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УДК 678.025+678.055 

Л.Г. Воронін, Ю.Ю. Лукач, І.О. Мікульонок, Л.І. Ружинська 

ОХОЛОДЖЕННЯ ПОЛІМЕРНОЇ ПЛІВКИ НА ЧАСТКОВО ЗАНУРЕНОМУ                              
У ВОДЯНУ ВАННУ БАРАБАНІ 

In this paper, we develop the design procedure of the polymeric film cooling on the cooled drum partially submerged 
in a water bath. The process specificity of the process lies in the fact that after the films removal from a drum its  
surface hasn’t time to cool down to its initial temperature. We propose the mathematical model of cooling which 
allows calculating the film temperature field and the drum shell ring on their thickness depending on the angular  
coordinates cylindrical. We also study the dependence of average temperature of the polypropylene film when the 
drum escapes the stationary temperature mode. We show that with the increase in thickness of the cooled film and 
(or) its speeds it is necessary to consider warming up of the drum shell ring during its previous turns. As the               
approbation of the developed technique in industrial conditions shows, it is possible to recommend it for the analysis 
of films manufacturing with high requirements to their operational properties, obtained by the method of polymer 
melt flowing for a drum. 

Вступ 

Полімерні плівки завдяки високим екс-
плуатаційним властивостям отримують все 
більш широке застосування як у різних галузях 
промисловості, так і в побуті. Вони успішно 
заміняють такі традиційні конструкційні, оз-
доблювальні та пакувальні матеріали, як мета-
ли, деревину, папір, скло, тканини. Існує бага-
то методів виготовлення полімерних плівок. 
Однією зі стадій їх технології є охолодження 
відформованої плівки від температури розплаву 
полімеру до температури на холодному кінці 
технологічної лінії [1]. 

Одним із найбільш ефективних методів 
виготовлення плоских полімерних плівок є екс-
трузійний метод з охолодженням плівки на 
охолоджувальному барабані, частково зануре-
ному у водяну ванну. Плівки, виготовлені в 
такий спосіб, вирізняються найбільшою прозо-
рістю й високими фізико-механічними власти-
востями [1]. 

Нині використовуються два види моделей 
процесу охолодження плівкового, рулонного 
або листового матеріалу на охолоджувальному 
барабані [2—4]. 

1.  За умови гарантованого забезпечення 
температури на поверхні барабана задаються 
такі граничні умови: на поверхні плівки, яка 
стикається з барабаном, — умови першого роду, 
а на вільній поверхні виробу — умови третього 
роду. Зазначена модель передбачає наявність 
надійної системи термостабілізації температури 
на поверхні барабана. Це можливо лише за 
умови значної витрати теплоносія в каналах 
барабана, що часто є економічно недоцільним. 

2. Для вибору найбільш ефективного теп-
лоносія та його параметрів, які б забезпечили 
потрібну температуру на поверхні барабана, 
необхідно розв’язати задачу охолодження мате-
ріалу з урахуванням параметрів теплоносія. В 
цьому разі задають такі граничні умови: на 
внутрішній поверхні обичайки барабана і на 
вільній поверхні плівки — умови третього роду, 
а на поверхні плівки, яка стикається з бараба-
ном, — умови четвертого роду. 

Обидві моделі, які розглядають задачу охо-
лодження як стаціонарну, прийнятні лише за 
умови охолодження тонкостінних плівок, що 
рухаються з невеликою швидкістю. За умови ж 
охолодження товстостінних плівок і значної 
продуктивності технологічної лінії, коли бара-
бан під час контакту з охолоджуваною плів-
кою помітно прогрівається, зазначені методики 
стають неприйнятними. 

Постановка задачі 

Метою досліджень цієї статті є розроблен-
ня методики розрахунку процесу охолодження 
полімерної плівки на барабані, частково зану-
реному у водяну ванну, коли після знімання 
плівки з барабана його поверхня не встигає 
охолонути до початкової температури, тобто 
коли має місце нестаціонарна задача теплооб-
міну. 

Фізична й математична моделі процесу 

Розплав полімеру з екструзійної плоскощі-
линної головки надходить на приймальний ро-
лик і далі на охолоджувальний барабан, оби-
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чайка якого з внутрішнього боку охолоджуєть-
ся водою. Барабан частково занурений у ванну 
з охолоджувальною водою. Після виходу з во-
дяної ванни плівка контактує з оточуючим по-
вітрям, а після проходження знімального роли-
ка вона сходить з барабана (рис. 1). 

Зону охолодження можна поділити на чо-
тири ділянки. В кожній із них теплообмін між 
вільними поверхнями плівки й барабана відбу-
вається за граничних умов третього роду й за-
лежить від властивостей охолоджувального се-
редовища (вид, температура, режим руху). Кон-
такт же плівки з барабаном відбувається за 
граничних умов четвертого роду. 

Рис. 1. Схема виготовлення плоскої полімерної плівки екс-
трузією з охолодженням на барабані, частково зану-
реному у водяну ванну: 1 — екструдер; 2 — прий-
мальний ролик; 3 — охолоджувальний барабан; 4 — 
ванна охолодження; 5 — знімальний ролик; 6 — по-

лімерна плівка; αi, Tсi — коефіцієнт тепловіддачі й 

температура середовища на і-й ділянці; wпл — швид-
кість плівки 

На першій ділянці охолодження плівки з 
боку її вільної поверхні відбувається за рахунок 
контакту плівки з навколишнім повітрям в 
умовах вільної конвекції за температури Тс1 і 
коефіцієнта тепловіддачі α1. На другій ділянці 
плівка взаємодіє з водою в охолоджувальній 
ванні в умовах вимушеної конвекції за темпе-
ратури води Тс2 і коефіцієнта тепловіддачі α2. 
Після виходу з води плівка охолоджується на 
повітрі за температури Тс3 і коефіцієнта тепло-
віддачі α3 в умовах як вільної, так і вимушеної 
(для видалення з плівки залишків води) конвек-
ції. На початку четвертої ділянки плівка зні-
мається з барабана, а сам барабан із зовнішньої 

поверхні починає охолоджуватися на повітрі за 
температури Тс4 і коефіцієнта тепловіддачі α4 в 
умовах вимушеної конвекції (для видалення 
води з робочої поверхні барабана). 

Також виділимо п’яту ділянку, де внутріш-
ня поверхня обичайки барабана охолоджуєть-
ся водою за температури Тс5 і коефіцієнта теп-
ловіддачі α5 в умовах вимушеного руху води в 
спіральних каналах барабана. 

При цьому, як свідчить промислова екс-
плуатація таких технологічних ліній, темпера-
тура зовнішньої поверхні барабана у вихідній 
точці (у точці потрапляння на барабан плівки з 
екструзійної головки) не завжди залишається 
постійною, а, поступово збільшуючись, стабілі-
зується лише через певний час. 

Для розрахунку процесу охолодження плів-
ки потрібно розробити математичну модель 
процесу з урахуванням теплообміну на кожній 
з ділянок. При цьому зроблено такі припущен-
ня: рух шарів плівки один відносно одного від-
сутній; розміри плівки на барабані залишають-
ся сталими; проковзування плівки по поверхні 
барабана відсутнє; теплофізичні властивості 
матеріалів плівки й барабана залежать від тем-
ператури; перенесенням теплоти вздовж осі 
барабана нехтуємо. 

Математичну модель процесу охолодження 
плівкового матеріалу на барабані доцільно роз-
глядати в циліндричній системі координат. У 
цьому разі рівняння нестаціонарної теплопро-
відності для плівки та обичайки барабана набу-
вають вигляду 

п
п п п

T T T
c

t r r r r
λ∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞ρ = λ +⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

, 

б
б б б

T T T
c

t r r r r
λ∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞ρ = λ +⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

, 

де пρ , cп і пλ  — густина, масова теплоємність і 

теплопровідність полімеру як функції темпера-
тури T [5]; ρб, cб і бλ  — густина, масова тепло-

ємність і теплопровідність матеріалу обичайки 
барабана як функції температури [6]; t — час;  
r  — радіус. 

Як початкову умову покладаємо розподіл 
температури по товщині плівки та обичайки 
барабана на початку першої ділянки: 

п 0 0пtT T= = ; б 0 0бtT T= = . 

Граничні умови третього роду: 
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на першій ділянці 

б

1 с1 п( ) 0
r R

T
T T

r = +δ

∂
α − + λ =

∂
, 

де бR  — радіус зовнішньої поверхні обичайки; 

δ — товщина плівки; 
на другій ділянці 

б

2 с2 п( ) 0
r R

T
T T

r = + δ

∂
α − + λ =

∂
; 

на третій ділянці 

б

3 с3 п( ) 0
r R

T
T T

r = +δ

∂
α − + λ =

∂
; 

на четвертій ділянці 

б

4 с4 б( ) 0
r R

T
T T

r =

∂
α − + λ =

∂
; 

на п’ятій ділянці 

5 с5 б( ) 0
r R

T
T T

r =

∂
α − − λ =

∂
, 

де R — радіус внутрішньої поверхні обичайки. 
У промислових умовах зазвичай с1T =  

с3 с4T T= = . 

Граничні умови четвертого роду на межі 
контакту плівки з барабаном такі: 

б бп бr R r RT T= == ; 
б б

п б
r R r R

T T
r r= =

∂ ∂
λ = λ

∂ ∂
. 

Коефіцієнт тепловіддачі α5 від внутрішньої 
поверхні обичайки до води в барабані визнача-
ється за рівняннями руху рідини в каналах [7], 
а коефіцієнти тепловіддачі α1— α4 від вільних 
поверхонь плівки й барабана до повітря — за 
рівняннями від обертового циліндра [8]. 

Розв’язання наведеної математичної моде-
лі було здійснене методом скінченних різниць 
за неявною схемою [9]. 

Для визначення моменту виходу процесу 
на стаціонарний режим (у певній точці бараба-
на в нерухомій системі координат) потрібно 
розрахувати розподіл температури як по полі-
меру, так і по обичайці, після чого порівняти з 
відповідним розподілом температури в почат-
ковій точці першої ділянки. При цьому процес 
вважали таким, що стабілізувався, якщо відхи-

лення температури в певній точці по радіусу 
барабана в зазначеному місці на поточному й 
попередньому обертах не перевищувало 0,1 °С. 

Як приклад на рис. 2 наведено розподіл 
середньої температури поліпропіленової плівки 
по дузі її контакту з охолоджувальним бараба-
ном за різної швидкості плівки (R б = 0,5 м; δ = 
= 1 мм; T0п = 300 °С). На третій ділянці спосте-
рігається деяке підвищення температури плів-
ки, спричинене перерозподілом температури 
між обичайкою й полімером після виходу плів-
ки з ванни охолодження. 

Рис. 2. Залежність середньої температури T поліпропілено-
вої плівки по дузі її контакту (L — довжина шляху 
контакту) з охолоджувальним барабаном за швидкос-
ті плівки wпл: 1 — 0,1 м/с; 2 — 0,2 м/с; 3 — 0,3 м/с 

Під час проведення процесу потрібно, щоб 
у точці відриву плівки від барабана її темпера-
тура була нижчою від температури склування 
полімеру, яка для поліпропілену залежно від 
його марки становить 140—170 °С. Таким чи-
ном, режими охолодження 2 і 3 (див. рис. 2) 
можуть не забезпечити потрібних властивостей 
виготовленої плівки. 

Висновки 

Як показує апробація в промислових умо-
вах розробленої методики розрахунку процесу 
охолодження полімерної плівки на частково 
зануреному у водяну ванну барабані, цю мето-
дику можна рекомендувати для аналізу процесу 
виготовлення плівок з підвищеними вимогами 
до їхніх експлуатаційних властивостей. 

Беручи до уваги широку номенклатуру по-
лімерів і пластмас, які використовуються для 
виготовлення плівок, доцільно провести відпо-
відні теоретичні та експериментальні дослід-
ження для кількох матеріалів. 

 

200

250

100

150

0

50

0,2 0,4 0,6 0,8 1,2 1,4 1,6 1,8 2,01,0

2 
1

3 

, CT o

, мL

Ділянка 1 Ділянка 2 Ділянка 3



 МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА МАШИНОБУДУВАННЯ 73
 

1. Гуль В.Е., Дьяконов В.П. Физико-химические основы 
производства полимерных пленок. — М.: Высш. шк., 

1978. — 279 с. 

2. Лукач Ю.Е., Доброногова С.И., Ружинская Л.И. Алгоритм 

расчета устройств для термообработки изделий из тер-
мопластов: Учеб. пособие. — К.: КПИ, 1984. — 84 с. 

3. Автоматизированное проектирование валковых машин 
для переработки полимеров / Ю.Е. Лукач, Л.Г. Во-          
ронин, Л.И. Ружинская и др. — К.: Техніка, 1988. — 

208 с. 
4. Мікульонок І.О., Радченко Л.Б., Ружинська Л.І.  Моде-

лювання термообробки погонних композитних мате-
ріалів // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2005. — № 2. — 

С. 66—71. 

5. Пивень А.Н., Гречаная Н.А., Чернобыльский И.И.  Теп-
лофизические свойства полимерных материалов: 
Справ. — К.: Выща шк., 1976. — 180 с. 

6. Андреєв І.А., Зубрій О.Г., Мікульонок І.О. Застосування 

матеріалів у хімічному машинобудуванні. Сталі й ча-
вуни. — К.: ІЗМН, 1999. — 148 с. 

7. Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи. — 

2-е изд., стереотип. — М.: Энергия, 1977. — 344 с. 

8. Уонг Х. Основные формулы и данные по теплообмену 

для инженеров: Справ. / Пер. с англ. В.В. Яковлева и 
В.И. Колядина. — М.: Атомиздат, 1979. — 216 с. 

9. Мікульонок І.О. Обладнання і процеси переробки тер-

мопластичних матеріалів з використанням вторинної 
сировини: Монографія. — К.: ІВЦ “Вид-во “Політех-

ніка”, 2009. — 265 c. 
  

 

Рекомендована Радою                   
інженерно-хімічного факультету 
НТУУ “КПІ” 

Надійшла до редакції 
25 лютого 2011 року 

 

 

 
  
 



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /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 0.40
    /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 0.40
    /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 1199
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50042
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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.)
    /RUS ()
  >>
  /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


