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WPŁYW WYBRANYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI
SAMOCHODOWEGO SILNIKA SPALINOWEGO
NA PARAMETRY JEGO ROZRUCHU
IMPACT OF SELECTED OPERATION CONDITIONS
OF A CAR COMBUSTION ENGINE ON ITS START-UP
PARAMETERS
Jednym z najważniejszych stanów funkcjonowania samochodowego silnika spalinowego jest
rozruch, podczas którego jest on doprowadzany do samodzielnego działania na biegu jałowym. Ze względu na niekorzystne procesy fizyczne jakie zachodzą podczas każdego rozruchu
obserwuje się w jego trakcie występowanie zwiększonej emisji składników toksycznych spalin
oraz znaczną intensywność zużywania się poszczególnych zespołów tribologicznych silnika.
Skala tych negatywnych procesów zależy od warunków eksploatacji samochodowego silnika
spalinowego. Warunki te dodatkowo wpływają także na parametry samego rozruchu. Wydaje
się więc konieczne określanie związków pomiędzy parametrami rozruchu a warunkami eksploatacyjnymi silnika spalinowego. W celu identyfikacji wpływu czynników wewnętrznych
i zewnętrznych oddziaływujących na silnik spalinowy przeprowadza się trakcyjne badania
eksploatacyjne pojazdów w środowisku ich pracy. Niniejszy artykuł prezentuje opis takich
badań oraz statystyczną analizę ich wyników.
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Engine start-up seems to be one of its most important functional states. At the start-up the
engine develops mechanic energy (internally) to overcome resistance to motion and then it is
made to operate independently at idle running. Due to unfavourable physical processes that
take place during each engine start-up there is an increased emission of toxic compounds of
exhaust gas and the wear of selected tribological engine units is intensified. The extent of such
negative processes depends on service conditions of a combustion engine, which also affect
the engine start-up itself. Thus, it seems necessary to estimate the relations between parameters
of the combustion engine start-up and service conditions. In order to identify the impact of
internal and external factors affecting the engine there is a need to carry out traction
operational tests of the vehicles in their real operational environment. The paper deals with
a description of such tests and presents a statistical analysis of their results.
Keywords: operation conditions, car combustion engine, start-ups

1. Wstęp

1. Introduction

Podczas eksploatacji na samochodowy silnik spalinowy oddziałuje wiele wymuszających czynników,
które wpływają na jego funkcjonowanie oraz stan techniczny. Czynniki wewnętrzne (robocze) wynikają bezpośrednio z pracy silnika spalinowego. Zaliczyć do
nich możemy między innymi: skład mieszanki paliwowo-powietrznej, rodzaj oleju smarującego, ciśnienie
w cylindrze, temperaturę oleju smarującego itd. Czynniki zewnętrzne reprezentują oddziaływanie jakie wywiera na silnik otoczenie (środowisko) oraz zespoły

There are several factors that affect both the functions and technical state of a combustion engine during vehicle operation. The factors such as composition of air-fuel mixture, kind of lubricating oil, pressure
in the cylinder, oil temperature etc. are directly related
to the engine work. Those are internal (operational)
factors. The external factors: resistance to motion, technical state of the power transmission system, atmospheric conditions, road types, air dustiness, routes
and conditions for vehicle run, etc. reflect the effects

22

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOŚĆ

NR

4/2003

NAUKA I TECHNIKA
pojazdu. Należą do nich opory ruchu, stan techniczny
układu przeniesienia napędu, czynniki atmosferyczne, rodzaj dróg, zapylenie powietrza, trasy i warunki
przejazdu samochodu itp. Charakterystyki zmian wartości czynników zewnętrznych i wewnętrznych tworzą zbiór tzw. warunków eksploatacji samochodowego silnika spalinowego [7,8].
Jednym z najważniejszych stanów funkcjonowania samochodowego silnika spalinowego jest rozruch,
podczas którego jest on doprowadzany do samodzielnego działania na biegu jałowym. Samodzielne działanie silnika występuje wtedy gdy wytwarza on wewnętrznie energię mechaniczną wykorzystywaną do
pokonania wszystkich oporów ruchu [5,6]. Ze względu na niekorzystne procesy fizyczne jakie zachodzą
podczas każdego rozruchu obserwuje się w jego trakcie występowanie zwiększonej emisji składników toksycznych spalin oraz znaczną intensywność zużywania się poszczególnych zespołów tribologicznych
silnika [3,4]. Skala tych negatywnych procesów zależy od warunków eksploatacji samochodowego silnika
spalinowego. Warunki te dodatkowo wpływają także
na parametry samego rozruchu [3,5]. Do parametrów
rozruchu silnika spalinowego zaliczyć możemy między innymi: temperaturę rozruchu silnika, czas rozruchu, wartość prądu pobieranego przez rozrusznik itd.
Wydaje się więc konieczne określanie związków
pomiędzy parametrami rozruchu a warunkami eksploatacyjnymi silnika spalinowego. W celu identyfikacji
wpływu czynników wewnętrznych i zewnętrznych
oddziaływujących na silnik spalinowy przeprowadza
się trakcyjne (przebiegowe) badania eksploatacyjne
pojazdów w środowisku ich pracy [7]. Niniejszy artykuł prezentuje opis takich badań oraz statystyczną
analizę ich wyników.

that the surroundings (environment) and vehicle units
have on the engine. Characteristics indicating changes in values of both internal and external factors form
the complex of so–called conditions to operate a combustion engine [7,8].
Engine start-up seems to be one of its most important functional states. At the start-up the engine develops mechanic energy (internally) to overcome resistance to motion [5,6] and then it is made to operate
independently at idle running. Due to unfavourable
physical processes that take place during each engine start-up there is an increased emission of toxic compounds of exhaust gas and the wear of selected tribological engine units is intensified [3,4]. The extent of
such negative processes depends on service conditions of a combustion engine, which also affect the
engine start-up itself [3,5]. The parameters of a combustion engine start-up include among others: temperature and time of engine start-up, the value of current
consumed by a starter etc.
Thus, it seems necessary to estimate the relations
between parameters of the combustion engine startup and service conditions. In order to identify the
impact of internal and external factors affecting the
engine there is a need to carry out traction (run) operational tests of the vehicles in their real operational
environment [7]. The paper deals with a description of
such tests and presents a statistical analysis of their
results.

2. Metodyka trakcyjnych badań własnych
pojazdu

2. Methods of the vehicle traction tests

Badaniami eksploatacyjnymi objęto silnik spalinowy 4CT90 o zapłonie samoczynnym produkowany
przez Wytwórnię Silników Wysokoprężnych „Andoria” w Andrychowie. Silnik ten, o pojemności skokowej 2,417 dm3, posiada moc 63,5 kW przy 4100 obr/min
i rozwija moment maksymalny 195 Nm przy 2500 obr/min.
W badanym silniku zastosowano rzędową pompę wtryskową produkcji czeskiej firmy MOTORPAL Jihlava
typ PP4M7P1g 3176 z wielozakresowym odśrodkowym
regulatorem obrotów oraz automatycznym przestawiaczem kąta wtrysku. Układ rozruchowy silnika 4CT90
składa się z włącznika rozrusznika, akumulatora rozruchowego o pojemności maksymalnej 150Ah (w +20°C),
przewodów wysokoprądowych oraz rozrusznika. Rozrusznik 443 115 142 723 produkcji czeskiej firmy MAGNETON jest szeregowym silnikiem elektrycznym prze-

Operational tests were carried out on the 4CT90
combustion self-ignition engine produced by a Diesel Engines Factory „ANDORIA S.A.” in Andrychów.
The engine is characterized by the following general
data: it has the cubic capacity: 2.417 dm3, max. power
63.5 kW at 4100 rotations/min and develops a maximum moment 195 Nm at 2500 rotations/min. The engine was fitted with an in-line fuel injection pump (type
PP4M7P1g 3176 made by the Czech company MOTORPAL Jihlava) with a multirange centrifugal speed
governor and an automatic device to regulate injection angle. Start-up system of the 4CT90 engine is
composed of a starter switch-key, starting battery of
the maximum capacity 150Ah (in +20°C), high currentcarrying wires and a starter. A 443 115 142 723 starter
produced by the Czech company MAGNETON is in-
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znaczonym do krótkotrwałej pracy. Badany silnik
4CT90 był zamontowany w samochodzie dostawczym
z serii LUBLIN III użytkowanym przez Zakład Transportu Samochodowego Poczty Polskiej w Lublinie.
Badany pojazd był jednym z kilkudziesięciu samochodów eksploatowanych obecnie w lubelskim okręgu
poczty [3].
W celu rejestracji wybranych parametrów pracy
samochodu LUBLIN III oraz działania silnika 4CT90
zbudowano specjalny rejestrator [4]. Opracowany rejestrator bazuje na jednopłytkowym komputerze PCM
3864 z procesorem 386SX-40, magistralą ISA i złączem
PC 104. Komputerem sterował program monitorujący
mierzone wielkości, który znajdował się we flash dysku
o pojemności 32 MB. Na dysku tym zapisywane były
także dane uzyskane w czasie prowadzonych pomiarów. Sygnały pomiarowe z czujników doprowadzane były
do bloku kondycjonowania sygnałów pomiarowych
i przekazywane do karty pomiarowej PC 104-DAS08.
Karta ta posiada 8 kanałów analogowych, wejścia cyfrowe i licznikowe oraz przetwornik A/C 12 bitowy. Rejestrowano w trybie on-line następujące parametry:
1. natężenie prądu pobieranego przez rozrusznik
w czasie rozruchu silnika,
2. napięcie przyłożone na rozruszniku,
3. liczbę obrotów wału napędowego pojazdu,
4. liczbę obrotów wału korbowego silnika,
5. położenie organu sterującego zasilaniem pompy
wtryskowej silnika,
6. temperaturę płynu chłodzącego,
7. temperaturę oleju smarującego,
8. ciśnienie oleju smarującego w głównym kanale
olejenia silnika.
Rejestracja następujących parametrów: temperatur, liczby obrotów, ciśnienia oraz położenia organu
sterującego zasilaniem pompy wtryskowej silnika odbywała się w cyklu jednosekundowym. Prąd pobierany przez rozrusznik i napięcie na rozruszniku były rejestrowane co 25 ms od momentu rozpoczęcia cyklu
rozruchu, wykrywanego po przekroczeniu progowej
wartości prądu rozrusznika (50A) [4]. Zarejestrowane
parametry były przesyłane do komputera PC, gdzie
następnie przetwarzano je przez program konwertujący dane „surowe” na zapisane tekstowo wyniki pomiarów. Tak przygotowane dane były wyprowadzane
do innych programów komputerowych, służących do
analizy danych (EXCEL, STATISCTICA).

line electric engine designed for a short-term operation. The 4CT90 engine under study was mounted in
a delivery van of LUBLIN III series and exploited by
the Department of Motor Transport of the Polish Mail
in Lublin. The van under investigation was one of the
several ones being currently at the disposal of the
Lublin Branch of Polish Mail [3].
A special recorder constructed to register selected parameters of LUBLIN III operation and activity
of the 4CT90 engine [4] was based on single board
PCM 3864 computer with the 386SX-40 processor, ISA
data bus and PC 104 connector. The computer was
controlled by a programme installed on a Flash disc of
the 32 MB capacity that monitored all values to be
measured and save the data obtained during the measurements. Measurement signals were delivered from
the sensors to the block of conditioning measuring
signals and transferred to the PC 104-DAS08 record
chart. Such a chart is characterized by 8 analog channels, digital and T inputs and 12-digital bit analog-todigital converter. The following parameters were registered on-line:
1. intensity of the current consumed by the starter
at the engine start-up,
2. voltage applied at the starter,
3. number of vehicle drive shaft rotations,
4. number of engine crankshaft rotations,
5. position of a unit to control the admission of an
engine injection pump,
6. temperature of a cooling agent,
7. temperature of lubricating oil,
8. pressure of lubricating oil in a main engine oil
passage.
Registration of the parameters such as: temperatures, number of rotations, pressure and position of
the unit to control the admission of an injection pump
took place in 1-second cycles. The current consumed
by the starter as well as voltage at the starter were
recorded every 25 ms from the very beginning of the
engine start-up cycle, after the value of the starter
current had exceeded the threshold (50A) [4]. All the
parameters were transferred to a PC computer, where
they were processed by the programme converting
raw data into text-saved measurement results. Then
they were transmitted to other computer programmes
(EXCEL, STATISCTICA) to analyse the data.

3. Wyniki badań

3. Results

W wyniku przeprowadzonej przy użyciu programu komputerowego STATISTICA [2] analizy wyników badań wybranych parametrów rozruchu i działania silnika 4CT90, a także pracy pojazdu LUBLIN III,

The results of the tests on selected parameters of
the 4CT90 engine start-up and operation as well as
activity of the LUBLIN III van carried out over 4 weeks per year (selected at random) were analysed by
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z czterech losowo wybranych tygodni w roku, uzyskano parametry statystyczne (zob. tabela 1) następujących zmiennych losowych:
1. Imax – maksymalnej wartości prądu pobieranego
przez rozrusznik na początku rozruchu silnika [A],
2. U – napięcia na zaciskach rozrusznika przy maksymalnym natężeniu prądu [V],
3. P – mocy pobieranej przez rozrusznik przy maksymalnym natężeniu prądu [W],
4. troz – czasu rozruchu silnika [sek],
5. tpos – czasu postoju samochodu z wyłączonym
silnikiem przed rozruchem [min],
6. tpra – czasu pracy silnika przed kolejnym rozruchem [min],
7. Tpłyn – temperatury silnika (płynu chłodzącego)
w chwili rozruchu [°C],
8. Tol – temperatury oleju silnikowego w chwili rozruchu [°C].

a computer programme STATISTICA [2]. The statistical parameters (see table 1) of the following variables
were obtained:
1. Imax – maximal value of the current consumed by
the starter at the beginning of the engine
start-up [A],
2. U – voltage at starter clips at the maximal current intensity [V],
3. P – power consumed by the starter at the maximal current intensity [W],
4. tstart – time of the engine start-up [sec],
5. tpause – time of a pause in vehicle operation with the
engine switched off before the starting [min],
6. t oper – time of engine operation before its next starting [min],
7. Tagent – engine (cooling agent) temperature at the
engine start-up [°C],
8. Toil – engine oil temperature at the engine startup [°C].

Przed omówieniem uzyskanych wyników należy
stwierdzić, że badania eksploatacyjne silnika 4CT90
samochodu LUBLIN III prowadzono w warunkach dodatnich temperatur pierwszego dziennego rozruchu
odbywającego się po nocnym postoju pojazdu trwającym min. 6 godz. [4]. Podyktowane to było przede
wszystkim tym, że w okresie zimowym przy niskich
temperaturach otoczenia pojazd był garażowany
w ogrzewanym pomieszczeniu. Wynikało to z organizacji systemu transportu Poczty Polskiej mającej na
celu zapewnienie jego niezawodności. Ułatwiało to
pierwsze dzienne rozruchy silnika, a także podnosiło
komfort pracy kierowcy.

Before the results are discussed it must be emphasized that during operational tests the 4CT90 engine
in LUBLIN III van was first started at positive temperatures (in winter at low outside temperatures the vehicle was stored in a heated garage) after it had been
switched off for a minimum of 6 hours at night [4].
That part of the transport organisation system of the
Polish Mail, aim of which is to maintain its reliability,
makes it much easier to start the engine for the first
time during the day and also improves working conditions for the drivers.

Tabela 1. Wybrane parametry położenia i rozrzutu wyróżnionych zmiennych losowych
Table 1. Selected parameters of a position and scatter for some random variables
Random variable

Mean
value

Standard
deviation

Median

Mode

Mean
error

Current Imax [A]

303.703

45.728

300

286

1.7799

0.1198

Voltage U [V]

7.856

0.5853

7.860

7.860

0.2278

Power P [W]

2370.113

290.6163

2362.920 2275,40 11.3122

Time tstart [sec]

0.338

0.1488

0.375

0.375

Time tpause [min]

28.765

103.1268

3.050

Time toper [min]

7.928

8.3471

Cooling agent
temperature T agent [°C]

79.153

72.301

Oil temperature
T oil [°C]

Maximal
value

Minimal
value

-0.6215

418

188

-0.0992

0.0116

10.020

6.060

0.0781

-0.3884

3111.72

1515.00

0.00579 3.67328 20.2159

1.575

0.075

600.00

3.9118

5.0534 25.5194

0.017

833.33

6.333

0.017

0.3164

1.7517

3.7448

0.017

48.517

15.7322

84.700

86.600

0.5963

-2.2613

4.9712

8.700

98.000

17.7215

77.100

82.600

0.6717

-1.2474

1.0029

8.700

99.900
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Analizując otrzymane wyniki należy stwierdzić, że
pomimo krótkich czasów nieprzerwanego działania silnika 4CT90 (średnio 7,93 min) obserwowano występowanie rozruchów w wysokich temperaturach. Temperatury rozruchu silnika od 80°C do 93,5°C stanowiły 71,6%
wszystkich przypadków. Temperatury oleju smarującego podczas rozruchu silnika w przedziale od 72,5°C do
95,3°C były zarejestrowane w 64,2% przypadków.
Występowanie wysokich temperatur rozruchu silnika 4CT90 podyktowane jest tym, że na początku każdego dnia eksploatacji pojazd LUBLIN III przejeżdża
drogę o długości ponad 30 km. Pozwala to na nagrzanie się silnika 4CT90. Występujące dodatkowo krótkie przestoje przy kolejnych punktach pocztowych nie
pozwalają na znaczne spadki temperatury silnika. Czasy przerw w działaniu silnika trwające do 6 min stanowią aż 71% przypadków.
W dalszej części analizy wyników opracowano
macierz współczynników korelacji r pomiędzy wyszczególnionymi zmiennymi losowymi. Na rysunkach 1 – 8
przedstawiono wykresy rozrzutu pomiędzy tymi zmiennymi, wraz z równaniem prostej regresji, dla których
współczynniki korelacji r ≥ 0,4 co świadczy o znacznej korelacji pomiędzy analizowanymi zmiennymi [1].
Analizując uzyskane współczynniki korelacji r dla
opisanych zmiennych losowych należy stwierdzić występowanie zależności pomiędzy wartościami parametrów
elektrycznych rozrusznika na początku rozruchu silnika
4CT90. I tak podczas wzrostu wartości natężenia prądu
Imax obserwuje się występowanie coraz większego spadku napięcia U przy jednoczesnym wzroście mocy P pobieranej przez rozrusznik. Związki korelacyjne pomiędzy
tymi parametrami są oczywiste i uzyskane wartości
współczynników korelacji tylko je potwierdzają.
I max

U

I max
U

1
− 0.58

− 0.58

P

0.87
− 0.06

− 0.11
1
− 0.12 − 0.14

− 0.14 − 0.16

− 0.05

− 0.18 − 0.16

− 0.14
1
− 0.14
1
− 0.71 0.26
− 0.59

r = t start
t pause
t oper
Tagent
Toil

1

P

t start

0.87 − 0.06
− 0.11 − 0.12
1

t pause

t oper

Tagent

Toil

− 0.05
− 0.18

0.08
0.10

0.05
0.30

0.05
0.35

0.16
− 0.13

0.24
− 0.53

0.27
− 0.44

0.48

0.08
0.05

0.10
0.30

0.16
0.24

0.48
− 0.13
− 0.53

0.05

0.35

0.27

− 0.44

Współczynniki korelacji pomiędzy temperaturą silnika 4CT90 (temperatura płynu chłodzącego Tpłyn) oraz
temperaturą oleju Tol w chwili rozruchu a wartością
maksymalną natężenia prądu Imax pobieranego przez
rozrusznik wynoszą r = 0,05. Świadczy to o braku jakiegokolwiek związku pomiędzy wartością maksymal-
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The analysis of the results revealed that despite
short periods of a continuous operation of the 4CT90
engine (the average time was 7.93 min) its start-ups
had taken place at high temperatures. Temperatures
of the engine start-up ranging from 80°C to 93.5°C
accounted for 71.6% of cases. For 64.2% of cases temperatures of lubricating oil registered at the engine
start-up reached from 72.5°C to 95.3°C.
Occurrence of high temperatures of the 4CT90
engine start-up resulted from the fact that at the beginning of each operational day the LUBLIN III runs
more than 30 km, what allows the engine to heat up.
Additional short stops at the following postal points
do not lead to significant temperature declines. Stops
up to 6 min accounted for 71% of cases.
Further part of data analysis deals with preparing
the matrix of correlation coefficients r between specified random variables. Figures 1 – 8 show scatter diagrams for those variables with the equation of regression line, for which correlation coefficients r ≥ 0.4,
what indicates a significant correlation between analysed variables [1].
When analysing correlation coefficients r for described random variables it must be stressed that there are significant relations between the values of starter electric parameters at the beginning of the 4CT90
engine start-up. And thus, during the increase of current intensity Imax, voltage U is getting lower and at
the same time the power P consumed by the starter
rises. Correlation relations between those parameters
are clear and values of correlation coefficients obtained during the tests seem to confirm those relations.

0.32

− 0.71 − 0.59
0.26
1

0.32
0.9

0.9

1

Correlation coefficients between the 4CT90 engine temperature (temperature of cooling agent Tagent)
and oil temperature Toil at the moment of engine startup and a maximal value of current intensity Imax consumed by the starter are r = 0.05. There is an obvious
evidence of no relation between the value of maximal
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nego natężenia prądu Imax pobieranego przez rozrusznik na początku rozruchu a występującym w tym momencie stanem cieplnym silnika scharakteryzowanym
przez temperatury Tpłyn i Tol.
Jest to o tyle zaskakujące, że w literaturze zagadnienia [5,6] opisuje się wyniki badań, w których wartość natężenia prądu rośnie w miarę spadku temperatury rozruchu silnika. Tłumaczy się to wzrostem oporów
tarcia w wyniku spadku lepkości oleju smarującego.
Należy jednak zwrócić uwagę, że przedstawione i omówione w cytowanej literaturze badania były przeprowadzone wg metodyki norm rozruchowych [9,10]. Uzyskane wartości natężenia prądu pobieranego dotyczą
więc wartości średniej występującej podczas stanu
napędzania wału korbowego silnika samym tylko rozrusznikiem. Wydaje się, że w warunkach rzeczywistej
eksploatacji silnika na wartość maksymalną natężenia
prądu Imax pobieranego przez rozrusznik wpływają,
oprócz oporów tarcia, opory sprężania ładunku występujące w cylindrze. Te zaś zależą nie tylko od stanu cieplnego silnika, ale także od szczelności zespołu tłok-pierścienie-cylinder. Szczelność zaś zespołu TPC uzależniona
jest od wielu czynników: konstrukcji, zużycia, położenia tłoka w cylindrze po zatrzymaniu się silnika itd.
Na stan cieplny silnika 4CT90 (temperatury Tpłyn
i Tol) podczas jego rozruchu decydujący wpływ ma długość czasu tpos postoju samochodu z wyłączonym silnikiem. Długość czasu postoju oddziałuje także na czas
troz rozruchu silnika. Współczynniki korelacji r pomiędzy zmiennymi reprezentującymi stan cieplny silnika,
a zmienną losową opisującą czas jego rozruchu troz
wykazują, co jest oczywiste, że w miarę wzrostu temperatury rozruchu silnik osiąga szybciej stan samodzielnego działania na biegu jałowym. Jest to podyktowane dogodniejszymi warunkami wystąpienia
pierwszych samozapłonów mieszanki paliwowo-powietrznej w komorze spalania.
Stwierdza się wysoką wartość współczynnika korelacji r = 0,90 pomiędzy temperaturą silnika Tpłyn a temperaturą Tol oleju silnikowego. Pozwala to przyjąć, że
w trakcie prowadzonych badań eksploatacji silnika
samochodowego wystarczy w celu określenia jego
stanu cieplnego podczas rozruchu rejestrować tylko
jedną z ww. temperatur. Wydaje się, ze względu na
zużycie elementów silnika, że mierzoną temperaturą
może być temperatura Tol oleju silnikowego.

current intensity Imax consumed by the starter at the
beginning of the engine start-up and its thermal state
characterized by the temperatures Tagent and Toil.
The results reported by other authors [5,6] reveal
that the value of current intensity increases as the
temperature of the engine start-up is declining. It may
be justified by the rise of friction resistance as a result
of lower viscosity of lubricating oil. However, the attention need to be paid to the fact that tests presented
and discussed in references had been carried out according to the methods of the engine start-up standards [9,10]. The values obtained for the intensity of
power consumed refer to the average value that occurs when the engine crankshaft is propelled only by
the starter. Under real conditions of engine operation
the maximal value of power intensity Imax consumed
by the starter seems to be affected not only by friction
resistance but also by the resistance of charge compression in the cylinder. They, in turn depend on thermal state of the engine and on the tightness of the
piston-rings-cylinder (PRC) set. Consequently, the
PRC set tightness is determined by many factors: construction, wear, position of the piston in the cylinder
after switching off the engine, etc.
The length of pauses in a vehicle operation tpause,
when the 4CT90 engine is switched off, is of great
importance to its thermal state (temperatures Tagent and
Toil) at the start-up but also affects the start-up time
tstart. Correlation coefficients r between variables representing engine thermal state and variable describing the time of its starting tstart show, what seems to
be evident, that as the start-up temperature increases,
the engine needs less time to start operating independently at idle running. Such a situation is driven by
the conditions that favour first self-ignitions of airfuel mixture in a combustion chamber.
It has been noted that correlation coefficient
r = 0.90 between engine temperature Tagent and temperature of engine oil Toil is high. Therefore the operational tests carried out in order to determine engine thermal state during its start-up may focus on registering
just one of the two temperatures mentioned above.
Due to the wear of engine elements the measurement
of the temperature of engine oil Toil seems to be sufficient.
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Rys. 1. Wykres rozrzutu napięcia U i natężenia prądu Imax pobieranego przez rozrusznik
Fig. 1. Scatter diagram for voltage U and current
intensity Imax consumed by the starter

Rys. 2. Wykres rozrzutu mocy P i natężenia prądu Imax
pobieranego przez rozrusznik
Fig. 2. Scatter diagram for power P and current intensity Imax consumed by the starter

Rys. 3. Wykres rozrzutu czasu przerw w działaniu
tpos i temperatury silnika 4CT90 Tpłyn w chwili rozruchu
Fig. 3. Scatter diagram for the pauses in operation
tpause of the 4CT90 engine and its temperature
Tagent at the start-up

Rys. 4. Wykres rozrzutu czasu przerw w działaniu tpos
i temperatury Tol oleju silnika 4CT90 w chwili
rozruchu
Fig. 4. Scatter diagram for the pauses in operation tpause
of the 4CT90 engine and oil temperature Toil at
the start-up

Rys. 5. Wykres rozrzutu temperatury płynu chłodzącego Tpłyn oraz oleju smarującego Tol silnika
4CT90 w chwili rozruchu
Fig. 5. Scatter diagram for the temperatures of cooling agent Tagent and lubricating oil Toil of
the 4CT90 engine at the start-up

Rys. 6. Wykres rozrzutu czasu rozruchu troz i czasu
przerw w działaniu tpos silnika 4CT90
Fig. 6. Scatter diagram for the start-up time tstart and
the pauses tpause in the 4CT90 engine operation
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Rys. 7. Wykres rozrzutu czasu rozruchu troz oraz temperatury płynu chłodzącego T płyn silnika
4CT90
Fig. 7. Scatter diagram for the start-up time tstart and
temperature of cooling agent Tagent of the
4CT90 engine

Rys. 8. Wykres rozrzutu czasu rozruchu troz oraz temperatury oleju smarującego Tol silnika 4CT90
w chwili rozruchu
Fig. 8. Scatter diagram for the start-up time tstart and
temperature of lubricating oil Toil of the 4CT90
engine at the start-up

4. Wnioski

4. Conclusions

Na podstawie analizy uzyskanych wyników przeprowadzonych badań eksploatacyjnych samochodu LUBLIN
III oraz silnika 4CT90 opracowano następujące wnioski:

The results of operational tests on LUBLIN III van
and 4CT90 engine allow to draw the following conclusions:

1. O temperaturach rozruchu samochodowego silnika spalinowego decyduje sposób organizacji
systemu transportu. Odpowiednie zaplanowanie
przewozów powoduje, że pomimo krótkich czasów nieprzerwanego działania silnika mogą wystąpić „ciepłe” rozruchy.
2. Rozruchy silnika w wysokich temperaturach powodują, że czas ich trwania jest krótki. W takich
warunkach negatywne zjawiska występujące wewnątrz silnika oraz jego niekorzystne oddziaływania na otaczające środowisko są zminimalizowane.
3. Występujące obciążenia elektryczne w układzie
rozruchowym podczas uruchamiania silnika zależą w głównej mierze od stanu szczelności jego
zespołu TPC.
4. Analiza korelacyjna uzyskanych wyników badań
wskazała na możliwość uproszczenia prowadzonych doświadczeń w warunkach rzeczywistej
eksploatacji pojazdu. Uproszczenia te dotyczą
przede wszystkim liczby i zakresu mierzonych
parametrów.
5. Przedstawione wnioski potwierdzają bardzo dobre warunki eksploatacji pojazdu w systemie
transportu Poczty Polskiej. Świadczy to o wysokiej kulturze techniczno-organizacyjnej Zakładu
Transportu Samochodowego Poczty Polskiej
w Lublinie.

1. The temperatures of starting a combustion engine result from the organisation of a transport
system. A proper planning of vehicle runs leads
to the fact that despite short periods of continuous engine operation there may occur „warm”
engine start-ups.
2. Engine start-ups at high temperatures are short.
In those conditions negative phenomena taking
place inside the engine and its unfavourable effects on the environment are minimized.
3. Electric loads occurring in the engine start-up
system during the starting mostly depend on the
tightness of the RPC set.
4. Correlation analysis of the results pointed out
that there is a possibility that tests carried out in
real conditions of a vehicle operation may be simplified. Such simplifications apply mainly to the
number and range of parameters to be measured.
5. The conclusions demonstrated above seem to
justify very good operational conditions for the
van operating in the system of the Polish Mail
transport. They testify high technical-organization standards of the Department of Motor Transport of Polish Mail, Branch in Lublin.
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