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Streszczenie 
 

W artykule przedstawiono procedury modelowania procesów modyfikują-
cych warstwę wierzchnią form  do ciśnieniowego odlewania aluminium 
wykonanych ze stali WCL  Zaprojektowano proces azotowania, wykorzy-
stując własne narzędzia do modelowania wzrostu warstwy azotowanej 
oraz do optymalizacji parametrów procesu pod kątem uzyskania warstwy 
azotowanej odpowiedniej pod powłokę PVD. Zrealizowano proces azoto-
wania wg parametrów otrzymanych na podstawie modelowania, monitoru-
jąc proces czujnikiem magnetycznym (czujnik rezultatu). Przeprowadzono 
dobór powłoki PVD, kierując się uzyskaniem maksymalnej adhezji do 
azotowanego podłoża. Modyfikowana forma po azotowaniu i nałożeniu 
wielowarstwowej powłoki TiN/TiCN/TiAlN uzyskała trzykrotne większą 
trwałość eksploatacyjną. 
 
Słowa kluczowe: proces azotowania, modelowanie procesów, powłoki 
przeciwzużyciowe PVD. 
 

Modeling of nitriding and PVD processes  
improving the durability of X37CrMoV51 steel 

 
Abstract 

 
The paper presents processes improving the durability of casting moulds 
for pressure die casting of aluminum. The goal of the work was surface 
modification of casting mould made from X37CrMoV51 steel. These 
processes comprise the thermochemical treatment (here nitriding) of the 
mould surface and thin film PVD  deposition. The nitriding process was 
designed using own formulated computing tools [3, 4, 6, 7] to model the 
nitrided layer growth. The nitriding process was optimised to obtain the 
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nitriding layer suitable for the proposed PVD coating. At this stage of 
technology the most important aim is to avoid  (Fe2,3N) and ’ (Fe4N) 
phases reducing the adhesion of PVD coating to the substrate - nitrided 
mould (Fig. 1). The nitriding process was realised when applying the 
parameters obtained from theoretical modeling. Additionally, this stage of 
surface modification was monitored by a magnetic sensor (result sensor) 
which reacts to nitriding layer forming. The selection of thin hard PVD 
coatings with the best possible adhesion to nitrided mould was made. They 
were: monolayer coating TiAlN with high hardness above 2500-3500 
HV0,05 and excellent “work temperature” – 1123 K (Table 2), multilayer 
TiN/TiCN/TiAlN and TiN/TiN+TiAlN/TiAlN coatings. The multilayer 
coatings present better wear resistance and critical load (adhesion) than 
monolayer TiAlN one (Figs. 7 and 8). Hence, modified casting moulds 
have more than three times increase in durability. 
 
Keywords: nitriding, the process modeling, antiwear coating PVD. 
 
1. Wstęp 
 

Formy do ciśnieniowego odlewania aluminium, ze względu na 
warunki eksploatacji, ulegają szybkiej degradacji. Jedną z najefek-
tywniejszych metod, zwiększających ich trwałość, są technologie 
typu duplex, obejmujące w tym przypadku sekwencyjne połącze-
nie procesu azotowania gazowego z procesem nanoszenia powłok 
techniką PVD [1, 2]. 

Właściwości warstw otrzymywanych po procesach duplex  za-
leżą w głównej mierze od synergicznego efektu wynikającego  
z połączenia dwóch pojedynczych procesów, a uzyskane tą drogą 
właściwości są nieosiągalne w przypadku pojedynczego procesu. 
Uzyskanie istotnego efektu synergicznego wymaga spełnienia 
jednoznacznie zdefiniowanych wymogów jakie ma spełniać war-
stwa azotowania, będąca podłożem pod powłokę PVD. Nieodpo-
wiednie połączenie i/lub niewłaściwa kontrola procesów może 
prowadzić do pogorszenia, a nie polepszenia efektu końcowego. 
Istotna jest właściwa identyfikacja reakcji, tak żeby efekty wyni-
kające z pierwszego procesu nie zostały zredukowane przez drugi 
proces. 

W wyniku zastosowania procesu duplex formy odlewnicze wy-
kazują zwiększoną wytrzymałością obciążeniową, za którą odpo-
wiedzialna jest warstwa azotowana. Ponadto powierzchnia form 
charakteryzuje się niskim tarciem i zużyciem dzięki powłoce 
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wytworzonej techniką PVD  [1]. Podwyższeniu ulega także od-
porność korozyjna. Dodatkowo powłoki ułatwiają wypełnienie 
form i rozformowanie, co znacznie zwiększa trwałość  form  
i poprawia jakość wyprasek. 

W artykule przedstawiono procedurę modyfikacji powierzchni 
form do ciśnieniowego odlewania aluminium, wykonanych  
ze stali przeznaczonej do pracy na gorąco WCL (EN: 
X37CrMoV51). Jej skład chemiczny (tab. 1) umożliwia, poprzez 
specjalne procedury obróbki cieplnej po procesie kucia, ograni-
czenie spadku plastyczności po odpuszczaniu a także uzyskanie 
drobnoziarnistej mikrostruktury zapewniającej odporność na 
obciążenia dynamiczne i termiczne. 

 
Tab. 1.  Skład chemiczny stali WCL (X37CrMoV51) [%wag.] 
Tab. 1.  Chemical composition of the X37CrMoV51 steel [%wt.] 
 

C Mn Si P S Cr Mo V 

0,36- 
0,42 

0,30- 
0,50 

0,90- 
1,20 

Max 
0,030 

Max 
0,030 

4,80- 
5,50 

1,10- 
1,40 

0,25- 
0,50 

 
W technologii typu duplex istnieją ściśle zdefiniowane oczeki-

wania odnośnie własności warstwy wierzchniej, otrzymanej  
w procesie azotowania - obróbki poprzedzającej nanoszenie po-
włok metodą PVD. Przede wszystkim warstwa musi odgrywać 
istotną rolę w uzyskaniu dobrej adhezji z powłoką. Podstawowym 
warunkiem spełniającym to wymaganie jest  otrzymanie warstwy 
azotowanej bez zewnętrznej strefy (węglo)azotków żelaza, ale 
jednocześnie ze strefą dyfuzyjną charakteryzującą się odpowied-
nio dużą twardością powierzchniową oraz możliwie największymi 
grubościami efektywnymi. Dodatkowo w celu uniknięcia krucho-
ści warstwy należy dążyć do uniknięcia tworzenia się węglików 
na granicach byłego austenitu [1]. 

Te rygorystyczne wymagania, połączone z bezwzględnym wa-
runkiem otrzymywania w powtarzalny sposób założonej budowy 
warstwy, stymulują badania w kierunku poszukiwań efektywnych 
metod projektowania algorytmu zmian parametrów procesu oraz 
poszerzenia spektrum metod kontroli procesu. Autorzy artykułu 
od wielu lat zajmują się zagadnieniami związanymi z procesem 
azotowania gazowego. W szczególności, zespół zagadnień doty-
czący modelowania i projektowania procesów dyfuzyjnych przed-
stawiono m.in. w pracach [3-5], natomiast metody kontroli proce-
su azotowania gazowego, głównie w oparciu o unikatowy czujnik  
magnetyczny tzw. czujnik rezultatu, w pracach [6-9]. W niniejszej 
publikacji przedstawiono praktyczne wykorzystanie  opracowa-
nych narządzi zarówno do projektowania procesów oraz sterowa-
nia i kontroli tworzenia warstwy azotowanej. Procedura modyfi-
kacji powierzchni form obejmowała dwa etapy:   
 modelowanie procesu azotowania gazowego form wykonanych 

ze stali WCL - procesu zapewniającego otrzymanie pożądanych 
właściwości warstwy wierzchniej, adekwatnych dla następnej 
technologii nanoszenia powłok oraz 

 doboru rodzaju i architektury powłoki PVD.  
 

2. Projektowanie procesu azotowania 
 

Zasadniczym celem opracowania algorytmu zmian parametrów 
procesu, tj. potencjału azotowego, temperatury i czasu, było 
otrzymanie warstwy zbudowanej wyłącznie ze strefy dyfuzyjnej, 
charakteryzującej się maksymalnymi grubościami efektywnymi 
oraz pozbawionej wydzieleń węglików na granicach ziaren byłego 
austenitu. Warunkiem koniecznym spełnienia przyjętych założeń 
jest, aby podaż azotu ze strony atmosfery azotującej nie przekra-
czała zapotrzebowania na azot ze strony strefy dyfuzyjnej. Na 
podstawie przeprowadzonych symulacji  uzyskano algorytm 
zmian potencjału azotowego w funkcji czasu procesu (rys. 1a i b), 
determinujący strumień azotu przez powierzchnię azotowanego 
materiału (rys. 1f), a także obliczono profile azotu w strefie dyfu-
zyjnej warstwy azotowanej, tj. profile azotu związanego w azotki 
pierwiastków stopowych (rys. 1d - NX) oraz profile azotu rozpusz-
czonego międzywęzłowo w matrycy (rys. 1d - N). W matema-
tycznym modelu analitycznym założono obecność stref warstwy 

azotowanej ( Fe2-3N i '  Fe4N) (rys. 1e) o minimalnej grubo-
ści (poniżej 1m).  

 

 
 
Rys. 1.  Wynik modelowania analitycznego: symulacja profilu stężenia azotu  

w strefie dyfuzyjnej (ok. 200 m) i strumienia dyfuzji azotu dla  
obliczonych algorytmów zmian temperatury (530oC) i składu atmosfery 

Fig. 1.  Result of analytical modeling: simulation of nitrogen concentration profiles 
in diffusion zone (ca. 200 m) and nitrogen flux for calculated temperature 
variation (530oC) and atmosphere composition 

 
 
3. Realizacja procesu azotowania 
 

Proces azotowania przeprowadzono na stanowisku opisanym  
w pracach [7, 8]. Oprócz standardowych układów regulacji skła-
dem atmosfery azotującej oraz temperaturą, stanowisko zostało 
wyposażone w automatyczny dysocjometr wodny, służący do 
wyznaczania stopnia dysocjacji amoniaku i określania potencjału 
azotowy oraz czujnik rezultatu procesu (czujnik magnetycznego) 
– rys. 2. Obydwa urządzenia zostały opracowane i wykonane 
w Politechnice Koszalińskiej [6-9]. 

 

 
 
Rys. 2.  Schemat stanowiska do azotowania gazowego wraz z systemem sterowania 
Fig. 2.  Scheme of gas nitriding device and control system 

 
Zastosowanie tych urządzeń umożliwia kontrolę parametrów 

zapewniających uzyskiwanie właściwego przebiegu procesu  
(w sensie zgodności z założonym algorytmem), a także monitoro-
wanie przebiegu tworzenia warstwy azotowanej za pomocą czuj-
nika magnetycznego. Drugą metodą kontroli stanowi porównywa-
nie przebiegu bieżącego procesu, rejestrowanego przez czujnik,  
z przebiegiem wzorcowym odwzorowującym tworzenie się war-
stwy azotowanej na stali WCL zbudowanej wyłącznie ze strefy 
dyfuzyjnej. 

Rzeczywiste przebiegi zmian temperatury i składu wejściowego 
atmosfery azotującej, zgodne z zaprojektowanymi oraz sygnał 
czujnika magnetycznego odwzorowujący kinetykę tworzenia 
warstwy przedstawiono na rys. 3 a i b. 
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a)  

 
 
b) 

 
 
Rys. 3.  Parametry procesu azotowania: a) – temperatura i potencjał azotowy,  

b) – sygnał napięciowy czujnika magnetycznego z korektą temperatury  
i temperatura czujnika  

Fig. 3.  Recorded data of: a) – temperature and nitrogen potential, b) – voltage 
signal of magnetic sensor 

 
a) 

 
 
b) 

 
 
Rys. 4.  Profil mikrotwardości w strefie azotowania – a) oraz mikrostruktura  

stali WCL po azotowaniu 
Fig. 4.  Microhardness profile of nitrided zone – a) and microstructure of  

X37CrMoV51 steel after nitriding – b) 

 
 
4. Dobór powłok PVD 
 

Ciśnieniowe odlewanie aluminium odbywa się w wysokiej 
temperaturze, dlatego też formy wtryskowe muszą być odporne na 
szoki temperaturowe. Ich powierzchnia powinna uniemożliwiać 
przywieranie aluminium do formy, ponieważ jest to powodem 
znacznych ubytków materiału formy (podczas rozformowania)  
i katastroficznego jej zużywania. 

Celem projektowania powłok jest dobór ich składu chemiczne-
go oraz architektury. W przypadku powłok wielowarstwowych 
sekwencja ułożenia poszczególnych warstw zależna jest od ich 
właściwości. Warstwa wewnętrzna musi charakteryzować się 

dobrą przyczepnością do podłoża. Jedna lub więcej warstw środ-
kowych zapewnia odpowiednią twardość, wytrzymałość mecha-
niczną i zmęczeniową oraz dużą odporność na uderzenia. Ponadto 
warstwa lub warstwy środkowe powinny się cechować małą 
przewodnością cieplną i w konsekwencji dużą odpornością na 
wysokie temperatury i szoki termiczne. Warstwa zewnętrza  
z kolei dobierana  jest w zależności od przeznaczenia powłoki  
(np. tribologiczna, antykorozyjna, dekoracyjna) i powinna charak-
teryzować się dużą odpornością na oddziaływanie chemiczne, 
małą reaktywnością z materiałem obrabianym oraz możliwie 
niskim współczynnikiem tarcia. Ogólnie, powłoki wielowarstwo-
we są o wiele trwalsze od powłok jednowarstwowych, m.in. dlate-
go, że struktura tych powłok blokuje rozprzestrzenianie się mikro-
pęknięć w głąb oraz zapobiega powstaniu mikropęknięć od strony 
podłoża. Ponadto, powłoki spełniają znacznie lepiej swoje funk-
cje, gdy materiał podłoża charakteryzuje się wysoką twardością  
i sztywnością (utwardzona stal, węgliki spiekane, ceramika).  

Uwzględniając przedstawione kryteria, w pracy przedstawiono 
badania trzech z kilku zaprojektowanych powłok oraz właściwości 
poszczególnych warstw powłoki. 

 Zamieszczone badania obejmowały: 
 powłokę jednowarstwową TiAlN,  
 powłokę wielowarstwową  TiN/TiCN/TiAlN, 
 powłokę wielowarstwową TiN/TiN+TiAlN/TiAlN.  

Podstawowe właściwości mechaniczne wybranych powłok 
przedstawiono w tabeli 2.  

 
Tab. 2.  Właściwości mechaniczne powłok TiN, TiCN i TiAlN 
Tab. 2.  Mechanical properties of TiN, TiCN and TiAlN coatings 
 

Mate-
riał 

Twardość 
HV0,05 

Współczyn-
nik rozsze-
rzalności 
cieplnej 

 (10-6K-1 ) 

Przewod-
ność cieplna 

właściwa 
 (Wm-1K-1) 

Temperatu-
ra max. 
pracy 
( K) 

Współczyn-
nik tarcia 
suchego 

względem 
stali 

TiN 2100 9,3 30 873 0,4-0,7 

TiCN 2800-4500 9,4 43 723 0,25-0,5 

TiAlN 2500-3500 6-7 22 1123 0,3-0,6 

 
 
5. Nanoszenie powłok techniką PVD 
 

Powłoki nanoszono techniką katodowego odparowania łukowe-
go. Oprócz matryc do ciśnieniowego odlewania aluminium, po-
włoki nanoszono na próbki testowe o średnicy 32 mm, wykonane 
ze stali WCL. Powierzchnie próbek polerowano na Ra < 0,02μm. 
Matrycę, wraz z próbkami, po ultradźwiękowej kąpieli alkalicznej, 
montowano na obrotowym stoliku, w komorze roboczej w odle-
głości 18 cm od źródeł (rys. 5).  

 

 
 
Rys. 5.  Schemat układu do nanoszenia powłok metodą PVD  
Fig. 5.  Schematic diagram of the cathodic arc evaporation method 

 
Układ próżniowy pozwalał na osiągnięcie  ciśnienia końcowego 

1x10-3 Pa. Powierzchnię matrycy i próbek podgrzewano radiacyj-
nie do temp. 300 °C. Proces nanoszenia powłoki poprzedzało 
trawienie powierzchni matryc jonami metalu  przy napięciu  
-600 V w czasie 10 minut i ciśnieniu argonu w komorze 0,5 Pa. 
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Jego celem było usunięcie z powierzchni słabo związanych czą-
stek. Aby poprawić przyczepność powłok do podłoża jako pod-
warstwę stosowano cienką warstwę tytanu o grubości około  
0,1 μm. Grubości warstw powłok regulowano czasem ich nanoszenia. 

W silnoprądowym katodowym wyładowaniu łukowym otrzy-
mywana jest plazma o dużym stopniu jonizacji. Anodę stanowią 
ścianki komory próżniowej. Ukierunkowanie i zwiększenie ener-
gii kinetycznej jonów następuje poprzez polaryzację ujemnym 
napięciem podłoża, na które nanoszona jest powłoka. Dzięki za-
stosowaniu naprzeciw siebie leżących katod stapianych łukiem, 
możliwe jest nanoszenie powłok na duże części lub większą liczbę 
mniejszych elementów umieszczonych na stole obrotowym. Stół ten 
posiada mechanizm umożliwiający planetarny obrót podłoży, co 
zapewnia naniesienie równomiernych powłok na powierzchnie  
i krawędzie, nawet przy złożonym kształcie podłoża. Parametry pro-
cesu nanoszenia powłoki TiN/TiCN/TiAlN zestawiono w tabeli 3. 

 
Tab. 3.  Parametry procesu nanoszenia powłok TiN, TiCN i TiAlN 
Tab. 3.  Deposition parameters of TiN TiCN and TiAlN coatings 
 

 Powłoka TiN Powłoka TiCN Powłoka TiAlN 

Wielkość Wartość Wartość Wartość 

Ciśnienie gazu  
reakcyjnego – N2 (Pa) 

0,5 0,5 1,0 

Nat. przepł. C2H2 (sccm) - 60 - 

Średnica targetu (mm) 100 100 100 

Odległość  
podłoże- próbka (cm) 

18 18 18 

Napięcie polaryzacji przy 
czyszczeniu jonowym (V) 

-600 -600 -600 

Ciśnienie argonu podczas 
czyszczenia jonowego (Pa) 

0,5 0,5 0,5 

Czas trawienia (min] 10 10 10 

Napięcie polaryzacji 
podłoży podczas  
nanoszenia powłoki (V) 

-70 
 

-70 -70 

Prędkość nanoszenia 
(μm/min) 

około 0,04 około 0,03 około 0,03 

Prąd łuku (A) 80 80 60 

Obroty (1/min) 2 2 2 

 
 
6. Wyniki 
 

Grubości powłok wyznaczano metodą kalotest na próbkach te-
stowych. Na podstawie obrazów wytarcia wyznaczono grubość 
powłoki jednowarstwowej TiAlN (rys. 6a) oraz grubość powłoki 
wielowarstwowej TiN/TiCN/TiAlN (rys. 6b).  
 
a) 

 
 
b) 

 
 

Rys. 6.  Zdjęcia śladu wytarcia metodą Kalotest: a) w powłoce TiAlN,   
b) w powłoce TiN/TiCN/TiAlN  

Fig. 6.  Calotest friction track of the TiAlN coating (a) and TiN/TiCN/TiAlN 
coating 

 

W tym drugim przypadku widoczna jest struktura warstwowa 
powłoki. Liczne czarne punkty, niezależnie od rodzaju powłoki, są 
efektem usunięcia, w trakcie wytarcia, mikrokropli często rozcią-
gających się od podłoża przez całą powłokę. 

Stwierdzono, że powłoki charakteryzują się jednakową grubo-
ścią w całym obszarze jej występowania, szczelnym przyleganiem 
do materiału podłoża, a także zwartą budową bez widocznych 
rozwarstwień. Nie występują obszary słabego przylegania powłoki 
do podłoża. Nie posiadają one także charakterystycznej dla po-
włok jednowarstwowych struktury kolumnowej, chociaż nie jest 
wykluczone, że może ona istnieć w nanoskali [12]. Powłoki cha-
rakteryzują się wysokimi twardościami, około 27 GPa.  

Miarę adhezji powłok do podłoża jest m.in. wartość siły kry-
tycznej (Lc2), wyznaczana w tzw. teście rysy. Jest to wartość siły 
przy której następuje zerwanie ciągłości powłoki. Dla badanych 
powłok TiAlN, TiN/TiCN/TiAlN oraz TiN/TiN+TiAlN/TiAlN 
wynosi ona odpowiednio: 63±5,  92±5  i 115±5 N (rys. 7). Warto-
ści te wskazują, że powłoka jednowarstwowa charakteryzuje się 
znacznie mniejszą adhezją. 

 Zaznaczyć także należy, że azotowanie gazowe podłoża 
(pierwszy etap obróbki powodujący wzrost jego twardości), ogra-
nicza fragmentację powłoki w wyniku odkształcenia plastycznego 
podłoża. Nie następowało także całkowite oderwanie powłoki od 
podłoża. Zwiększenie przyczepności powłoki powoduje ograni-
czenie pękania konforemnego oraz rozwarstwień i wykruszeń [13] 
i w konsekwencji powoduje wzrost trwałości narzędzi po procesie 
duplex 

Diamentowy wgłębnik Rockwella powoduje plastyczną defor-
mację podłoża. Mimo że warstwa ulega deformacji wraz z podło-
żem, to nie zachodzi jej delaminacja. Podobne obserwacje po 
zastosowaniu procesów duplex odnotował Chang [11]. Wskazuje 
to na doskonałą adhezję powłok i odporność na obciążenia dyna-
miczne.  

 

 
 
Rys. 7.  Siła tarcia FT dla powłoki TiAlN (1), TiN/TiCN/TiAlN (2) oraz 

TiN/TiN+TiAlN/TiAlN (3). Zależności uzyskane w teście rysy na  
urządzeniu Revetest® 

Fig. 7.  Friction force as a function of normal force in scratch test (Revetest® 
device) for  TiAlN (1), TiN/TiCN/TiAlN (2) and  TiN/TiN+TiAlN/TiAlN (3)  
coatings 

 
Jakościowo adhezję badano także przeprowadzając test Daimlera–

Benza [14]. Polega on na ocenie zniszczenia powłoki wywołanego 
przez stożek Rockwella wciskany z siłą 1470 N (150 kG). Miarą 
adhezji jest ocena obrazu zniszczenia (pęknięcia promieniowe, 
skośne, wykruszenie powłoki) w obszarze kontaktu wgłębnik-
powłoka i jego przyporządkowanie do jednej z sześciu umownych 
klas. Jeżeli pęknięcie i jego propagacja nie następuje w obszarze 
międzyfazowym, lecz w podłożu lub powłoce, świadczy to, że 
przyczepność badanych powierzchni jest przynajmniej tak duża, 
jak odporność słabszego składnika układu podłoże –powłoka. 

Na obrazie odcisku (rys. 8) otrzymanym przy pomocy skanin-
gowej mikroskopii elektronowej (SEM) widać różną „odpowiedź” 
powłoki na obciążenie. Na zdjęciu powłoki TiAlN widoczne są 
liczne różnokierunkowe pęknięcia na granicy powłoka-odcisk 
skutkujące jej dużą delaminacją (obraz całego odcisku zamiesz-
czony w rogu). Powłoka TiN/TiCN/TiAlN ze względu na warstwę 
przejściową TiN oraz twardą warstwę wewnętrzną TiCN wykazu-
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je jedynie niewielkie pęknięcia. Niewidoczne są w tym przypadku 
żadne wykruszenia. Trzecia z badanych powłok TiN/TiN+ 
TiAlN/TiAlN, dzięki gradientowemu przejściu od właściwości 
charakterystycznych dla powłoki TiN do TiAlN, charakteryzuje 
się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża. Powłoka ta charakte-
ryzuje się ponadto wyższą odpornością temperaturową w porów-
naniu do powłoki TiCN wykazujacą co prawda dużą twardością 
ale równocześnie stosunkowo niską maksymalną temperaturą 
pracy. 

 

 
 
Rys. 8.  Obraz SEM odcisku wgłębnika Rockwella w próbie Daimlera-Benza 

badanych powłok 
Fig. 8.  SEM picture of Rockwell intender in the Daimler-Benz adhesion test  

for coatings 
 
 
7. Wnioski 
 

Zaprojektowano dwuetapowy proces (duplex) modyfikacji po-
wierzchni form do ciśnieniowego odlewania aluminium obejmują-
cy azotowanie gazowe oraz nakładanie techniką PVD cienkiej 
powłoki odpornej na zużycie. Do projektowania, sterowania 
i kontroli tworzenia warstwy azotowanej wykorzystano własne 
narzędzia programistyczne.   

Uzyskano warstwę azotowaną zgodnie z założeniami, tj. po-
wierzchnię formy wolną od faz azotków  (Fe2-3N) i ’ (Fe4N)  
i jednocześnie charakteryzującą się odpowiednią twardością.  

Powłokę PVD modelowano w celu uzyskania maksymalnej ad-
hezji do podłoża (azotowanej formy) warunkującej  minimalizację 
zużycia. Spośród rozważanych i testowanych powłok najlepszymi 
właściwościami eksploatacyjnymi charakteryzuje się wielowar-
stwowa powłoka TiN/TiN+TiAlN/TiAlN, z gradientowym przej-
ściem od wewnętrznej warstwy TiN do zewnętrznej TiAlN. 

Ponad trzykrotne zwiększenie trwałości formy dowodzi uzy-
skania istotnego efektu synergicznego w wyniku zastosowania 
procesu duplex. 

 
Badania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-
2013, Działanie 1.3. 

 
 

8. Literatura 
 
[1] Burakowski T., Wierzchoń T.: Surface engineering of metals:  

principles, equipment, technologies, Taylor and Francis Group, LLC, 
2008. 

[2] Dobrzański L.A., Madejski J.: Prototype of an expert system for 
selection of coatings for metals,  Journal of Materials Processing 
Technology 175, 2006, 163-172. 

[3] Dobrodziej J., Mazurkiewicz A., Ratajski J., Suszko T., Michalski J.: 
The methodology of fuzzy logic application in the modelling of  
thermodiffusive and PVD processes - Intelligent tools for support of 
designing in surface treatments, International Federation of Heat 
Treatment and Surface Engineering (IFHTSE)Congress, Brisbane, 
Australia, 2007.  

[4] Ratajski J., Suszko T.: Modelling of the nitriding process, Journal of 
Materials Processing Tec. 195, 2008, 212-217. 

[5] Lipiński D., Ratajski J.: Modelling of the microhardness profile in 
nitrided layer by artificial network, Lecture Notes in Computer 
Science  4682, 2007, 245-249. 

[6] Ratajski J., Tacikowski J., Olik R., Suszko T., Łupicka O.: Intelligent 
control system for gaseous nitriding process, Metallurgia Italiana  6, 2006.  

[7] Ratajski J.: Monitoring nitride layer growth using magnetic sensor, 
Surface Engineering  17, 2001, 193-198. 

[8] Ratajski J., Olik R., Liliental W.: New development trend: magnetic 
sensor to monitor nitride layer growth in process. Second International 
Conference on Carburizing and Nitriding with Atmospheres, Cleveland, 
Ohio 1995, 309-314. 

[9] Ratajski J., Olik R., Baranov A.: Control system in-situ of nitrided 
layer growth and deposited layer in PVD processes. Problemy 
eksploatacji  2, 2005, 93-105. 

[10] Ratajski J., Tacikowski J., Somers M.A.J.: Development of the  
compound layer of iron (carbo) nitrides during nitriding of steel.  
Surface Engineering 2003, 3, 87-93. 

[11] Chang Y.Y., Wang D.Y., Hung C.Y.: Structural and mechanical 
properties of nanolayered TiAlN/CrN coatings synthesized by  
a cathodic arc deposition process, Surf.Coat.Technol. 200 (2005) 1702 
– 1708. 

[12] Chang Y.Y., Yang S. J., Wang D.Y.: Structural and mechanical 
properties of TiAlN/CrN coatings synthesized by a cathodic-arc  
deposition process, Surf. Coat. Technol, 201 (2006) 4209-4214. 

[13] Ichimura H., Rodrigo A.: The correlation of scratch adhesion with 
composite hardness for TiN coatings, Surf. Coat. Technol. 126 (2002) 
152-158. 

[14] Verein Deutscher Ingenieure, Richtlinie 3198, 1992, Düsseldorf, 
Germany. 

 
_____________________________________________________ 
otrzymano / received: 22.04.2010  
przyjęto do druku / accepted: 04.06.2010 artykuł recenzowany 

 
________________________________________________________________________ 
 
INFORMACJE 
 

Zapraszamy do publikacji artykułów naukowych  
w czasopiśmie Pomiary Automatyka Kontrola 

 
 
 

WYDAWNICTWO PAK 
ul. Świętokrzyska 14A, pok. 530, 00-050 Warszawa,  

tel./fax: 22 827 25 40 
 

REDAKCJA CZASOPISMA POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA 
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 10, pok. 30b,  

tel./fax: 32 237 19 45, e-mail: wydawnictwo@pak.info.pl 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


