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INNOWACYJNE ZASTOSOWANIE GRAFENU
W KONSTRUKCJI SILNIKÓW SPALINOWYCH
W ASPEKTACH
REDUKCJI STRAT TARCIA ORAZ ZU¯YCIA PALIWA
Streszczenie: W artykule przedstawiono zastosowanie grafenu w projektowaniu
technologicznie zaawansowanych silników spalinowych, co umo¿liwi poprawê
zarówno sprawnoœci mechanicznej, jak i ogólnej tych urz¹dzeñ przez redukcjê strat
tarcia w wêŸle kinematycznym t³ok-cylinder. Dalsz¹ konsekwencj¹ bêdzie redukcja
emisji dwutlenku wêgla oraz zu¿ycia paliwa, co jest równoznaczne z proekologicznym skutkiem zmian zaproponowanych w konstrukcji silnika.

Wprowadzenie
T³okowy silnik spalinowy jest i pozostanie przez nastêpne kilkadziesi¹t lat
podstawowym napêdem pojazdów l¹dowych oraz najbardziej sprawnym
urz¹dzeniem przetwarzaj¹cym energiê chemiczn¹ paliwa na energiê mechaniczn¹. Mimo to s¹ jeszcze pewne rezerwy na poprawê sprawnoœci przez redukcjê strat tarcia wewnêtrznego w silniku. Proste metody poprawy sprawnoœci
mechanicznej ju¿ siê jednak wyczerpa³y. Okazuje siê, ¿e du¿e mo¿liwoœci stwarza burzliwie rozwijaj¹ca siê nauka w zakresie nanotechnologii.
T³okowy silnik spalinowy produkowany jest obecnie na œwiecie w milionach
egzemplarzy, dlatego te¿ nawet niewielka redukcja zu¿ycia paliwa bêdzie prowadzi³a do zauwa¿alnych oszczêdnoœci tego surowca. Zapasy paliw wêglowodorowych na ca³ym globie s¹ ograniczone, a dotychczas nie wynaleziono
produktu, który w znacznej czêœci móg³by zast¹piæ paliwa wêglowodorowe.
Rozwi¹zaniem mo¿e byæ zastosowanie nowoczesnych materia³ów w konstrukcji silników. Ze wzglêdu na coraz ni¿sze koszty uzyskiwania grafenu taki
materia³ jest konkurencyjny w stosunku do materia³u opartego na nanorurkach
wêglowych.

* Politechnika Poznañska.
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Stosowanie innowacyjnych nanomateria³ów w technologicznie zaawansowanych silnikach spalinowych wp³ynie na poprawê zarówno sprawnoœci mechanicznej, jak i ogólnej tych urz¹dzeñ. Konsekwencj¹ bêdzie redukcja emisji
dwutlenku wêgla przez silniki napêdzaj¹ce pojazdy, co jest równoznaczne
z proekologicznym skutkiem zmian zaproponowanych w konstrukcji silnika.
W wyniku wstêpnego rozeznania proekologicznego oddzia³ywania grafenu na
powierzchni elementów zespo³u t³ok-cylinder, mo¿na w prosty sposób ograniczyæ negatywne skutki motoryzacji.
W artykule przedstawiono zastosowanie grafenu jako innowacyjnego materia³u o korzystnych w³aœciwoœciach tribologicznych w celu redukcji tarcia w wêŸle
t³ok-cylinder wspó³czesnych silników spalinowych.

1. Tarcie wystêpuj¹ce w silniku spalinowym
Zgodnie z wynikami wielokrotnie przeprowadzonych badañ straty tarcia
miêdzy t³okiem a g³adzi¹ cylindra przekraczaj¹ zwykle 50% ogólnych strat mechanicznych wystêpuj¹cych w silniku spalinowym. Aby zmniejszyæ te straty,
czêœæ prowadz¹c¹ t³oka pokrywa siê ró¿nego typu pow³okami sk³adaj¹cymi siê
z dwusiarczku molibdenu1. Zwi¹zek ten charakteryzuje siê niskim wspó³czynnikiem tarcia i zachowuje swoje w³aœciwoœci smaruj¹ce przy obci¹¿eniach
siêgaj¹cych 100 MPa. Ograniczeniu ulega równie¿ wystêpowanie szkodliwych
zjawisk w czasie rozruchu zimnego silnika. Zmniejszenie tarcia umo¿liwia
zmniejszenie luzów miêdzy t³okiem a g³adzi¹ cylindra. Gruboœæ nak³adanej
pow³oki wynosi zazwyczaj 0,01 mm i mo¿na j¹ jeszcze redukowaæ, gdy¿ w³aœciwa pow³oka osadzana jest w mikroporach otwartych w procesie pias- kowania
tlenkiem aluminium o ziarnistoœci kilkudziesiêciu mikrometrów2.
Wprowadzenie miêdzy dwie tr¹ce czêœci trzeciego cia³a w ciek³ym stanie
skupienia – o okreœlonym wspó³czynniku lepkoœci dynamicznej – zmniejsza
opory ruchu. Ciecz ta, tworz¹ca olej smaruj¹cy, rozdziela wierzcho³ki chropowatoœci powierzchni i nie dopuszcza do ich bezpoœredniego, quasi-metalicznego
styku, co okreœlane jest zamian¹ tarcia suchego na tarcie p³ynne, proces tarcia
zachodzi wówczas wewn¹trz warstwy cia³a trzeciego, czyli smaru. W przypadku
takiego tarcia wartoœæ wspó³czynnika tarcia, a wiêc i opory ruchu, s¹ wielokrotnie mniejsze ni¿ w sytuacji tarcia suchego3. Wartoœæ wspó³czynnika tarcia p³ynnego dla olejów newtonowskich waha siê w granicach 0,08–0,0005. Taki rodzaj
1

2

3

M. Blümm, A. Baberg, F. Dörnenburg, D. Leitzmann, Innovative Schaftbeschichtungen für Otto- und
Dieselmotorkolben, „MTZ Worldwide e-Magazin” 2016, Nr. 2.
T. Deuss, H. Ehnis, R. Rose, R. Künzel, Reibleistungsmessungen am Befeuerten Dieselmotor-Einfluss von
Kolbenschaftbeschichtungen, „MTZ Worldwide e-Magazin” 2011, Nr. 4.
Tribologia. Tarcie zu¿ywanie i smarowanie, red. A. Kaczak, Wydawnictwo Politechniki Wroc³awskiej,
Wroc³aw 2008.
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tarcia wystêpuje tak¿e przy smarowaniu smarami sta³ymi, takimi jak dwusiarczek molibdenu, którego wyj¹tkowa zdolnoœæ do rozwarstwiania siê
powoduje, ¿e tarcie zachodzi nie miêdzy powierzchniami tr¹cych czêœci,
a wewn¹trz tej substancji. Z³o¿onoœæ procesów tarcia powierzchni wspó³pracy
objaœnia rysunek 1.
tarcie suche

tarcie graniczne

tarcie p³ynne

tarcie mieszane

Rysunek 1. Typy tarcia w skojarzeniach tr¹cych
ród³o: Tribologia. Tarcie zu¿ywanie i smarowanie, red. A. Kaczak, Wydawnictwo Politechniki Wroc³awskiej, Wroc³aw 2008.

W trakcie pracy t³oka w cylindrze gruboœæ klina smarowego zmienia siê
w zale¿noœci od parametrów pracy silnika tzn. mocy, prêdkoœci obrotowej wa³u
korbowego oraz momentu obrotowego. Optymalne warunki tworzenia siê
i trwania klina olejowego wystêpuj¹ wówczas, gdy silnik rozwija niedu¿¹ moc
przy du¿ych prêdkoœciach obrotowych. Niestety przy prêdkoœci obrotowej wa³u
korbowego, gdy silnik osi¹ga maksymalny moment obrotowy i poni¿ej tej prêdkoœci, mo¿e wystêpowaæ chwilowe zrywanie klina olejowego i przejœcie do tarcia
innego ni¿ p³ynne, co skutkuje zwiêkszeniem oporów tarcia i szybszym zu¿ywaniem wspó³pracuj¹cych powierzchni4. Istnieje zatem uzasadniona potrzeba
stosowania pokryæ zmniejszaj¹cych wspó³czynnik tarcia równie¿ w przypadku
panewek ³o¿ysk wa³u korbowego. Pokrycie powierzchni panewki pow³ok¹ na
bazie dwusiarczku molibdenu powoduje, ¿e nawet w przypadku utraty gruboœci filmu olejowego nadal wystêpuje akceptowalny rodzaj tarcia. Bior¹c pod
uwagê wspó³czynnik tarcia dwusiarczku molibdenu wynosz¹cy 0,03, opory tarcia s¹ zbli¿one do tych wystêpuj¹cych w tarciu p³ynnym. Pow³oka wykonana na
bazie dwusiarczku molibdenu zachowuje po¿¹dane w³aœciwoœci przy obci¹¿eniach siêgaj¹cych 2400 MPa, a wiêc o wiele wy¿szych ni¿ jest w stanie przenieœæ
panewka5.
Niestety nie jest mo¿liwe, aby tarcie p³ynne istnia³o we wszystkich przypadkach ruchu posuwisto-zwrotnego silnika spalinowego, szczególnie w momencie uruchamiania silnika, zanim powstanie film olejowy, kiedy dochodzi do
4

5

T. Deuss, H. Ehnis, R. Rose, R. Künzel, Reibleistungsmessungen am Befeuerten Dieselmotor-Potenziale
der Kolbengruppe, „MTZ Worldwide e-Magazin” 2010, Nr. 5.
T. Deuss, H. Ehnis, R. Rose, R. Künzel, Reibleistungsmessungen am Befeuerten Dieselmotor-Einfluss von
Kolbenschaftbeschichtungen...
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bezpoœredniego kontaktu mikronierównoœci powierzchni bocznej t³oka oraz
g³adzi cylindra, a tak¿e czopów i panwi ³o¿ysk wa³u korbowego.

2. Grafen jako odmiana alotropowa wêgla
Grafen jest materia³em zbudowanym z atomów wêgla po³¹czonych wi¹zaniami o hybrydyzacji sp2, tworz¹cych strukturê plastra miodu. Jest to podstawowa struktura wêgla, wszelkie odmiany alotropowe s¹ œciœle z ni¹ zawi¹zane.
Pojedyncz¹ warstwê grafenu uda³o siê wytworzyæ w 2006 r.6
Wêgiel w postaci grafenu stanowi jednoatomow¹ warstwê, jej wytrzyma³oœæ
na rozci¹ganie wynosi 130 GPa, natomiast dla stali ok. 0,4 GPa. Modu³ Younga
tego materia³u wynosi 1100 GPa. W dodatku grafen ma znacznie mniejsz¹ gêstoœæ (~2 g/cm3) ni¿ stal konstrukcyjna, co ju¿ na tym etapie pozwala dostrzec
potencjalne zastosowanie tego materia³u. Grafen charakteryzuje siê tak¿e bardzo dobr¹ przewodnoœci¹ ciepln¹ po³¹czon¹ z w³asnoœciami anizotropicznymi.
Przewodnoœæ cieplna w p³aszczyŸnie wynosi ok. 3000 W/mK, a w wymiarze prostopad³ym jedynie 1,4 W/mK. Dla porównania, srebro osi¹ga wartoœæ 429 W/mK.
Materia³ ten posiada równie¿ dobre w³aœciwoœci elektryczne, w tym: dobr¹
przewodnoœæ, odpornoœæ na wysokie gêstoœci pr¹du. Membrana z grafenu nie

Rysunek 2. Struktura grafenu
ród³o: D. Berman, A. Erdemir, A. Anirudha, Sumant Graphene, a new emerging lubricant, „Materials
Today” 2014, vol. 17, issue 1.

6

A. Rasheed, M. Khalid, A. Javeed, W. Rashmi, T. Gupta, A. Chan, Heat transfer and tribological performance of graphene nanolubricant in an internal combustion engine, „Tribology International” 2016,
vol. 103, s. 504–515.
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przepuszcza cz¹stek gazów, nawet atomów helu, natomiast tlenek grafenu przepuszcza jedynie wodê7. Takie oraz inne w³aœciwoœci tego wyj¹tkowego materia³u mog¹ przyczyniæ siê do niezliczonych zastosowañ grafenu, miêdzy innymi
w konstrukcji silnika spalinowego, a tak¿e innych elementów z nimi wspó³pracuj¹cych. Model struktury grafenu przedstawiono na rysunku 2 i 3.

Rysunek 3. Obraz ze skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) p³atków grafenu
ród³o: G. Cieœlak, M. Trzaska, Tribological properties of nanocomposite Ni/Graphene, coatings produced by
electrochemical reduction method, „Composites Theory and Practice” 2016, vol. 16, s. 2.

Dziêki swoim w³aœciwoœciom grafen mo¿e byæ cia³em sta³ym lub koloidaln¹
ciecz¹ – p³ynnym smarem. Jego gêsto zbudowana struktura oraz p³aska powierzchnia sprawia, ¿e jest wyj¹tkowo odporny na si³y tn¹ce, bêd¹c wytrzyma³ym tribologicznie materia³em. Ponadto dziêki swoim w³aœciwoœciom korzystnie wp³ywa na redukcjê tarcia i zu¿ycie powierzchni. Grafen jest materia³em,
który nie przepuszcza cieczy i gazów, takie jak woda lub tlen, a tym samym spowalnia procesy utleniaj¹ce, które powoduj¹ uszkodzenie powierzchni tr¹cych.
Dziêki dwuwymiarowej budowie o niskiej energii powierzchniowej mo¿e
zast¹piæ cienkie warstwy sta³e wykorzystywane do zmniejszenia adhezji i tarcia
na ró¿nych powierzchniach tr¹cych. Wszystkie wymienione w³aœciwoœci sprawiaj¹, ¿e grafen staje siê bardzo atrakcyjnym materia³em do wymagaj¹cych zastosowañ tribologicznych niezbêdnym do uzyskania niskich wartoœci tarcia oraz
zu¿ycia8. Ponadto nie wymaga ¿adnej mokrej bazy, mo¿e byæ nak³adany bezpoœrednio na powierzchnie i zachowuje swoje cechy zarówno w warunkach
wysokiej, jak i niskiej wilgotnoœci. Rozwa¿ane s¹ równie¿ po³¹czenia grafenu
7

8

D. Berman, A. Erdemir, A. Anirudha, Sumant Graphene: a new emerging lubricant, „Materials Today”
2014, vol. 17, issue 1, s. 31–42.
G. Cieœlak, M. Trzaska, Tribological properties of nanocomposite Ni/Graphene, coatings produced by
electrochemical reduction method, „Composites Theory and Practice” 2016, vol. 16, no. 2.
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z innymi smarami w stanie ciek³ym, które znacznie ³atwiej nak³adaæ i rozprowadzaæ po zakrzywionych powierzchniach. W dotychczasowych opracowaniach
wykazano, ¿e pokrycie warstw¹ grafenu o gruboœci zaledwie ok. 1–2 nanometra
jest w stanie nawet szeœciokrotnie zmniejszyæ jej wspó³czynnik tarcia9.

3. Grafen jako pow³oka powierzchni noœnej t³oka
Straty tarcia decyduj¹ o sprawnoœci mechanicznej silnika. Ograniczenie strat
tarcia przyczynia siê do zmniejszenia iloœci zu¿ywanego paliwa przy wykonywaniu tej samej pracy. W nowoczesnych silnikach spalinowych za wiêkszoœæ
strat tarcia odpowiada t³ok i pierœcienie t³okowe. Tribologiczne dzia³anie zespo³u
t³ok-cylinder ma istotny wp³yw na sprawnoœæ oraz trwa³oœæ silnika spalinowego.
Jedn¹ z metod zwiêkszania trwa³oœci tulei cylindrowej i powierzchni bocznej
t³oka oraz zmniejszenia zu¿ycia paliwa jest stosowanie odpowiednich pow³ok
na bocznych powierzchniach t³oków. Pow³oki s¹ stosowane na powierzchni noœnej niemal wszystkich t³oków wspó³czesnych silników wolnoss¹cych i do³adowanych. Celem ich stosowania jest przede wszystkim unikniêcie zatarcia t³oka
w niekorzystnych warunkach pracy silnika, takich jak10:
– lokalne zmniejszenie luzu t³oka wywo³ane deformacj¹ wynikaj¹c¹ z cieplnych
i mechanicznych obci¹¿eñ cylindra,
– zmniejszenie luzu t³oka w nastêpstwie jego przegrzania,
– niewystarczaj¹ca gruboœæ warstwy oleju w czasie rozruchu silnika,
– pogorszenie w³aœciwoœci oleju spowodowane wysok¹ temperatur¹,
– stan silnika przed zakoñczeniem procesu docierania.
Wyniki badañ jednoznacznie potwierdzaj¹ pozytywn¹ rolê standardowo stosowanych pow³ok w zakresie ograniczenia mo¿liwoœci zacierania t³oka w cylindrze i zmniejszenia zu¿ycia powierzchni cylindra w normalnych warunkach
pracy silnika. W rzeczywistych warunkach pracy silnika ca³kowite straty tarcia
zale¿¹ przede wszystkim od warunków tarcia p³ynnego i dlatego zastosowanie
pow³ok nie daje bezpoœrednich du¿ych korzyœci w zakresie ograniczenia tarcia.
We wspó³czesnych silnikach najczêœciej stosowane s¹ pow³oki na bazie grafitu i dwusiarczku molibdenu, redukuj¹ce tarcie do 15%, przy tym te pierwsze s¹
znacznie popularniejsze dziêki ni¿szej cenie i tylko nieznacznie gorszych cechach funkcjonalnych. Jedn¹ z metod nanoszenia tego rodzaju pow³ok jest metoda sitodruku, która charakteryzuje siê prostot¹, niskimi kosztami produkcji,
9

10

A. Senatore, V. D’Agostino, V. Petrone, P. Ciambelli, M. Sarno, Graphene Oxide Nanosheets as Effective
Friction Modifier for Oil Lubricant. Materials, Methods, and Tribological Results, „Hindawi Publishing
Corporation, International Scholarly Research Notice Tribology” 2013, vol. 2013.
M. Blümm, A. Baberg, F. Dörnenburg, D. Leitzmann, Innovative Schaftbeschichtungen für Otto- und
Dieselmotorkolben...
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du¿¹ wydajnoœci¹ przy zachowaniu wystarczaj¹cej dok³adnoœci gruboœci nanoszonej warstwy.
Przemys³ motoryzacyjny ci¹gle poszukuje nowych, korzystnych rozwi¹zañ.
Odkrycie grafenu otworzy³o wiele mo¿liwoœci. Od kilku lat trwaj¹ prace nad
praktycznym zastosowaniem ró¿nych nanomateria³ów. By³y ju¿ prowadzone
badania, które potwierdzi³y, ¿e stosowanie nanorurek wêglowych na powierzchni
bocznej t³oka oraz w oleju smaruj¹cym pozwala osi¹gn¹æ redukcjê tarcia w zespole t³ok-cylinder ok. 10%. Wykorzystanie grafenu jako materia³u pokrycia
powierzchni bocznej t³oka silnika spalinowego (rys. 4) mo¿e korzystniej, ni¿
w przypadku pokrycia z nanorurek wêglowych, wp³yn¹æ na jego pracê, a mianowicie zmniejszyæ odpornoœæ powierzchni na zu¿ycie œcierne oraz zmniejszyæ
drgania wywo³ane cyklicznoœci¹ jego pracy.

Rysunek 4. Mo¿liwoœæ pokrywania powierzchni noœnej t³oka pow³ok¹ grafenu
ród³o: Opracowanie w³asne.

Dotychczasowe badania wykaza³y, ¿e realizacja skomplikowanych kszta³tów
powierzchni bocznej t³oków oraz powierzchni œlizgowej pierœcieni t³okowych
nie jest konieczna, aby uzyskaæ korzystne parametry filmu olejowego11.

4. Grafen jako dodatek do oleju smaruj¹cego
Celem smarowania w silniku spalinowym jest zmniejszenie tarcia i ograniczenie zu¿ycia powierzchni par kinematycznych. Olej smaruj¹cy poprawia
równie¿ szczelnoœæ uk³adów oraz u³atwia odprowadzanie ciep³a. Zastosowanie
oleju smaruj¹cego umo¿liwia tak¿e odprowadzanie zanieczyszczenia oraz t³umienie drgania.
Najwiêksze zmniejszenie oporów ruchu wywo³anych tarciem œlizgowym
mo¿na uzyskaæ w procesie tarcia p³ynnego. Tarcie p³ynne pozwala ca³kowicie
odizolowaæ od siebie powierzchnie elementów wspó³pracuj¹cych, zachodzi ono
11

A. Iskra, P. Krzymieñ, E. Wróblewski, Geometry of the improved layer over a piston skirt, „Combustion
Engines” 2015, vol. 162, no. 3, s. 192–196.
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wówczas wewn¹trz warstwy oleju. Zmniejszenie gruboœci filmu olejowego do
pewnego stopnia mo¿e prowadziæ do bezpoœredniego kontaktu miêdzy powierzchniami par kinematycznych. Zjawisko takie nosi nazwê tarcia p³ynnego.
Nanocz¹steczki, a zw³aszcza nanocz¹steczki wêglowe, badano ju¿ wczeœniej
w celu zwiêkszenia wydajnoœci smarowania olejem, wykazano, ¿e nastêpuje
redukcja tarcia ok. 2%. Okaza³o siê jednak, ¿e cz¹stki te nie rozpraszaj¹ siê
w oleju, ale maj¹ tendencjê do zbijania siê, co sprawia, ¿e s¹ one mniej skuteczne.
Cz¹stki zakleszcza³y siê miêdzy powierzchniami, doprowadzaj¹c do ich agregacji, co w konsekwencji zwiêksza³o tarcie i zu¿ycie. Aby rozwi¹zaæ ten problem,
zaczêto modyfikowaæ cz¹stki dodatkowymi substancjami chemicznymi, zwanymi œrodkami powierzchniowo-czynnymi12. Nie rozwi¹za³o to jednak problemu,
poniewa¿ pod wp³ywem tarcia cz¹steczki powierzchniowo-czynne œciera³y siê
i rozk³ada³y, po czym ponownie siê zlepia³y.

Rysunek 5. Schemat wp³ywu dodatku grafenu do oleju smaruj¹cego dla ró¿nych powierzchni
tr¹cych
ród³o: Zhen-bing Cai, Lei Zhao, Xu Zhang, Wen Yue, Min-hao Zhu, Combined Effect of Textured Patterns and Graphene Flake Additives on Tribological Behavior under Boundary Lubrication, „PLOS ONE”
2016, vol. 11(4).

12

V. Eswaraiah, V. Sankaranarayanan, S. Ramaprabhu, Graphene-Based Engine Oil Nanofluids for Tribological Applications, „ACS Applied Materials & Interfaces” 2011, vol. 3, issue 11, s. 4221–4227.
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Ze wzglêdu na unikalny kszta³t pogniecione kulki grafenu rozpraszaj¹ siê
bez koniecznoœci dodawania œrodków powierzchniowo-czynnych. Ich nieregularna powierzchnia nie pozwala na bliski kontakt z innymi kulkami grafenu, a nawet gdy s¹ œciœniête, to ³atwo siê od siebie oddzielaj¹13. Na rysunku 5
przedstawiono wp³yw dodatku grafenu do oleju smaruj¹cego dla ró¿nych
powierzchni tr¹cych.
W przeprowadzonych badaniach wykazano, ¿e wydajnoœæ pogniecionych
kulek grafenu nie jest zale¿na od ich stê¿enia w oleju. Do osi¹gniêcia zadowalaj¹cego efektu wystarczaj¹ce jest zastosowanie niewielu kulek grafenu, a w przypadku zwiêkszenia jego stê¿enia o 10 razy, wydajnoœæ jest taka sama. W eksperymentach, w których do oleju dodawano cz¹steczki wêgla, stê¿enie mia³o bardzo
du¿y wp³yw na efektywnoœæ smarowania, redukuj¹c tarcie o 12%14.

Podsumowanie
Nanostruktura grafenu cechuje siê w³aœciwoœciami nieporównywalnymi
z innymi materia³ami. Wykorzystywany mo¿e byæ w silniku spalinowym w postaci
nanowarstw powierzchniowych w celu zmniejszenia tarcia elementów wspó³pracuj¹cych, zwiêkszenia wytrzyma³oœci szybko zu¿ywaj¹cych siê elementów,
t³umienia drgañ, zapewnienia szczelnoœci lub kontrolowania przep³ywu ciep³a
w silniku. Grafen mo¿e byæ dodawany tak¿e jako nape³niacz metali, poprawiaj¹c znacznie ich w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe, elektryczne i termiczne.
Mo¿e byæ tak¿e dodawany do oleju silnikowego, zmniejszaj¹c straty energii
wywo³ane tarciem oraz ochronê powierzchni tr¹cych lepiej ni¿ konwencjonalne
oleje silnikowe.
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INNOVATIVE APPLICATION OF THE GRAPHENE STRUCTURES
IN COMBUSTION ENGINES INTO ASPECTS
OF REDUCTION FRICTION LOSS AND FUEL CONSUMPTION
Summary: The paper presents the application of graphene in designing technologically advanced internal combustion engines, which will improve both the mechanical
efficiency and overall these devices, by reducing friction losses in the kinematic node
piston-cylinder. A further consequence will be the reduction of carbon dioxide emissions and fuel consumption, which is synonymous with ecological effect of the proposed changes in engine design.

