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 Rezumat : Scopul acestui articol este de a furniza rezultatele obţinute de către specialisti 
de la Institutul Naţional de Metrologie în încercarea lor de a asigura trasabilitatea concentraţiei 
de alcool etilic în România. Parametrii cheie ai calităţii sunt daţi de incertitudinile asociate 
valorilor certificate şi încrederea în incertitudinea estimată. Bugetele de incertitudine sunt 
calculate folosind standardele ISO [1,2]. Măsurările de alcool etilic din aerul alveolar expirat 
sunt prezentate în acest articol împreună cu incertitudinea extinsă, U, folosind un factor de 
acoperire k=2, care este dat pentru intervalul de valori desemnat cu o probabilitate de 95 %. 

) 
 

 

 Abstract : The aim of this article is to provide results obtained by specialists from the 
National Institute of Metrology (INM) in their attempt to assure traceability of breath alcohol 
concentation in Romania. The key quality parameters are the uncertainties associated with the 
certified values and the reliability of the uncertainty estimate. The uncertainty budgets were 
calculated using the ISO approach [1,2]. Breath alcohol measurements are presented in this 
article together with the expanded uncertainty, U, using a coverage factor k=2 which gives a 
degree of confidence of approximately 95 %. 
 
 Cuvinte cheie: trasabilitate, materiale de referintă, concentraţia de alcool etilic în aerul 
alveolar expirat, metrologie. 
 Key words : traceability, reference materials, breath alcohol concentration, metrology. 
 
I INTRODUCERE 
 
 Încă de la înfiinţarea sa, Institutul Naţional de Metrologie (INM) şi-a propus ca scop 
diseminarea unităţilor de măsură, de la etaloanele primare la etaloanele de ordin de exactitate 
inferior. 
 Această sarcină este mai mult sau mai uşor de realizat, în funcţie de dotarea materială a 
laboratoarelor angrenate în activitatea de cercetare cât şi de mărimile racordate la schemele de 
diseminare a unităţiilor de măsură.  
 Laboratorul Concentratie de Gaze din cadrul INM ca şi alte laboratoare de specialitate  cu 
activitate în domeniul mǎrimilor concentraţii gaze au preparat amestecuri etalonde gaze/vapori 
prin diverse metode (gravimetricǎ, volumetrică, manometrică) şi au urmărit în timp stabilitatea 
acestor etaloane cu compoziţii diferite, plecând de la nivelul câtorva pǎrţi pe milion (ppm) la 
procente volumetrice (%vol). 
 Prepararea şi asigurarea stabilităţii în timp a etaloanelor de vapori de alcool etilic, în 
vederea asigurării trasabilităţii unitǎţii de măsurǎ specifice la mijloacele de măsurare a 
concentraţiei de alcool etilic din aerul alveolar expirat este un proces destul de complicat şi 
necesitǎ instalaţii şi sisteme de mǎsurare de ultimǎ orǎ. Aceastǎ sarcinǎ a constituit o provocare 
pentru cercetătorii laboratorului Concentraţie Gaze INM, care, împreunǎ cu specialiştii din 
domeniu, atât din sectorul privat cât şi cel guvernamental, au făcut primii paşi în asigurarea 
diseminării unităţii de măsură milligram de alcool etilic la litru de aer expirat (mg/L). 
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 Mijloacele de măsurare utilizate în timpul experimentelor: 
• analizoare de alcool etilic din aerul alveolar expirat, tip Alcotest 7110 MK III RO, fabricaţie 

Dräger AG &Co KGaA Germania;  
• standul de încercări - sistem simulator compus din 2 simulatoare, tip MARK II, fabricaţie 

Dräger Germania. 
 
II DESCRIEREA  MIJLOACELOR  DE  MĂSURARE 
 
 A) Etilometre 
 Etilometrele sunt mijloace de mǎsurare destinate mǎsurǎrii concentraţiei de alcool etilic 
din aerul alveolar expirat, rezultatele obţinute putând fi utilizate ca probe în instanţǎ. Ele 
întrunesc condiţiile tehnico-funcţionale impuse de Recomandarea Internaţionalǎ OIML nr. R 126 
“Evidential breath analysers”, respectiv NML 012-05 “Etilometre”. 
 Toate testele metrologice din cadrul acestui proiect au fost efectuate cu etilometrul tip 
Alcotest 7110 MK III RO, fabricaţie Dräger AG &Co KgaA Germania, pus la dispozitia INM de 
către firma Dräger Safety România S.R.L. Analizorul a fost calibrat şi etalonat de cǎtre 
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt din Braunschweig, Germania şi a fost omologat pentru 
piaţa româneascǎ.  
 Etilometrul tip ALCOTEST 7110 MK III RO măsoară, în principal, concentraţia de alcool 
prin analiza aerului alveolar expirat, utilizând fenomenul de absorbţie a radiaţiilor infraroşii într-
un domeniu centrat pe valoarea 9,5 µm. Alegerea acestei lungimi de undă permite evitarea 
interferenţei cu alte gaze sau vapori cum ar fi: vapori de apă, acetonă, dioxid de carbon, 
hidrocarburi, solvenţi etc. 
 Ca principiu de măsurare, analizorul Alcotest 7110 MK III, fabricaţie Dräger Germania, 
combină două tehnologii pentru determinarea alcoolului din aerul expirat: un senzor bazat pe 
principiul detecţiei prin absorbţia radiaţiilor infraroşii, de lungime de undă specifică moleculelor 
de alcool etilic şi un senzor electrochimic. Etanolul prezintă două benzi de absorbţie: prima – 
centrată pe  lungimea de undă 3,4 µm corespunzătoare legăturii C-H şi a doua – centrată pe 
lungimea de undă 9,5 µm corespunzătoare vibraţiei legăturii C-O. Alcotest 7110 MK III măsoară 
absorbţia etanolului într-o bandă de 1 µm lăţime, centrată pe lungimea de undă  9,5 µm. Alegerea 
acestei lungimi de undă se datorează faptului că în acest domeniu diferenţele între molecule sunt 
mult mai pronunţate decât în domeniul centrat pe 3,4 µm. De exemplu, influenţa pe care o are 
substanţa interferentă-acetona, la lungimea de undă 9,5 µm este de 5 ori mai mică decât influenţa 
pe care o are în banda de 3,4 µm. Suplimentar, majoritatea hidrocarburilor nu sunt prezente în 
această bandă de absorbţie. Detectorul de radiaţie funcţionează pe baza efectului piroelectric cu 
zgomot foarte redus şi sensibilitate ridicată (2· 108 cm·Hz1/2 

 Constructiv, aparatul este compus dintr-un ansamblu electronic cu dispozitiv de afişare şi 
imprimare, o celulă de absorbţie în infraroşu, o celulă electrochimică şi un circuit de captare, 
vehiculare şi condiţionare a fluidului (aerul expirat), toate dispuse într-o carcasă, amplasată într-o 
cutie de transport. 

·W) şi este echipat cu filtru infraroşu 
(IR). 

 Aparatul poate fi utilizat atât ca aparat staţionar, alimentat de la reţea, cât şi ca aparat 
portabil, alimentat de la bateria unui autovehicul. Ansamblul electronic are în structură un 
microprocesor şi memorii EPROM, care asigură prelucrarea semnalului provenit de la celula de 
măsurare, realizează gestiunea alimentării electrice a circuitelor etilometrului, a dispozitivului de 
afişare de tip LCD (40 caractere alfanumerice) şi a imprimantei matriciale încorporate. Programul 
software specific acestui aparat este rezident în memoria ”Flash-EPROM” încorporată. Aparatul 
este prevăzut cu un conector pentru o tastatură (standard PC-AT), un conector RS 232 pentru 
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comunicaţie serială şi un conector pentru cheile hard care asigură protecţia pe mai multe niveluri 
de securitate (nivel utilizator, administrator şi service). Tastatura este necesară pentru comenzile 
asociate modulului de funcţionare ”control”, dar poate fi utilizată şi în modul de funcţionare 
”normal’, pentru introducerea unor date de identificare. 
 Celula de absorbţie în infraroşu cu reflexii multiple conţine o sursă IR şi un detector de tip 
fotoelectric. Reflexia se realizează prin intermediul a două oglinzi, în centrul cărora se află 
dispuse sursa şi detectorul (precedat de un filtru optic). Celula de măsurare este încălzită la 40 0

 Circuitul de captare şi vehiculare a fluidului are în principal, următoarele componente: un 
furtun de prelevare (1,1 m), executat dintr-un material flexibil şi termostatat la 40 

C, 
pentru a se evita condensarea vaporilor de apă. 

0C, un filtru 
pentru particule solide, o pompă de prelevare, un senzor de debit şi un termostat la 40 0

 Unităţile de măsură pentru concentraţia de alcool etilic utilizate în mediile ştiinţifice şi în 
activitatea practică sunt: mg/L; µg/L; µg/100 mL; µg %; g/210 L şi  

C, un 
filtru pentru particule solide, o pompă de prelevare, un senzor de debit şi un senzor de presiune, 
pentru controlul debitului aerului expirat. 

0/00
Condiţiile de mediu necesare funcţionarii corecte sunt : temperatura de lucru (0...40) 

 . 
o

 

C; timp de 
încălzire : sub 15 min la temperatura camerei şi tensiunea nominală de alimentare; alimentare cu 
energie electrică: sursă exterioară de curent alternativ; capabilităţi de comunicaţie: operare cu un 
calculator compatibil IBM; modem şi comunicaţie serială RS 232; ciclu de măsurare: unul sau 2 
teste; introducerea datelor pentru subiect şi operator: numai pentru operator, pentru operator şi 
subiect; alte intrări la cerere: societate, carnet de conducere etc.  

B) Stand  de încercări 
 Standul de încercări  este compus din 2 sisteme simulatoare, tip MARK II, fabricaţie 
Dräger Germania, înseriate , în scopul efectuării unui număr cât mai mare de măsurări. Dacă este 
folosit în cascadă cu alte  două sau trei dispozitive similare, se poate obţine la ieşire un amestec 
etalon de alcool etilic în aer, cu umiditate şi temperatură bine controlate şi cu o stabilitate foarte 
ridicată. Acest tip de stand respectă recomandările standardelor OIML R 126 ” Evidential Breath 
Analysers” , respectiv DIN VDE 0405 ”Determination of Breath Alcohol Concentration”. 
 Simulatorul MARK II este format din următoarele părţi componente : racord de intrare, 
termometru, recipient de sticlă, tub de imersiune (în legătură cu racordul de intrare), termostat,  
dispozitiv de omogenizare a soluţiei de etanol în apă, sistem de încălzire, racord de ieşire, 
comutator de pornire / oprire. 
 Cu ajutorul soluţiei etalon certificată se pot efectua un număr de aproximativ 30 de 
operaţii de transmitere a unitaţii de măsură. În cazul în care se vor utiliza două sau trei 
simulatoare MARK II legate în cascadă, numărul de operaţii de calibrare / verificare va fi de 
aproximativ 100. 
 
III  CALCULUL TEORETIC AL CONCENTRAŢIEI SOLUŢIEI  
 DE ALCOOL ETILIC DIN AERUL ALVEOLAR EXPIRAT 
 
 Generarea unui amestec de vapori de alcool etilic în aer se bazeazǎ pe legea Henry şi se 
obţine prin introducerea unei cantitǎţi controlate de alcool etilic, de puritate cunoscutǎ, într -un 
volum determinat de soluţie apoasă. Concentraţia masicǎ a alcoolului din soluţie, C H2O

 În conformitate cu legea lui Dubovwski, relaţia între concentraţia masică de alcool în 
soluţie şi concentraţia vaporilor de alcool în aer la temperatura de 34 °C este 

, va 
determina, la echilibru, o valoare proporţionalǎ de alcool în stare de vapori, prin barbotarea prin 
sistem a unui debit constant de aer.  
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texCxC ⋅−= 83065,0
OH

3
aer 2

10445041,0  
unde: 
Caer
t este temperatura soluţiei, exprimată în 

 este concentraţia amestecului de vapori de alcool etilic în aer; 
0

pentru t = 34  
C; 

0
OH

3
2

1066388,0 CxCair
−=C,  

 Sistemul de generare a concentraţiei de alcool în aer trebuie să fie menţinut la o 
temperaturǎ constantă de 34 0C, cu o eroare tolerată de ± 0,1 0
 Cantitatea de etanol, exprimatǎ în mL, ce trebuie introdusǎ într -un litru de apǎ, care 
trebuie utilizatǎ pentru a genera amestecuri etalon de alcool etilic în aerul alveolar, este datǎ de 
relaţia  

C.  

CH2O = CC2H5-OH (g) / ρC2H5-OH,  
unde :  

(mL) 

CH2O

ρ
 – cantitatea de etanol în soluţie, mL; 

C2H5-OH 
C

 - 0,789, g / mL; 
C2H5-OH

 În tabelul urmǎtor sunt prezentate concentraţiile de alcool etilic, exprimate atât în ‰ , cât 
şi în  mg/L,  care s-au preparat prin introducerea unor cantitǎţi de alcool corespunzatoare, 
exprimate în g, respectiv mL. 

 - cantitatea de etanol, de puritate 99,8 %, cod K 22707783 608, lot 200-578-6, fabricaţie 
Merck,. 

 
 Tabelul 1 - Concentraţiile teoretice de alcool etilic în aer, conform formulei Dubovski 
Nr. 
crt 

V
mL 

C2H5-OH, m
g 
H2O, C

‰ 
aer, Caer

mg/L 
, 

1 0,31 0,245 0,2 0,095 2 
2 0,62 0,490 0,4 0,190 5 
3 0,93 0,735 0,6 0,285 7 
4 1,24 0,980 0,8 0,381 0 
5 1,56 1,225 1,0 0,476 2 
6 2,33 1,838 1,5 0,714 3 
7 3,12 2,450 2,0 0,952 4 
8 3,90 3,063 2,5 1,190 5 
9 4,68 3,676 3,0 1,428 6 

unde: 
VC2H5-OH, 

m

mL - cantitatea de etanol de puritate, exprimată în mL, introdusă pentru prepararea 
amestecurilor ; 

H2O,

C

 g - cantitatea de etanol de puritate, exprimată în g, corespunzătoare volumului de etanol 
utilizat, introdusă pentru prepararea amestecurilor ; 

aer, 

 În vederea  preparǎrii  şi analizei concentraţiilor de alcool etilic în aer, prezentate în 
tabelul 1, au fost utilizate urmǎtoarele mijloace de mǎsurare:  

‰,  mg/L - concentraţia de alcool etilic în aer, exprimată în ‰,  mg/L; calculată conform 
formulei Dubovski. 

 Alcool etilic de puritate 99,8 %, fabricaţie Merck, cod K 22707783 608, lot 200-578-6; 
 Etilometrul 7110 MK III, seria ARNC-0145, fabricaţie Drager – Germania, cu Certificat 

de etalonare nr. 0347, emis de EDN (Eichdurection Nord- Biroul de Metrologie Legală al 
Landului Schleswig-Holstein şi al oraşului Hamburg), organism autorizat de Physikalisch 
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-Technische Bundesanstalt (PTB), Braunschweig, cu trasabilitate asiguratǎ la PTB – 
Germania 

 Etilometrul 7110 MK III Evidential RO, seria ARND-0145, fabricaţie Drager – 
Germania, cu Certificat de verificare nr. 2040, emis de EDN (Eichdurection Nord- Biroul 
de Metrologie Legală al Landului Schleswig-Holstein şi al oraşului Hamburg), organism 
autorizat de Physikalisch -Technische Bundesanstalt (PTB), Braunschweig., cu 
trasabilitate asiguratǎ la PTB – Germania.   

 Sistem simulator de alcool în aerul expirat pentru testarea şi etalonarea  analizoarelor de 
alcool din aerul expirat, Tip Mark II, seria DDSE P 0003 şi DDSE P 0006, fabricaţie 
Drager Safety AG Germania; 

 Balanţă etalon secundar ordinul III, fabricaţie Sibiu, max. 2 kg, d = 1 mg;, serie 16; cu 
Certificat de etalonare INM;  

 Balanţă etalon secundar ordinul III, fabricaţie Mettler Toledo, tip XS 205,  
max = 81/210 g; d = 0,01 / 0,1 mg; seria 1126462196; 

 Măsură etalon primar din sticlǎ de forma baloanelor cotate: max. 5000 cm3

 Pipetă cu piston monocanal, capacitate (1…10) mL; seria 15081175, cu certificat de 
etalonare INM ; Din documentaţia producǎtorului (10,0 ± 0,2) mL; 

, seria 5787, 
cu certificat de etalonare INM ; 

 Apă distilată. 
 Prin utilizarea mijloacelor de măsurare din dotare au fost obţinute amestecuri etalon ale 
căror valori sunt prezentate în tabelul 2: 
 
Tabelul 2 – Valori ale amestecurilor etalon preparate 
Nr. 
crt 

V
mL 

C2H5-OH, m
g 

C2H5-OH, C
‰ 

aer, Caer
mg/L 

, 

1 0,30 0,237 0,19 0,092 
2 0,60 0,473 0,39 0,184 
3 0,90 0,710 0,58 0,275 
4 1,25 0,986 0,80 0,382 
5 1,55 1,223 1,00 0,474 
6 2,35 1,854 1,51 0,719 
7 3,10 2,446 1,99 0,949 
8 3,90 3,077 2,51 1,194 
9 4,70 3,708 3,02 1,438 

 
IV CALCULAREA BUGETULUI DE INCERTITUDINI ALE SOLUŢIILOR DE 

ALCOOL ETILIC 
 

 Incertitudinile asociate concentraţiilor de alcool etilic din aer astfel preparate cu 
mijloacele de mǎsurare din dotare sunt datorate contribuţiei urmǎtorilor factori de influenţǎ: 
• incertitudinea datoratǎ seringii; 
• incertidudinea datoratǎ recipientului (1 L); 
• incertitudinea datoratǎ puritǎţii etalonului; 
• incertitudinea datoratǎ temperaturii de termostatare a sistemului simulator. 
 Pentru a determina contribuţia fiecărei surse de incertitudine au fost prelucrate statistic 
rezultatele obţinute prin efectuarea unor serii repetate de mǎsurări ale parametrilor care pot  
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genera incertitudine (incertitudine de tip A) sau au fost luate în calcul valorile prezentate de 
producǎtori pentru mijoacele de mǎsurare respective (incertitudine de tip B). 

 
 Incertitudinea datorată seringii 
 În vederea stabilirii contribuţiei incertitudinii datorate seringii din dotare, cu capacitatea 
de (0..10) mL, au fost efectuate 10 cântǎriri al unui volum de lichid de 4,60 mL H2

 

O, cu balanţa 
Mettler Toledo, seria 112646219. Rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelul 3.  

Tabelul 3 -  Abaterea standard experimentalǎ 
m
g 

0 m
g 

m s 
g 

4,60 4,600 88 0,018 59 
m0
m

 - valoarea convenţional adevărată a masei de apă distilată, g ; 
m

s - abaterea standard experimentală, g. 
 - valoarea medie a  masei de apă distilată, g ; 

s2= 0,018 592

2. Incertitudinea datorată prescripţiilor producătorului (10,00 ± 0,02) mL 
 =0,000 35 g 

16 008,0
6
02,0

1 ==su mL  (pentru o distribuţie dreptunghiulară) 

3. Incertitudinea datorată coeficientului de dilatare a apei 

21 001,0
3

)( 1
10

1.2)mL( 10
0

42 =⋅⋅= −

Cus  mL (pentru o distribuţie dreptunghiulară) 

4. Incertitudinea compusă: 

mL 3360,02021 0,00116 0,00835 0,000 2222
2

2
1

2
C_seringa ==++=++= ss uusu  

V_seringă = (4,60 ± 0,02) mL 
 

 Incertitudinea datorată recipientului 
1. Incertitudinea standard din certificatul de etalonare (1 000,0 ± 0,5) mL 

35 577,0
3

1
1 ==Vu  mL (pentru o distribuţie dreptunghiulară) 

2. Incertitudinea datorată coeficietului de dilatare a apei 

24 0,121
3
C)( 1

10
2,1mL)( 000 1

0

42 =⋅⋅= −Vu  mL (pentru o distribuţie dreptunghiulară) 

3. Incertitudinea standard compusă: 

mL 944 0,58924 0,12135 0,577 222
2

2
1Volum_ =+=+= VVC uuu  

V_volum = (1 000,00 ± 0,59) mL 
 
 Pentru caracterizarea completă a mijloacelor de măsurare a concentraţiilor de alcool etilic 
din aerul alveolar expirat (etilometre şi etiloteste) este necesară determinarea, atât calitativă cât şi 
cantitativă a concentraţiilor de etanol, precum şi asigurarea diseminării corecte a unităţii de 
măsură asociate. În acest sens, au fost preparate nouă amestecuri etalon de alcool etilic, cu 
concentraţii având următoarele valori, exprimate în ‰:  0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0. 
Pentru fiecare concentraţie în parte au fost calculate bugetele de incertitudini, în conformitate cu 
prescripţiile standardului SR EN: “Ghid pentru evaluarea şi exprimarea incertitudinilor de 
măsurare” şi ale Ghid-ului EURACHEM: Cuantificarea incertitudinii în măsurările analitice”. 
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V  EXEMPLU DE CALCULUL AL INCERTITUDINII PENTRU O CONCENTRATIE 
DE ALCOOL IN AERUL EXPIRAT DE 0,8 ‰ SAU  0,381 MG/L (AER EXPIRAT) 

 
 a) Incertitudinea datorată purităţii etalonului este sursa de incertitudine pentru 
concentraţia alcoolului etilic din soluţie. Etanolul utilizat are puritatea de  99,8 %.  
Incertitudinea datorată purităţii etalonului, pentru o distribuţie dreptunghiulară, va avea valoarea 

 
   
 
 

Matricea de calcul a incertitudinii este: 
Cetanol 0,986 250   u 0,016 045 etanol, g  1,002 295 0,986 250 0,986 250 
Puritate,% 0,998 u 0,001 155 purităţii  0,998 0,992 0,998 
Volum, L 1 u 0,000 590 volum  1 1 1,000 590 
        
C 0,984 278 0(etanol/L) u 0,016 013 (etanol/L) C 1,000 290 i(etanol/L)  0,978 315 0,983 697 
    C0-C 0,016 013 i -0,005 962 -0,000 580 
    (C0-Ci) 0,000 256 2 0,000 036 0,000 000 
    ∑(C0-

Ci)  2  0,000 256 

( ) 013 0,016256 0,0002
0etanol/L ==−= ∑ i)( CCu  mg/L 

 
b) Incertitudinea datorată temperaturii este o altă sursă importantă de incertitudine pentru 

concentraţia alcoolului etilic din aerul expirat 
 Termostatul este fixat la valoarea constantă de (34,0 ± 0,1) 0

774 005,0)
3
1,0( 2

termostat ==u

C  

 0

tCC  x 830,065
H2O

-3
aer e x  10 x 445041,0=

C (pentru o distribuţie dreptunghiulară) 

 ;  

OH
3

air 2
10x66 388,0 CC −=  

unde t este temperatura soluţiei, exprimată în 0C; pentru t = 34  0
 

C,  

 Matricea de calcul corespunzătoare incertitudinii este: 
 
C 0,984 278 0(etanol/L) u 0,016 013 soluţie  1,000 290 0,984 278 
T, 0 34 C u 0,005 774 temperatură  34,00 34,01 
C 0,382 550 0(etanol/L aer) u 0,006 225 etanol/L aer C 0,388 774 i(etanol/Laer)  0,382 696 
‰ 0,80 Index, % 1,63 C0-C 0,006 224 i 0,000 145 

  U (k=2) 0,012 450 (C0-C i) 0,000 039 2 0,000 000 
    ∑(C0-Ci)  

2 0,000 039 
    Index, % 99,95   0,05 

( ) ==−= ∑ 039 0,0002
i0aer)  (etanol/L CCu = 0,006 225 mg/L 

 
 Concentraţia alcoolului etilic la litru de aer expirat este: 
(0,382 550 ± 0,006 225),  mg/L (aer expirat) 
sau   

mg/L  155001,0)
3
998,01(u 2

etalon =
−

=
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(0,382 ± 0,006),  mg/L (aer expirat) 

1
2

 

 
 
 
 
1 – concentraţia de alcool în aerul expirat 
2 – incertitudinea asociată 
 

 
Tabelul 4 - Centralizator cu valorile măsurate şi incertitudinile asociate corespunzătoare 

Concentraţia 
de alcool etilic 

‰ 

Concentraţie calculatǎ  
de alcool etilic 

mg/L 

Incertitudinea 
calculatǎ 

mg/L 

Index 
% 

3,0 1,438 390 0,012 638 0,43 
2,5 1,193 557 0,012 579 0,52 
2,0 0,948 725 0,012 531 0,66 
1,5 0,719 195 0,012 495 0,87 
1,0 0,474 363 0,012 468 1,31 
0,8 0,382 550 0,012 461 1,63 
0,6 0,275 436 0,012 454 2,26 
0,4 0,183 624 0,012 450 3,39 
0,2 0,091 812 0,012 448 6,78 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Concentratie, mg / L
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Index

 
 
 În vederea trasării curbei de etalonare pentru alcoolul etilic prezentată în tabelul 5 au fost 
utilizate rezultatele obţinute prin prepararea diferitelor etaloane în domeniul (0…3)  ‰. 

 
Tabelul 5 – Concentraţia de alcool etilic calculatǎ 

Concentraţia 
de alcool etilic 

‰ 

Concentraţia 
convenţional adevǎratǎ 

de alcool etilic 
mg/L 

Concentraţia calculatǎ 
de alcool etilic 

mg/L 
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Concentraţia 
de alcool etilic 

‰ 

Concentraţia 
convenţional adevǎratǎ 

de alcool etilic 
mg/L 

Concentraţia calculatǎ 
de alcool etilic 

mg/L 

3,0 1,428 6 1,438 4 
2,5 1,190 5 1,193 6 
2,0 0,952 4 0,948 7 
1,5 0,714 3 0,719 2 
1,0 0,476 2 0,474 4 
0,8 0,381 0 0,382 5 
0,6 0,285 7 0,275 4 
0,4 0,190 5 0,183 6 
0,2 0,095 2 0,091 8 

 

 
 

 
VI CONCLUZII:  

 
 Analizoarele de alcool din aerul expirat sunt acceptate unanim ca dispozitive de măsurare 
legale utilizate pentru determinarea concentraţiei masice de alcool etilic din aerul alveolar expirat. 
În zilele noastre, Departamentul de Poliţie, Circulaţie Rutieră din cadrul Ministerului de Interne 
utilizează 1700 dispozitive electronice pentru testarea concentraţiei de alcool din aerul expirat.  
Dar proiectul internaţional ”ROSITA ” susţine dotarea Departamentelor de Poliţie din Europa  cu 
echipamente noi, performanţe care să poată fi utilizate ca mijloace evidenţiale. 
 Laboratorul Concentraţie de Gaze a iniţiat un proiect pentru prepararea etaloanelor de 
etanol în aer în scopul asigurării următoarelor proceduri de control :  
• Verificări  iniţiale ale analizoarelor noi de alcool din aerul alveolar expirat;  
• Verificări periodice;  şi  
• Teste de performanţă şi etalonări.  
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 Timp de doi ani de activitate de cercetare au fost preparate diferite concentraţii de alcool; 
incertitudinile lor asociate au fost evaluate în conformitate cu cele mai recente standarde [1,2]. 
 Rezultatele obtinute arată că etaloanele INM, preparate în conformitate cu Standardele 
Europene si Internationale, precum şi echipamentul din dotarea firmei colaboratoare Drager 
Safety Romania, au precizia necesară şi pot fi utilizate la transmiterea unităţii de măsură, mg/L, 
la analizoarele de concentraţie de alcool din aerul alveolar expirat. 
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