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S t r e s z c z e n i e  

W artykule omówiono najnowsze prace związane z synergizmem, zaproponowano pojęcie 
„synergizmu” i „współczynnika synergizmu”, podano i omówiono definicję współczynnika syner-
gizmu technologii, omówiono zdefiniowane potencjalne i użytkowe właściwości części maszyn 
i narzędzi, porównano pojęcia „systemu tribologicznego” z wprowadzonym pojęciem „systemu 
areologicznego”, podano przykłady kwantyfikacji właściwości tribologicznych niektórych syste-
mów areologicznych w takich samych warunkach smarowania i kwantyfikacji właściwości tribolo-
gicznych wybranych środków smarowych. 

1. Wprowadzenie 

Synergizm jest pojęciem i zjawiskiem wykorzystywanym od dawna. Przez 
długie lata był tylko pojęciem filozoficznym i ogólnym (m.in. używanym w far-
makologii), ale nie technicznym i – mimo że niektórzy rozumieli jego istotę – 
nie zawsze było wiadomo dokładnie, czego dotyczy [1]. 
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Tematyka synergizmu w odniesieniu do techniki zaczęła być modna  
w ostatnich kilkunastu latach [2÷6], jednak mimo iż było wykonywanych w kra-
ju kilkanaście prac badawczych, których tematem był synergizm, ograniczała się 
do opisów słownych efektu synergicznego. 

Dlatego w 2000 r. i później w pracach [7÷14] zaproponowano wprowadze-
nie pojęcia „współczynnika synergizmu” odniesionego do  określonych właści-
wości rozpatrywanego układu co najmniej 2-elementowego, w celu kwantyfi-
kowania synergizmu tych właściwości – ilościowego (liczbowego) ich określe-
nia. Z tematyki współczynnika synergizmu technologii zostały wykonane w ob-
szarze areologii prace magisterskie i doktorskie [15]. 

W monograficznej pracy [1] został omówiony głównie synergizm technolo-
gii inżynierii powierzchni (areologii). Wprawdzie liczbowo odnosi się on do 
technologii areologicznych, to jednak koncepcyjnie dotyczy nie tylko tych tech-
nologii, lecz kompozycji technologii w ogóle, podobnie jak kompozycji pier-
wiastkowych, materiałowych, konstrukcji i eksploatacji. 

W tribologii poświęcono tematyce synergizmu kilkanaście prac badaw-
czych, w tym projektów KBN, jednak nie precyzowano w nich, o jaki synergizm 
chodzi i jak – liczbowo – stwierdzono istnienie synergizmu, czyli jak skwantyfi-
kowano natężenie jego występowania. W pracach [7÷10, 12] zostało to podane, 
ale nie w czasopismach tribologicznych, dlatego dla szerszego grona tribologów 
nadal pozostaje nieznane. Tylko w jednej pracy tribologicznej [11], poza pra-
cami [1, 7÷10, 12], użyto pojęcia „współczynnik synergizmu” i zrealizowano na 
ten temat jedną pracę doktorską [11]. 

2.  Pojęcie  współczynnika  synergizmu  właściwości 

Zgodnie z pracą [1]:  
Synergizmem jest wzajemne oddziaływanie dwóch lub więcej czynników (tu: 

technologii wytwarzania lub eksploatacji  systemu  areologicznego wpływają-
cego na tarcie i zużycie) bądź skuteczniejsze niż prosta suma ich oddzielnych 
działań (oddziaływań), bądź równe sumie ich oddzielnych działań (addytywizm), 
bądź wreszcie mniej skuteczne, ale zawsze większe niż oddzielne działanie poje-
dynczego czynnika; we wszystkich przypadkach mogą być uzyskiwane właściwo-
ści nowe, niewystępujące przy działaniu jednego tylko czynnika [1]. Wymienio-
ne rodzaje synergizmu – to synergizm: całkowity, addytywny, niecałkowity. 

Synergizmem niecałkowitym jest każde współdziałanie pozytywne co naj-
mniej dwóch czynników, zaś synergizmem całkowitym – tylko współdziałanie 
szczególnie silne. Synergizm niecałkowity występuje bardzo często, synergizm 
całkowity – rzadko [1]. 

W odniesieniu do technologii współczynnik synergizmu dotyczy systemu 
minimum dwóch kolejnych operacji technologicznych (np. hartowanie i odpusz-
czanie), w wyniku których zmieniają się określone właściwości układu (np. 
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wytrzymałość, twardość, plastyczność): w najprostszym przypadku jedna, 
w bardziej skomplikowanym – kilka. Współczynnik synergizmu ks wyraża krot-
ność zmiany właściwości a wywołanej działaniem czynnika drugiego a2 w sto-
sunku do tej samej właściwości wywołanej działaniem czynnika pierwszego a1, 
przy czym czynnikami są operacje technologiczne wg wzoru [1]: 

 12 aaks =  (1) 

Aby zaszedł synergizm właściwości, zawsze  ks > 1. 
Przy tym zwykle wartość właściwości  a2 (np. twardość powłoki galwanicz-

nej) przyjmuje się jako wartość  a  dla systemu podłoże + powłoka (np. twar-
dość powłoki galwanicznej naniesionej na stalowe podłoże o twardości  a1), 
gdyż nie ma sensu technicznego określania właściwości a2  dotyczącej tylko 
samej powłoki, ponieważ same powłoki   nie są stosowane. 

3.  Właściwości  potencjalne  i  użytkowe  części  maszyn  i  narzędzi 

Procesy technologiczne tak się projektuje, aby uzyskać synergizm właści-
wości, czyli uzyskać najlepsze (zwykle – ale nie zawsze – wartościowo najwyż-
sze lub najniższe) właściwości – jedną lub kilka – określające swoiste cechy 
układu (części maszyny lub narzędzia) [1]: 
–  p o t e n c j a l n e: fizyczne (mechaniczne, np. twardość, elektryczne, ciepl-

ne, optyczne, strukturalne, akustyczne), chemiczne (adsorpcja, higroskopij-
ność, katalityczne, wybuchowe); 

–  u ż y t k o w e (eksploatacyjne), dotyczące zachowania się układu w określo-
nych warunkach użytkowania (eksploatacji), głównie: wytrzymałość zmę-
czeniowa, odporność tribologiczna, przeciwkorozyjna, walory dekoracyjne, 
których kwintesencją jest trwałość użytkowa. 

Właściwości potencjalne są wynikiem procesów technologicznych wytwa-
rzania, właściwości użytkowe – wynikiem właściwości potencjalnych i warun-
ków użytkowania. 

Tribologii w zasadzie nie interesują właściwości potencjalne układu. Dzia-
łanie tribologii skupia się na zapewnieniu układowi żądanych właściwości użyt-
kowych, głównie minimalizacji zużycia i przeważnie minimalizacji współczyn-
nika tarcia. 

4.  System  tribologiczny  a  system  areologiczny 

W  t r i b o l o g i i  zostało wprowadzone pojęcie  s y s t e m u   t r i b o l o-
g i c z n e g o [15] ST jako układu funkcjonalnego 2 współpracujących tribo-
elementów T1 i T2 i środka smarowego ŚS. 
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W  a r e o l o g i i  zostało wprowadzone [1, 7÷13] pojęcie  s y s t e m u    
a r e o l o g i c z n e g o*  SA jako układu odpowiednio: rdzenia R + warstwy 
wierzchniej WW (tworzących  system  rdzeniowy) i podłoża Pł (R + WW) + 
powłoka P (tworzących  system powłokowy). 

W podanym rozumieniu SA jest triboelementem T. 
Zatem funkcjonalnie: 

 ST = T1 + ŚS + T2 = SA1 + ŚS + SA2  (2) 

 
W zapisie tym ujęto  funkcjonalne związki między tribologią i areologią 

i więź merytoryczną między obydwoma naukami: właściwości ST zależą od wła-
ściwości systemów areologicznych SA1 i SA2 triboelementów T1 i T2 oraz od 
rodzaju i charakteru współpracy ze środkiem smarowym ŚS. W warunkach labo-
ratoryjnych triboelement T1 (lub SA1) jest zwykle badaną próbką, a triboelement 
T2 (lub SA2) – przeciwpróbką. W warunkach rzeczywistej eksploatacji obydwa 
triboelementy (którym odpowiadają odnośne systemy areologiczne) są współ-
pracującymi tribologicznie elementami maszyny lub narzędzi i obrabianych 
części maszyn. 

System tribologiczny ST tworzy węzeł tarcia WT. 
Na właściwości tribologiczne węzła tarcia WT można wpływać trojako: 

– przez stosowanie różnych SA przy takich samych ŚS, 
– przez stosowanie różnych ŚS przy takich samych SA, 
– przez stosowanie różnych SA i ŚS. 

We wszystkich przypadkach, w wyniku współpracy ww. elementów syste-
mu, można uzyskać synergizm, neutralizm lub antagonizm właściwości tribolo-
gicznych, głównie zużycia i współczynnika tarcia. 

5.  Współczynnik  synergizmu  właściwości  tribologicznych niektórych   
systemów  areologicznych  w  takich  samych warunkach  smarowania 

Właściwości tribologiczne różnych systemów areologicznych badane były 
od dawna, choć nie znano wtedy jeszcze pojęcia systemu areologicznego, a naj-
częściej system utożsamiano z warstwą zewnętrzną materiału – warstwą 
wierzchnią lub powłoką. 

Właściwości tribologiczne systemu zależą od materiału i kompozycji tech-
nologii wytwarzania oraz od warunków współpracy z innym systemem. Syner-

                                                      
* S y s t e m  a r e o l o g i c z n y  (powierzchniowy) – warstwowa kompozycja różnych materiałów lub tych 

samych chemicznie materiałów, lecz o różnych właściwościach fizycznych, uzyskiwana w ramach procesu 
technologicznego wytwarzania, służąca do uzyskania żądanych właściwości powierzchniowych kompozycji 
materiałów, przy czym właściwości systemu zmieniają się w trakcie eksploatacji. System areologiczny two-
rzony jest w wyniku kompozycji technologii [1]. 
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gizm technologii wytwarzania występuje tym wyraźniej, im większy jest stopień 
dopracowania technologii i dostosowania jej do warunków współpracy.  

W zasadzie badania laboratoryjne właściwości tribologicznych systemów 
areologicznych stanowią I etap badań właściwości użytkowych wytworzonych 
systemów, dających pewne przybliżenie do zachowania się w warunkach rze-
czywistego użytkowania. 

W tablicy 1 i na rysunkach 1–3 podano wybrane przykłady współczynnika 
synergizmu zużycia tribologicznego i współczynnika tarcia dla różnych syste-
mów areologicznych. 

 
Tablica 1. Współczynniki tarcia technicznie  suchego i współczynniki synergizmu zmniejszenia 

tarcia suchego (na podstawie różnych danych literaturowych) 
Table 1. The coefficients of technical dry friction and the synergism coefficients of decreasing    

   of dry friction (on the base of different literature dates) 
 

System tribologiczny 
Współczynnik 

tarcia 

Współczynnik syner-
gizmu zmniejszenia 
współczynnika tarcia 

System areologiczny (triboelement T1): 
ostrze skrawające 

podłoże powłoka 

Materiał skrawa-
ny (triboelement 

T2) 

Ra=0,0
6 

Ra=0,3
9 

Ra=0,06 Ra=0,39 

Lite-
ratura 

CrN 0,29 0,8 1,45 1,66 

TiN 0,16 0,52 1,8 1,54 

ZrN 0,19 0,58 1,52 1,38 

(Ti,Cr)N 0,28 0,41 1,03 1,95 

(Ti,Zr)N 0,18 0,50 1,61 1,57 

(Ti,Nb,Cr)N 0,18 0,57 1,61 1,40 

(Ti0,85,Cr0,15)N 0,20 0,53 1,45      1,5 

(Ti0,85, Cr0,15)N 0,19 0,47 1,52 1,63 

(Ti, Cr0,25,Zr)N 0,24 0,63 1,20 1,29 

Stal 
szybko-
tnąca 

SW7M 

– 

stal  
kwasoodporna 

1H18N9T 

0,29 0,80 1 1 

[15, 
21-
23] 

TiC 0,21/0,18 1,8/1,78 

TiN 0,20/0,16 1,9/2,0 

MoN 0,22/0,20 1,7/1,6 

CrN 0,24/0,21 1,57/1,5 

(Ti,Cr)N 0,22/0,20 1,7/1,6 

Węglik 
spiekany 
WC-Co 

– 

stal 45 
(180HB) 
stal 40H 
(220HB) 

0,38/0,32 1/1 

TiC/Ti(C,N)/TiN 
(PVD) 

0,19 1,3 

– 

stal 45 
(180HB) 

0,25 1 
TiC/Ti(C,N)/TiN 

 (CVD) 
0,19 1,3 

Węglik 
spiekany 
TT10K85 

– 

stal 40H 
(220HB) 

0,24 1 

[15, 
22] 
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Rys. 1. Współczynnik antagonizmu zużycia tribologicznego i synergizmu odporności na zużycie tribolo-

giczne stali 40H po hartowaniu laserowym (wartości średnie, na podstawie danych z prac  [17, 18]) 
Fig. 1.   Antagonism coefficient of tribological wear and synergism of wear resistance 40H  steel 

after laser hardening (middle values; on the base from [17, 18]) 

 
Rys. 2. Współczynniki synergizmu i antagonizmu zużycia liniowego po 10 min tarcia w układzie  

3 wałeczki–stożek warstw węglikowych na stali NC10 i warstw kompozytowych wytworzonych przez 
osadzenie powłoki galwanicznej Ni/Mo lub Co/W, a następnie chromowanie lub tytanowanie;  

smarowanie: 30 kropli oleju Lux/min (na podstawie danych z pracy [20]) 
Fig. 2.  Synergism and antagonism of linear tribological wear after 10 min of friction  the test: 3 rolles-
cone carbide layers on NC10 steel and composite layers produced by  galvanic deposition of coating 

Ni/Mo or Co/W and next chromising or titanizing;  lubrication: 30 droplets of Lux-oil per minute  
(on the base from [20])  
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Rys. 3. Współczynniki synergizmu i antagonizmu zmniejszenia tribologicznego zużycia liniowego róż-
nych systemów warstw wierzchnich (wytwarzanych w warunkach wyładowania jarzeniowego) i powłok 
(na podstawie danych z pracy [19]): a – na stali AISI 1045 po 30 min tarcia; b – na żelazie Armco natry-
skanym plazmowo powłokami stellitowymi:  PMNi35 i PMNi50; c – na stopie tytanu OT4-0 po 10 min 

tarcia; wytwarzanie warstw – 840oC/4h, nacisk jednostkowy przy badaniu zużycia 200 MPa 
Fig. 3.   Synergism and antagonism coefficients of decreasing of linear tribological wear of  differ-

ent systems of  superficial layers (produced in glow discharge conditions) and  coatings (on the 
base from [19]): a – on steel AISI 1045 after 30 min of friction;  b – on ingot iron after plasma 
spraying of stellite coatings PMNi35 and PMNi50; c – on titanium alloy OT4-0 after 10 min of 

friction; layers creation – 840oC/4h, unit pressure in test friction – 200 MPa 

6. Współczynnik  synergizmu  właściwości  tribologicznych  wybranych  
     środków  smarowych 

Właściwości tribologiczne środków smarowych nie są właściwościami nie-
zależnymi od otoczenia technologicznego, ale – oprócz oczywistej zależności od 
kompozycji środka smarowego – zależą również od warunków współpracy 
z systemami areologicznymi i mogą poprawiać lub pogarszać współpracę. 

W środkach smarowych (najczęściej olejów mineralnych i syntetycznych) 
znajdują się substancje aktywne zmniejszające tarcie i przeciwdziałające zuży-
waniu i zatarciu, zwykle również o właściwościach przeciwkorozyjnych. 
W przypadku proszków metali lub ich tlenków występuje tylko ich działanie 
pasywne, tylko tribomechaniczne (rys. 4). W przypadku związków chemicz-
nych, np. alkiloditiofosforanów, disiarczkudibenzolu, adypinianów występuje 
ich działanie tribochemiczne, np. pasywujące, tworzenie warstw absorpcyjnych 
i w konsekwencji zmniejszanie zużycia (rys. 5 i 6). Impregnowanie warstw po-
wierzchniowych systemów areologicznych również powoduje wzrost współ-
czynnika synergizmu zmniejszenia zużycia liniowego (rys. 7). 
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Rys. 4. Współczynnik synergizmu zmniejszenia zużycia ostrza skrawającego ze stali szybkotnącej 
SW18 w wyniku chłodzenia go cieczą smarująco-chłodzącą z dodatkiem cząstek dyspersyjnych 

molibdenu (na podstawie danych z pracy [24]) 
Fig. 4.  Synergism coefficient of decreasing of tool point wear from SW18 high speed steel  as a 
result of cooling by cutting fluid with addition of dispersion particles of  molybdenium (on the 

base from [24]) 

 
Rys. 5. Współczynnik synergizmu odporności na zużycie tribologiczne (odwrotność średnicy 
śladu zużycia) kulki ze stali ŁH15, badanej w aparacie czterokulowym przy obciążeniu 981 N  
i smarowaniu olejem bazowym parafinowym (OP) lub acetonitrylem (AC) bez i z dodatkiem 

1%DBDS, ZnDTP oraz AuDTP (na podstawie danych z pracy [25]) 
Fig. 5.  Synergism coefficient of resistance tribological wear (inverse of truck wear  diameter) of 
En31 bearing steel ball, investigated in 4-balls apparate during 981N loading and lubrication by 

parafine oil base (OP) or acetylonitril (AC) without and with the addition of 1% DBOS or AuDTP 
(on the base from [25])   
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Rys. 6. Współczynnik synergizmu odporności na zużycie tribologiczne kulki ze stali ŁH15, współpracu-
jącej ze stalową tarczą w obecności różnych kompozycji smarowych – 2 – i 3-składnikowych – zawiera-

jących po 1% każdej z podanych substancji rozpuszczonych w heksadekanie jako modelowej bazie 
olejowej (na podstawie danych z pracy [26])  

Fig. 6.  Synergism coefficient of tribological wear resistance of En31 bearing steel ball,  cooperate with 
steel friction disk in the presence of different lubrically composition 2- or 3-component – containing 1% 

each from applicated substances dissolved in  hexadekan as a model base oil (on the base from [26]) 
 

 
Rys. 7. Współczynnik synergizmu i antagonizmu wzrostu zużycia liniowego (mierzonego metodą: 
3 wałeczki–stożek, przeciwpróbka – stal 45 ulepszona cieplnie do twardości ok. 30 HRC, próbka – 

stal 45 azotowana gazowo w atmosferze: amoniak 80% i azot 20% w temperaturze 560oC,  
w czasie 8 h; grubość warstwy azotowanej 12,5 µm) próbki przy nacisku jednostkowym 50 MPa  

i smarowaniu kroplowym ciągłym preparatami olejowymi użytymi do impregnacji, po próbie 
tarcia 70 min (na podstawie danych z pracy [27]) 

Fig. 7.  Synergism and antagonism coefficient of linear wear increasing (measured by  3-rollers-
cone, antisample – 45 steel after tempering to ca 30HRC, sample – 45 steel  gas nitriding in the 

atmosphere: 80% ammonia and 20% nitrogen in temperature 560oC, time 8h; thickness of nitrid-
ing layer 12,5  µm) of the sample under the unite  pressure during test friction 50 MPa and con-
tinuous droplet lubrication by oil  preparations used to impregnation, after test friction 70 min  

(on the base from [27]) 
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7.  Wnioski 

1.  Systemy areologiczne stanowiące różne kompozycje: 
– takich samych podłoży z różnymi powłokami,  
– różnych podłoży z takimi samymi powłokami, dają różne wyniki: warto-
ści współczynników synergizmu są różne. 

  Również kolejność operacji (np. umacniania przez nawęglanie i hartowa-
nie, oraz kulowania) wpływa na wartość współczynników synergizmu (np. 
twardości i zużycia tribologicznego).  

2.  Współczynnik synergizmu stanowi narzędzie do liczbowej oceny warto-
ściującej stosowane  kompozycje technologii areologicznych pod kątem 
różnych właściwości tribologicznych.  

3.  Analiza zagadnienia synergizmu w odniesieniu do technologii umożliwia 
określenie: 
– efektywności użytkowej stosowanych technologii,  
– wybór najlepszej kompozycji spośród porównywalnych technologii, po-

zwalającej na uzyskanie takiej samej efektywności użytkowej. 
 

Praca wpłynęła do Redakcji 15.06.2007 r. 
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About the possibility of quantification in tribology 

S u m m a r y  

The subject area of synergism began to be fashionabe in the last years, but it was limited to 
verbally account of synergism effect. 

In 2000 year on proposed the introduction of idea of “synergism coefficient” to the quantifi-
cation of define properties for minimum 2-elements system for quantitive them to determine. On 
the them, of synergism coefficient of areological technology was executed some masterۥs degree 
and one doctorۥs technical dissertation. 

In monografical book [1] generally the synergism of areological technology was described. It 
is true, that numerical it concerne areological technology, but in the conception it concerne not 
only this technologies, but generally all technologies, it is like elements and materials composition 
in construction and exploitation. 

In tribology for the theme of synergism over a dozen or so works was devoted, but without to 
give, of what synergism get about and what – numerically – the synergism existance was ascer-
tained, and what the synergism was quantified. 

The synergism – reciprocal affect two or more factors (here: making or exploitation technol-
ogy of areological system influencing on the friction and wear) either more effective then simple 
sum their separately affects, or egal the sum their separately affects (addytivism), or at last fewer 
effective, but always more then separatively affect of simple factor; at all cases can be obtain a new 
properties, not appearing by the working only one factor [1]. Above-mentioned kind of synergism 
– they are synergism: overall (complete), additiv and non-overall. 

Non-overall synergism – eatch positive co-operation minimum two factors. 
Overall synergism – particular strong cooperation only. 
Non-overall synergism appear very often, overall synergism – rarely. 
In the concerning to technology, synergism coefficient relate of the system of minimum two 

successive technological operation (ex. hardening and tempering), in the result of each change a 
determine properties of system (ex. strength, hardness, plasticity): in the simple case – only one, in 
the more complicated case – several properties. 

Synergism coefficient ks it is a multiplication factor of the change of  “a” property, caused by 
the factor two “a2” in the rapport to this same property caused by the factor one “a1”, and a factors 
are technological operations, by formula 

 ks = a2/a1 (1) 

Synergism of properties happen always for ks > 1. 
In  t r i b o l o g y  the notion of  t r i b o l o g i c a l   s y s t e m  ST as a functional system 

two co-operating triboelements T1 i T2 and lubricant medium ŚS was introduced [15]. 
In  a r e o l o g y  the notion of  a r e o l o g i c a l   s y s t e m  SA as a system adequate: the 

core R + superficial layer WW or the base Pł (R+WW) + coating was introduced [1, 7–13]. 
In this mining: SA is a triboelement. Than: 

 ST = T1 + ŚS + T2 = SA1 + ŚS + SA2                      (2) 

In this equation (2) on seize functionally relations between tribology and areology and the 
fundamental bond between two sciences: the properties of ST depend from the properties of are-
ological systems SA1 and SA2 of  triboement T1 and T2 and from the kind and co-operation char-
acter with the lubricant medium ŚS.  

In the laboratory conditions triboelement T1 (or areological system SA1) usually is a investi-
gated sample, and triboelement T2 (areological system SA2) is an antisample. 

In the real exploitation conditions the both triboelements (or both areological systems) are 
the co-operating tribological machine elements or tools and treat elements.  

Tribological system ST create friction point (WT). 
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On the properties of friction point it is possible to influence by three ways: 
− by the using of different areological systems SA with just this same lubricant medium ŚS, 
− by the using of different lubricant mediums ŚS with just this same areological systems SA, 
− by the using different lubricant mediums ŚS and areological systems SA. 

In all this cases, in the result of co-operation of above mentoned of system elements it is pos-
sible to obtain: synergism, neutralism or antagonism of tribological properties, generally: wear 
and friction coefficient. 

On the table 1 and on the figures 1-7 the values of synergism for different elements and con-
ditions was demonstrated. 
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