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Вступ 

Використання зерноподібнюючих додатків до алюмінієвих сплавів у вигляді лігатур 

є традиційною металургійною практикою. Найбільшого поширення набули такі лігатури, 

як Al – 6 % Ti та Al – 5 % Ti – 1 % B, які виготовляються в формі прутків та 

різноманітного типу зливків з метою прецизійного введення елементів та сполук, що 

сприяють формуванню дрібнозернистої структури металу. 

В 1986 році А. Банерджі та В. Райф опублікували серію статей і одержали патент на 

зернопрдрібнювач для алюмінієвих сплавів, що містить в своєму складі частки карбіду 

титану (TiC) [1, 2, 3]. Їх дослідження ґрунтувалися на піонерських роботах А. Кібули, 

який першим висказав думку про можливість зародкоутворення алюмінію за участю 

часток TiC [4]. Походження TiC в алюмінії А. Кібула пов’язує з тим, що присутні в металі 

домішки титану реагують з вуглецем, який потрапляє до алюмінію під час електролізу. В 

подальшому в дослідженнях Д. Ціссе [5] було підтверджено висновки А. Кібули та 

доведено, що будь яка кристалографічна площина TiC має дуже близькі параметри по 

відношенню до кристалічної гратки алюмінію. Наприклад, в площинах (001)Al||(001)TiC та 

[001]Al||[001]TiC кристалічні гратки Al та TiC повністю епітаксильні. Тобто, 

зародкоутворення дендритів алюмінію може відбуватись на будь-якій поверхні TiC без 

перешкод з боку геометричного співпадіння граток. 

З погляду на те, що теоретично механізм гетерогенного зародкоутворення алюмінію 

в присутності часток TiC обґрунтовано більш ніж 50 років тому, промислове 

використання зерноподрібнюючих лігатур на основі системи Al – Ti – C почалося тільки в 



останні десять років. Тому є декілька причин. Однією з найбільших проблем синтезу 

алюмінієвого сплаву, що містить TiC є невизначеність температурних та кінетичних умов 

формування карбіду титану та факторів, що впливають на втрату ним зародкоутворюючих 

властивостей завдяки трансформації в карбід алюмінію (Al4C3) або перовскіт (Ti3AlC). 

Тому головною метою цього дослідження було експериментальне визначення впливу 

температури та часу витримки рідкого металу на процес утворення часток TiC в сплаві 

Al – 6 % Ti – C. 

 

Експериментальна процедура 

Вихідним матеріалом при проведенні експериментальних плавок було використано 

сплав з номінальним складом Al – 6 % Ti, що виробляється як промисловий 

зерноподрібнювач у вигляді прутків діаметром 9,8 мм. Розгорнутий хімічний склад сплаву 

представлено в таблиці 1, на рисунку 1 показана його мікроструктура. Дослідні плавки 

проводилися в печі опору з графітовим тиглем. Температура контролювалась за 

допомогою термопари Pt – PtRh. Вага кожної плавки становила 120 ± 5 г і втримувалась 

постійною для всіх експериментів. 

 

Таблиця 1 - Хімічний склад сплаву Al – 6 % Ti 

Сплав Фактичний вміст елементів, ваг. % 

 Ti Fe Si V C інші 

Al – 6 % Ti 5,81 0,14 0,07 0,26 0,05 0,2 

 

 

 

 
Рис. 1. Мікроструктура пруткової лігатури Al – 6 % Ti і морфологія 

кристалів триалюмініду титану в ній 

 

В експериментах, в яких необхідно було здійснити перемішування розплаву 

використовувався графітовий пруток з’єднаний за допомогою гнучкого валу з 



електродвигуном. Охолодження металу та його кристалізація здійснювалися в тиглі 

одночасно з охолодженням печі. Експериментальний план з номерами зразків і 

первинними результатами представлено в таблиці 2. 

 

Таблиця 2 – Експериментальний план та позначка про наявність часток TiC в 

структурі зразків 

Номер 
зразка 

Параметри плавки Наявність 
часток 

 
 

Температура, 
К 

Час витримки,
год. 

Перемішування
(-/+) 

Кристалізація TiC 

1 1073 1 - Відкрите 
повітря 

не 

визначені 

2 1073 2 - Відкрите 
повітря  

TiC 

3 1073 4 - Відкрите 
повітря  

TiC 

4 1233 1 - Відкрите 
повітря  

TiC 

5 1233 2 - Відкрите 
повітря  

TiC 

6 1233 4 - Відкрите 
повітря  

TiC 

7 1273 1 + в тиглі TiC 

8 1273 2 + в тиглі TiC 

9 1273 4 + в тиглі TiC 

10 1473 1 + в тиглі TiC 

11 1473 2 + в тиглі TiC 

12 1473 4 + в тиглі TiC 

 

Дослідження мікроструктури було виконано на растровому електронному 

мікроскопі “Zeiss DSM 950”, який обладнано системою мікрорентгеноспектрального 

аналізу “Link Analytical QX 200”. Аналіз проводився при відкритому берилієвому фільтрі і 

прискорюючій напрузі 10 кВ. 

 

Результати дослідження і їх обговорення 

Вивчення мікроструктури зразків показали, що до їх складу, за винятком зразка 1, 

входять три фазові складові. Перша з них - α - твердий розчин титану в алюмінії. При 

досліджені на растровому електронному мікроскопі поле α-фази має темний колір 



(див. рис.2). Другою фазовою складовою є відносно великі кристали Al3Ti голкоподібної 

форми. Виходячи з умов проведення експериментів (довгі витримки в рідкому стані та 

повільне охолодження) є всі підстави вважати, що інтерметалічні кристали є стабільною 

модифікацією Al3Ti. 

 

 
×500 

 

 
×10 000 

Рис. 2. Мікроструктура зразка 12 і морфологія часток TiC 

в ньому 

 Рис. 3. Спектр мікро 

рентгеноспектрального 

аналізу карбідних часток 

 

В α - матриці та біля кристалів Al3Ti спостерігаються вкраплення із середнім 

розміром 0,8 – 1,3 мкм (рис. 2). Мікрорентгеноспектральний аналіз окремих часток в 

умовах максимального ступеню фокусування зонду (діаметр плями зонду близько 1 мкм) 

показав присутність трьох піків - вуглецю, алюмінію та титану (див. спектр на рис. 3). За 

своєю морфологією частки мають чітке кристалічне огранювання і, відповідно, можуть 

бути ідентифіковані як TiC. 

Присутність піку інтенсивності алюмінію є наслідком того, що промінь зонду 

перевищує розмір часток і, фактично, є комбінацією аналізу TiC та α-матриці. До того ж, 

проникнення променю зонду скрізь частки (приблизна глибина – 0,7 мкм) також 

призводить до появи піку Al. 

Таким чином, за умов плавки сплаву Al – 6 % Ti в графітовому тиглі в 

температурному інтервалі 1073 – 1233 К і витримках більше однієї години в розплаві 

відбувається довільне формування часток карбіду титана. 

Постійна домішка всіх алюмінієвих сплавів - залізо також утворює самостійну фазу - 

евтектику Al3Fe, яка розміщується по границях зерен. Присутність Al3Fe структурі зразків 

також була зафіксована. Виходячи з того, що вихідний сплав вміщує певну кількість 

заліза (0,14 %), появу Al3Fe в структурі дослідних сплавів можна віднести на рахунок 

забруднення залізом вихідної лігатури. 



Наступним суттєвим результатом експерименту слід вважати те, що використання 

механічного перемішування за допомогою графітового прутку не впливає на процес 

утворення в металі карбідних часток. Присутність часток TiC в зразках 2, 3, 4, 5 та 6 

свідчить, що формування карбіду титана в переважному ступеню є функцією температури 

та часу і в меншому ступеню залежить від наявності перемішування. 

Слід також відмітити, що температура на рівні 973 - 1073 К є критичною межею, до 

якої формування TiC можливо тільки при довгих витримках металу до початку твердіння. 

Підвищення температури розплаву до 1233 К прискорює процес утворення карбіду 

титана. 

Виключення становить зразок 1 в мікроструктурі якого крім кристалів Al3Ti та фази 

AlFe3 ніяких інших включень не було знайдено. Такий фазовий склад може свідчити про 

те, що перегріву розплаву до 1073 К і витримки його на протязі однієї години недостатньо 

для формування часток TiC в розплаві. На думку авторів пояснення цього спостереження 

може бути знайдене при аналізі причин формування рівновісної структури алюмінію із 

доперитектичним вмістом титану. Дослідження мікроструктури алюмінію високої чистоти 

(99,99) розплав якого було оброблено подвійною лігатурою Al – 6 % Ti (вміст титану в 

металі 0,08 та 0,1 %) показали, що: 

- в центрах зерен α−Al присутні скупчення часток (3 – 10 часток), які мають чітке 

кристалічне огранювання; 

- в спектрах мікрорентгеноспектрального аналізу усіх часток присутні піки 

інтенсивності Al, Ti і С. При цьому інтенсивність піку вуглецю набагато вища за 

фоновий рівень. 

Характерним представником центрів кристалізації доперитектичних сплавів (після 

введення Ti із Al – 6 % Ti) є скупчення часток, представлене на рис. 4. В його складі добре 

розрізняються частки, які мають чітке кристалічне огранювання. 

Тобто в якості зародкоутворювачів при кристалізації алюмінію виступають частки 

склад яких практично співпадає із тими, що спостерігалися в попередніх зразках 

(див. рис.2). Це дає підстави ідентифікувати їх як TiC і тим самим надати 

експериментальне підтвердження теорії А. Кібули [4] про участь карбіду титану в 

формуванні дрібнозернистої структури алюмінію із до перитектичним вмістом Ti. 

Для аналізу умов утворення цих часток, доцільно прийняти за початкову тезу те, що 

в теоретично чистому алюмінії зародкоутворення за участю TiC неможливе, оскільки 

відсутнє джерело вуглецю для їх утворення. В реальних умовах слід очікувати появу 

певної кількості вуглецю в Al за рахунок взаємодії рідкого металу з вуглецевими блоками 



під час електролізу, тощо. З іншого боку, дати відповідь про концентрацію С в алюмінії 

високої чистоти неможливо, бо ця величина знаходиться за межами визначення 

найсучасніших аналізаторів. 

 

 

 

  
а.  б. в. 

Рис. 4. Мікроструктура зразка алюмінію високої чистоти з 0,1 % титану (введення із 

подвійної лігатури Al – 6 % Ti) (а), морфологія часток в центрі кристалізації (б) і спектр 

їх мікрорентгеноспектрального аналізу (в) 

 

Враховуючи це, значення 0,02 % C в A99,99, що подано в сертифікаті металу, 

відображає лише поріг визначення аналізатору, але не відображує реального вмісту С. 

Відповідно, поява часток, що вміщують вуглець, є тільки наслідком додавання подвійної 

лігатури Al – 6 % Ti в якій вміст С дорівнює 0,05 %. До того ж, вуглець розміщується 

переважно в кристалах Al3Ti, що доведено мікрорентгеноспектральним аналізом. 

Термодинамічними розрахунками ймовірності формування часток TiC в алюмінії 

було встановлено, що при доперитектичному вмісті Ti довільне утворення TiC як в 

алюмінії неможливе. Це пов’язано з тим, що концентрація вуглецю в складі розчину з Al 

дуже мала, а перетворення Al4C3 в TiC потребує вмісту Ti не менш, ніж 0,5 %, що 

співпадає із розрахунками, проведеними авторами роботи [7]. Головною причиною появи 

часток TiC в алюмінії є підвищений вміст С в лігатурі Al – 6 % Ti. 

Утворення часток TiC відбувається після розчинення матриці лігатури на межі 

поділу Al3Ti / α−Al. Ця поверхня має підвищений, у порівнянні з іншими об’ємами 

розплаву, вміст Ti, з урахуванням того, що основна кількість С сконцентрована у складі 

Al3Ti. Після часткового або повного розчинення Al3Ti частки TiC ще деякий час можуть 

бути присутні в металі і при кристалізації відігравати роль центрів кристалізації. Але у 

міру того, як концентрація Ti вирівнюється в об’ємі розплаву, стійкість TiC буде 

зменшуватися і після певної витримки розплаву вони повинні повністю трансформуватися 

в Al4C3. 



Таким чином, відсутність TiC в зразку 1 (табл. 1) може бути пояснена тільки їх 

малим розміром і незначною кількістю, що перешкодило їх ідентифікуваню. 

 

 

Література 
1.  A. Banerji and W. Reif: Metall. Transact. A, vol.17A, 1986, pp.2127-2137 

2.  A. Banerji, Q.L.Feng and W. Reif: Metall, vol.12, 1987, pp.1237-1241 

3.  A.Banerji and W.Reif, Metall: vol.4, 1987, pp.393-398 

4.  A.Cibula: J.Inst.Metals, vol.80, 1951-52, pp.321-360 

5.  Cisse J. and Bolling G.F. J.Crystal Growth. – 1972. – Vol. 13/14, № 8. – p. 777 – 781 

6.  Михаленков К. В., Райф В. Теория и практика металлургии, 2002, № 3, с. 12 – 17 

7.  Svendsen L. and Jarfors A. Mater. Sci. and Technology. – 1993. – Vol. 9, № 11. – p. 948 – 957 

 



<<
  /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
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AbetkaKirnarskoho
    /Albertus-Bold
    /Albertus-ExtraBold
    /Albertus-Medium
    /AlbertusMedium-Italic
    /AlexandraScript
    /AlexandraZeferinoOne
    /Algerian
    /AllegrettoScriptOne
    /AllegrettoScriptTwo
    /Amsterdamvp
    /Andantinoscript
    /Angelica
    /Annabelle
    /AntiqueOlive
    /AntiqueOlive-Bold
    /AntiqueOliveCompact-Regular
    /AntiqueOlive-Italic
    /Aquarelle
    /Ariadnascript
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /Art-Nouveau1895
    /ArtScript
    /AstoriaDeco-Medium
    /Astra
    /AuroraScript
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /Bankir-Retro
    /BaskOldFace
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BetinaScriptCTT-Bold
    /BetinaScriptCTT-Regular
    /BetinaScriptExtraCTT-Regular
    /BinnerDi
    /BirchCTT
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrushScriptMT
    /BruskovayaCompressedPlain
    /BruskovayaCTT
    /BruskovayaCTTNarrow
    /BruskovayaPlain
    /Burlak
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /Calligraph
    /Cansellarist
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CGOmega
    /CGOmega-Bold
    /CGOmega-BoldItalic
    /CGOmega-Italic
    /CGTimes
    /CGTimes-Bold
    /CGTimes-BoldItalic
    /CGTimes-Italic
    /Chiller-Regular
    /Clarendon-Bold
    /Clarendon-Book
    /Clarendon-Condensed-Bold
    /ClarendonExtended-Bold
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CooperBlack
    /Copyist
    /Coronet
    /Corrida-Bold
    /CorridaCyrillic
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Courier-Oblique
    /CyrillicGoth
    /CyrillicHelvetItalic
    /CyrillicHelvetMedium
    /CyrillicHover
    /CyrillicOld
    /CyrillicRevue
    /CyrillicRibbon
    /DearJoe-Italic
    /DecorCTT
    /DisneyPark
    /DSArabic
    /DSEraserCyr
    /DSNote
    /Edisson
    /EpsilonCTT
    /EstrangeloEdessa
    /FlashBold
    /FloydianCyr
    /FootlightMTLight
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrutigerSAINBdv1Bold
    /FrutigerSAINItv1Italic
    /FrutigerSAINRmv1Roman
    /FrutigerSBINBdv1Bold
    /FrutigerSBINItv1Italic
    /FrutigerSBINRmv1Roman
    /FrutigerSCINBdv1Bold
    /FrutigerSCINItv1Italic
    /FrutigerSCINRmv1Roman
    /Garamond
    /Garamond-Antiqua
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Halbfett
    /Garamond-Italic
    /Garamond-Kursiv
    /Garamond-KursivHalbfett
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Globus
    /GSIDefaultSymbols
    /GSIGeologicSymbols
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /Hermes
    /HermesCTT
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Hogarthscript
    /Impact
    /InformalRoman-Regular
    /Invest
    /JakobCTT-Bold
    /JakobCTT-Regular
    /JakobExtraCTT-Regular
    /Jikharev
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kaliakra
    /KarnacOne
    /Kartika
    /KBChopinScript
    /KeetanoGaijin
    /KeetanoKatakana-Regular
    /KremlinCTT
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Kuritza
    /KursivC
    /LainyDay
    /Latha
    /LatinWide
    /LazyCrazy
    /LCBagira
    /LCChalk
    /LetterGothic
    /LetterGothic-Bold
    /LetterGothic-BoldItalic
    /LetterGothic-Italic
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSansUnicode
    /Madera
    /Magneto-Bold
    /Mangal-Regular
    /Marigold
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /MiniDemo
    /Mistral
    /ModernistThree
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /Moonlight
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MurreyC
    /MVBoli
    /NadejdaBold
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /NewtonC
    /NewtonC-Bold
    /NewtonC-BoldItalic
    /NewtonC-Italic
    /NewtonXC
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NinaCTT
    /OdessaScriptFWF
    /OldEnglishTextMT
    /OlgaCTT
    /Onyx
    /Ouverturescript
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Palatino-Roman
    /Parchment-Regular
    /ParsekCTT
    /Pero
    /Playbill
    /PoorRichard-Regular
    /President95
    /Psaltyr
    /Pushkin
    /Raavi
    /Ravie
    /Scrawl
    /SevillaDecor
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /Simeiz-BoldItalic
    /Simeiz-Italic
    /SimeizLight-BoldItalic
    /SimeizLight-Italic
    /Slavjanic
    /SnapITC-Regular
    /Souvenir
    /Souvenir-Bold
    /SouvenirBoldItalic
    /Souvenir-BoldItalic
    /Souvenir-Italic
    /SouvienneBold
    /SouvienneBold-Italic
    /SouvienneItalic
    /spike
    /Stencil
    /StillTimeCyr
    /StoneSerifSAINSmBdv1Semibold
    /StoneSerifSBINSmBdv1Semibold
    /StudioScriptC
    /Stylo-Bold
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /TagirCTT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Times-Roman
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /UkrainianBrushScript
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldItalic
    /Univers-Condensed-Bold
    /Univers-Condensed-BoldItalic
    /Univers-Condensed-Medium
    /Univers-Condensed-MediumItalic
    /Univers-Medium
    /Univers-MediumItalic
    /VenskiSadTwo-Medium
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VeronaGothic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
    /ZeferinoOne
    /ZeferinoTwo
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 2400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 10.00000
  /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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 2400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 10.00000
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 10.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [4000 4000]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


