
93COMBUSTION ENGINES, No. 3/2014 (158)

Introduction
Notwithstanding decades of improvement in the industry, 

concern over the impact of vehicles on air quality remains 
high. Emissions of greenhouse gases from road vehicles 
remain very high on the political agenda; emissions of 
particulate matter are coming under increasing scrutiny as 
a form of pollution with wide-ranging negative impacts; 
certain as-yet unregulated gaseous emissions are potential air 
quality risks. Looking to the longer term, the security of the 
oil supply and broader energy usage concerns have become 
very much part of the automotive development landscape. 
Concern over gaseous and solid pollutants – perhaps most 
infamously CO2 – has become a concern for all major global 
markets, not just the United States and European Union.

The response to this has been the introduction of various 
pieces of legislation, some imposing increasingly strict emis-
sions limits; others various mandates, incentives and quotas 
regarding fuel consumption and the types of fuels used. 
Now, following revelations that emissions from real vehicle 
usage are generally poorly reproduced in the laboratory, test 
methods themselves are changing: first in the laboratory (e.g. 
the WLTP/C – GTR15; USA CFR 1065/1066 procedures); 
furthermore, real driving emissions have increased in impor-
tance to the point where RDE/PEMS measurements will soon 
be a legal requirement. Randomised laboratory test cycles 
also remain a possibility, although probably only for particle 
number measurements. The introduction of particle number 
limits and increased scrutiny of particulate emissions from 
engine types other than Diesel represents a somewhat new 
and challenging direction in emissions testing and control. 
These factors exert massive pressure on vehicle and engine 
manufacturers (both light duty and heavy duty), their sup-
pliers and the oil and fuel industries. Other, allied fields such 
as R&D and fuel additive and lubricant suppliers also find 
themselves subject to the same forces. Many of the afore-
mentioned problems are shared by the various stands of the 
industry – passenger car and light commercial vehicle/heavy 
duty/off road/marine – and many of the proposed strategies 
and technical solutions have multi-segment applicability.

However, the market is dictated not only by political and 
technical factors, but also by consumer demands, which are 
themselves also evolving. Something both legislators and 
the general public have in common is the goal of reducing 
fuel consumption, without any sacrifices in terms of dura-
bility or safety. Responding to this pressure, a broad range 
of advanced engine technologies, catalytic aftertreatment 
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Wstęp
Niezależnie od wprowadzanych od dziesięcioleci 

różnych udoskonaleń w przemyśle motoryzacyjnym, ne-
gatywny wpływ pojazdów na jakość powietrza pozostaje 
ciągle bardzo duży. Rozwiązanie problemów związanych 
z emisją gazów cieplarnianych z pojazdów drogowych jest 
priorytetowe w polityce prośrodowiskowej. Emisja cząstek 
stałych jako rodzaj zanieczyszczeń z szerokim zakresem 
negatywnego wpływu jest pod coraz większą kontrolą. 
Pewne nieregulowane emisje związków gazowych są także 
potencjalnie niebezpieczne dla jakości powietrza. W ujęciu 
długoterminowym zapewnienie stałych dostaw ropy nafto-
wej oraz kwestie zużycia energii stały się bardzo ważnym 
aspektem motoryzacyjnego rozwoju. Obawy dotyczące dużej 
emisji gazowych i stałych zanieczyszczeń, w tym najbardziej 
CO2, stały się problemem dla wszystkich głównych rynków 
motoryzacyjnych, nie tylko w Stanach Zjednoczonych czy 
Unii Europejskiej, ale też w Azji.

Aby temu zapobiegać, ustanawiane są różne akty praw-
ne wprowadzające coraz bardziej rygorystyczne limity 
emisji, a także systemy różnych kar lub zachęt i dopłat 
dotyczących zużycia paliwa i rodzaju zastosowanego pa-
liwa. Obecnie po stwierdzeniu w wyniku badań, że emisja 
zanieczyszczeń podczas rzeczywistego użytkowania po-
jazdu jest słabo odwzorowana w laboratorium, zmieniane 
są metody badawcze w tych laboratoriach (np. procedury 
WLTP/C – GTR15, USA CFR 1065/1066) oraz wprowa-
dzane są pomiary w warunkach drogowych. Emisja w 
rzeczywistych warunkach zyska na znaczeniu w momencie, 
gdy pomiary RDE/PEMS staną się wymogiem prawnym. 
Wybrane cykle badań laboratoryjnych nadal pozostaną w 
użyciu, choć prawdopodobnie będą wykorzystywane tylko 
do pomiaru liczby cząstek stałych. Wprowadzenie limitów 
odnośnie do liczby cząstek stałych i kontroli ich emisji nie 
tylko z silników ZS stanowi nowy i ambitny kierunek w 
badaniach oraz kontroli emisji. Wywiera to dużą presję 
na producentów pojazdów i silników (zarówno lekkich, 
jak i ciężkich), ich dostawców oraz na przemysł olejowy 
i paliwowy. Podobnie jest w odniesieniu do dostawców 
dodatków do paliw i smarów oraz jednostek badawczo-ro-
zwojowych prowadzących działalność w pokrewnych dzie-
dzinach. Wiele z wymienionych kwestii jest wspólnych dla 
różnych branż – samochodów osobowych, dostawczych, 
ciężarowych, terenowych, jednostek pływających – a wiele 
z proponowanych strategii i rozwiązań technicznych ma 
jednoczesne zastosowanie w kilku segmentach.
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systems, revised fuel types, bespoke lubricants and friction 
inhibitors, etc have been introduced. These strategies are 
often interrelated: low sulphur fuel is required for aftertre-
atment system compatibility; advanced engine design has 
impacts on required lubricant properties, etc. Fundamental 
changes to the propulsion strategy for on-road vehicles (e.g. 
fuel types/the implementation of advanced electromechani-
cal systems – hybrids) represent a revolution in the industry. 
All these advanced technologies must be developed, tested, 
approved and certified. In the case of hybrid powertrains, 
accurately quantifying the real world CO2 emissions benefit 
is of particular importance.

Mindful of the above, and with a proven track record of 
organising scientific meetings [1–11], BOSMAL was pleased 
to announce its 4th International Exhaust Emissions Sympo-
sium, which took the following title: ‘Trends in automotive 
emissions, fuels, lubricants, legislation and test methods 
– present and future’. In general, the event built upon the 
successes of the past, and included the very latest develop-
ments in the aforementioned fields and their implications for 
the various branches of the industry. Through the formation 
of business and personal relationships – and the potential for 
information sharing and collaboration that results – the va-
rious branches of the industry can advance together towards 
their goals. It is for these reasons that BOSMAL decided to 
organise another event of this type. 

The 4th International Exhaust Emissions 
Symposium: background, aims and structure

This fourth symposium was hosted as a direct result of 
the multi-dimensional successes of the previous emissions-
related events hosted at BOSMAL [1–11]. Furthermore, this 
event was organised within a project with European Union 
Regional Development Fund funding to establish a Centre of 
Automotive Competence at BOSMAL. This project is within 
the framework of the Regional Operation Programme for the 
Silesian Voivodeship for the years 2007–2013. The purpose of 
this centre of competence is to offer innovative, commercial 
R&D services in the area of automotive powertrain develop-
ment, specifically: engines, their components and systems, 
materials and consumables. This investment will facilitate 
the transfer of technology and innovation for the good of the 
regional economy. In terms of action of the ground, this project 
has lead to the construction of new test facilities at BOSMAL: 
a heavy duty engine test stand (maximum power 520 kW) for 
testing conventional engines and hybrid powertrains under 
static and dynamic conditions, together with full exhaust 
emissions measurement equipment; a dynamic powertrain test 
stand with equipment for recording and analysing vibration; 
a scanning electron microscope (SEM) installation capable 
of working at low vacuum pressure, equipped with EDS and 
WDS modules; a fluorescent X-ray spectrometer with wa-
velength dispersion – WDXRF, for the analysis of advanced 
powertrain construction materials.

The aim of the symposium, was to repeat the successes 
of the past, by bringing together experts and specialists in 
a professional yet informal atmosphere, so that they might 

Rynek motoryzacyjny jest zależny nie tylko od czynni-
ków politycznych i technicznych, ale także od nieustannie 
ewoluujących potrzeb konsumentów. Obecnie ustawodawcę 
i opinię publiczną łączy jeden cel – redukcja zużycia pa-
liwa, bez żadnych ustępstw w zakresie trwałości pojazdu 
i bezpieczeństwa ruchu. W związku z tym wprowadzono 
szeroką gamę zaawansowanych technologii dla silników 
spalinowych i układów katalitycznego oczyszczania spa-
lin, nowe rodzaje paliw, powłok przeciwzużyciowych, 
dedykowane środki smarne itp. Rozwiązania te są często 
ze sobą powiązane: paliwo o niskiej zawartości siarki jest 
wymagane dla nowoczesnych układów oczyszczania spalin, 
zaawansowana konstrukcja silnika ma wpływ na wymagania 
odnośnie do właściwości środków smarnych itd. Zasadnicze 
zmiany w strategii napędzania pojazdów drogowych (np. 
rodzaje paliwa, wdrażanie zaawansowanych systemów 
elektromechanicznych – napędy hybrydowe) stanowią swe-
go rodzaju rewolucję w branży motoryzacyjnej. Wszystkie 
zaawansowane technologie muszą być stale rozwijane, 
kontrolowane, atestowane i certyfikowane. W odniesieniu do 
hybrydowych układów napędowych szczególnego znaczenia 
nabierają precyzyjne pomiary emisji CO2 w rzeczywistych 
warunkach ruchu. 

Mając powyższe na względzie, przy udokumentowanym 
doświadczeniu w organizowaniu spotkań naukowych [1–11], 
BOSMAL, wraz z Polskim Towarzystwem Naukowym 
Silników Spalinowych (PTNSS), przygotował IV Między-
narodowe Sympozjum Emisji Spalin pod tytułem: „Trendy w 
motoryzacyjnej emisji, paliwach, smarach, prawodawstwie 
i metodach badawczych – teraźniejszość i przyszłość”. 
Ogólnie sympozjum obejmowało najnowsze osiągnięcia 
w wyżej wymienionych dziedzinach i ich implementacje 
w różnych gałęziach przemysłu. Poprzez tworzenie relacji 
biznesowych i osobistych oraz stworzenie możliwości wy-
miany informacji i nawiązania współpracy, przedstawiciele 
różnych gałęzi przemysłu mogą osiągać wspólne cele. To 
właśnie było jednym z głównych powodów organizacji tego 
typu spotkania naukowego przez BOSMAL.

Kontekst, cele i struktura sympozjum
Sympozjum zorganizowano, uwzględniając pozytywne 

sygnały docierające w związku z organizacją przez BOS-
MAL poprzednich wydarzeń tego typu, poświęconych m.in. 
emisji zanieczyszczeń motoryzacyjnych [1–11]. Ponadto 
odbyło się ono w ramach projektu Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego UE, finansującego budowę Centrum 
Kompetencji Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOS-
MAL. Projekt ten jest realizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 
2007–2013. Celem Centrum Kompetencji jest oferowanie 
innowacyjnych, komercyjnych usług badawczo-rozwojo-
wych w zakresie rozwoju układów napędowych pojazdów, 
w szczególności: silników, ich komponentów, systemów, 
materiałów konstrukcyjnych oraz eksploatacyjnych. Inwe-
stycja ta ułatwi transfer technologii i innowacji na rzecz 
gospodarki regionalnej. W zakresie obszaru działań ten 
projekt ma doprowadzić do budowy nowych urządzeń 
badawczych w Instytucie BOSMAL: stanowiska do badań 
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exchange information and learn from one another. Given 
the importance of human contact in scientific collaboration 
and business relationships, a social programme was inte-
grated into the two-day event, providing ample networking 
opportunities. 

With the assistance of PTNSS and the various patrons and 
sponsors of the event, steps were taken to begin to arrange 
the event and invite both speakers and attendees. Following 
preliminary negotiations dating as far back as summer 2012, 
the organising committee received an excellent response 
from invited speakers, including high-level representatives 
of international organisations (see the programme for details 
of all speakers).

Submissions to the conference were divided into three 
categories: keynote addresses (for which more time was 
allocated), presentations (delivered to the plenary audience 
in timeslots from 10–30 minutes) and written only entries (a 
presentation, in many cases accompanied by a poster). En-
tries from all three of these categories were accompanied by 
short written abstracts, which both aided the organisation of 
the event and add to the archive value of the proceedings.

The event was held over two days, divided into five the-
matically themed sessions, four of which featured keynote 
addresses. The first session, entitled ‘Introduction, Context 
& Agenda’ contained two keynotes: Peter Mock/Vicente 
Franco (The International Council on Clean Transportation 
– Europe, Germany), Professor Flemming Cassee (Royal 
Dutch Institute for Public Health and the Environment, the 
Netherlands); ‘Automotive Emissions & Emissions Legisla-
tion’, with featured one keynote address: Alessandro Marotta 
(European Commission Joint Research Centre – Ispra, Italy); 
‘Emissions Reduction Methods and Aftertreatment System 
Development for Light and Heavy Duty Applications’, which 
featured a keynote from Dr. Timothy V. Johnson (Corning 
Incorporated, USA); ‘Nanoparticle Emissions from Internal 
Combustion Engines’, which consisted only of presentations; 
and finally ‘Fuel and Lubricant Development’ which featured 
one keynote speaker: Dr. Thomas Wallner (Argonne National 
Laboratory, USA). 

The keynote speakers were specially selected and allo-
cated further speaking time in order to allow the speaker to 
explore a topic in depth, briefing attendees on a topic deemed 
to be of wide-ranging interest to the industry and of great 
relevance to the overall topic of the event.

The remaining presentations served to provide details, 
highlights and insights from industry and academia, thereby 
rounding out the sessions and providing a range of perspec-
tives on each of the topics mentioned in the session titles. 
The written only entries were in many cases accompanied 
by posters, which were prominently displayed in the area 
where delegates spent the coffee breaks. Together, the three 
submission types (keynote, presentation, written only) make 
up the proceedings of the event.

The event itself
The event commenced on the morning of the 22nd of 

May, in BOSMAL’s conference room (following registra-
tion of delegates). A number of delegates had participated 

silników typu ciężkiego (o mocy maksymalnej 520 kW), 
przeznaczonego do testowania rozwiązań konwencjonal-
nych i hybrydowych układów napędowych w statycznych 
i dynamicznych warunkach pracy jednostki napędowej, 
wraz z urządzeniami pomiarowymi do określania całkowitej 
emisji zanieczyszczeń; stanowiska do badań dynamicznych 
układów napędowych pojazdów z osprzętem do rejestracji 
i analizy drgań; skaningowego mikroskopu elektronowe-
go (SEM), który może pracować na niskim podciśnieniu, 
wyposażonego w moduły EDS i WDS; fluorescencyjnego 
spektrometru promieniowania rentgenowskiego z dyspersją 
fali – WDXRF, przeznaczonego do analizy zaawansowanych 
materiałów konstrukcyjnych układów napędowych.

Celem sympozjum było umożliwienie spotkania eksper-
tów i specjalistów w profesjonalnej, lecz mniej formalnej 
atmosferze, tak aby mogli swobodnie wymieniać informacje 
oraz dzielić się wzajemnie swoją wiedzą. Biorąc pod uwa-
gę znaczenie kontaktów międzyludzkich we współpracy 
naukowej oraz w relacjach biznesowych, z dwudniowym 
programem naukowym sympozjum zintegrowany był pro-
gram socjalny, co zapewniło szerokie możliwości nawiązania 
współpracy.

Z pomocą PTNSS oraz pozostałych patronów i sponso-
rów sympozjum, podjęto działania zmierzające do jego orga-
nizacji oraz zaproszenia zarówno prelegentów, jak i samych 
uczestników. Trzeba podkreślić, że wśród prelegentów byli 
przedstawiciele ważnych organizacji międzynarodowych.

Zgłoszenia na sympozjum podzielono na trzy kategorie: 
wykłady inaugurujące/przemówienia, prezentacje multime-
dialne w sesjach plenarnych i referaty pisemne (w formie 
prezentacji, plakatu). Do zgłoszeń tych dołączone były 
krótkie pisemne streszczenia, które nie tylko wspomagały 
organizację wydarzenia, lecz także stanowiły dodatkową 
wartość naukową.

Sympozjum trwało dwa dni i obejmowało pięć sesji te-
matycznych. W pierwszej, zatytułowanej „Wprowadzenie, 
kontekst i program”, głównymi prelegentami byli: Peter 
Mock i Vicente Franco (The International Council on Clean 
Transportation – Niemcy), prof. Flemming Cassee (Royal 
Dutch Institute for Public Health and the Environment, 
Holandia). W drugiej sesji pt. „Emisja zanieczyszczeń z po-
jazdów a prawodawstwo dotyczące emisji” głos zabrał m.in. 
Alessandro Marotta (European Commission Joint Research 
Centre – Ispra, Włochy), a w trzeciej pt. „Metody redukcji 
emisji i rozwój układów oczyszczania spalin w pojazdach 
lekkich i ciężkich” – dr Timothy V. Johnson (Corning In-
corporated, USA). Głównym prelegentem czwartej („Emisja 
nanocząstek z silników spalinowych”) i piątej („Rozwój 
paliw i środków smarnych”) sesji tematycznej był dr Thomas 
Wallner (Argonne National Laboratory, USA).

Główni prelegenci byli wybrani i przydzieleni do kolej-
nych wystąpień z uwzględnieniem czasu wystąpienia, tak 
aby można było przedstawić dogłębnie ale zwięźle tematy 
uznane za cieszące się szerokim zainteresowaniem wyni-
kającym ze strony przedstawicieli przemysłu i nawiązujące 
do przewodniego tematu sympozjum. Pozostałe prezentacje 
zawierały szczegółowe informacje, podkreślające pewne 
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in BOSMAL’s scientific meetings before, but there were a 
number of new faces, including those who were visiting 
Poland for the first time. Around 120 delegates attended, 
representing 55 firms from 16 countries and 3 continents. 

fakty i spostrzeżenia pochodzące z przemysłu oraz nauki, 
tym samym porządkujące oraz dostarczające różnych punk-
tów widzenia na każdy z tematów wymienionych w tytułach 
poszczególnych sesji. Z referatami sporządzonymi w formie 
plakatów można było zapoznać się m.in. podczas przerw 
międzysesyjnych.

Przebieg sympozjum 
Sympozjum, poprzedzone rejestracją uczestników, roz-

poczęło się w godzinach porannych 22 maja 2014 r. w sali 
konferencyjnej Instytutu BOSMAL. Mimo iż liczba uczest-
ników przedmiotowego spotkania naukowego była nieco 
mniejsza niż w poprzednich latach, jednak pojawiły się na 
nim nowe osoby, które do tej pory nie były nigdy w Polsce. 
Na sympozjum przybyło około 120 delegatów, reprezentują-
cych 55 firm z 16 krajów i trzech kontynentów. Byli to m.in. 
reprezentanci firm z branży motoryzacyjnej i paliwowej, 
agencji rządowych, firm doradczych oraz dostawców usług 
inżynieryjnych, organizacji non-profit, uczelni technicznych 
oraz Komisji Europejskiej. Jak już wspomniano, podczas 
przerw międzysesyjnych realizowano sesje plakatowe; 
była to też doskonała okazja do nawiązywania kontaktów. 
Ponadto przerwy te pozwoliły uczestnikom na możliwość 
wglądu do niedawno zmodernizowanych laboratoriów emisji 
spalin, a także stanowisk hamowni silnikowych w Instytucie 
BOSMAL. Pierwszy dzień sympozjum zakończyła uroczysta 
kolacja.

Drugiego dnia kontynuowano tematykę poruszoną w 
poprzednich sesjach, przy czym pojęcie „tradycyjnego” 
wyposażenia silnika nieco poszerzono, z tej racji, że obecnie 
za takie wyposażenie uważane są też paliwo i środki smarne. 
Ostatnią sesję kończyło wystąpienie podsumowujące pro-
fesora Jerzego Merkisza (Politechnika Poznańska/PTNSS/
BOSMAL, Polska), który dodał kilka cennych uwag po-
chodzących z jego własnych badań i doświadczeń z zakresu 
emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach ruchu 
pojazdów (temat ten był wielokrotnie poruszany podczas po-
przednich sesji). Tę interesującą prezentację można znaleźć 
w materiałach konferencyjnych IV Sympozjum. Następnie 

Dr. Piotr Bielaczyc (BOSMAL), chairman of the International Organis-
ing Committee greeting delegates during registration

Dr inż. Piotr Bielaczyc (BOSMAL) – przewodniczący Komitetu Organi-
zacyjnego Sympozjum wita delegatów podczas rejestracji

The final programme, which lists all keynotes, presentations and written 
only entries, together with listings of all authors and their affiliations, 
can be found in the proceedings. A full list of firms and organisations  

in attendance at the symposium is also presented.
Ostateczny program sympozjum, który zawiera m.in. wszystkie prelekcje, 

prezentacje oraz streszczenia, wraz z listą wszystkich uczestników  
i ich afiliacjami. Przedstawiono w nim również pełną listę firm i organi-

zacji, których reprezentanci przybyli na sympozjum.

Dr. Timothy Johnson (Corning, USA) participating in a discussion  
following one of the presentations

Dr Timothy v. Johnson (Corning Incorporated, USA), biorący udział  
w dyskusji podczas jednej z prezentacji
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Organisations participating 
in the event included firms 
from the automotive and fuel 
industries, governmental 
agencies, consultancies and 
engineering service provi-
ders, non-profit organisa-
tions, technical universities 
and the European Commis-
sion. The sessions of the first 
day were punctuated with 
coffee breaks (which also 
served as the poster presen-
tation sessions and networ-
king time) and lunch. The 
breaks also allowed atten-
dees to inspect BOSMAL’s 
recently-upgraded exhaust 
emissions laboratories, as 
well as engine test stands. 
The end of the first day – 
the evening of the 22nd of 
May – saw delegates attend 
the Symposium Dinner & 
Musical Soirée, hosted at a 
specially selected location 
close to Bielsko-Biala. As before, this evening event formed 
an important part of the symposium and proved a great suc-
cess with friends old and new.

The second day continued where the first day had left 
off, but the topic moved from ‘traditional’ engine hardware 
to what can now also be considered to be types of engine 
component: fuels and lubricants. Following that session, 
Professor Jerzy Merkisz (Poznan University of Technology/
PTNSS/BOSMAL, Poland) closed the event by delivering 
a summary and adding some fascinating notes from his 
own research on real-world emissions (a topic which had 
surfaced many times during the preceding sessions). This 

uczestnicy sympozjum udali 
się na zwiedzanie laborato-
riów badawczych Instytutu 
BOSMAL; było ono tak zor-
ganizowane, że uczestnicy 
mogli zobaczyć wszystkie 
urządzenia badawcze oraz 
działy Instytutu BOSMAL 
(niejednokrotnie tematyka 
badawcza działu wykraczała 
poza zakres badań silników 
czy emisji spalin).
Krótkie podsumowanie 
zagadnień technicznych 
poruszanych podczas 
sympozjum

Ogólnie można powie-
dzieć, że cztery zagadnienia 
tematycznie zdominowały 
sympozjum, a mianowicie: 
emisja nanocząstek z silni-
ków spalinowych, procedura 
WLTP, rzeczywista emisja za-

nieczyszczeń z pojazdów oraz paliwa i środki smarne. Te za-
gadnienia pojawiały się w wielu wykładach inaugurujących, 
prezentacjach oraz referatach pisemnych. Skrótowy przegląd 
techniczny każdego z tych zagadnień jest następujący:

Z układu napędowego pojazdu o wielu ruchomych czę-
ściach, o całkowitej masie rzędu 103‒104 kg, poruszającego 
się po niekorzystnym terenie z prędkością ok. 40‒50 m/s, 
nieunikniona jest duża emisja cząstek stałych, w tym nano-
cząstek. Kwestia regulacji wielkości dopuszczalnej emisji 
cząstek stałych z silników spalinowych znacznie ewoluowała 
na przestrzeni ostatnich lat, zarówno w odniesieniu do pozio-
mu emisji (który został już zmniejszony o rzędy wielkości w 
wielu przypadkach), ale też do zakresu zainteresowania (legi-
slacja nie ogranicza się już tylko do silników ZS). Jednocze-

Vicente Franco (The International 
Council on Clean Transporta-
tion Europe, Germany), one of 

the keynote speakers, addressing 
delegates during the first day of 

the symposium
vicente Franco (The International 

Council on Clean Transporta-
tion – Europe, Niemcy), jeden 
z prelegentów inaugurujących 

sympozjum

Dr. Timothy V. Johnson (Corning 
Incorporated, USA) one of the 
keynote speakers, addressing 

delegates during the first day of 
the symposium

Dr Timothy v. Johnson (Corning 
Incorporated, USA), jeden z 
prelegentów inaugurujących 

sympozjum

A scene from one of the coffee breaks
Podczas przerw można było swobodnie dyskutować i wymieniać  

doświadczenia naukowe

Professor Flemming Cassee (Royal Dutch Institute for Public Health 
and the Environment – RIVM, the Netherlands) delivering his keynote 

address on the adverse health effects of traffic-derived emissions
Prof. Flemming Cassee (Royal Dutch Institute for Public Health and the 
Environment, Holandia) – wystąpienie na temat szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzkie emisji zanieczyszczeń pochodzących z ruchu ulicznego
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interesting presentation has also been archived in the sym-
posium proceedings.

Finally, guided tours of BOSMAL’s test facilities were 
conducted, so that delegates might see all of BOSMAL’s test 
facilities and departments (which extend well beyond engine/
emissions research, as mentioned in the earlier paragraph on 
the Centre of Automotive Propulsion Competence).
Some brief comments on the technical message of the 
symposium

Overall, it could be said that four topics dominated the 
technical content of the symposium, namely: nanoparticle 
emissions from combustion engines; the WLTP; real driving 
emissions; and fuels and lubricants as powertrain compo-
nents (this list could be extended to include several other 
important topics, but for the time being will be limited to 
these four). The aforementioned topics surfaced in multiple 
keynote addresses presentations and written only entries, 
sometimes concurrently. Brief technical overviews of each 
of these topics follow:

As a combustion-propelled mechanical system with 
many moving parts, of mass of order 103–104 kg, moving 
over suboptimal terrain at speeds of up to around 40–50 
meters per second, particulate emissions from vehicles are 
an inevitability – and not only from the engine. The issue of 
nanoparticle emissions from internal combustion engines has 
evolved greatly over the years – both in terms of the emissions 
levels (which have now been reduced by orders of magnitude 
in many cases) and the scope of interest (no longer limited to 
Diesel engines). Concurrently, new test methods have been 
devised and a large body of toxicological evidence has been 
accumulated on the impact of such emissions. Legislation has 
evolved significantly in response to changes in technology 
and scientific information on the adverse effects of particu-
late; direct injection petrol engines are now a the focus of 
upcoming changes in European legislation. 

The term ‘WLTP’ has been in use for some years, but very 
recent developments and formalisations in the development 

śnie opracowano nowe metody badań i zgromadzono wiele 
danych dotyczących toksycznego wpływu cząstek stałych na 
środowisko i organizmy żywe. Prawodawstwo ewoluowało w 
odpowiedzi na znaczące zmiany, jakie zaszły w technologii 
i doniesieniach naukowych na temat negatywnych skutków 
oddziaływania cząstek stałych; silniki z bezpośrednmi wtry-
skiem benzyny są teraz przedmiotem zbliżających się zmian 
w prawodawstwie europejskim.

Termin WLTP był używany przez kilka lat, jednak nie-
dawno przeprowadzona formalizacja w odniesieniu do tej 
procedury świadczy o tym, że w rzeczywistości jeszcze nie 

funkcjonowała. Niedługo ma wejść w życie regulacja GTR 
15 (Global Technical Regulation No. 15), która jest bardziej 
odpowiednim terminem dla rozwoju i planowanych wdrożeń 
w dziedzinie badań emisji spalin. Główny zaplanowany cel 
legislacyjny jest związany ze zmniejszeniem dopuszczalnych 
wartości emisji CO2 i zużycia paliwa przez pojazdy; wpro-
wadzenie limitów emisji na poziomie normy Euro 6 będzie 
wymagać nowych cyklów jezdnych.

Konieczność określania rzeczywistej emisji zanieczysz-
czeń z pojazdów (RDE – Real Driving Emissions) została 

Alessandro Marotta (European Commission – Joint Research Centre, 
Italy) delivering his keynote address of the development of the WLTP 

(GTR 15)
Alessandro Marotta (European Commission Joint Research Centre, 

Włochy) wygłaszający wykład inauguracyjny na temat rozwoju  
procedury WLTP (GTR15)

Dr. Thomas Wallner (Argonne National Laboratory, USA) delivering his 
keynote on the development of engine fuels

Dr Thomas Wallner (Argonne National Laboratory, USA) wygłaszający 
wykład inauguracyjny na temat rozwoju paliw silnikowych

A view of the exhaust emissions laboratory at BOSMAL
Laboratorium emisji spalin w Instytucie BOSMAL
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of this programme mean that it in fact no longer exists. GTR 
15 (‘Global Technical Regulation No. 15’) has come into 
being and so ‘GTR 15’ is now a more appropriate term for 
developments and planned implementations in this area. The 
main planned target is regarding CO2 emissions and fuel 
consumption, since for at the Euro 6 level emissions limits 
for regulated pollutants are not cycle-specific.

The term real driving emissions (RDE) has been de-
ployed to refer to efforts to reduce the disconnect between 
laboratory testing (and results) and real world scenarios. A 
considerable body of evidence attest to the fact that labora-
tory test procedures, particularly type approval, represent a 
best case scenario and that a range of emissions (including, 
perhaps most controversially, CO2/fuel consumption) are 
considerably higher in real life than according to the results 
of laboratory tests. Equipment is now available to measure 
emission in the field and this will soon be a legal requirement 
in the EU. However, much remains to be done to characterize 
the correlation between real world emissions and laboratory 
emissions. Additionally, despite recent changes in the legi-
slation, many details remain at least somewhat uncertain 
regarding RDE and RDE testing.

Since fuel and lubricants are of vital importance – to 
the point where they can be considered to be powertrain 
components – R&D work on fuels and lubricants has become 
arguably as important as research on engine hardware, etc. 
As well as technical and engineering requirements, there is 
strong pressure to switch to fuels which are cleaner and more 
sustainable in terms of life-cycle emissions. The most obvious 
candidates in this area are natural gas and biofuels - one of 
the main trends for both petrol and Diesel is an increasing 
proportion of biofuels blended into the mix in many jurisdic-
tions – ethanol in the case of petrol and FAME in the case of 
Diesel, although other options exist: Obviously, the function 
to be played by lubricants is that of reducing friction and 
engine damage, with additional obligations in terms of heat 
transfer and the removal of deposits in some cases. All three 

wprowadzona w wyniku starań o zmniejszenie rozbieżności 
między wynikami badań laboratoryjnych a wynikami ba-
dań drogowych (w ruchu rzeczywistym). Znaczna liczba 
badań naukowych świadczy o tym, że procedury badań 
laboratoryjnych, w szczególności tzw. homologacji typu, nie 
stanowią najlepszego rozwiązania w zakresie badań emisji 

(w tym CO2 oraz zużycia paliwa). Dają one znacznie zani-
żone wartości w porównaniu do rzeczywistej eksploatacji 
pojazdów. Urządzenia do pomiarów emisji w warunkach 
rzeczywistych są już powszechnie dostępne i wkrótce będzie 
to wymóg prawny w UE. Jednakże wciąż pozostaje wiele 
do zrobienia, aby scharakteryzować związek między emisją 
rzeczywistą a tą określaną w warunkach laboratoryjnych. 
Dodatkowo, pomimo ostatnich zmian w ustawodawstwie, 
wiele elementów prawnych i technicznych dotyczących 
RDE pozostaje jeszcze, przynajmniej w pewnym stopniu, 
nieuregulowanych.

Od kilku lat prace badawczo-rozwojowe nad paliwa-
mi i środkami smarnymi stały się tak samo ważne jak te 
prowadzone nad konstrukcją i osprzętem samych silników. 
Obok wymagań technicznych i inżynieryjnych, istnieje też 
silny nacisk społeczny, by zacząć korzystać z paliw, które 
są czystsze i bardziej zrównoważone pod względem emisji 
zanieczyszczeń przez cały ich cykl życiowy. Najbardziej 
oczywistymi rozwiązaniami w tym obszarze są gaz ziemny i 
biopaliwa płynne – w wielu krajach jednym z głównych tren-
dów zarówno dla benzyny, jak i oleju napędowego jest coraz 
większy udział biopaliwa w mieszance paliwowej: etanolu w 
przypadku benzyny i FAME w przypadku oleju napędowego. 
W odniesieniu do środków smarnych najważniejszymi wy-
maganiami są zapewnienie małego tarcia i zabezpieczanie 
silnika przed uszkodzeniami. Ponadto wymagania dotyczą 
skutecznej wymiany ciepła i usuwania osadów. Wszystko to 
bowiem ma zasadniczy wpływ na wielkość zużycia paliwa. 
Konieczne jest zapewnienie równowagi w zakresie utrzy-
mania małego współczynnika tarcia przy zachowaniu dużej 
trwałości i właściwych parametrów eksploatacyjnych silnika. 
Środki smarne muszą być również adekwatne do zastosowa-

A scene from the Symposium Dinner & Musical Soiree (Photograph by 
Georg Steiner)

Pierwszy dzień sympozjum zakończył się uroczystą kolacją (fot. Georg 
Steiner)

Professor Jerzy Merkisz (Poznan University of Technology/PTNSS/
BOSMAL, Poland) delivering his summary presentation to close the 4th 

International Exhaust Emissions Symposium
Prof. Jerzy Merkisz (Politechnika Poznańska/PTNSS/BOSMAL, Polska) 
wygłaszający swoją prezentację podsumowującą Iv Międzynarodowe 

Sympozjum Emisji Spalin
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of these roles can have an influence on fuel consumption. 
There is a delicate balance to maintain regarding keeping 
friction low while maintaining long-term durability and engi-
ne performance. Finally, lubricants must also be compatible 
with the vehicle’s aftertreatment system.

N.B.: Addy Majewski of Dieselnet (Canada), who attended 
the symposium, has published a technical summary [12].

The journal Przegląd Techniczny has published a short 
summary in Polish (issue 13/2014).
Closing comments

The 4th International Exhaust Emissions Symposium was 
a great success, echoing previous events [1–11], but develo-
ping the concept to an even higher level. The International 
Organising Committee expresses its thanks to all those who 
were involved, from organisers and sponsors to speakers, 
attendees and those working behind the scenes with logistics. 
The International Organising Committee extends its thanks to 
Dieselnet for making its technical summary open access.

All presentations delivered during the symposium, 
together with their abstracts, have been archived in the 
following publication: ‘Symposium Proceedings – Trends 
in automotive emissions, fuels, lubricants and test methods 
– present and future’, ISBN: 978-83-931383-7-1, published 
by BOSMAL on CDROM. This material is included as an 
attachment to the 3/2014 issue of Combustion Engines. For 
further information on this 4th symposium and previous 
events of this type hosted at BOSMAL, contact the chair-
man of the International Organising Committee, Dr. Piotr 
Bielaczyc (piotr.bielaczyc@bosmal.com.pl).   

 

nego w pojeździe systemu oczyszczania spalin – wpływ na 
trwałość tego systemu.

Podsumowanie techniczne sympozjum zostało również 
sporządzone i opublikowane przez Addy’ego Majewskiego 
z Kanady (przedstawiciela portalu DieselNet), który brał w 
nim udział [12], oraz w czasopiśmie naukowym Przegląd 
Techniczny (nr 13/2014).
Uwagi końcowe

Na sukces IV Międzynarodowego Sympozjum Emisji 
Spalin z pewnością wpłynęły wcześniejsze doświadczenia 
zdobyte w trakcie przygotowywania poprzednich spotkań 
naukowych tego typu [1‒11]. Komitet Organizacyjny składa 
podziękowania wszystkim, którzy byli zaangażowani ze stro-
ny organizatorów i sponsorów, prelegentom, uczestnikom 
oraz osobom odpowiedzialnym za logistykę przedsięwzięcia. 
Międzynarodowy Komitet Organizacyjny kieruje szczególne 
podziękowania do portalu DieselNet za zapewnienie otwar-
tego dostępu do technicznych podsumowań.

Wszystkie prezentacje wygłoszone podczas sympozjum, 
wraz z ich streszczeniami, zamieszczono w publikacji: „Sym-
posium Proceedings – Trends in automotive emissions, fuels, 
lubricants and test methods – present and future”, ISBN: 978-
83-931383-7-1, wydanej przez Instytut BOSMAL na płycie 
CD. Płyta ta jest dołączona do numeru 3/2014 kwartalnika 
Combustion Engines. Więcej informacji na temat IV Sym-
pozjum i poprzednich wydarzeń tego typu, organizowanych 
przez Instytut BOSMAL, udzielić może przewodniczący 
Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego dr inż. Piotr 
Bielaczyc (piotr.bielaczyc@bosmal.com.pl).
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