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บทคัดยอ : คอนกรีตมวลเบาเซลลูลาเปนคอนกรีตท่ีมีสวนผสมของฟองอากาศ  ซึ่งเกิดจากการเติมโฟมเหลวที่กระจายตัวอยาง
สม่ําเสมอในเนื้อคอนกรีตแทนการใชหินหรือมวลรวมหยาบ โดยคุณสมบัติพื้นฐานของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูลาจะเปลี่ยนแปลง
ไปตามคาความหนาแนนหรือปริมาณฟองอากาศที่เติมเขาไป บทความนี้เสนอผลการทดสอบการหาคากําลังรับแรงดึงของคอนกรีตมวล
เบาแบบเซลลูลาท่ีคาความหนาแนนเปยกเทากับ 800 – 1,800  กก./ม.3 โดยใชอัตราสวนน้ําตอซีเมนตเทากับ 0.40 , 0.45 และ 0.50 และ
อัตราสวนทรายตอซีเมนตเทากับ 1:1 และ 2:1 ทําการทดสอบหาคากําลังรับแรงดึงของตัวอยางที่อายุ 56 วัน ดวยวิธีทดสอบ 3 วิธี 
กลาวคือการทดสอบแรงดึงโดยตรง การทดสอบแรงดึงแบบผาซีก และการทดสอบโมดูลัสการแตกราว ผลการทดสอบพบวา คอนกรีต
มวลเบาแบบเซลลูลามีคากําลังรับแรงดึงโดยตรงระหวาง 1-21 กก./ซม.2 กําลังรับแรงดึงผาซีกมีคาระหวาง 3- 19 กก./ซม.2 และโมดูลัส
การแตกราวมีคาระหวาง 1- 16 กก./ซม.2 

 

ABSTRACT : Cellular lightweight concrete is produced by uniform distribution of air bubbles made from preformed foam 

throughout the mass of concrete in substitution of coarse aggregates. The basic properties of cellular lightweight concrete are altering 

according to the density or existing air content. This paper presents the experimental results on tensile strength of cellular lightweight 

concrete having wet densities ranging from 800 kg/m3 to 1800 kg/m3 using sand to cement ratios of 0.40, 0.45 and 0.50 and water to 

cement ratios of 1:1 and 2:1. Three testing methods were employed in determining the tensile strength of 56 day-old specimens, i.e., 

the direct tensile test, split tensile test and modulus of rupture test. The results show that the tensile strengths of cellular lightweight 

concrete are in the range of 1 to 21 ksc for the direct tensile test, 3 to 19 ksc for the split tensile test and 1 to 16 ksc for the modulus 

of rupture test. 
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1.   บทนํา 
ในการกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สําหรับโครงสราง
ขนาดใหญ  คอนกรีตจะมีน้ําหนักมาก ตองสิ้นเปลืองวัสดุในการ
ทําเปนโครงสรางจํานวนมาก เชน เสา คาน และฐานราก จึงไดมี
การนําคอนกรีตมวลเบามาใชเพื่อลดขนาดของโครงสราง ซึ่ง
คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูลา (Cellular Lightweight  Concrete 

หรือ CLC) เปนคอนกรีตมวลเบาชนิดหนึ่ง ผลิตโดยทําใหเกิด
ฟองอากาศในเนื้อคอนกรีตโดยการเติมโฟมเหลว (Pre-formed 

Foam) ซึ่งเปนตัวเพิ่มฟองอากาศในเนื้อคอนกรีต โดยไมมี
สวนประกอบของมวลรวมหยาบหรือหิน ซึ่งฟองอากาศเหลานี้
จะสลายไปเมื่อปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของคอนกรีตสิ้นสุด เหลือไว
เพียงชองวางอากาศขนาดเล็กสม่ําเสมอจํานวนมากภายในเนื้อ
คอนกรีต ปริมาณโฟมเหลวที่เติมลงไปจะมีผลตอความหนาแนน 

ความหนาแนนของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูลามีคาตั้งแต    
300 – 1800 กก./ม.3 ข้ึนอยูกับลักษณะของการนําไปใชงาน       

แตละประเภท คุณสมบัติทางดานกําลัง ไดแก คุณสมบัติดาน
กําลังแรงอัดและกําลังรับแรงดึงมีความสําคัญตอการนําคอนกรีต
มวลเบาแบบเซลลูลาไปประยุกตใช โดยกําลังรับแรงดึงมีผลตอ
การตานทานการแตกราวในองคอาคาร เชนโมเมนตแตกราว 

(Cracking Moment, Mcr) ของคานคอนกรีตเสริมเหล็กจะแปรผัน
โดยตรงกับคาโมดูลัสแตกราว (Modulus of Rupture) แกวตา ดียิ่ง
และคณะ [3] ไดนําเสนอคากําลังรับแรงดึงของคอนกรีตมวลเบา
แบบเซลลูลาท่ีคาความหนาแนนเปยกระหวาง 800 – 1800 กก./ม.
3 ท่ีอายุ 28 วัน โดยบทความฉบับนี้นําเสนอผลการทดสอบคา
กําลังรับแรงดึงของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูลาท่ีคาความ
หนาแนนเปยกระหวาง 800 – 1800 กก./ม.3 ท่ีอายุ 56 วัน  

 

2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

โดยปกติกําลังรับแรงดึงของคอนกรีตสามารถระบุได 3 ลักษณะ
กลาวคือ กําลังรับแรงดึงโดยตรง (Direct Tensile Strength) กําลัง
รับแรงดึงแบบผาซีก (Split Tensile Strength) และคาโมดูลัสการ
แตกราว (Modulus of Rupture) 

 

2.1 กําลังรับแรงดึงโดยตรงของคอนกรีต 

กําลังรับแรงดึงโดยตรงของคอนกรีต ( tf ) มีคาประมาณ 
'10.0 cf  [1] ซึ่งไดจากการทดสอบชิ้นตัวอยางคอนกรีตบริเคท

ภายใตแรงดึง (ดูภาพที่ 1) 

2.2 กําลังรับแรงดึงแบบผาซีกของคอนกรตี 

กําลังรับแรงดึงแบบผาซีกของคอนกรีต ( ctf ) พบวาเปน
สัดสวนกับ '

cf  สํ าหรับคอนกรีตธรรมดามีค าประมาณ 
'' 86.159.1 cc ff  และสํ า ห รั บ คอนกรี ตน้ํ า หนั ก เ บ ามี

คาประมาณ '' 59.133.1 cc ff  [2] ซึ่งไดจากการทดสอบชิ้น
ตัวอยางคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาด 15 30 ซม. ตาม
มาตรฐาน ASTM C496 ดวยวิธี Splitting test (ดูภาพที่ 1) 

 

2.3โมดูลัสการแตกราวของคอนกรีต 

โมดูลัสการแตกราว ( rf ) ตามมาตรฐานของ ASTM C78 จะ
ใชในการพิจารณากําลังรับแรงดึงของคอนกรีตภายใตแรงดัด 

โดยคํานวณไดจากสูตรการดัด ปกติจะใหคากําลังรับแรงดึงท่ีสูง
กวาการทดสอบ Splitting test เนื่องจากหนวยแรงอัดกระจายตัว
ไมเปนเสนตรงขณะเกิดการวิบัติ โดยมีคาเฉลี่ยของโมดูลัส
แตกราว '9.1 cf  โดยมาตรฐานการออกแบบสําหรับอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กกําหนดใหใช '0.2 cf และใหคูณคา rf  ดวย
ตัวคูณลดประมาณ 0.75 สําหรับคอนกรีตมวลเบา [2] 

 

3. วัสดุ อุปกรณ และการทดลอง 

3.1 วัสด ุ

 1) ปูนซีเมนตปอรตแลนด ประเภทที่ 1 

 2) ทรายสะอาด 

 3) น้ําสะอาด 

 4) สารเพิ่มฟองอากาศ  (Foaming Agent) 

 

3.2 อุปกรณ 
 1) โมผสมคอนกรีต 

 2) เครื่องผลิตโฟมเหลว  (Foam Generator) 

 3) แบบหลอคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาด เสนผ า 
ศูนยกลาง  15  ซม.  สูง  30  ซม. 

      4) แบบหลอคอนกรีตรูปคานขนาด  15 15 50  ซม. 

 5) แบบหลอบริเคท 
 6) เครื่องทดสอบกําลังรับแรงดึง 

 7) ชุดทดสอบโมดูลัสแตกราว 

 8) เครื่องทดสอบกําลังตานทานแรงอัด 
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3.3 การเตรียมตัวอยางสําหรับการทดสอบ 

 ข้ันตอนการเตรียมตัวอยางมีดังนี้ 
1)   เตรียมเครื่องมือสําหรับผสมคอนกรีต ซึ่งประกอบ ดวย 

เครื่องผสมคอนกรีต ปมลมและถังแรงดันผสมน้ํายาเพิ่มฟองโดย
ผสมสารเพิ่มฟองเหลว กับน้ําในอัตราสวน 1:30 ใสลงในถังของ
เครื่องผลิตโฟมเหลว ในปริมาณที่ตองการใชในการผสมแตละ
ครั้ง และปรับแรงดันของถังใหเหมาะสมที่ 0.65 MPa 

 2) ใสทรายและซีเมนตลงในโมผสมคอนกรีตแลวเปดเครื่อง
ผสมใหทรายและซีเมนตคลุกเคลากัน 

 3) เมื่อทรายและซีเมนต คลุกเคลากันดีแลว ใสน้ําลงไปในโม
ผสมคอนกรีต โดยระหวางเติมน้ําใหเปดเครื่องผสมคอนกรีต
เพื่อใหน้ําท่ีเติมลงไปเขากันไดดีกับทรายและซีเมนต 
 4) เมื่อน้ํ าผสมกับทรายและซี เมนตจรเปนเนื้อเดียวกัน  

(ซีเมนตมอรตา) แลวทําการฉีดโฟมเหลวลงไป โดยระหวางการ
ฉีดโฟมเหลวตองเปดเครื่องผสมคอนกรีต 

 5) เมื่อซีเมนตมอรตากับโฟมเหลวคลุกเคลาจนเปนเนื้อ
เดียวกันแลว จึงหยุดเครื่องผสม ในการผสมในแตละครั้งไมควร
ใชเวลาเกิน  5  นาที  นําคอนกรีตท่ีไดไปเทลงแบบหลอ 

 

3.4 การทดสอบกําลังรับแรงดึงของคอนกรตีมวลเบาเซลลูลา 
การทดสอบกําลังรับแรงดึงของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูลา

ท่ีความหนาแนนเปยก 800 - 1800  กก./ม. 3  โดยใชอัตราสวนน้ํา
ตอซีเมนตเทากับ  0.40, 0.45 และ 0.50 และอัตราสวนทรายตอ
ซีเมนตเทากับ 1:1 และ 2:1 รวม 36 สูตร ไดแก 
 1)  การทดสอบกําลังรับแรงดึงโดยตรงของตัวอยางรูปบริเคท 
ท่ีอายุ  56 วัน จํานวน 108 กอน โดยบันทึกคาแรงดึงสูงสุดเมื่อจุด
ขาดของกอนตัวอยางแตละกอน จากนั้นคํานวณหาคากําลังดึง 

 2) การทดสอบกําลังแรงดึงผาซีกของตัวอยางรูปทรงกระ 

บอกขนาดเสนผาศูนยกลาง 15 ซม. สูง 30  ซม. ตามมาตรฐาน 

ASTM C496 จํานวน 108 กอน โดยบันทึกคาแรงสูงสุดท่ีแทง
ตัวอยางวิบัติ นําไปคํานวณหาคาความตานทานแรงดึง 

 3) การทดสอบโมดูลัสการแตกราวของตัวอยางรูปคาน  

ขนาด 15 15 50 ซม. ตามมาตรฐาน ASTM C78 จํานวน 108 

กอน โดยบันทึกคาแรงสูงสุดท่ีแทงตัวอยางวิบัติ นําไปคํานวณหา
คาโมดูลัสการแตกราว 

 4)   การทดสอบกําลังต านทานแรงอัดของตัวอยางรูป
ทรงกระบอกขนาดเสนผาศูนยกลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. ตาม

มาตรฐาน ASTM C469 จํานวน 108 กอน โดยบันทึกคาแรง
สูงสุดท่ีแทงตัวอยางวิบัติ นําไปคํานวณหาคา กําลังตานทาน
แรงอัด 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงการทดสอบกําลังรับแรงดึงโดยตรง กําลังรับแรงดึงผาซีก  

 และการทดสอบโมดูลัสแตกราว 

 

4. ผลการทดสอบ 

ผลจากการทดสอบสามารถนํามาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ
ระหวางคากําลังรับแรงดึงโดยตรง คากําลังรับแรงดึงผาซีก คา
โมดูลัสแตกราว และคาความหนาแนนของคอนกรีตมวลเบาแบบ
เซลลูลา 800-1400 กก./ม. 3 และ 1600-1800 กก./ม. 3    ดังแสดง
ในภาพที่ 2 3 และ ภาพที่ 4 ตามลําดับ พบวากําลังรับแรงดึงแปร
ผันโดยตรงกับคาความหนาแนนท่ีเพิ่มข้ึน โดยกําลังรับแรงดึง
โดยตรง ของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูลาท่ีความ หนาแนน 

800-1400 กก./ม. 3  มีคา 1-10 กก./ซม.2 ท่ีความหนาแนน 1600-

1800 กก./ม. 3มีคา 14-21 กก./ซม.2 กําลังรับแรงดึงแบบผาซีกที่
ความหนาแนน 800-1400กก./ม. 3  มีคา 3-9 กก./ซม2 ท่ีความ
หนาแนน 1600-1800 กก./ม. 3  มีคา 11-19 กก./ซม2 โมดูลัสการ
แตกราวมีคาท่ีความหนาแนน 800-1400กก./ม. 3  มีคา 1-11 กก./

ซม2 ท่ีความหนาแนน 1600-1800 กก./ม. 3 มีคา 12-16กก./ซม2   
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ภาพที่ 2   กราฟแสดงกําลังรับแรงดึงโดยตรง 

 

0

5

10

15

20

25

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

ความหนาแนน (กก./ลบ.ม.)

กาํล
งัด
งึผ

าซ
กี (
กก

./ต
ร.ซ

ม.)

s:c=1:1,w:c=0.40

s:c=1:1,w:c=0.40

s:c=1:1,w:c=0.45

s:c=1:1,w:c=0.45

s:c=1:1,w:c=0.50

s:c=1:1,w:c=0.50

s:c=2:1,w:c=0.40

s:c=2:1,w:c=0.40

s:c=2:1,w:c=0.45

s:c=2:1,w:c=0.45

s:c=2:1,w:c=0.50

s:c=2:1,w:c=0.50

 
ภาพที่ 3   กราฟแสดงกําลังรับแรงดึงผาซีก 
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ภาพที่ 4   กราฟแสดงคาโมดูลัสแตกราว 

 
การเปลี่ยนแปลงอัตราสวนน้ําตอซีเมนตมีผลตอคากําลังรับ

แรงดึงโดยตรง คากําลังรับแรงดึงผาซีกและคาโมดูลัสแตกราวท่ี

อัตราสวนทรายตอซีเมนต 1:1 และ1:2 ดังแสดงในภาพที่ 5 6 

และภาพที่ 7 โดยสัมพันธกับคากําลังรับแรงอัด '
cf  ของคอนกรีต 
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ภาพที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางกาํลังรับแรงดึงโดยตรงกับ 
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ภาพที ่6 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางกาํลังดึงผาซีกกบัอตัราสวนน้ํา 
 ตอซีเมนต 
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ภาพที่ 7 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางคาโมดูลัสแตกราวกับอัตรา 
 สวนน้ําตอซีเมนต  
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ภาพที่ 8 9 และ 10 แสดงกราฟความสัมพันธระหวางคากําลัง

รับแรงดึงโดยตรง คากําลังรับแรงดึงแบบผาซีกและคาโมดูลัส
แตกราวกับคากําลังรับแรงอัดตามลําดับ  
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ภาพที่ 8 กราฟความสัมพนัธระหวางกําลังอัดกบักําลังรับแรงดึงโดยตรง 
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ภาพที่ 9   กราฟความสัมพันธระหวางกําลังอัดกบักําลังดึงผาซีก 
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ภาพที่ 10   กราฟความสัมพันธระหวางกําลังอดักับโมดูลัสแตกราว 

จากผลการทดสอบดังแสดงในกราฟภาพภาพที่ 8 9 และ 10 

พบวาคากําลังอัดท่ีสูงข้ึนสงผลใหกําลังรับแรงดึงโดยตรง คา
กําลังรับแรงดึงแบบผาซีกและคาโมดูลัสแตกราวสูงตามดวย โดย
กําลังรับแรงดึงโดยตรง มีคาในชวงระหวาง '' 30.009.0 cc ff   

ซึ่งคิดเปนคาเฉลี่ยประมาณ '16.0 cf  คากําลังรับแรงดึงแบบผาซีก
มี ค า ใ น ช ว ง  '' 32.186.0 cc ff  ซึ่ ง คิ ด เ ป น ค า เ ฉ ลี่ ย       

ประมาณ  '02.1 cf  คาโมดูลัสแตกราวมีคาในชวงระหวาง 
'' 32.127.0 cc ff  ซึ่งคิดเปนคาเฉลี่ยประมาณ '07.1 cf  

 

5.สรุป 

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของคากําลังรับแรงดึง
กับคากําลังรับแรงอัดของตัวอยางคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูลาท่ี
อายุ  56 วัน โดยศึกษาคากําลังรับแรงดึงจากการทดสอบ 3 

ลักษณะไดแกกําลังรับแรงดึงโดยตรง กําลังรับแรงดึงแบบผาซีก 

และโมดูลัสการแตกราว 

จากผลการศึกษาพบวากําลังรับแรงดึงโดยตรง กําลังรับแรง
ดึงแบบผาซีก และโมดูลัสการแตกราวมีคาสูงตามกําลังอัดท่ี
ความหนาแนนที่ เพิ่มข้ึน  โดยกําลังรับแรงดึงโดยตรง  ของ
คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูลาท่ีอายุ 56 วันมีคาระหวาง

'' 30.009.0 cc ff   กํ าลั งรับแรงดึ งแบบผ าซีกมีค าระหว า ง
'' 32.186.0 cc ff   และโมดูลัสการแตกราวมีคาระหวาง
'' 32.127.0 cc ff   ซึ่งจากการทดสอบที่อายุ 28 วัน [3] กําลัง

รับแรงดึงโดยตรงมีคาระหวาง '' .. cc ff 200060  กําลังรับแรงดึง
แบบผาซีกมีคาระหวาง '' .. cc ff 551720  และโมดูลัสการ
แตกราวมีคาระหวาง '' .. cc ff 551830  จะเห็นวากําลังรับแรง
ดึงโดยตรง กําลังรับแรงดึงแบบผาซีก และโมดูลัสการแตกราว
เมื่อพิจารณากับคากําลังรับแรงอัด มีแนวโนมใกลเคียงกันกับคาท่ี
ไดจากการทดสอบทั้งท่ีอายุ 28 วัน และ 56 วัน  

 

6. กิตติกรรมประกาศ 

ผูเขียนขอขอบคุณบริษัท แอลซีเอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด ท่ีได
อนุเคราะหเครื่องมือและน้ํายาโฟม สําหรับผลิตคอนกรีตมวลเบา 
บริษัทแอ็ดแวนซคอนกรีตเทคโนโลยี สําหรับเอกสารและขอมูล
สัดส วนผสม  และคณะวิ ศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานีสําหรับการใชอุปกรณและสถานที่ 

 

7.  เอกสารอางอิง 
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[1] ปริญญา จินดาประเสริฐ และ ชัย จาตุรพิทักษกุล 2549. ปูนซีเมนต ปอซ
โซลาน และ คอนกรีต. ศูนยวิจัยและพัฒนาโครงสรางมูลฐานอยางย่ังยืน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

[2] ดร.มงคล จิรวัชรเดช, 2542. การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก. คร้ังที่ 1. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 
[3] แกวตา ดีย่ิง และ คณะ 2551 กําลังรับแรงดึงของคอนกรีตมวลเบาแบบ
เซลลูลา; การประชุมคอนกรีตแหงชาติคร้ังที่ 4. 20-22 ตุลาคม 2551. 

 

 

7.  เอกสารอางอิง 

: 1672 :



<<
  /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

  /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.)
  >>
  /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




