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Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki badań trakcyjnych przeprowadzonych na sze-
ściu obiektach zadarnionych różniących się składem gatunkowym roślin oraz poziomem
ugniecenia. Do badań użyto opony o wymiarach 400x50-22,5 oraz 9,5-24. Stwierdzono, że
zwięzłość i maksymalne naprężenia ścinające ulegają zmianie na poszczególnych obiektach.
Wykazano wpływ rodzaju darni i poziomu użytkowania na wartość rozwijanych maksymal-
nych sił trakcyjnych badanych opon. Uzyskano różne wartości deformacji poziomej podłoża,
przy której osiągnięto maksymalne siły trakcyjne.

Słowa kluczowe: darń, siła trakcyjna, deformacja pozioma

Wstęp

Podłoża zadarnione spełniają wiele istotnych funkcji w środowisku przyrodniczym.
Najczęściej rozumiane są, jako łąki i pastwiska, będące źródłem paszy dla zwierząt. Mają
również duże znaczenia fitosanitarne, strukturalne i przeciwerozyjne. Zakładane na tere-
nach narażonych na powodzie zapobiegają niszczeniu gleby, poprawiając bilans gospodar-
ki wodnej. Odpowiednio ukształtowana darń odgrywa dużą rolę w ochronie środowiska
tworząc specyficzną warstwę biologiczną zdolną gromadzić i przekształcać na biomasę
liczne pierwiastki chemiczne. Na uwagę zasługują również tereny zadarnione rekreacyjno-
sportowe, na których odpowiednio dobrany skład gatunkowy roślin dostosowuje je do
określonych funkcji [Turgeon 2005; Wolski i Lewiński 2005].

W literaturze dotyczącej tych powierzchni najwięcej uwagi poświęca się zagadnieniom
z zakresu botaniki roślin oraz gleboznawstwa. Analizowane są ekonomiczne aspekty go-
spodarowania na użytkach zielonych [Otoliński 1996]. Zmienia się normy wysiewu nasion,
sprawdza się ich reakcję na nawożenie, wykazując zmiany w ilości uzyskanej biomasy
[Baryła i in. 2008]. Stosunkowo mało uwagi poświęca się zagadnieniom związanym
z użytkowaniem tych powierzchni, które związane jest najczęściej z licznymi przejazdami
pojazdów rolniczych wykonujących zabiegi agrotechniczne [Szeptycki 2003]. Stosowany

                                                          
* Praca naukowa realizowana w ramach projektu badawczego nr N N313 154235.
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w tych pracach ciągnik rolniczy wyposażony w standardowe opony napędowe o rzeźbie
bieżnika typu AN cechuje się dużą masą, która w powiązaniu z wąskim ogumieniem wy-
wiera duże naciski jednostkowe. Wymóg rozwijania określonych sił uciągu sprawia, że
tego typu pojazdy przyczyniają się do znacznej deformacji poziomej podłoża, co prowadzi
do niszczenia nawierzchni. Zapotrzebowanie na siłę uciągu można zmniejszyć poprzez
stosowanie nowoczesnych maszyn o małych oporach roboczych. Do prac na terenach za-
darnionych używane są również specjalne opony typu Grass, jednak ich zastosowanie jest
jeszcze ograniczone, a ich oddziaływanie na podłoże nie zostało dokładnie rozpoznane.

Cel, metoda i warunki badań

Celem badań prezentowanych w niniejszej pracy była analiza wybranych właściwości
trakcyjnych wybranych opon na zadarnionych podłożach o różnym składzie gatunkowym
roślin, poddanym intensywnemu użytkowaniu (ugnieceniu). Przeprowadzone badania po-
winny umożliwić dokonanie oceny parametrów wytrzymałościowych badanych obiektów
oraz ocenę zmian głównych parametrów trakcyjnych, dokonaną w oparciu o analizę mak-
symalnych sił trakcyjnych i deformacji poziomych.

Badania przeprowadzono w lipcu 2010 roku na zdegradowanej łące grądowej na glebie
aluwialnej należącej do RZD Pawłowice Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Na
naturalnie porośniętej darni założono metodą podsiewu szczelinowego sześć poletek do-
świadczalnych w celu zróżnicowania składu gatunkowego. W tabeli 1 przedstawiono skład
gatunkowy mieszanek pastewnych wchodzący w skład materiału siewnego.

Tabela 1. Skład gatunkowy roślin zastosowanych w siewie szczelinowym (%)
Table 1. Species composition used in slot sowing (%)

Nazwa gatunku Darń I Darń II Darń III Darń IV Darń V Darń VI

Kostrzyca 30 30 30 10 10 10
Kostrzewa łąkowa 10 10 10 30 30 30
Życica trwała 30 30 30 30 30 30
Życica wielokwiatowa 10 10 10 10 10 10
Koniczyna łąkowa - 10 20 - 10 20

W badaniach użyto oponę napędową o rozmiarze 9,5-24 produkcji Stomil Olsztyn oraz
oponę Twin 404 o rozmiarze  400x55-22,5 firmy Trelleborg. Opony te z uwagi na iden-
tyczną nośność (1120 kg) i podobną średnicę zewnętrzną mogą być stosowane do tych
samych pojazdów. W badaniach trakcyjnych wykorzystano stanowisko pomiarowe sprzę-
żone z ciągnikiem rolniczym MF 235. Obciążenie pionowe badanego koła wynosiło 4300 N.
Podczas pomiarów rejestrowano przebieg siły trakcyjnej w funkcji deformacji poziomej.
[Białczyk i in. 2010].

Zmianę poziomu użytkowania (ugniecenia) darni uzyskano poprzez wykonanie różnej
ilości przejazdów wałem, na obwodzie którego przykręcono cylindryczne ostrogi o średni-
cy 0,014 m i wysokości 0,020 m. Wał ten, odpowiednio obciążony, zapewnił naciski jed-
nostkowe na poziomie 30 kPa. Poprzez odpowiednią liczbę przejazdów uzyskano trzy
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poziomy użytkowania darni. Poziom 0% oznaczał darń nieugniataną, pięćdziesiąt przejaz-
dów oznaczało 50% poziom użytkowania, a sto przejazdów – 100% poziom użytkowania.

Do pomiarów zwięzłości gleby zastosowano penetrologger firmy Eijkelkamp, ze stoż-
kiem o kącie wierzchołkowym 60° i polu podstawy 0,0001 m2. Do pomiaru maksymalnych
naprężeń ścinających wykorzystano ścinarkę obrotową Vane H-60 firmy Geonor o zakresie
pomiarowym od 0 do 260 kPa. Wilgotność gleby zmierzono za pomocą sondy Theta Probe
ML2x, będącej dodatkowym wyposażeniem penetrologgera. Uzyskane wyniki poddano
analizie statystycznej, wykonano wieloczynnikową analizę wariancji na poziomie α=0,05.

Wyniki badań i ich analiza

Badania przeprowadzono w warunkach wilgotności podłoża na poziomie 28%, po kil-
kudniowych opadach deszczu. W trakcie badań wilgotność nie zmieniała się istotnie i dla-
tego uśredniono wartość tego parametru. W tabeli 2 przedstawiono średnią zwięzłość ba-
danych obiektów w poszczególnych warstwach gleby. Wysoka wilgotność skutkowała
niską zwięzłością, a ugniatanie powodowało odkształcenia i przemieszczenia gleby. Zano-
towano wzrost zwięzłości szczególnie widoczny w warstwie gleby 0,05-0,10m.

Tabela 2. Średnia zwięzłość badanych obiektów
Table 2. Medium firmness of investigated objects

Średnia zwięzłość warstwy
[MPa]Warstwa gleby

[m]

Poziom
użytkowania
(ugniecenia)

darni
Darń

 I
Darń

II
Darń
 III

Darń
IV

Darń
V

Darń
VI

0,0-0,05 1,6 1,5 1,4 1,6 1,5 1,3
0,05-0,10 2,0 1,9 1,8 2,0 1,8 1,7
0,10-0,15

0%
1,8 1,9 1,6 2,0 1,7 1,5

0,0-0,05 1,8 1,5 1,4 1,8 1,6 1,4
0,05-0,10 2,4 2,3 2,2 2,5 2,3 2,1
0,10-0,15

50%
2,1 1,9 1,8 2,1 2,0 1,7

0,0-0,05 2,4 2,2 1,9 2,3 2,0 1,8
0,05-0,10 2,9 3,0 2,6 2,9 2,7 2,5
0,10-0,15

100%
2,1 2,2 2,0 2,1 2,1 1,9

W tabeli 3 przedstawiono maksymalne naprężenia ścinające badanych obiektów dla po-
szczególnych warstw gleby. Ugniatanie darni oraz głębokość warstwy gleby wpłynęło na
wzrost wartości tego parametru. Na 100% poziomie użytkowania w warstwie 0,10-0,15 m
maksymalne naprężenia ścinające mieściły się w przedziale od 248 kPa do 264 kPa i były
średnio o 15% wyższe w porównaniu do darni nieugniatanej (0%). Charakterystyczne jest
również to, że na poletkach, na których wysiano Trifolium pratense L. określono niższe
wartości tego parametru, co może mieć związek z odmiennym systemem korzeniowym tej
rośliny.
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Tabela 3. Maksymalne naprężenia ścinające badanych obiektów
Table 3. Maximum shearing stress of investigated objects

Maksymalne naprężenia ścinające
[kPa]Warstwa

gleby
[m]

Poziom
użytkowania
(ugniecenia)

darni
Darń

 I
Darń

II
Darń
 III

Darń
IV

Darń
V

Darń
VI

0,0-0,05 136 126 122 130 122 124
0,05-0,10 210 196 194 204 198 192
0,10-0,15

0%
236 224 210 230 220 216

0,0-0,05 152 138 134 142 136 132
0,05-0,10 230 216 206 224 212 208
0,10-0,15

50%
248 232 220 246 230 222

0,0-0,05 164 154 148 160 152 150
0,05-0,10 250 232 226 246 230 228
0,10-0,15

100%
264 256 250 262 258 248

Na rysunku 1 przedstawiono wartości maksymalnych sił trakcyjnych oraz deformacji
poziomych dla opony 9,5-24. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że wzrost użytkowa-
nia skutkuje istotnie wyższymi wartościami maksymalnych sił trakcyjnych.
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Rys. 1. Maksymalne siły trakcyjne oraz deformacja pozioma dla przyjętych poziomów użytko-
wania (ugniecenia) badanych darni dla opony 9,5-24

Fig. 1. Maximum traction forces and horizontal deformation for accepted use levels (compres-
sion) of investigated sods for a 9.5-24 tyre
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Najniższe wartości tego parametru zanotowano na darni III i VI, co koreluje z warto-
ściami uzyskanych zwięzłości i maksymalnych naprężeń ścinających. Pozwala to sądzić, że
obecność roślin o odmiennych cechach botanicznych (koniczyna łąkowa) może wpływać
na zmiany zdolności trakcyjnych badanej opony. Istotnym zmianom ulega również defor-
macja pozioma, przy której osiągnięto analizowane siły trakcyjne. Obecność roślin działa
wzmacniająco na podłoże ograniczając deformację poziomą. Zniszczenie roślin w wyniku
użytkowania w połączeniu z dużą wilgotnością gleby skutkuje zawsze wzrostem deforma-
cji poziomej podłoża, która dla 0% użytkowania mieściła się w przedziale 0,07-0,09 m,
a dla 100% poziomu użytkowania w przedziale 0,09-0,15 m.

Na rysunku 2 przedstawiono wartości maksymalnych sił trakcyjnych oraz deformacji
poziomych dla opony 400x50-22,5. Konstrukcja tej opony ogranicza penetrację występów
bieżnika w głąb podłoża. Wynikiem tego jest mniejsza dynamika zmian maksymalnych sił
trakcyjnych na poszczególnych poziomach użytkowania. Również i dla tej opony zaznacza
się spadek wartości tego parametru na darni III i VI, co potwierdza wcześniejsze przypusz-
czenia. Największą wartość siły trakcyjnej zmierzono na darni IV i 100% poziomie użyt-
kowania równą 1701 N, a najniższą na darni III i 0% poziomie użytkowania równą 1322 N.
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Rys. 2. Maksymalne siły trakcyjne oraz deformacja pozioma dla przyjętych poziomów użytko-
wania (ugniecenia) badanych darni dla opony 400x50-22,5

Fig. 2. Maximum traction forces and horizontal deformation for accepted use levels (compres-
sion) of investigated sods for a 400 x 50-22.5 tyre
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Deformacja pozioma, przy której została osiągnięta maksymalna siła trakcyjna uległa
zwiększeniu z uwagi na powierzchniowe oddziaływanie tej opony. Jednak charakter jej
zmian był podobny do wartości uzyskanych dla opony 9,5-24. Największe wartości defor-
macji zanotowano dla darni III, V i VI na 100% poziomie użytkowania równe 0,22 m.
Należy się spodziewać, że cechą pojazdów wyposażonych w oponę 400x50-22,5 będzie
duży poślizg kół napędowych.

W tabeli 4 przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy statystycznej.

Tabela 4. Wyniki analizy statystycznej
Table 4. Results of statistical analysis

Zmienna Typ opony Darń Poziom użytkowania

Maksymalna siła trakcyjna 0,0004 0,0000 0,0000
Deformacja pozioma 0,000 0,0000 0,0000

Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała wpływ analizowanych czynników tj.
typu opony, darni oraz poziomu użytkowania na wartości maksymalnych sił trakcyjnych
oraz deformacji poziomych.

Wnioski

1. Zmienne poziomy użytkowania oraz odmienne składy botaniczne w badanych obiek-
tach doprowadziły do odmiennych zwięzłości podłoży oraz odmiennych maksymalnych
naprężeń ścinających, które wzrastają wraz zarówno z poziomem użytkowania, jak i w
głąb warstwy gleby.

2. Wykazano, że każda z użytych opon generowała różne wartości maksymalnych sił
trakcyjnych, przy czym wartości tych sił zależne były od poziomu użytkowania darni
oraz rodzaju darni. Najniższe wartości tego parametru zanotowano na darni III i VI, co
może być związane jest z obecnością rośliny o odmiennych cechach botanicznych,
głownie systemu korzeniowego (koniczyna łąkowa).

3. Stwierdzono, że badane opony generują maksymalne siły trakcyjne przy odmiennych
deformacjach poziomych. Większe wartości deformacji zanotowano dla opony 400x50-
22,5, co zapewne związane z konstrukcją tej opony, a przede wszystkim z jej po-
wierzchniowym oddziaływaniem na podłoże. Cechą pojazdów wyposażonych w taką
oponę będzie znaczny, o wiele większy niż w przypadku opony o wymiarach 9,5-24
poślizg kół napędowych.
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ASSESSMENT OF COOPERATION
OF SELECTED TYRES WITH SODDED SURFACE

Abstract. The study presents results of traction experiments conducted on six sodded objects differ-
ing with species composition as well as the level of sod compression. 400 x 50-22.5 and 9.5-24 tyres
were investigated. It was determined that ground firmness and maximal shearing stress change in
particular objects. Influence of sod type and the use level on the value of produced maximum traction
forces of investigated tyres was presented. Different values of surface horizontal deformation were
obtained with maximum traction forces.

Key words: sod, traction force, horizontal deformation

Adres do korespondencji:
Jarosław Czarnecki jaroslaw.czarnecki@up.wroc.pl
Instytut Inżynierii Rolniczej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Chełmońskiego 37/41
51-630 Wrocław



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /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

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


