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WPŁYW ZMIAN STOPNIA WILGOTNOŚCI 
NA CHARAKTERYSTYKI ŚCIŚLIWOŚCI W BADANIACH 
EDOMETRYCZNYCH

Małgorzata Wdowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Streszczenie. Znaczący brak zgodności prognoz osiadań podłoża z wynikami pomia-
rów terenowych wskazuje, że charakterystyki ściśliwości spoistych gruntów prekonso-
lidowanych, określane za pomocą badania edometrycznego, w sposób niewystarczająco 
dokładny odzwierciedlają zachowanie się gruntu pod obciążeniem w terenie. Procedura 
badania edometrycznego jest uproszczona i nie uwzględnia wielu istotnych czynników, 
mających wpływ na parametry ściśliwości. Artykuł dotyczy określenia wpływu jednego 
z bardziej istotnych czynników (chociaż rzadko podnoszonego w literaturze geotechnicznej), 
tj. zmian stanu uwilgotnienia gruntu na jego charakterystyki ściśliwości. W artykule przed-
stawiono wyniki laboratoryjnych badań edometrycznych naturalnych prekonsolidowanych 
glin pochodzących z trasy obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Wykazano, że standardowe 
podejście dotyczące normowych metod wyznaczania parametrów ściśliwości gruntu, które 
nie uwzględniają czynnika wysycenia porów wodą i jego zmienności podczas procesów 
obciążania i odciążania, nie jest wystarczające z punktu widzenia oceny współpracy kon-
strukcja – grunt. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań podano zalecenia doty-
czące sposobu uwzględnienia zmiany stopnia wilgotności w badaniach edometrycznych.
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WSTĘP

Do analizy deformacji ośrodka gruntowego służy popularne badanie jednoosiowego 
ściskania z ograniczoną rozszerzalnością boczną, przeprowadzane w edometrze. Edo-
metryczne badania ściśliwości gruntów wykonuje się w celu prognozowania wielkości 
osiadań podłoża. Prognoza osiadań będzie tym dokładniejsza, im badanie będzie wier-
niejszym odzwierciedleniem procesu rzeczywistego. Uzasadnione i celowe jest więc 
podejmowanie działań prowadzących do lepszego modelowania w badaniach laborato-
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ryjnych procesów rzeczywistych, zachodzących w naturalnym podłożu. Najbardziej roz-
powszechnioną miarą ściśliwości gruntu jest moduł ściśliwości (M), określający stosunek 
przyrostu naprężenia do wywołanego przez ten przyrost odkształcenia. Wartości modułu 
ściśliwości określa się na podstawie charakterystyki ściśliwości otrzymywanej w labora-
torium z badania w edometrze. Jest on nazywany edometrycznym modułem ściśliwości. 
Badania edometryczne należą do podstawowych laboratoryjnych badań właściwości me-
chanicznych gruntów. Edometryczny moduł ściśliwości wyznaczany jest zawsze wtedy, 
gdy konieczne jest sprawdzenie II stanu granicznego podłoża, określającego stany użyt-
kowalności konstrukcji zgodnie z normą PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Wykonuje 
się je również w celu określenia historii stanu naprężenia, co sprowadza się do wyzna-
czenia naprężenia prekonsolidacji (σ’p), które ostatnio określane jest również jako naprę-
żenie uplastycznienia (σ’Y), ponieważ oddziela zakres naprężeń, w których dominują od-
kształcenia pseudosprężyste, od zakresu naprężeń zdominowanych przez odkształcenia 
plastyczne [Burland 1990]. Badanie ściśliwości gruntu jest badaniem modelowym. Po-
lega na stopniowym obciążaniu próbki gruntu umieszczonej w metalowym pierścieniu, 
a więc w warunkach uniemożliwiających boczną rozszerzalność próbki. Warunki bada-
nia w edometrze w dość dużym stopniu odpowiadają warunkom pracy elementu gruntu 
w naturze pod dużym fundamentem, gdzie boczna rozszerzalność każdego elementu jest 
również częściowo ograniczona sąsiednimi elementami gruntu.

Rozważając jednakże wszelkie aspekty reprezentatywności wykonywanego badania 
edometrycznego, należy przedstawić zasadniczą trudność, jaką stanowi naruszenie struk-
tury gruntu przy pobieraniu go z podłoża. W zależności od zastosowanej techniki pobie-
rania gruntu można w mniejszym lub większym stopniu minimalizować naruszenie jego 
struktury, które jednak zawsze powoduje to, że charakterystyka ściśliwości gruntu in situ 
będzie różniła się od tej wyznaczonej w laboratorium (rys. 1) [Ladd i in. 1977]. 

Z naruszenia struktury gruntu wynikają problemy właściwej oceny naprężenia pre-
konsolidacji (σ’p) i parametrów ściśliwości. Otrzymane krzywe ściśliwości nie posiadają 
wyraźnej zmiany krzywizny. Wartości naprężenia prekonsolidacji otrzymane podczas 

                                                        σ’v, log                                                            σ’v, log

Rys. 1.  Wpływ naruszenia struktury próbki gruntu na krzywą ściśliwości [Ladd i in. 1977]
Fig. 1.  Infl uence of sample disturbance on compressibility curve [Ladd et al. 1977]
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badań takich próbek są mniejsze od wartości σ’p in situ. Kształt krzywej ściśliwości uzy-
skany podczas badań edometrycznych różni się znacznie od krzywej in situ. Sprawia to, 
że wartości parametrów odkształceniowych dla zakresu naprężenia σ’v < σ’p są obarczone 
znacznym błędem. Należy jednakże podkreślić, że naruszenie struktury gruntu nie jest 
jedynym źródłem błędu w odzwierciedleniu charakterystyki ściśliwości. Istotnym czyn-
nikiem, często nieuwzględnianym w badaniach edometrycznych, jest stopień wilgotno-
ści (Sr), określający stopień wypełnienia porów gruntu wodą. W dalszej części artykułu 
będzie rozważany wpływ tego czynnika na kształt krzywej ściśliwości, a zatem również 
parametry określane na jej podstawie.

WPŁYW NIEPEŁNEGO NASYCENIA NA CHARAKTERYSTYKI 
NAPRĘŻENIE – ODKSZTAŁCENIE

Standardowe podejście do określania charakterystyk ściśliwości podane jest w normie 
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. Procedura badań opisana 
w tej normie została prawdopodobnie opracowana dla gruntów lekko prekonsolidowa-
nych i normalnie skonsolidowanych, które charakteryzują się tym, że ich początkowy 
stopień wilgotności jest równy 1, co oznacza, że ośrodek jest całkowicie nasączony. Dla-
tego też norma nie podaje zaleceń, jakie powinny być zrealizowane do doprowadzenia 
próbki gruntu do stanu pełnego nasycenia. 

Również zdecydowana większość zagadnień przedstawianych w podręcznikach me-
chaniki gruntów dotyczy ośrodka całkowicie nasyconego. Pomimo że na przestrzeni 
ostatnich lat przeprowadzono wiele badań laboratoryjnych i terenowych na nienasączo-
nych gruntach naturalnych i zagęszczanych, to wielu ekspertów uważa, że właściwości 
gruntów nienasyconych nie są jeszcze wystarczająco rozpoznane. 

W pierwszej kolejności należałoby 
rozważyć podstawowe badanie właści-
wości mechanicznych, tj. badanie edo-
metryczne. Biorąc pod uwagę fakt, że 
próbki do badań podczas pobierania 
gruntu o tzw. nienaruszonej strukturze 
odprężają się, należałoby się spodziewać, 
że stopień wilgotności takiego gruntu 
zmaleje w wyniku wielu nakładających 
się procesów, z których najważniejsze to 
zwiększenie objętości gruntu oraz roz-
prężenie gazu uprzednio rozpuszczonego 
w wodzie. Wpływ tych procesów sche-
matycznie przedstawiono na rysunku 2 
[Hight i Leroueil 2002]. Przedstawio-
ne na wykresie krzywe ściśliwości dla 
ośrodka o pełnym i niepełnym nasyceniu 
wyraźnie wskazują, że obecność gazu 
w porach gruntu zmienia charakterystyki 
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Rys. 2.  Wpływ zawartości gazu na charaktery-
styki ściśliwości z badań edometrycz-
nych [High i Leroueil 2002]

Fig. 2.  Infl uence of insuffi cient saturation on 
compressibility characteristics from 
oedometer test [High and Leroueil 2002]
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ściśliwości, wpływając w ten sposób na nieprawidłowe określenie modułu ściśliwości 
i naprężenia prekonsolidacji. Im większa zawartość gazu, tym większy jest błąd.

BADANY MATERIAŁ

Badanym materiałem są naturalne prekonsolidowane grunty naturalne, pochodzące 
z trasy obwodnicy Mińska Mazowieckiego – gliny i gliny piaszczyste w stanie twardo-
plastycznym pobrane w trakcie odwiertów w cylindryczne próbniki typu Shelby. 

Badania edometryczne przeprowadzono metodą IL (incremental loading) przy wskaź-
niku obciążenia (LIR), wynoszącym 2, a każdy etap obciążenia trwał 24 godziny. 

Badania wykonano na próbkach o średnicy 50 mm i wysokości 20 mm w standardo-
wych edometrach w laboratorium Katedry Geoinżynierii SGGW. Przed przystąpieniem 
do każdego badania określano odkształcenia własne edometru w związku ze złożoną kon-
strukcją aparatu, występowaniem dźwigni i wielu połączeń sworzniowych. Cechowanie 
edometrów przeprowadzono przy takich samych obciążeniach, przy jakich badane były 
próbki gruntu. 

Obliczono początkowe wskaźniki porowatości, a także wilgotność gruntu przed ba-
daniem i po nim. Zestawienie wybranych właściwości fi zycznych badanych próbek za-
mieszczono w tabeli 1, a krzywe uziarnienia badanych gruntów – na rysunku 3.  

WYNIKI BADAŃ I ICH ANALIZA

Obecność powietrza lub gazów w porach odprężonego gruntu wpływa w znacznym 
stopniu na istotne, z punktu widzenia inżynierskiego, jego właściwości mechaniczne. 
Z tego względu przy wykonywaniu laboratoryjnych badań właściwości mechanicznych 
gruntu wykorzystuje się metodę ciśnienia wyrównawczego, która pozwala doprowadzić 
grunt do pełnego nasycenia, usuwając w ten sposób źródło istotnych błędów [Lipiński 
i Wdowska 2004]. Standardowa metoda przeprowadzania badania edometrycznego 
opisana w normie PN-88/B-04481 nie zapewnia pełnego nasycenia gruntu. W związku 
z tym uzasadnione jest domniemanie, że otrzymane wyniki badań będą obarczone istot-
nym błędem. Należałoby więc dokonać korekty otrzymanych wartości wskaźnika poro-
watości (e). W niniejszym artykule zaprezentowano sposób skorygowania wynikających 

Tabela 1.  Wybrane właściwości fi zyczne badanych gruntów
Table 1.  Index properties of tested soils

Próbka
Sample

Rodzaj 
gruntu

Soil type

ρ
[Mg·m–3]

ρd
[Mg·m–3]

ρs
[Mg·m–3]

wn
[%]

wk
[%]

e0
[–]

ek
[–]

1 ♦ Gp/G
(sisaCl) 2,06 1,81

2,65

14,1 10,6 0,46 0,29

2 ■ Gp
(sasiCl) 2,17 1,92 13,0 10,3 0,38 0,28

3▲ Gp
(sasiCl) 2,19 1,97 11,1 9,5 0,34 0,26
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z tego błędów, który w większym stopniu uwzględnia wpływ zmiany wilgotności na pa-
rametry odkształceniowe. 

Punktem wyjścia proponowanej procedury jest obserwacja, że w gruntach spoistych 
zwiększeniu objętości, wynikającemu z odprężenia (pobieranie gruntu z podłoża), nie 
odpowiada analogiczny wzrost wilgotności. W ten sposób proces odprężenia gruntu, wy-
nikający z jego pobierania, jest nierozerwalnie związany ze zmniejszeniem stopnia wil-
gotności (Sr). A zatem umieszczona w edometrze próbka jest poddawana obciążeniu w 
warunkach niepełnego nasycenia. Należy jednakże uwzględnić fakt, że obciążanie próbki 
będzie zmniejszało wskaźnik porowatości, co jest jednoznaczne ze zwiększeniem stopnia 
wilgotności (Sr), zgodnie ze wzorem:

w n s
r

p w

V wS
V e

 (1)

gdzie: Vw – objętość wody, 
Vp – objętość porów, 
wn – wilgotność naturalna, 
e – wskaźnik porowatości, 
ρs – gęstość właściwa szkieletu gruntowego, 
ρw – gęstość wody.

Istotną informacją jest również to, jak zmienia się wilgotność podczas badania edome-
trycznego, jeżeli próbka nie jest całkowicie nasączona. Z procedury badania wynika, że 
wartość wilgotności można zmierzyć jedynie na początku i na końcu badania. Przykładowe 
wyniki dla trzech próbek iłu pokazano na rysunku 4. Wynika z niego, że wykresy zmian 
wilgotności wyglądają podobnie. Zmiana wilgotności pokazana na rysunku 4 może nie 
odpowiadać rzeczywistości, jednak bez dodatkowych badań nie ma podstaw, aby przedsta-
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wiać przebieg zmian wilgotności w funkcji naprężenia w inny sposób. Zatem w pierwszym 
przybliżeniu można założyć, że wilgotność maleje liniowo wraz z naprężeniem. 

Następnym parametrem, którego przebieg należy ustalić, jest stopień wilgotności (Sr). 
Z doświadczenia wynika, że obliczenie wartości stopnia wilgotności na podstawie 
wzoru (1) nie jest dokładne, ponieważ suma dokładności wyznaczenia wszystkich wielko-
ści składających się na ostateczną wartość Sr nie jest wystarczająca dla precyzyjnej oceny 
tego parametru. Typowy przebieg stopnia wilgotności w funkcji naprężenia dla badanego 
gruntu wskazuje, że stabilizacja stopnia wilgotności następuje przy większych napręże-
niach, co jest zgodne z naturalnym prawem ściśliwości (rys. 5). Stabilizacja parametru Sr 
mogłaby przebiegać przy mniejszych naprężeniach, gdyby rozkład wilgotności był bar-
dziej hiperboliczny niż liniowy (co jest prawdopodobne). Zatem założenie, że na końcu 
badania edometrycznego (tj. przy naprężeniu 2500 kPa) próbka jest nasączona, wydaje 
się być prawdopodobne. Oczywiście wówczas parametr Sr przybiera wartość maksymal-
ną. Przyjęcie takiego założenia daje podstawę do przeliczenia wartości wskaźnika poro-
watości, a co za tym idzie – do skorygowania przebiegu krzywej ściśliwości. Wykresy 
krzywych ściśliwości dla próbki 1, określone na podstawie pomiarów oraz skorygowane 
w sposób opisany powyżej, przedstawiono na rysunku 6. Zauważono istotną rozbież-
ność między wskaźnikami porowatości badanych próbek, która wynika prawdopodobnie 
w dużej mierze z długości czasu odprężenia. Takie duże zmiany wskaźnika porowatości 
podczas odprężenia są możliwe w przypadku gruntów mocno prekonsolidowanych. Dla 
gruntów normalnie skonsolidowanych lub lekko prekonsolidowanych te różnice byłyby 
wyraźnie mniejsze. Dla takich gruntów wydaje się uzasadnione przyjęcie założenia, że 
grunt jest w pełni nasączony, a zmiana wskaźnika porowatości wynika jedynie ze zmiany 
wilgotności. Takie założenie spowodowałoby najbardziej płaski z możliwych charakter 
krzywej ściśliwości, którego też nie można wykluczyć. Krzywą ściśliwości dla  rozważa-
nego założenia pokazano również linią przerywaną na rysunku 6.

Rys. 4.  Zmiana wilgotności podczas badania edometrycznego 
Fig. 4.  Change in natural water content during oedometer test
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Przedstawiony na rysunku 6 przebieg hipotetycznych (oznaczonych liniami przery-
wanymi) krzywych ściśliwości  zakreśla obszar korekty krzywych otrzymanych z badań. 
Ze względu na różną historię naprężenia i różnorodność gruntów, jakie mogą być bada-
ne w edometrze, trudno jest jednoznacznie określić, które założenie przyjąć za bardziej 
miarodajne. Ta decyzja powinna wynikać z konkretnego rozpatrywanego przypadku. Na-
tomiast dla wskazania ogólnych zaleceń możliwe są różne kombinacje przedstawionych 
skrajnych rozwiązań. Oczywiście najprostszym rozwiązaniem jest przyjęcie wartości 
średniej ze skrajnych możliwych. Wynik uśrednienia wraz z pokazaniem krzywych ści-
śliwości opartych na wartościach pomierzonych pokazano na rysunku 7. 
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Rys. 5.  Zmiana stopnia wilgotności dla liniowej zmiany wn podczas badania
Fig. 5.  Change of degree of saturation for linear water content change during test
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Fig. 6.  Compressibility curves for various assumptions
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Uzyskane wykresy skorygowanych krzywych ściśliwości różnią się znacząco co do 
położenia (wartości e) i ich rozkładu w funkcji naprężenia. Jednakże wpisują się dobrze 
w spodziewane (wynikające również z naruszenia struktury gruntu), a jednak trudne do 
ujęcia ilościowego zmiany położenia krzywej ściśliwości. Takie ich położenie skutkuje 
zwiększeniem parametrów ściśliwości, co w pewnym stopniu stanowi wytłumaczenie 
różnic w obliczeniach osiadań określonych na podstawie pomiarów edometrycznych 
w porównaniu z wynikami pomiarów terenowych. Różnice w wartościach wskaźnika 
ściśliwości pokazano na rysunku 8.
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Rys. 7.  Porównanie krzywych ściśliwości otrzymanych z badań z krzywymi skorygowanymi 
zgodnie z proponowaną procedurą

Fig. 7.  Compressibility curves – test result and corrected curves according to proposed procedure
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Rys. 8.  Przykładowa zmiana wskaźnika ściśliwości przy korekcie krzywej ściśliwości
Fig. 8.  Example of recompression index change for corrected compressibility curves
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PODSUMOWANIE

W artykule przedstawiono wpływ stanu uwilgotnienia prekonsolidowanego gruntu 
spoistego na jego charakterystyki ściśliwości. Na podstawie serii edometrycznych badań 
wykonanych na wysokiej jakości próbkach gliny, o nienaruszonej strukturze, zapropo-
nowano procedurę korekty otrzymanych z badań charakterystyk ściśliwości. Uzyskane 
wyniki wskazują, że parametry ściśliwości gruntu zmieniają się znacząco, wskazując na 
mniejszą jego ściśliwość, co jest zgodne z wynikami pomiarów terenowych. Wskaźniki 
ściśliwości dla powtórnego obciążenia w zakresie naprężeń 400–800 kPa maleją średnio 
o 20–25%. Korekta krzywej ściśliwości (zwiększająca jej krzywiznę) pozwala również 
na bardziej wiarygodne określenie naprężenia prekonsolidacji.
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INFLUENCE OF CHANGE IN DEGREE OF SATURATION 
ON COMPRESSIBILITY CHARACTERISTICS 

Abstract. Considerable differences between predicted and actual – measured in the fi eld 
– deformation of subsoil create premises for hypothesis that compressibility characteristics 
of overconsolidated cohesive soils obtained from oedometer tests are incapable to refl ect 
accurately soil behaviour under loading in the fi eld. It results from the fact, that oedometer 
incremental loading test procedure is simplifi ed to such extent that it does not account for 
many factors contributing to actual compressibility characteristics. The paper describes an 
approach to quantifi cation of degree of saturation infl uence on compressibility characteri-
stics. Test results of overconsolidated medium plasticity clays sampled from route of Mińsk 
Mazowiecki ring road. It was shown that standard procedure for determination of compres-
sibility parameters does not account for change in degree of saturation during loading, what 
results in errors in prediction of soil structure interaction. Some recommendation concer-
ning how to account for change in degree of saturation during oedometer test were given. 

Key words: degree of saturation, oedometer test, compressibility characteristics

Zaakceptowano do druku – Accepted for print: 8.06.2013



<<
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /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 <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


