest i jest on 
wydawany na okres 180 dni. Przykłado-
wa oferta kalibracji pokazana jest w [9].

Zauważyć należy, że kolejną konse-
kwencją przekroczenia dozwolonego 
stężania alkoholu w organizmie (a zatem 
i wymogu mierzenia jego zawartości) 
kierowców, w szczególności po spowo-
dowaniu lub chociażby uczestnictwie 
w kolizji lub wypadku drogowym, jest 
odmowa wypłaty odszkodowania z po-
lis ubezpieczeniowych. Takie podejście 
niesie za sobą bardzo poważne skutki fi -

nansowe dla osób, które znajdowały się 
w stanie co najmniej po użyciu alkoholu 
i uczestniczyły w zdarzeniu drogowym.

1.2. Wymagania techniczne analizatorów 
wydechu stanowione prawem
Wymagania techniczne są określone 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwiet-
nia 2003 r. w sprawie wymagań metrolo-
gicznych, którym powinny odpowiadać 
analizatory wydechu [8]. 

Wymagania odnośnie cech użytko-
wych zawarto w § 2.1 wymienionego 
rozporządzenia. Analizator wydechu, 
zwany dalej „analizatorem”, powinien 
w szczególności posiadać urządzenia 
zapewniające:

  automatyczna kontrolę prawidłowego 
działania analizatora przed i po każ-
dym pomiarze;

  automatyczne zerowanie wskazania 
przed każdym pomiarem;

  sygnalizację gotowości do przyjęcia 
próbki wydychanego powietrza;

  kontrolę ciągłości wydechu potwier-
dzanej sygnałem dźwiękowym;
wydruk danych dotyczących pomiaru, 

w tym wartości liczbowej jego wyniku.

1.2.1. Wymagania odnośnie prezentacji 
wyniku
Wymagania odnośnie prezentacji wy-
niku podano w § 3.1 wymienionego 
rozporządzenia:
1. Analizator podaje wynik pomiaru 

w miligramach etanolu na litr wydy-
chanego powietrza (mg/l).

2. Wartość dolnej granicy zakresu po-
miarowego analizatora powinna wy-
nosić 0 mg/l.
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3. Wartość górnej granicy zakresu po-
miarowego analizatora powinna być 
nie mniejsza niż 1,50 mg/l i nie więk-
sza niż 3,00 mg/l.

4. Dla stężeń nieprzekraczających 
0,05 mg/l analizator może wskazywać 
0 mg/l.

5. Analizator powinien sygnalizować:
 − przekroczenie górnej granicy zakre-

su pomiarowego, przez wyświetle-
nie: odpowiedniego komunikatu 
lub wartości górnej granicy z infor-
macja słowną, „więcej niż” lub zna-
kiem „>”;

 − wystąpienie zakłóceń w przebiegu 
wydechu, w szczególności spadek 
strumienia objętości poniżej 6 l/min 
(0,1 l/s).

Rozdzielczość analizatora w trakcie 
użytkowania powinna wynosić 0,01 mg/l.

1.2.2. Sytuacje wykluczające wykonanie 
pomiaru
Paragraf 6.2 określa warunki, w jakich 
urządzenie powinno automatycznie 
wskazać niemożliwość wykonania po-
miaru. Pomiar powinien być niemożliwy, 
jeżeli:
1. Analizator nie osiągnął potwierdzonej 

odpowiednim sygnałem gotowości 
do jego wykonania.

2. Wartość sygnału elektrycznego otrzy-
manego po wyzerowaniu wskazania 
odpowiada zawartości etanolu równej 
lub wyższej niż 0,005 mg/l.

3. W czasie automatycznej kontroli dzia-
łania została wykryta nieprawidło-
wość lub uszkodzenie analizatora.
Urządzenie do automatycznego wzor-

cowania i regulacji uległo awarii lub wy-
nik automatycznego sprawdzenia po-
prawności wskazań jest negatywny.

1.2.3. Błędy graniczne dopuszczalne 
analizatora
Część najistotniejszą z punktu widzenia 
urządzenia pomiarowego podają para-
grafy 9 oraz 10 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 2 kwietnia 2003 r.

Błędy graniczne dopuszczalne analiza-
tora wynoszą:
1. Przy zatwierdzeniu typu, legalizacji 

pierwotnej oraz legalizacji ponownej 
po naprawie:

 − 0,020 mg/l dla stężeń masowych 
mniejszych niż 0,400 mg/l;

 − 5% mierzonej wartości dla stę-
żeń masowych nie mniejszych 
niż 0,400  mg/l i nie większych niż 
2 000  mg/l;

 − 20% mierzonej wartości dla stężeń 
masowych większych niż 2,000 mg/l.

2. Przy legalizacji ponownej analiza-
torów niepodawanych uprzednio 
naprawie:

 − 0,032 mg/l dla stężeń masowych 
nie mniejszych niż 0,400 mg/l,

 − 8% mierzonej wartości dla stężeń ma-
sowych nie mniejszych niż 0,400 mg/l 
i nie większych niż 2 000 mg/l,

 − 30% mierzonej wartości dla stężeń 
masowych większych niż 2 000  g/l.

1.2.4. Określenie powtarzalności wyników
Paragraf 10 rozporządzenia z dnia 2 
kwietnia 2003 r. stwierdza, że powtarzal-
ność wskazań analizatora powinna być 
taka, aby odchylenie standardowe ekspe-
rymentalne obliczone dla serii pomiaro-
wej składającej się z 20 pomiarów w przy-
padku zatwierdzenia typu i 10 pomiarów 
w przypadku legalizacji pierwotnej było 
mniejsze niż:
1. 0,007 mg/l dla stężeń masowych 

mniejszych niż 0,400 mg/l,
2. 1,75% mierzonej wartości dla stężeń ma-

sowych nie mniejszych niż 0,400  mg/l 
i nie większych niż 2,000 mg/l,

3. 6% mierzonej wartości dla stężeń ma-
sowych większych niż 2,000 mg/l.

1.3. Dyskusja uwarunkowań prawnych
Prawne wymagania dla analizatora wy-
dechu dotyczą przyrządu, który może 
być stosowany do postępowania dowo-
dowego w sprawach sądowych. Można 
hipotetycznie założyć, że przyrząd do 
użytku masowego nie będzie miał takie-
go zastosowania, lecz jego przeznacze-
niem będzie poinformowanie kierow-
cy, że może lub nie, rozpocząć jazdę po 
uprzednim spożywaniu alkoholu. Tym sa-
mym można ograniczyć niektóre wyma-
gania, tak by zostały zachowane podsta-
wowe funkcjonalności, ale umożliwiające 
wyeliminowanie z ruchu osoby w „stanie 
po spożyciu alkoholu” (SPSA).

Niestety rodzi to bardzo poważne kom-
plikacje prawne związane z odpowiedzial-
nością cywilną. W aktualnej sytuacji prawnej 
osoba korzystająca z takiego uproszczone-
go analizatora przykładowo, nie może się 
tłumaczyć, że spowodowała wypadek i nie 
wiedziała, że znajduje się w SPSA, ponieważ 
z założenia taki alkomat nie spełnia wymo-
gów analizatora wydechu.

Sytuację komplikuje fakt, że w ramach 
deregulacji i uproszczenia przepisów me-
trologicznych minister gospodarki wydał 
rozporządzenie dotyczące przyrządów 
metrologicznych podlegających prawnej 

kontroli metrologicznej oraz zakresu tej 
kontroli [7]. W rozporządzeniu tym nie 
zostały wymienione explicite analizato-
ry wydechu w przeciwieństwie do np. 
manometrów, liczników elektrycznych 
i beczek drewnianych. Z rozporządze-
nia tego wiele fi rm wyciągnęło wniosek, 
że możliwe jest wprowadzenie na rynek 
urządzeń pomiarowych, w których świa-
dectwo legalizacji zostało zastąpione 
dokumentem wzorcowania i zgodności 
z normami. Ponieważ normy są w zasa-
dzie dobrowolne do stosowania, o ile 
nie zostanie przywołany przepis normy 
w odpowiednim akcie prawnym, istnieje 
duża dowolność interpretacyjna i wie-
lu dystrybutorów sprzętu powołuje się 
na normy unijne. Np. na stronie pewne-
go dystrybutora określonego alkomatu 
[12], powołano się na dyrektywę BS EN 
60601-1-22007 tyczącą się kompatybil-
ności elektromagnetycznej, i drugą BS EN 
9001:2008 opisując ją w tabeli, że jest to 
norma dotycząca wyrobów medycznych! 
To nie jest prawdą, ponieważ jak po-
wszechnie wiadomo normy z grupy 9001 
dotyczą jakości wytwarzania.

Innym przykładem jest fi rma rekla-
mująca sprzedawany przez nią alkomat, 
podaje jego dane techniczne i uzupełnia 
to punktem o następującej treści – tester 
posiada Certyfi katy:

  CE potwierdzający spełnienie wyma-
gań dyrektyw Unii Europejskiej,

  D.O.T. pozytywna opinię Amerykań-
skiego Transportu Drogowego,

  Australian Standard Australijski 
certyfi kat,

  RoHS certyfi kat jakości F.D.A. [12].
Niestety określenie to jest tak niepre-

cyzyjne, że niemożliwe jest odnalezienie 
norm technicznych, które powyższe urzą-
dzenie powinno spełniać. Odwołanie do 
strony producenta [12] skutkuje znalezie-
niem danych, które podaje dystrybutor 
polski [9], a o jakości urządzenia w zamy-
śle autorów strony internetowej zdają się 
świadczyć rysunki symboli różnych orga-
nizacji normalizacyjnych i to nawet bez 
próby stwierdzenia, że to konkretne urzą-
dzenie jakiekolwiek normy spełnia. Przed-
stawione przykłady mają na celu pokaza-
nie jak beztrosko podchodzą do problemu 
jakości dystrybutorzy i producenci wielu 
urządzeń, w szczególności z importu.

W konsekwencji rysuje się obraz bar-
dzo rygorystycznych wymagań, co do 
przyrządów umożliwiających postępo-
wanie dowodowe oraz niemal zupełnej 
dowolności, co do przyrządów znajdują-
cych się na rynku ale takiej zdolności nie-
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mających. Jest to dość istotna luka praw-
na, która powinna zostać uzupełniona 
przez prawodawcę w kierunku przyjęcia 
wymagań dla przyrządów do użytku oso-
bistego i ograniczenia dowolności roz-
prowadzania urządzeń mogących w prak-
tyce być zgubne dla użytkownika poprzez 
wprowadzenie go w błąd.

2. BUDOWA ALKOMATU
Każdy przyrząd przeprowadzający analizę 
powietrza wydychanego musi posiadać 
czujnik, układ porównania ze wzorcem 
oraz pole odczytowe. W przypadku alko-
matów lub alkometrów zgodnych z [8] ist-
nieje dodatkowo duża liczba elementów 
pomocniczych stabilizujących warunki 
pomiaru i dzięki temu pozwalających uzy-
skać wynik z niewielkim uchybem. Należą 
do nich np. czujnik ciśnienia powietrza 
wydychanego wraz z układem nadzoru 
czy przepływ jest na właściwym poziomie 
i nieprzerwany; układ stabilizacji napięcia 
zasilania czujnika; czujnik temperatury 
powietrza pozwalający dokonać odpo-
wiedniej korekcji wynikającej z różnych 
temperatur powietrza. Opierając się na 
[1] można wykazać, że zmiana tempera-
tury pomiaru może spowodować błąd 
nawet rzędu 5%. Dla celów budowy al-
komatu masowego można zrezygnować 
z układów sygnalizacji, w tym również 
nieprawidłowości w działaniu i wstrzyma-
nia pomiaru, układu wydruku i rejestracji 
kolejnych pomiarów.

2.1. Czujniki zawartości metanolu 
w powietrzu
Podstawowym elementem każdego al-
komatu jest czujnik. Aktualnie wykorzy-
stywane są następujące typy czujników 
wykrywających metanol w powietrzu:
1. Czujniki półprzewodnikowe zawierają 

w swojej konstrukcji element półprze-
wodnikowy zmieniający rezystancję 
pomiędzy elektrodami wyjściowymi. 
W czystym powietrzu czujnik posia-
da mniejszą przewodność wraz ze 
wzrostem koncentracji par alkoholu 
w powietrzu rezystancja czujnika ro-
śnie. Niestety czujniki te są podatne na 
zakłócenia pracy wynikające z domie-
szek innych gazów w powietrzu takich 
jak np. pary benzyny, czy tlenek węgla. 
Jednakże ze względu na relatywnie ni-
ską cenę są często wykorzystywane do 
budowy tanich alkotestów. 

2. Czujniki elektrochemiczne wykorzystu-
ją zjawisko utleniania alkoholu metylo-
wego do kwasu octowego w obecności 
odpowiednich związków chemicznych 

zachowujących się jak katalizatory. 
Wzrost koncentracji kwasu octowego 
zwiększa przewodność czujnika. Zaletą 
tych czujników jest większa selektyw-
ność w obecności innych związków 
i przez to wyższa stabilność.

3. Czujniki spektrofotometryczne wyko-
rzystują zjawisko pochłaniania pew-
nej części widma promieniowania 
elektromagnetycznego w zakresie 
podczerwieni przez związki chemicz-
ne. W zależności od rodzaju związku, 
przez który przechodzi promieniowa-
nie jest pochłaniane nieco inne pa-
smo, natomiast stężenie związku po-
woduje zmianę stopnia pochłaniania. 
Tym samym odpowiednio dobierając 
pasmo i mierząc natężenie promie-
niowania, które przeszło przez próbkę, 
można określić stężenie wyznaczane-
go związku w powietrzu. Należy za-
uważyć, że tego typu czujniki znajdują 
zastosowanie w najbardziej precyzyj-
nych alkometrach.

2.2. Układ prezentacji wyniku
W rozporządzeniu [8] podano sposób, 
w jaki powinien być wyświetlany wynik. 
Sprowadza się to wymaganie właściwie 
do obecności wyświetlacza 4 cyfrowe-
go z rozdzielczością 0,01 i zakresem od 
1,50 do 3,00 mg/l. W alkomacie popu-
larnym pod warunkiem zmiany przepi-
sów można sobie wyobrazić inny zakres 
wyników, np. tylko do wartości 0,99 
z tym, że wartości większe od 0,1 i 0,25 
powinny być w jakiś sposób szczególny 
wyróżnione. Z drugiej strony wskazane 
byłoby umieszczenie na wyświetlaczu 
informacji o orientacyjnym czasie trzeź-
wienia. W punkcie 2.3 pokazano przykład 
rozwiązania, w którym zrezygnowano 
zupełnie z wyświetlacza i w jego miejsce 
wprowadzono 3 diody LED sygnalizujące 
przekroczenie odpowiednich stanów za-
wartości alkoholu. O ile koncepcja taka 
jest w miarę dopuszczalna ze względu 
na moment badania (wiadomo, że wolno 
jechać lub nie wolno) jednak brak infor-
macji o wysokości poziomu nietrzeźwo-
ści nie pozwala chociażby zgrubnie osza-
cować jak długo w stanie nietrzeźwości 
badany będzie pozostawać.

2.3. Przykład rozwiązania nietrafi onego
Jako przykład kuriozalnych rozwiązań 
spotykanych na rynku można podać, że 
do jednej z wódek był dodawany gratis 
alkotester. Identyczny z nim konstrukcyj-
nie był rozprowadzany przez jedną z sieci 
handlowych w cenie kilkunastu złotych. 

Po demontażu obudowy stwierdzono, że 
wewnątrz na płytce wykonanej w tech-
nologii SMD są zamontowane: 

  czujnik półprzewodnikowy,
prosty układ opóźniający RC,

  układ scalony zawierający poczwórny 
komparator typu LM339,

  trzy diody świecące LED widoczne na 
zewnątrz,

  jeden tranzystor,
  kilka elementów pasywnych,
  przycisk,
  dwie baterie typu AAA.

W założeniu urządzenie powinno dzia-
łać w ten sposób, że po naciśnięciu przy-
cisku następuje rozgrzewanie czujnika 
przez okres kilkunastu sekund, następnie 
zapala się dioda zielona sygnalizująca 
gotowość do wykonania pomiaru, po 
dmuchnięciu w otwór obudowy na wy-
sokości czujnika powinna zapalić się dio-
da żółta lub czerwona w przypadku, gdy 
wydychane powietrze zawiera alkohol 
w odpowiednim stężeniu. W celu zwięk-
szenia czytelności diodę żółtą opatrzono 
napisem 0,02% a diodę czerwoną 0,05%.

Spośród trzech posiadanych i zakupio-
nych jednocześnie alkotesterów, jeden od 
razu po okresie wygrzewania zapalał dio-
dę żółtą. Jeden reagował na minimalną 
ilość alkoholu w wydychanym powietrzu 
od razu zapaleniem diody czerwonej. Je-
den – można było mieć wrażenie, że za-
chowywał się mniej więcej prawidłowo 
– niestety nie przeprowadzono szczegó-
łowych pomiarów progów przełączania 
diod LED na wyświetlaczu.

Nawet bez szczegółowej analizy ukła-
du elektronicznego można przyjąć, że 
w pierwszym momencie następuje roz-
grzewanie czujnika i po czasie określo-
nym przez układ opóźniający, następuje 
włączenie komparatorów, które porów-
nują napięcie uzyskiwane z czujnika z za-
danymi za pomocą dzielników napięcio-
wych progami. Brak jest układu autotestu, 
kalibracji wstępnej dostosowanej do eg-
zemplarza czujnika oraz stabilizacji napię-
cia zasilania zarówno czujnika jak i kom-
paratorów. Tym samym układ jest tani 
w wykonaniu lecz pozbawiony jakichkol-
wiek organów kalibracyjnych i jego dzia-
łanie jest raczej przypadkowe zależne od 
aktualnych parametrów czujnika.

2.4. Doświadczalne zbadanie 
własności użytkowych przetwornika 
półprzewodnikowego
W celu praktycznego zbadania własności 
czujnika zbudowano prosty układ wypo-
sażony w zestaw Arduino, wyświetlacz 
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dwuliniowy 2*16 znaków, oraz czujnik 
typu półprzewodnikowego.

Program zawarty w procesorze miał na 
celu pokazanie wartości napięcia obser-
wowanej na czujniku – zmierzonej przez 
procesor ATMEGA zawarty w zestawie Ar-
duino oraz wyświetlenie jej na wyświetla-
czu. W celu uzyskania prawidłowego sta-
nu nagrzania czujnika wbudowano układ 
wstępnego nagrzewania przez okres 30s. 
Program uzupełniono o zatrzaskiwanie 
wartości maksymalnej. Wynik uzyskany 
z przetwornika analogowo-cyfrowego 
nie był w jakikolwiek sposób skalowany, 
jedynie na wyświetlaczu pokazano war-
tość dziesiętną wyniku uzyskanego w po-
staci binarnej.

Wyniki, pomiarów powietrza zawie-
rającego alkohol, otrzymane z tak wy-
konanego uproszczonego prototypu 
alkomatu, porównano z wynikami wska-
zywanymi przez profesjonalny alkometr 
typu A2.0/4L, posiadający czujnik spektro-
fotometryczny [11]. Wykres zależności stę-
żeń alkoholu wskazywanych przez czujnik 
typu MQ303 w funkcji stężeń rzeczywi-
stych uzyskanych z alkometru A2.0/4L 
przedstawiono na rysunku 1.

Na podstawie danych wyliczono para-
metry prostej interpolacyjnej i naniesio-
no ją, jako linię ze znacznikami kwadra-
towymi. Trzecia linia pokazuje, jaki jest 
poziom napięcia na czujniku w stanie nie-
pobudzonym. Wartości te posłużyły do 
wprowadzenia algorytmu przeliczenio-
wego w arytmetyce stałoprzecinkowej, 
którego efekt działania zaprezentowano 
na rysunku 2 dla danych pomiarowych 
jak na rysunku 1.

Spośród parametrów metrologicznych 
wyznaczono jedynie maksymalny uchyb 
prototypu – wynosił on w najgorszym 
przypadku 0,03 mg/L. Niestety nie prze-
prowadzono badań powtarzalności po-
miarów, a także zachowania się czujnika 
w różnych temperaturach. Przyczyną 
tego faktu był zbyt mały czas w jakim au-
torzy dysponowali wypożyczonym alko-
metrem wzorcowym. Problemy te będą 
przedmiotem dalszych badań.

2.5. Wnioski konstrukcyjne
1. Na podstawie publikowanych przez 

producenta charakterystyk zastoso-
wanego czujnika można domniemy-
wać, że błąd wynikający ze zmiany 
temperatury wynosić może w grani-
cach ok. 5%, jednakże wprowadzając 
do układu element mierzący tempe-

raturę można wyliczyć korekcję i go 
zminimalizować.

2. Wydaje się celowym dopuszczenie do 
użytkowania alkomatów o nieco gor-
szych parametrach metrologicznych, 
w szczególności uchybu, wg doświad-
czeń zespołu autorskiego na poziomie 
0,03 mg/L, z jednoczesnym przeskalo-
waniem przyrządu tak, by użytkownik 
widział wynik zawyżony o tę wartość. 
W efekcie zostanie on co najwyżej 

wprowadzony w błąd, ale w kierunku 
bezpiecznym, tzn. mając nieco mniej-
szą zawartość alkoholu w wydycha-
nym powietrzu niż wynik pomiaru.

3. Istotnym problemem konstrukcyjnym 
jest zerowanie przyrządu przy niezero-
wej wartości napięcia występującego 
na czujniku w stanie zerowego stęże-
nia alkoholu w powietrzu. W szczegól-
ności proces ten winien następować 
automatycznie.

Rys. 1. Wykres wartości stężeń alkoholu wskazywanych przez czujnik typu MQ303 w funk-
cji stężeń rzeczywistych uzyskanych z Alkometru A2.0/4L
Źródło: opracowanie własne. 

Rys 2. Wyniki pomiarów stężenia alkoholu w powietrzu otrzymane po konwersji wartości 
napięć jak na rysunku 1 do jednostek mg/L 
Źródło: opracowanie własne. 
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4. Wydaje się niezbędnym stosowanie 
układów mikroprocesorowych w al-
komatach tak, by wyeliminować więk-
szość znanych przyczyn niestabilności 
czujników. Wzorcowanie okresowe 
alkomatów w stosunku do znanego 
wzorca jest niezbędne jednak proce-
dura powinna być znacząco uprosz-
czona tak, by koszt tej usługi był niski 
w porównaniu do wartości przyrządu. 
Sensowne byłoby umieszczanie złącz 
w jakimkolwiek standardzie komu-
nikacyjnym pozwalających wpisać 
wartości danych kalibracyjnych do 
pamięci mikrokontrolera urządzenia. 
Urządzenie w pamięci procesora po-
winno mieć możliwość odczytania 
tych parametrów. Możliwym rozwią-
zaniem byłaby wymiana za każdym 
razem zawartości pamięci programu 
w trakcie kalibracji. Producent musiał-
by jedynie umieścić na płytce złącze 
interfejsu ISP. To rozwiązanie jednak 
wymuszałoby współpracę z punktami 
wzorcowania producenta, co ograni-
czałoby dostępność tej czynności i za-
pewne również podnosiło cenę.

PODSUMOWANIE
Przy obecnym obowiązującym stanie 
prawnym budowa jakichkolwiek urzą-
dzeń do pomiaru zawartości alkoholu 
w powietrzu wydychanym i niezgodnych 

z [8] nie ma podstaw prawnych. Rozpo-
rządzenie to nie przewiduje urządzeń 
o przeznaczeniu prywatnym i działają-
cych jako tester do użytku prywatnego.

Użytkowanie wszelkich alkomatów od-
bywa się na zasadzie wiary w rzetelność 
wzorcowania przez producenta i na od-
powiedzialność użytkownika. W związku 
z tym musi być uzupełnione krytycznym 
spojrzeniem na otrzymany wynik. Zasad-
niczo uczestnictwo w wypadku w SPSA, 
poprzedzone badaniem jakimkolwiek 
alkomatem, który nie wykazał tego sta-
nu, jest związane z długotrwałym pro-
cesem cywilnym i koniecznością dowie-
dzenia błędu działania przedmiotowego 
alkomatu.

BIBLIOGRAFIA
1. Anghel Mirela - Studies Concerning 

The traceability of breath Alcohol Con-
centrations - ISSN 1454-2331- OIML 
Bulletin, volume XLVIII, number 3, July 
2007.

2. Data Acquisition Handbook – MC Me-
asurement Computing Corporation– 
Issue III  2012 Norton USA

3. Chwaleba A. Czajewski J. Przetworniki 
pomiarowe wielkości fi zycznych. Ofi cy-
na Wydawnicza Politechniki Warszaw-
skiej. Warszawa 1993.

4. ISO 9001:2008 Quality Manage-
ment Systems – Requirements - 

http://www.iso.org/iso/catalogue_de-
tail? csnumber=46486

5. Kodeks Karny Dz.U. 1997 nr 88 
poz. 553 - http://isap.sejm.gov.pl/
DetailsServlet?id=WDU19970880553

6. Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 
1997 nr 98 poz. 602 – tekst ujed-
nolicony http://isap.sejm.gov.pl/
DetailsServlet?id=WDU19970980602

7. Rozporządzenie Ministra Gospodar-
ki z dnia 27 grudnia 2007 r. w spra-
wie rodzajów przyrządów pomia-
rowych podlegających prawnej 
kontroli metrologicznej oraz zakresu 
tej kontroli - Dz.U. 2008 nr  3 poz. 13 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServle-
t?id =WDU20080030013

8. Rozporządzenie Ministra Gospodar-
ki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 
kwietnia 2003 r. w sprawie wymagań 
metrologicznych, którym powinny 
odpowiadać analizatory wydechu, 
Dz.U. 2003 nr 67, poz. 626 - http://
dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2003/
wydanie/67/pozycja/626

9. www.alkomaty.net.pl/produkt/16/
alkomat-al-6000-silver-kalibracja/

10. www.alkomaty-alkomat.pl/alkoma-
ty-z-atestem.html

11. w w w. a w a t . c o m . p l / a l k o m e t r _
a20m_04.htm

12. www.howard.co.kr/auto/safedrink/
AC6000.html

Legal and structural consideration of breath analyzer construction to mass scale use

The article presents the regulations binding in Poland concerning the construction and use of breath analyzers. The technical limitations 
associated with the use of evidence analyzers are pointed. We classify the metrological requirements and functional breathalyzers required 
by law. Here is described an example of a design solution, along with the results of measurements of the prototype. This paper contains the 
concept of legislative changes to allow for the construction of analyzers to mass scale use.

Keywords: breath analyzer, metrological requirements breath analyzer.

Autorzy:

dr inż. Erd Andrzej – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

dr inż. Stokłosa Józef – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

dr inż. Szafraniec Andrzej - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu


