
                                                                                                                                         Data:……………………...
Oświadczenie
Dotyczy pojazdu o numerze rejestracyjnym:

……………………………………...                                                                       

Pomiar zadymienia spalin pojazdów z silnikiem o zapłonie samoczynnym, wykonywany jest na podstawie art. 81 ust. 
15 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.3)

Procedurę pomiaru opisano w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa I gospodarki Morskiej z dnia 26 
czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów 
dokumentów stosowanych przy tych badaniach) 

Procedura wyznaczania stopnia zadymienia:

§ 10. Pomiar zadymienia spalin polega na ustaleniu współczynnika absorpcji k (m-1).  

Wykonanie pomiaru: 
§ 12. 
1. Pomiaru zadymienia spalin dokonuje się w sposób następujący:

1) podczas pracy silnika na biegu jałowym należy szybko, lecz niegwałtownie, nacisnąć pedał przyspieszenia, tak aby 
uzyskać pełny wydatek pompy wtryskowej;
2) pozycję pełnego wydatku należy utrzymać do momentu uzyskania przez silnik maksymalnej prędkości obrotowej i 
zadziałania regulatora obrotów, jednak nie krócej niż przez 1,5 sekundy;
3) zwolnić pedał przyspieszenia do uzyskania przez silnik prędkości biegu jałowego i powrotu wskazań dymomierza do
odpowiadających jej wartości.

2. W przypadku silnika z pompą wtryskową bez automatycznej blokady urządzenia rozruchowego przyspieszanie (ust. 
1 pkt 1) rozpoczyna się od podwyższonej prędkości obrotowej (800–900 min-1) w celu uniknięcia wtryskiwania dawki 
rozruchowej.

3. Należy wykonać co najmniej trzy pomiary następujące po sobie, z tym że po każdym pojedynczym pomiarze przerwa
powinna wynosić około 15 sekund. Pod uwagę bierze się tylko te zmierzone wartości, które zostały uzyskane z trzech 
następujących po sobie pomiarów, nieróżniące się od siebie o więcej niż 0,50 m-1 i nietworzące sekwencji malejącej.

4. Jako wynik końcowy pomiaru należy przyjąć średnią arytmetyczną z pomiarów z dokładnością do 0,01 m-1.

§ 14. 
1. Niedopuszczalne jest, aby:
1) końcowa wartość pomiaru zadymienia spalin przekraczała maksymalne wielkości ustalone odpowiednio w § 9 ust. 1 
pkt 3 i w § 45 ust. 2 rozporządzenia o warunkach technicznych; 
2) układ wydechowy nie spełniał wymagania, o którym mowa w § 11 pkt 1. 

Diagnosta nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas wykonywania powyższego badania.

Oświadczam, że zapoznałem się procedurą.


