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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 7 grudnia 2007 r.

w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç analizatory spalin samochodowych,
oraz szczegó∏owego zakresu sprawdzeƒ wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej

tych przyrzàdów pomiarowych2)

Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 11 maja 2001 r.
— Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441,
z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wymagania w zakresie wykonania oraz charaktery-
styk metrologicznych podlegajàce sprawdzeniu
podczas legalizacji ponownej analizatorów spalin
samochodowych wprowadzonych do obrotu lub
u˝ytkowania w wyniku dokonania oceny zgodnoÊci;

2) szczegó∏owy zakres oraz sposoby przeprowadza-
nia sprawdzeƒ podczas legalizacji pierwotnej i le-
galizacji ponownej analizatorów spalin samocho-
dowych;

3) zakres informacji, jakie powinna zawieraç instruk-
cja obs∏ugi analizatora spalin samochodowych.

§ 2. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do analiza-
torów spalin samochodowych wprowadzonych do ob-
rotu lub u˝ytkowania:

1) na podstawie decyzji zatwierdzenia typu, wyda-
nych przed dniem 7 stycznia 2007 r.;

2) w wyniku dokonania oceny zgodnoÊci.

§ 3. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o: 

1) analizatorze — nale˝y przez to rozumieç analizator
spalin samochodowych, b´dàcy przyrzàdem po-
miarowym przeznaczonym do pomiaru zawartoÊci
nast´pujàcych sk∏adników gazowych:

a) tlenku w´gla (CO),

b) ditlenku w´gla (CO2),

c) w´glowodorów (HC w przeliczeniu na n-hek-
san),

d) tlenu (O2)

w spalinach pojazdów z silnikami o zap∏onie iskro-
wym;

2) uk∏adzie przet∏aczania gazów — nale˝y przez to ro-
zumieç cz´Êç pneumatycznà analizatora, przez któ-
rà sà przepompowywane gazy spalinowe;

3) gazie wzorcowym — nale˝y przez to rozumieç sta-
bilnà mieszanin´ gazów o okreÊlonej zawartoÊci
poszczególnych sk∏adników w azocie, s∏u˝àcà do
wzorcowania lub sprawdzania wskazaƒ analizato-
rów;

4) klasie dok∏adnoÊci — nale˝y przez to rozumieç kla-
s´ analizatorów spe∏niajàcà okreÊlone wymagania
metrologiczne, których b∏´dy sà zawarte w wyzna-
czonych granicach; 

5) warunkach odniesienia — nale˝y przez to rozu-
mieç warunki przewidziane do sprawdzania anali-
zatorów lub do wzajemnego porównywania wyni-
ków pomiarów;

———————
1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki
(Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Niniejsze rozporzàdzenie zosta∏o notyfikowane Komisji
Europejskiej w dniu 14 maja 2007 r., pod numerem
2007/0265/PL, zgodnie z § 4 rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funk-
cjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65,
poz. 597), które wdra˝a dyrektyw´ 98/34/WE z dnia 
22 czerwca 1998 r. ustanawiajàcà procedur´ udzielania in-
formacji w zakresie norm i przepisów technicznych 
(Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z póên. zm.; Dz. Urz. 
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180,
poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834
oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.



6) b∏´dach granicznych dopuszczalnych — nale˝y
przez to rozumieç wartoÊci skrajne b∏´du analiza-
tora dopuszczone przez wymagania.

Rozdzia∏ 2

Wymagania w zakresie wykonania
oraz charakterystyk metrologicznych

podlegajàce sprawdzeniu
podczas legalizacji ponownej analizatorów

po ocenie zgodnoÊci

§ 4. 1. Na analizatorze, o którym mowa w § 2 pkt 2,
powinny byç zamieszczone nast´pujàce oznaczenia:

1) oznakowanie zgodnoÊci, w rozumieniu art. 5 pkt 3
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnoÊci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087,
z póên. zm.4)), dodatkowe oznakowanie metro-
logiczne oraz numer jednostki notyfikowanej;

2) nazwa lub znak producenta;

3) nazwa lub typ analizatora;

4) numer fabryczny i rok produkcji;

5) nazwy lub symbole gazów i wartoÊci maksymalne
ich zawartoÊci;

6) nominalna i minimalna wartoÊç strumienia obj´toÊci;

7) nominalne wartoÊci napi´cia zasilania, cz´stotli-
woÊci i mocy;

8) wartoÊç wspó∏czynnika przeliczeniowego (PEF);

9) numer certyfikatu badania typu WE lub certyfikatu
badania projektu WE.

2. Na analizatorze mogà byç umieszczone dowol-
ne inne oznaczenia pod warunkiem, ˝e nie pogarszajà
widocznoÊci i czytelnoÊci oznaczeƒ, o których mowa
w ust. 1.

§ 5. 1. B∏´dy graniczne dopuszczalne analizatorów
oraz rodzaje b∏´dów (bezwzgl´dne i wzgl´dne), w za-
le˝noÊci od klasy dok∏adnoÊci, okreÊla za∏àcznik nr 1
do rozporzàdzenia.

2. Ustalenie wartoÊci b∏´du granicznego dopusz-
czalnego, jako wartoÊci wi´kszej lub równej, zachodzi
na drodze porównania wartoÊci b∏´du bezwzgl´dnego
z wartoÊcià b∏´du wzgl´dnego odniesionego do war-
toÊci wzorcowej.

Rozdzia∏ 3

Szczegó∏owy zakres i sposoby przeprowadzenia
sprawdzeƒ podczas legalizacji pierwotnej i legaliza-
cji ponownej oraz zakres informacji, jakie powinna

zawieraç instrukcja obs∏ugi analizatora

§ 6. 1. Podczas legalizacji pierwotnej i legalizacji
ponownej analizatorów nale˝y wykonaç nast´pujàce
czynnoÊci:

1) ogl´dziny zewn´trzne obejmujàce sprawdzenie:

a) oznakowania analizatora,

b) czy nie ma widocznych uszkodzeƒ zewn´trz-
nych,

c) szczelnoÊci uk∏adu przet∏aczania gazów;

2) wyznaczenie b∏´dów wskazaƒ;

3) sprawdzenie dzia∏ania urzàdzenia do badania
szczàtkowej zawartoÊci w´glowodorów;

4) sprawdzenie dzia∏ania urzàdzenia sygnalizujàcego
spadek strumienia obj´toÊci gazu.

2. Podczas legalizacji pierwotnej nale˝y dodatko-
wo sprawdziç wersj´ oprogramowania.

§ 7. 1. Ustala si´ nast´pujàce warunki odniesienia
dla analizatorów, o których mowa w § 2 pkt 1, podczas
legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej:

1) zakres temperatury od 5 °C do 40 °C;

2) wilgotnoÊç wzgl´dna do 90 %;

3) ciÊnienie atmosferyczne:

a) od 860 hPa do 1060 hPa — dla analizatorów kla-
sy dok∏adnoÊci 0 i I,

b) zmienne w zakresie ± 25 hPa — dla analizato-
rów klasy dok∏adnoÊci II;

4) napi´cie zasilania od –15 % do + 10 % w stosun-
ku do wartoÊci napi´cia znamionowego;

5) cz´stotliwoÊç napi´cia zasilania — cz´stotliwoÊç
znamionowa ± 2 %. 

2. Sprawdzenie podczas legalizacji ponownej ana-
lizatora, o którym mowa w § 2 pkt 2, przeprowadza si´
w warunkach znamionowych okreÊlonych dla badane-
go analizatora.

§ 8. B∏´dy wskazaƒ dla tlenku w´gla, ditlenku w´-
gla oraz w´glowodorów nale˝y wyznaczyç w co naj-
mniej dwóch punktach zakresu pomiarowego, stosu-
jàc wzorce gazowe o wartoÊciach u∏amków obj´to-
Êciowych sk∏adników badanych mieszczàcych si´
w zakresach, okreÊlonych w za∏àczniku nr 2 do rozpo-
rzàdzenia.

§ 9. B∏´dy wskazaƒ dla tlenu nale˝y okreÊliç
w punkcie zerowym przy u˝yciu gazów wzorcowych,
niezawierajàcych tlenu oraz dla wartoÊci u∏amka obj´-
toÊciowego 20,9 %, przy u˝yciu powietrza.

§ 10. Sprawdzenie:

1) szczelnoÊci uk∏adu przet∏aczania gazów i

2) urzàdzenia do badania szczàtkowej zawartoÊci w´-
glowodorów 

nale˝y wykonaç wed∏ug procedury okreÊlonej w in-
strukcji obs∏ugi.

§ 11. 1. W celu sprawdzenia urzàdzenia sygnalizu-
jàcego spadek strumienia obj´toÊci gazu nale˝y wyko-
naç pomiar z u˝yciem gazu wzorcowego o warto-
Êciach u∏amków obj´toÊciowych sk∏adników bada-
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4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267,
poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700
i Nr 249, poz. 1832 i 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124
i Nr 192, poz. 1381.



nych mieszczàcych si´ w zakresach okreÊlonych w za-
∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia. 

2. W trakcie pomiaru, o którym mowa w ust. 1, na-
le˝y stopniowo zmniejszaç strumieƒ obj´toÊci gazu
dostarczanego do analizatora a˝ do automatycznego
wy∏àczenia przyrzàdu, przy czym wartoÊç bezwzgl´d-
na b∏´dów wskazaƒ otrzymanych dla poszczególnych
sk∏adników gazowych przed automatycznym wy∏àcze-
niem analizatora nie powinna przekraczaç po∏owy
wartoÊci bezwzgl´dnej b∏´dów granicznych dopusz-
czalnych okreÊlonych dla tych sk∏adników.

§ 12. Instrukcja obs∏ugi analizatora powinna za-
wieraç co najmniej:

1) opis budowy i dzia∏ania;

2) opis procedury regulacji i prac konserwacyjnych
oraz informacj´ na temat odst´pów czasu, w któ-
rych nale˝y wykonywaç te czynnoÊci;

3) opis procedury sprawdzania szczelnoÊci uk∏adu
przet∏aczania gazu;

4) opis procedury sprawdzania pozosta∏oÊci w´glo-
wodorów i wyjaÊnienie, ˝e powinna byç ona wy-
konywana przed ka˝dym pomiarem;

5) minimalnà i maksymalnà temperatur´ przechowy-
wania analizatora;

6) warunki znamionowe u˝ytkowania;

7) wymagania, które powinien spe∏niaç przenoÊny
generator pràdu w przypadku, gdy analizator jest
zasilany z takiego generatora;

8) wzór na obliczanie wspó∏czynnika λ okreÊlajàcego
stosunek powietrza do paliwa;

9) opis sposobu wymiany celi tlenowej.

Rozdzia∏ 4

Przepisy koƒcowe

§ 13. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Gospodar-
ki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 16 grudnia 2003 r.
w sprawie wymagaƒ metrologicznych, którym powin-
ny odpowiadaç analizatory spalin samochodowych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 7, poz. 58).

§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki: W. Pawlak
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 7 grudnia 2007 r. (poz. 1765)

Za∏àcznik nr 1

B¸¢DY GRANICZNE DOPUSZCZALNE ANALIZATORÓW,
O KTÓRYCH MOWA W § 2 PKT 1 ROZPORZÑDZENIA, PODCZAS LEGALIZACJI PIERWOTNEJ

LUB LEGALIZACJI PONOWNEJ

B¸¢DY GRANICZNE DOPUSZCZALNE ANALIZATORÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 2 PKT 2
ROZPORZÑDZENIA, PODCZAS LEGALIZACJI PONOWNEJ
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Za∏àcznik nr 2

ZAKRESY WARTOÂCI U¸AMKÓW OBJ¢TOÂCIOWYCH SK¸ADNIKÓW BADANYCH W GAZACH
WZORCOWYCH

1. Zakresy wartoÊci u∏amków obj´toÊciowych sk∏adników badanych w gazach wzorcowych podczas
legalizacji pierwotnej i ponownej analizatorów, o których mowa w § 2 pkt 1 rozporzàdzenia:

2. Zakresy wartoÊci u∏amków obj´toÊciowych sk∏adników badanych w gazach wzorcowych podczas
legalizacji ponownej analizatorów, o których mowa w § 2 pkt 2 rozporzàdzenia:


