
8  |építôanyagépítôanyag � 2008/1 � 60. évf. 1. szám

ANYAGTUDOMÁNY

Polietilén társítása újrahasznosított 
gumiõrleménnyel és rétegszilikáttal1 

KÁTAI BÉLA � VGK-Hönnun Kft.

MÉSZÁROS LÁSZLÓ � BME Polimertechnika Tanszék � meszaros@pt.bme.hu

BÁRÁNY TAMÁS PHD. � BME Polimertechnika Tanszék

Blending of poly(ethylene) with recycled ground tire rubber and nanosilicate
The following article deals with the effects of layared silicates and the electron irradiation on 
polyethylene based systems which contain scrap rubber powder. The first part covers the tensile 
properties of several mixtures of polyethylene, nanosilicate, scrap rubber powder without irradia-
tion. The second part is about the joint effects of nanosilicate and irradiation. The conclusion 
is that the energy-absorbing capacity and the hardness of the blends with scrap rubber powder 
content increased due to irradiation. This increase is more significant when the blends contain 
nanosilicate.
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1. Bevezetés
Napjainkra a műanyagok (polimerek) fontos tényezővé váltak 

az építőanyagok területén is, különösen jó szigetelőképességük 
(hő, nedvesség, hang, elektromos), valamint vegyszerállóságuk 
miatt. Az utóbbinak köszönhetően például épített tározók belső 
falát alkothatják. Továbbá burkolólapokat és zajvédő falakat is 
készítenek belőlük, amelyek tartalmazhatnak akár újrahaszno-
sított műanyagokat is, mivel ezek alkalmazása igen fontos fela-
dat [1]. Ez a hőre lágyuló polimerek esetén jórészt megoldott, 
azonban a térhálós anyagok esetén még igen csekély mértékű. 
Ilyen a gumi is, amelynek újrahasznosítását leginkább a 
környezet védelme indokolja, mivel lebomlásuk lassú folyamat, 
ezért nem tudnak gyorsan visszakerülni az ökológiai körforgás-
ba. Ráadásul az ilyesféle hulladékok mennyi sége igen tekinté-
lyes, mivel csak a használt autógumikat fi gyelembe véve évente 
10 millió tonna keletkezik belőlük [2].

Az elhasznált gumiabroncsokat általában raktárakban 
gyűjtik össze, vagy illegális lerakókban. A lerakott gumik 
a már említett szigetelő képességük miatt a csapadékvizet 
visszatartják, így élőhelyet biztosítanak egyes rovaroknak, il-
letve rágcsálóknak, amelyek fertőzéseket terjeszthetnek. Emel-
lett fennáll a gyulladás veszélye, amikor a lerakó lényegében 
elolthatatlanul ég, sűrű fekete füstöt és sok szennyező anyagot 
bocsátva ki magából [3].

Az újrahasznosítás egyik módja lehet az energia vissza nyerés. 
A gumigyárak erősen függenek a kőolajtól, főleg azokban az 
országokban, ahol nagyon kevés a természetes kaucsuk. Ezek ben 
az országokban a szintetikus kaucsukot nagyobb mennyi ségben 
használják, amit 70%-ban kőolajból készítenek. Emiatt a gumi-
abroncsra feltétlenül tekinthetünk úgy, mint magas értékű üzem-
anyagra, amelynek égéshője közel akkora, mint a kőszénnek, 
ami az ipari hulladékok közül az egyik legmaga sabb érték [2].

Az égetéssel azonban csak egy részét kapjuk vissza annak az 
energiának, amit a gumi előállításába fektettünk, valamint ha 
az égetőmű nem megfelelő füstgázszűrő rendszerrel van ellát-
va, akkor ez újabb környezeti problémákat okozhat. Mindezek 
következtében előtérbe került a gumiból származó hulladékok 

további új, minőségi felhasználási lehetőségeinek kutatása. 
Az Egyesült Államokban már az 1980-as években foglalkoz-
tak a használt abroncsokból származó gumiőrlemény aszfalt-
burkolatokban való felhasználásával. Portugáliában pedig egy 
2007-es kormányrendelet kötelezővé tette a gumiőrleménnyel 
módosított bitumen alkalmazását. A gumiőrlemény mára 
a bitumenmódosító szerek egyik leggyorsabban terjedő tí-
pusává vált. Az ilyen típusú aszfalt magasabb hőmérsékleten 
lágyul és alacsonyabban keményedik. Továbbá duplájára nő 
az útburkolat élettartama, kevésbé hajlamos a repedésre, nő a 
kopásállósága, jobb a vízelvezető képessége és az autók féktávja 
érezhetően lerövidül. A gumi csillapító hatása miatt kisebb a 
környezet zaj- és rezgésterhelése. Hátránya viszont, hogy az út 
készítésénél szigorúbb technológiai feltételeket kell betartani. 
Az építőiparban szintén előszeretettel alkalmazzák, mivel be-
tonba keverve annak hang-, rezgés- és hőszigetelő képessége 
javul. Gipszhabarcsba keverve csökkenti a repedésre való hajla-
mot, és javítja a hőszigetelő képességet [4][5][6].

A gumi hőre lágyuló műanyagokkal való társítása további 
minőségi felhasználási lehetőségnek ígérkezik. Ilyen alkalmazá-
soknál a gumit őrlemény formájában társítják a polimerek-
kel, ahol az utóbbi képezi a mátrix szerepét, a gumi pedig 
töltőanyagként vesz részt a rendszerben. A két anyag össze-
kapcsolásával termoplasztikus elasztomer keletkezik, aminek 
nagy előnye, hogy egyesíti magában a gumitermékek kedvező 
tulajdonságait és a hőre lágyuló műanyagok könnyű feldolgoz-
hatóságát. A gumitartalmú blendek mechanikai tulajdonságai 
azonban igen gyengék, a komponensek rossz kap csolata (ad-
héziója) és a gumiőrlemény heterogenitása miatt [7]. Az adhézió 
javítása céljából az anyagfejlesztő mérnökök több módszert is 
kifejlesztettek. Az egyik lehetőség, hogy kompatibilizáló adalékot 
kevernek az alapanyagokhoz, amely rendszerint valamilyen ko-
polimer [8][9][10]. Az elasztomerek szintén képesek javítani a 1 Az SZTE 2007. évi Diplomadíj pályázatán díjazott diplomamunka alapján
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Előállított blendek LDPE
[m%]

SRP
[m%]

EVA
[m%]

Nano.
[m%]

LDPE 100 0 0 0

100PE+1nano 100 0 0 1

70PE30SRP 70 30 0 0

70PE30SRP+1nano 70 30 0 1

50PE30SRP20EVA+1nano 50 30 20 1

100PE+0,5nano 100 0 0 0,5

70PE30SRP+0,35nano 70 30 0 0,35

 1. táblázat  Előállított blendek összetétele
 Table 1.  Composition of the blends produced

4. Eredmények
Első lépésben a nanorészecskék és a gumiőrlemény hatását 

besugárzás nélkül vizsgáltuk a szakítási tulajdonságokra (2. 
táblázat). A nanorészecske alkalmazásáról elmondható, hogy 
a szakadási tulajdonságokat nem befolyásolta jelentősen, a 
szakító szilárdságban némi növekedés, míg a szakadási nyú-
lás tekintetében csökkenés fi gyelhető meg az alapmátrixhoz 
képest. A nanorészecskéket tartalmazó kompozitoknál, a sza-
kadási nyúlásból lehet következtetni az eloszlatás mértékére. 
Ha a nanorészecskék eloszlása megfelelő, akkor a szakadási 
nyúlás nem, vagy csak kis mértékben csökken az alapmát-
rixéhoz képest. Esetünkben viszonylag nagymértékben csök-
kent, ennek oka tehát valószínűleg a kedvezőtlen eloszlásban 
keresendő. A nanokompozitoknál gyakori jelenség, hogy 
a nanorészecskékből álló aggregátumok egymást gátolják 
az eloszlás során, ekkor a megfelelő lépés a nanorészecskék 
mennyi ségének csökkentése. Így a továbbiakban mi is keve-
sebb nanorészecskét alkalmaztunk. Ha a gumiőrlemény ha-
tását vizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy annak jelenléte (a 
várakozásoknak megfelelően) csökkentette, mind a szakítószi-
lárdságot, mind a szakadási nyúlást. Amennyiben EVA is volt 
a rendszerben, a szakadási nyúlás nem csökkent olyan drasz-
tikusan. Összességében elmondható, hogy valamennyi anyag 
megfelelő húzási tulajdonságokkal rendelkezik, ahhoz, hogy 
gumiszerű tulajdonságokkal bíró műszaki anyagot lehessen 
belőle előállítani.

Blendek Húzó-
szilárdság 

[MPa]

Szórás Szakadási 
nyúlás [%]

Szórás

100PE+1nano 9,0 0,1 123,8 10,6

70PE30SRP 6,5 0,1 55,5 2,8

70PE30SRP+1nano 5,8 0,1 35,4 3,0

50PE30SRP20EVA
+1nano

5,5 0,1 86,7 2,5

LDPE 8,8 0,1 165,1 24,4

 2. táblázat  Előállított anyagok húzási tulajdonságai
 Table 2.  Tensile characteristics of the materials produced
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blend mechanikai tulajdonságait, mivel jelentős változásokat 
idéznek elő a rendszer fázis struktúrájában [8][11][12].

A mechanikai tulajdonságok nemcsak a két komponens közöt-
ti kapcsolat erősítésével, hanem például a mátrixanyag módosí-
tásával is elérhetők. A rétegszilikátok alkalmazása ma már nem 
új dolog. A leggyakrabban használt és a legalaposabban tanul-
mányozott rétegszilikát a montmorillonit. Ez több-kevesebb 
mértékben minden agyagban előfordul. Ezek az ásványi anyagok 
nanométeres vastagságú lemezekből épülnek fel. Megfelelő elosz-
latási eljárással mátixanyagba víve kedvezően módosíthatják 
annak tulajdonságait. Ezzel a megoldással olcsón, könnyen, egy 
lépésben az újrahasznosított anyagot is tartalmazó, jó tulajdon-
ságokkal bíró alapanyagot lehet létrehozni [13].

Megoldás lehet továbbá a gumiőrlemény felületének mó-
dosítása besugárzással, ami történhet gamma illetve elektron-
sugárzással is [14]. A besugárzott anyagban olyan reakciók 
játszódnak le, amely a felület reaktivitásához, szabad gyökök 
keletkezéséhez és lánchasadáshoz vezetnek. Ezek magukkal 
vonhatnak hidrogén áthelyeződést, illetve a felbomlott láncok 
által új kötések létesítését. Ha a besugárzást a már kész terméken 
alkalmazzuk, akkor megfelelő mátrixanyag esetén, egyetlen 
óriásmolekulát alkotó oldhatatlan és hőre nem lágyuló terméket 
kaphatunk, megnövekedett mechanikai tulajdonságokkal [15].

A kutatásunk célja tehát egy olyan új típusú anyag kifej-
lesztése, amely újrahasznosított gumiőrleményt tartalmaz és 
megfelelő mechanikai tulajdonságokkal bír. Ezért a fent em-
lített tulajdonságmódosító módszereket külön-külön, illetve 
együttesen is vizsgáljuk.

2. Alkalmazott anyagok mérési módszerek
Az előállított blendek alapjául egy TIPOLEN OF2016 típusú 

TVK Nyrt. által gyártott nagy folyóképességű (MFI190°C/2,16 kg=
25 g/10 perc) kis sűrűségű polietilén (LDPE) szolgált. Töltő-
anyagként ócsai reciklált gumiőrleményt használtunk, amely-
hez kompatibilizáló adalékként Ibucell K100 típusú etilén-
vinilacetát kopolimer (EVA) került bekeverésre. Az alkalma zott 
nanotöltőanyag típusa Nanofi l®SE3010 volt. A komponensek 
keverése Brabender Plasti-Corder PL 2100 típusú kétcsigás 
extruderen történt. A granulátumokból ARBURG ALL-
ROUNDER 320C 600-250 típusú fröccsöntő gépen próbates-
teket fröccsöntöttünk.

A szakító vizsgálatokat egy Zwick Z020 számítógép vezérlésű 
univerzális szakítógépen végeztük. Az anyagok energiaelnyelő 
képességének meghatározását egy Ceast Fractovis típusú 
ejtőművön hajtottuk végre. A Shore D keménységméréseket egy 
Zwick 3150 típusú keménységmérő berendezésen végeztük.

3. Előállított és vizsgált anyagok
Az 1. táblázat az előállított keverékek arányait és jelöléseit 

tartalmazza. Az anyagok nevei az összetevők tömegegység-
re vonatkoztatott százalékaiból és neveiknek rövidítéseiből 
állnak, elősegítve ezzel a gyors és könnyű elemezhetőséget. 
A továbbiakban a nanotöltőanyag mennyiségét, mint a kész 
keve rékekhez hozzáadott mennyiséget tüntettük fel.
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A második lépésben a nanorészecske tartalom csökkentésé-
nek a hatását vizsgáltuk a szakítási tulajdonságokra. Az ered-
mények azt mutatják (3. táblázat), hogy az előzőekben tapasz-
taltakhoz képest a szakadási nyúlás kevésbé csökkent, ez jobb 
nanorészecske-eloszlást feltételez, így a továbbiakban ezeket a 
keverékeket vizsgáltuk meg alaposabban, illetve ezeket az anya-
gokat vetettük alá elektronsugárzás hatásának.

Blendek Húzószilárdság 
[MPa]

Szórás Szakadási 
nyúlás [%]

Szórás

100PE+0,5nano 8,8 0,1 127,3 10,3

70PE30SRP
+0,35nano

6,0 0,1 43,8 3,1

LDPE 8,8 0,1 165,1 24,4

 3. táblázat A nanorészecske mennyiségének hatása
 Table 3. Infl uence of the amount of nano-particles

5. A rétegszilikátok és a besugárzás együttes 
hatása

Az említett anyagokat elektronsugárzás hatásának vetettük 
alá. LDPE esetén 150 kGy esetén már észlelhető a besugárzás 
hatása, így kísérleteink során is ezt a dózis értéket használ-
tuk. Gumiszerű anyagok esetén a szakítás nem ad megfelelő 
tájékoztatást az anyag tulajdonságairól. Az ejtődárdás vizsgálat 
során sokkal inkább előtérbe kerülnek a gumiszerű tulajdon-
ságok. A besugárzást tekintve pedig a keménységmérés az a 
vizsgálat, amelyik közvetlen jellemzést ad az anyagban végbe-
ment változásokról. Így a továbbiakban ezt a két vizsgálatot al-
kalmaztuk az anyagok minősítésére.

Ejtődárdás vizsgálatoknál kiderült, hogy a besugárzás mind a 
két keveréknél növeli az energiaelnyelő képességet (4. táblázat). 
A 100PE+0,5nano anyagnál számottevő mértékben 36%-kal, a 
70PE30SRP+0,35nano anyag esetén pedig 14%-kal. Továbbá, ha 
összevetjük a nanorészecskéket nem tartalmazó megfelelőikkel 
(100PE, 70PE30SRP), akkor kiderül, hogy a rétegszilikátok 
jelenlétében jóval nagyobb a javulás. Ugyanis a mátrix anyag-
nál 16% a gumitartalmúnál pedig 1% közeli. Megjegyzendő, 
hogy a besugárzott 100PE+0,5nano blend perforációs energiá-
ja nagyobb, mint a befoglaló anyagként alkalmazott polietiléné, 
és majdnem eléri a besugárzott LDPE értékét.

Blendek Perforációs 
energia [J/mm]

Szórás

Besugárzás nélküli 100PE+0,5nano 8,9 0,2

Besugárzás nélküli 70PE30SRP
+0,35nano

4,1 0,3

LDPE 11,0 0,4

Besugárzott 100PE+0,5nano 12,1 0,5

Besugárzott 70PE30SRP+0,35nano 4,7 0,2

Besugárzott LDPE 12,5 0,2

 4. táblázat Az ejtődárdás vizsgálatok során mért értékek
 Table 4.  Values measured during the drop-dart tests

Az anyagok keménységére a besugárzás mérsékelten ugyan, 
de kedvezően hatott, ami mind a két esetben 4% körüli növeke-
dést jelent (5. táblázat). Ez komoly eredményként értékelendő, 
mivel a 100PE és a 70PE30SRP blendeknél csökkent a kemény-
ség, méghozzá tekintélyes, 60%-os mértékben. 

Blendek Shore D
[-]

Szórás

Besugárzás nélküli 100PE+0,5nano 20,8 0,2

Besugárzás nélküli 70PE30SRP+0,35nano 17,6 0,5

LDPE 46,3 0,4

Besugárzott 100PE+0,5nano 21,7 0,3

Besugárzott 70PE30SRP+0,35nano 18,4 0,5

Besugárzott LDPE 18,5 0,4

 5. táblázat Shore D keménység mérés során mért értékek
 Table 5. Values measured during the Shore D hardness tests

6. Összefoglalás
Cikkünkben a rétegszilikátok és az elektronsugárzás ha-

tását tanulmányoztuk az újrahasznosított gumiőrleményt 
tartalmazó polietilén mátrixú rendszerekre. Első lépésben 
besugárzás alkalmazása nélkül vizsgáltuk a gumiőrlemény, il-
letve a nanorészecskék jelenlétét a húzási tulajdonságokra. Az 
eredményeket alapul véve a nanorészecskék mennyiségének 
csökkentése mellett döntöttünk, majd újabb anyagokat állítot-
tunk elő. Ezeket az anyagokat már elektronsugárzás hatásának 
is alávetettük. A besugárzás hatására a gumiőrleményt tar-
talmazó keverékek esetén mind az energia elnyelő képesség, 
mind a keménység is növekedett. Ez a növekedés jelentősebb 
mértékű volt a nanorészecskéket tartalmazó anyagnál, mint a 
nanotöltőanyagot nem tartalmazó esetben.

7. Köszönetnyilvánítás
Ez a munka a GVOP 3.1.1-2004-05-0531/3.0 számú pályázat 
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Hungary Kft .-nek, az Arburg Allrounder 320C 600-250 
fröccsöntőgép biztosításáért, illetve a FE-MA Kft .-nek a besu-
gárzás elvégzéséért.

Irodalomjegyzék
[1] J. Scheirs: Polimer Recycling. John Wiley. Chichester, 1998.
[2] Y. Fang – M. Zhan – Y. Wang: Th e status of recycling of waste rubber. 

Materials and Design. II. évf. 22. szám (2001), pp. 123-127.
[3] E. J. Lievana: Recycling of ground tyre rubber and polyolefi n wastes by pro-

ducing thermoplastic elastomers. PhD Dissertation, Technical University
of Kaiserslautern, Kaiserslautern, 2005.

[4] Donauer, E.: Újrahasznosított gumiőrlemény társítása polietilénnel. 
Diplomamunka, BME Polimertechnika Tanszék, Budapest, 2006.

[5] Th ury, P. – Bíró, Sz. – Bartha, L.: Gumiőrleménnyel módosított bitumenek. 
Műanyag és Gumi. XLI. évf. 6. szám (2004), pp. 213-214.

[6] http://www.theengineer.co.uk
[7] A. A. Phadke – S. K. De: Eff ect of cryo-ground rubber on melt fl ow and 

mechanical properties of polypropylene. Polymer Engineering and Science. 
XXVI. évf. 15. szám (1986), pp. 1079-1087.



 60. évf. � 1. szám 2008/1 � építôanyagépítôanyag |   11

ANYAGTUDOMÁNY

[8] Y. Li – Y. Zhang – Y.X. Zhang: Morphology and mechanical properties of 
HDPE/SRP/elastomer composites: eff ect of elastomer polarity. Polymer Tes-
ting. XXIII. évf. 1. szám (2004), pp. 83–90.

[9] P. K. Pramanik – W. E. Baker: Toughening of ground rubber tire fi lled 
thermoplastic compounds using diff erent compatibilizer systems. 
Plastics, Rubber and Composites Processing and Applications. XXIV. évf. 
4. szám (1995), pp. 229-237.

[10] J.R. M. Duhaime – W. E. Baker: Reactive blending of polyethylene and scrap 
rubber. Plastics, Rubber and Composites Processing and Applications. XV. 
évf.. 2. szám (1991), pp. 87-93.

[11] Y. Li – Y. Zhang – Y. X. Zhang: Structure and mechanical properties of 
SRP/HDPE/POE (EPR or EPDM) composites. Polymer Testing. XXII. évf. 
8. szám (2003), pp. 859–865.

[12] A. K. Naskar – A.K. Bhowmick – S.K. De: Th ermoplastic elastomeric 
composition based on ground rubber tire. Polymer Engineering and 
Science. XLI. évf. 6. szám (2001), pp. 1087-1098.

[13] S. Kamel: Nanotechnology and its applications in lignocellulosic composi tes, 
a mini review. eXPRESS Polymer Letters. I. évf. 9. szám (2007), pp. 546-
575.

[14] P. Rajalingam – J. Sharpe – W.E. Baker: Ground rubber tire/thermoplastic 
composites: Eff ects of diff erent ground rubber tires. Rubber Chemistry and 
Technology. LXVI. évf. 4. szám (1993), pp. 664-677.

[15] Mészáros L.: A felületkezelés hatása a PA6 mátrixú nanokompozitok szerke-
zetére és tulajdonságaira. Diplomamunka, BME Polimertechnika Tanszék. 
Budapest, 2005.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /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 false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /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 false
  /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 false
  /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 false
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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




