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Технологии на бъдещето: 3D-печат в строителството 
 

(автор гл. ас. д-р арх. Ст. Иванова) 
 
I. 3D-печат – въведение и кратка история 

3D печатът е сравнително нова технология за изграждане на тримерни обекти чрез наслагване на 
материал в последователно разположени във височина пластове под контрола на компютър. Той 
може да се използва за изграждане на обекти с всякаква форма и геометрия на базата на първоначално 
изграден 3D модел. От своя страна 3D принтерът е вид индустриален робот. 

Първите реализации датират от 80-те години на XX век, базирани са на полимери, втвърдяващи се 
под въздействието на светлината, а процесът е познат под името „стереолитография” (stereolithography).  

 

   
Фиг. 1. Отпечатани макети на градски квартали и тримерни структури с малоформатни 3D принтери. 
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Около 2000 г. популярен става терминът additive manufacturing (производство чрез наслагване на 
материал). Като материал се използват най-вече полимери. Към този момент започва и разработването на 
нови концепции на металообработване, които се базират не на отнемането на материал от парче метал 
под компютърен контрол (subtractive manufacturing), а на наслагването на метални частици (прах) в 
последователни слоеве. 

 

    
Фиг. 2. Пример за отпечатване чрез наслагване на метални частици. 

В годините около 2010 ентусиазмът в тази област доведе до по-широко разпространение на 
малоформатни 3D принтери, и станаха популярни термините desktop manufacturing, rapid 
manufacturing, както и on-demand manufacturing (производство по поръчка, като 3D версия на 
насочения към двумерен печат on-demand printing). С напредването на технологията се появиха и 
разработки, според които 3D печатът може да допринесе за устойчиво развитие в развиващия се свят. 
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II. Приложение на 3D печата за целите на строителството 
 

Сравнително отдавна датират първите опити за изграждане на макети на сгради с малоформатни 3D 
принтери (фигура 3). 

Първата идея за изграждане на сграда или елементи от нея с голямоформатен индустриален робот е 
от 1960 г., но по-модерните реализации чрез истински голямоформатни 3D принтери са от 2004 г. През 
януари 2013 г. задейства първата работеща версия на 3D принтер за сгради с първоначална работна 
скорост 2 метра изградена стена за час, по-късно увеличена до 3.5 метра за час, което означава да 
завършва една сграда за около седмица. 
 

  
Фиг. 3. Отпечатани макети на сгради, използвани са малоформатни 3D принтери [5, 3]. 
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Логично бяха вложени повече усилия в увеличаването на скоростта на печат и така се появиха 
първите реализации на големи 3D принтери, които използват като материал за печат бързосъхнещ бетон 
или „бетон”, получен от отпадъчни строителни материали и цимент.  

 
Както се вижда на фигура 4, принтерът полага строителния материал на пластове с дебелина около 

0.5 инча. 
 

 
 

Фиг. 4. Изгледи от стените на отпечатана сграда – Winsun, 2014. 
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Обемът на стената не е изцяло запълнен с материал. Част от него е въздух, с цел по-добри 

изолационни качества и олекотяване, а пълнежът на стената е със зигзагообразна форма (фигура 5). 
 

 
Фиг. 5. Вътрешна структура на стените на сградите на китайската фирма Winsun, 2015 [2]. 
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Фиг. 6. Строителни елементи и първа малка къща на китайската фирма Winsun, 2015 г. [5]. 

 
Първите реализации се характеризират с относителна простота. Китайската фирма Winsun обяви 

през април 2014 г., че за около 2 часа може да се отпечата стените на малка къща на цена $4800 
(фигура 6б). Пластовете съдържат: 

• стъклени влакна; 
• стомана; 
• цимент; 
• втвърдители; 
• рециклирани строителни отпадъци. 
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През януари 2015 г. компанията обяви, че е изградила втора сграда на два етажа, с по-сложно 
разпределение (фигура 7 вляво). Видно е, че както всички останали, така и тези сгради се нуждаят от 
довършителни работи по външните и вътрешни повърхности. Третата построена от Winsun сграда е 
пететажна, с разгъната площ 1100 м2 на цена 161 000 долара (фигура 7 вдясно). 
 

 
Фиг. 7. Изгледи от следващите сгради на китайската фирма Winsun, 2015 г. [10]. 

В печата наскоро бяха публикувани данни за спор за интелектуална собственост, възникнал между 
Contour Crafting и WinSun. Американските специалисти обръщат внимание, че сградите на Winsun не 
са изцяло отпечатани, а са сглобени от отпечатани стенни елементи. Прави впечатление и еднаквата 
форма на „пълнежа” на стените, макар че той не се коментира като заимстван. Ако обвинението се окаже 
вярно, значи работата и на двете фирми се базира на една и съща основна концепция, която принадлежи 
на проф. Behrokh Khoshnevis, създателят на проекта Contour Crafting. 
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3D печатът може да се използва и за производство на вътрешно обзавеждане. Поради по-малкия 
формат на готовите продукти там не са нужни толкова големи принтери както в печата на сгради и затова 
първите реализации датират още от 2005 г. На фигура 8 са показани мебелите, отпечатани от 
биопластмаса от финландския дизайнер Janne Kyttanen, носител на множество награди за дизайн 
(Winner of the Best Newcomer Award, the Red Dot Design Award 2005, the Best New Exhibitor Award).  

 
От значение е, че използваната биопластмаса може да се преработи вторично, като се смели на 

прах.  
 

 
Фиг. 8. Отпечатани от пластмаса маси и столове от финландския дизайнер Janne Kyttanen [1]. 
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Сред интересните примери е и изградения замък от руския дизайнер Андрей Руденко и колектив. 
По същество при него е налице по-голяма сложност на проекта, засводени прозорци и отвори.  

 
В момента дизайнерът работи по проект на 3D село в Минесота. 
 

  
Фиг. 9. 3D отпечатан бетонен замък от Андрей Руденко и колектив. 
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Фиг. 10. Печатащата глава с кръгло сечение на 3D принтера на Андрей Руденко. 
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Макар и да става дума само за първи реализации и прохождане на тази технология за изграждане на 
строителни обекти, вече могат да бъдат обобщени някои от нейните предимства: 

 
• бързина на изграждане; 
• относителна простота; 
• възможност за използване на рециклирани строителни материали; 
• ниска крайна цена на строителството; 
• подходяща е за условия, негостоприемни за човека, защото основната работа се върши от машина; 
• удачно решение за сложни сградни форми; 
• подходяща за малки серии или уникални обекти. 
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III. Предизвикателства пред 3D печата на сгради и съоръжения 
 

След първите примери предстои реализация и на по-сложни проекти. Докато първите опити бяха най-
вече в областта на жилищното едноетажно и двуетажно строителство, предстои приложение на 
тримерния печат за целите на общественото строителство. 

В момента в Дубай се разработва проект на „Музей на бъдещето” с екстравагантна форма, който 
частично ще бъде изпълнен с 3D печат (фигура 11). Идеята е отново някои по-сложни сградни елементи 
да се изпълнят по тази технология. 

Срокът за реализация на този проект на стойност 136 млн. долара беше 2017 г., но се отложи с 
няколко години. 
 

 



Тримерно геометрично моделиране при проектиране на строителни конструкции – Модул 12 
 

 

УАСГ, катедра АИТ       страница  13 
 

Фиг. 11. Проект на „Музей на бъдещето” в Дубай [12]. 

Основополагащ и многообещаващ е друг проект с името Contour Crafting в Южна Калифорния, 
който включва най-големия досега разработван 3D принтер, който да печата не отделни сградни 
елементи, а цяла двуетажна къща с по-сложно разпределение за 24 часа (фигура 12). Някои 
специалисти считат, че Winsun е взаимствала идеи от Contour Crafting.  

 
В описанието на проекта се посочва, че тази технология не само допуска, но и предполага по-

сериозно участие на бъдещия обитател в сглобяването на проекта на бъдещия му дом от набор готови 
проектни елементи, което би довело до по-голямо разнообразие в градските квартали. 

 

 
Фиг. 12а. Най-големият досега разработван принтер на Contour Crafting в Южна Калифорния [8]. 
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Фиг. 12б. Най-големият досега разработван принтер на Contour Crafting в Южна Калифорния [8]. 
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Фиг. 12в. Печатащата глава на Contour Crafting 
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Авторите на технологията на Contour Crafting, които са водещи в 3D печата на сгради, смятат, че тя 
ще е приложима също така на Луната и Марс, където с нейна помощ и на базата на изцяло местни 
материали бързо и евтино без човешко участие ще могат да се подготвят обитаеми и складови 
помещения – фигура 13. 
 

 
Фиг. 13. Изграждане на бази на Луната с местни материали и 3D печат. 
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Европейският проект Марс-1 също разчита на тази технология (фигура 14). А към потенциала на 
тази технология можем да добавим и възможността 3D принтерите да печатат други 3D принтери. 
 

 
Фиг. 14. Изграждане на бази на Марс с местни материали и 3D печат. 
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Наскоро НАСА проведе концептуален конкурс с предмет организация на полет до Марс с възможно 
най-лек товар, който все пак да е в състояние да осигури условията за бъдеща човешка колония там. Най-
големи надежди бяха възложени на 3D печата, с помощта на който на базата на подходящи местни 
марсиански материали да се изградят бази със защитени помещения, в които след време да се заселят 
хора. 

 

  
Фиг. 15. Изграждане на база на Марс с местни материали. Вляво е проектът, класиран на първо място, който ще 

използва марсиански воден лед като строителен материал за печат. 
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Спецификата на 3D печата изисква разработка на нови строителни материали. Вдъхновени от 
слоестата структура на човешките кости, изследователи от Масачузетския технологичен институт са 
създали три различни синтетични свръхздрави материали, които се печатат с 3D принтер в 
последователни слоеве. Така се получава хибриден метаматериал с 22 пъти по-голяма здравина от тази на 
компонентите си, за който се счита, че в бъдеще ще намери приложение в архитектурата за създаване на 
високоефективни и здрави сгради.  

Тази разработка подсказва, че променяйки дизайна на материалите на микрониво, архитектите 
и инженерите ще могат да променят принципите на строителството в макрониво. 
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Технологията на 3D печата крие много предизвикателства. От технологична гледна точка те могат 
да бъдат систематизирани в следните няколко групи: 

• търсене на нови приложения на 3D печата в строителството; 
• търсене на нови материали – с по-голяма здравина, безотпадни, с възможности за многократно 
рециклиране и използване; 

• решаване на проблеми, свързани с пожароустойчивост (fireproofing), ослънчване (insulation), 
водоустойчивост (waterproofing); 

• използване на различни строителни материали и различни печатащи глави, подходящи за тях, 
в един и същ голямоформатен принтер; 

• развитие на 3D печата на метални констукции, като се заимства опит от други по-напреднали 
отрасли; 

• развитие и усложняване на технологията, за да бъде използвана за земетръсни райони; 
• решаване на проблема с тази част от строителните отпадъци, които могат да се рециклират и 
вложат отново в строителство, с цел постигане на екологична устойчивост; 

• разработване на методи за 3D печат в условията на безтегловност или ниска гравитация, в 
атмосферна или течна среда, както и във вакуум; 

• изготвяне на индустриален стандарт за 3D печат в строителството. 
 
Тази нова технология отправя предизвикателства и към архитектурната гилдия, която ще има на 

разположение друг начин на изграждане на сградите, с чиито ограничения, особености и предимства ще 
трябва да се съобразява. А новата технология в архитектурата и строителството със сигурност ще 
доведе до нов архитектурен облик на сградите на бъдещето. 
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IV. Кратко описание на процеса на изработване на обекти чрез 3D печат 
 

Обектите, изградени чрез 3D печат, минават през следните фази на проектиране и производство: 
• Моделиране; 
• Печат; 
• Завършване. 

 
1. Моделиране 

3D печатът става на базата на предварително изготвени 3D модели. Те могат да се изготвят чрез: 
а) CAD програми;  
б) тримерно сканиране;  
в) дигитални камери, комбинирани с фотограметричен софтуер. 

  3D скенер 
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При използването на 3D печат в строителството трябва да се има предвид, че стените на сградите не 
са съвсем плътно запълнени с материал. Част от техния обем е въздух, с което се постигат по-добри 
изолационни качества и олекотяване, а пълнежът на стената е със зигзагообразна в план форма. Това 
става чрез моделиране в средата на CAD система. В следващия раздел ще се спрем на някои познати и 
подходящи за целта такива системи. 

 
При всички случаи накрая тримерният модел се конвертира в т.н. STL или OBJ формат, за да може 

да бъде обработван от CAM (Computer-Aided Manufacturing) софтуер. 
 
 

2. Печат 
Преди 3D моделът да бъде отпечатан, той трябва да бъде проверен за грешки (напр. незатворени 

повърхности, нежелани дупки в обема и др.) и те да бъдат коригирани. За това съществуват специални 
програмни приложения (MeshLab, netfabb, Meshmixer и др.). 

След тази проверка се използва програма slicer, която конвертира тримерния модел, записан в STL 
формат, в серия от тънки пластове и произвежда G-code файл (фигура 16) , който съдържа инструкции 
за управление на конкретния вид 3D принтер. Колкото по-тънки са тези пластове, толкова повече 
нараства техният брой и се удължава общата траектория на печатащата глава. При по-дебели пластове 
печатът е по-бърз, но крайният резултат е по-груб. 
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Фиг. 16. Екран от програма за визуализация на G-code [6]. 

С разработването на първите „печатащи” бетонови помпи стана ясно, че височината на пласта, 
както и широчината на отпечатваната ивица зависят основно от характеристиките на бетона, а също 
така и от желаните характеристики на стената. Скоростта на изтичане на бетона от печатащата глава 
трябва да бъде съобразена със скоростта ù на движение и размерите на полагания пласт материал.  

 
При избора на траектория трябва да се има предвид, че е желателно да се поддържа максимално 

плавно движение, без големи ускорения, които биха създали неравномерности в полагания бетон.  
 
Всъщност по-коректно е подобно устройство да бъде наречено 3D плотер, понеже печатащата му 

глава следва векторна траектория, което е характерно за плотерите, а не за принтерите. 
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Фиг. 17. Пример за армиране на отпечатани стени. 

 
За разлика от китайската фирма WinSun, в проекта на американската фирма Contour Crafting личи 

амбиция да изграждат цели сгради, а не отделни сградни елементи. Те предвиждат височината на пласта 
да е 6 инча, а широчината му – 4 инча. Специални втвърдители се използват, за да се подсигури, че 
материалът е достатъчно твърд да поддържа следващия пласт, докато роботът обикаля по контура на 
сградата. 
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С цел оптимизиране на траекторията на печатащата глава на принтера се използва софтуер, наречен 
GCode Viewer, който визуализира движението ù. Потребителят има възможност да промени 
траекторията с цел пестене на материал или за да се ползва по-малко поддържащ материал, който 
осигурява равновесието на  елемента в момента на отпечатването му. 3D принтерът следва G-code 
инструкциите за движение и печатащата глава полага работния материал, за да изгради модела и 
вътрешността му. Могат да бъдат използвани различни материали: бетон, пластмаса, метал и др. Броят 
на подходящите за тази технология или адаптирани към нея материали предстои да се увеличава. 

 
В зависимост от големината, сложността и резолюцията (прецизността) на модела, отпечатването му 

може да продължи часове или дни. Резолюцията на отпечатване се измерва в точки на инч (dots per 
inch, dpi). Тя е от значение за прецизността на водене на печатащата глава, както и за качеството на 
получените повърхности в края на печата. При обичайните нестроителни приложения в зависимост от 
принтера резолюцията може да стига дори до 1600 dpi. За изработване на макети стандартната резолюция 
е 250 dpi. Няма публикувана информация каква е била резолюцията при изпълнените от Winsun и Contour 
Crafting строителни обекти. 

 
Стандартните методи за производство могат да бъдат по-евтини и по-бързи за големи 

производствени серии елементи. Но за малки серии или уникални модели /макети, обекти/ 3D печатът 
може да бъде по-бърз, по-гъвкав и по-евтин. По този начин 3D принтерите дават нови възможности на 
дизайнерите и концептуалните разработчици да разработват продукти или концептуални модели, 
използвайки настолен принтер. 
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3. Завършване 
 
Обикновено резолюцията на печат е достатъчна за доста приложения, но за постигане на още по-

голяма прецизност се практикува отпечатването на леко увеличена версия на желания обект със 
стандартна резолюция и след това отнемане на излишния материал с повишена резолюция. Някои 
отпечатани от полимер обекти могат да бъдат допълнително шлифовани. Друга възможност е да се 
ползват 3D принтери, които работят с няколко материала, или с един и същ материал, но оцветен с 
различни цветове. Така готовият елемент може да бъде оцветен в няколко цвята още по време на 
отпечатването му. Понякога по време на печата се изграждат поддържащи структурата и осигуряващи 
равновесието части, които накрая се премахват. 

 
Видно е от фотографиите на фирмата WinSun, че отпечатаните от тях сградни елементи също се 

нуждаят от довършителни работи по вътрешните и външните повърхности, което всъщност и без 
друго е нормална практика в строителството. Без съмнение с натрупването на опит в тази технология 
готовите повърхности ще стават все по-прецизни, което ще намали необходимия допълнителен труд 
или ще бъдат измислени начини той да се автоматизира, както е в другите области на 3D печата, където 
се прилага subtractive manufacturing. 
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V. Програмни системи за тримерно моделиране, подходящи за 3D печат за 
целите на строителството 
 

В момента по-голямото предизвикателство при 3D печата на сгради е производството и управлението 
на 3D принтера, който по същество е голям индустриален робот. По-лесни за производство са принтери, 
които печатат отделни сградни елементи. Построяването на голямоформатен принтер, който да е в 
състояние да печата цели сгради на няколко етажа, е значително по-сериозен концептуален и 
конструктивен проблем – фигура 18. От друга страна, счита се, че тримерното моделиране е в голяма 
степен лесна задача, понеже в света съществуват голямо количество софтуерни продукти, които могат да 
решават този проблем от години. 
 

 
Фиг. 18. Проект за голямоформатен 3D принтер на Behrokh Khoshnevis (Contour Crafting) за изграждане на многоетажна 

жилищна сграда. 
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Системите за тримерно моделиране се делят на три групи:  
а) CAD системи;  
б) средства за моделиране на свободни форми (freeform modeling);  
в) средства за скултуриране (sculpting tools).  
 
Системите от всяка от тези групи са подходящи за генериране на модели, които да бъдат отпечатани 

чрез 3D печат. CAD системите се базират основно на използването на базови геометрични форми. 
Скулптиращите системи позволяват да се работи с нещо като „дигитална глина”, която да се изтегля, 
притиска и оформя. Въпреки че повечето сгради се проектират най-лесно с CAD програми, съществуват и 
уникални строителни обекти със сложни форми, които по-лесно могат да се моделират със софтуер за 
freeform modeling. 

Част от системите са напълно или частично безплатни, а друга част – платени. Някои от тях са 
способни да реализират моделиране от трите вида. Пълен списък на всички подходящи програми е 
даден тук: http://3dprintingforbeginners.com/software-tools/. 

 
За целите на тримерното моделиране в областта на строителството са добри всички тримерни CAD 

системи, специализирани за архитектурно и конструктивно моделиране. Такива са продуктите: 
 

• AutoCAD Architecture; 
• AutoCAD Civil 3D; 
• Revit Architecture; 
• Revit Structure и др.  
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Удачно е, че фирмата AutoDesk се включи в осигуряването на подходящ софтуер за 3D печат, като 
вече реализира продукта 123D Design. Това е едновременно мощно и лесно за работа средство за 
тримерно моделиране и редактиране. Безплатната версия дава на потребителя достъп до повечето 
възможности и му позволява да създава и използва 3D модели за некомерсиални приложения. 

 
Продуктът 3ds Max на AutoDesk също е подходящ за тримерно моделиране на елементи на сградата 

и обзавеждането. Той се класифицира и като подходящ за моделиране на свободни форми. 
 
В последните години методите за тримерно моделиране се превръщат в стандарт при проектиране и 

представяне на проектите. От една страна този начин на моделиране е по-близо до начина на работа и 
мислене на инженера, който решава проблеми в тримерното пространство, а не в равнината. От друга 
страна на базата на тримерен модел на строителната констукция автоматично могат да се изготвят 
хоризонтални или вертикални разрези и изгледи.  

 
С навлизането на 3D печата на сгради за строителните инженери ще се появи още едно много 

сериозно основание да преминат към тримерно моделиране на проектираните от тях строителни 
обекти. 
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VI. В заключение 
 

Свидетели сме на възникването и развитието на една нова технология в строителството, която има 
потенциала да промени сериозно и възможностите ни, и досегашните ни технологии за проектиране.  

 
Тя изисква ново мислене от проектантите, които трябва да изготвят тримерни модели на 

сградите, като се съобразяват с особеностите ù.  
 
Тя отправя нови предизвикателства и ще изисква сериозни промени и значителна 

предприемчивост в по-консервативната строителната индустрия у нас и в още по-голяма степен към 
архитектурното и инженерното образование, които подготвят кадри, на които им предстои да се 
реализират в идните 40 години.  

 
От значение е и че тази технология решава някои проблеми на устойчивото развитие, понеже е 

способна да оползотвори безопасните строителни отпадъци, като ги вложи в нови строителни 
материали, както и да помогне на човечеството в овладяването на нови територии в Космоса. 
 



<<
  /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


