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СТВОРЕННЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ

МАГНІТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЛАБОМАГНІТНИХ ОКИСНЕНИХ

ЗАЛІЗНИХ РУД В ЗВ’ЯЗКУ З УДОСКОНАЛЕННЯМ

ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ЗАЛІЗОРУДНИХ КОНЦЕНТРАТІВ

Створено нову установку для неперервної реєстрації намагніченості залізних руд в залежності від температури 
при їх нагріванні у відновлювальних умовах. Установка дозволяє реєструвати процеси перетворень слабомагнітних 
мінералів в сильномагнітні під впливом відновників та температури, а також визначати температуру Кюрі мінералів. 
За допомогою створеної установки показано, що нагрівання гетиту та гематиту в присутності 4 % крохмалю в діапа-
зоні температур 300–650 °С веде до суттєвого збільшення намагніченості досліджених зразків. Методом дифракції 
рентгенівських променів підтверджено, що за зазначених умов структура гематиту та гетиту перетворюється на 
структуру магнетиту. Отримані результати надають нових можливостей для розробки ефективних технологій збага-
чення окиснених залізних руд.
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Україна займає сьоме місце в світі за запаса-
ми залізних руд, основу яких складають маг-
нетитові та гематитові кварцити. Магнетитові 
кварцити легко піддаються збагаченню мето-
дом магнітної сепарації та широко використо-
вуються для виготовлення залізорудних кон-
центратів. На сьогодні запаси магнетитових 
руд значною мірою вичерпані. Бідні гематито-
ві кварцити, що видобуваються водночас з 
магнетитовими кварцитами, часто непридатні 
для збагачення методом магнітної сепарації, а 
також іншими методами. Відходи збагачення 
складуються, займають велику площу, що по-
роджує екологічні, економічні, та, в перспекти-
ві, соціальні проблем. За оцінками різних авто-
рів [1], розвідані запаси окиснених залізистих 
кварцитів в Криворізькому залізорудному ба-

сейні складають 5 млрд. т. Але навіть тієї кіль-
кості, що наразі зберігається у відвалах та 
хвостосховищах (а це 240 млн. т. руди) достат-
ньо на довгі роки роботи. Таких складованих 
об’ємів готової до переробки сировини немає в 
жодній країні світу.

Для збагачення окиснених залізних руд в 
промисловості використовують технологію, яка 
заснована на використанні відновників, а саме 
суміші монооксиду вуглецю та водню за зна-
чних температур (900—1450 °С) [2]. У резуль-
таті використання цієї технології з немагніт-
них окиснених залізних руд отримують маг-
нітну сировину, яку потім використовують для 
отримання залізовмісного концентрату мето-
дами магнітної сепарації. Проте цей метод по-
требує значних енергетичних затрат, тому не-
обхідно розробити нові енергетично ефектив-
ні способи перетворення слабомагнітних залі-
зовмісних мінералів, які складуть основу но-
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вих методів збагачення окиснених залізних 
руд. Для вирішення цієї проблеми необхідно 
створити лабораторні установки для дослі-
дження процесів перетворень слабомагнітних 
оксидів та гідроксидів заліза в сильномагнітні 
оксиди заліза (магнетит) під дією різних зо-
внішніх впливів. Метою нашої роботи було 
створення діючої лабораторної установки для 
неперервної реєстрації намагніченості магніт-
них матеріалів та руд в залежності від темпе-
ратури при їх хімічному перетворенні у від-
новлювальних умовах.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Основні експерименти проводилися на зраз-
ках гематитових та гетитових руд криворізь-
ких родовищ. Зразки були подрібнені до роз-
міру менше 0,1 мм.

Для дослідження перетворень структури ви хід-
ні зразки гетитових та гематитових руд ретель-
но перемішували з 4 % крохмалю, вміщували в 
кварцевий міні-реактор та проводили наг рі ван-
ня—охолодження зі швидкістю 65—80 °С/хв. 
Нагрівання проводили до температури 650 °С.

Структурні перетворення зразків досліджу-
вали методом дифракції рентгенівських про-
менів (дифрактометр ДРОН-3М з монохро-
матором) з мідним антикатодом (випроміню-
вання CuKα, λ = 1,54178 Å).

ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Термомагнітні дослідження виконувалися на 
створеній установці для вивчення перетворень 
слабомагнітних оксидів і гідроксидів заліза в 
сильномагнітні оксиди та ідентифікації маг-
нітних фаз мінералів [4] (рис. 1). Пристрій ре-
єструє намагніченість зразка в залежності від 
температури в процесі його хімічного перетво-
рення при відновлювальних умовах та автома-
тично визначає температуру Кюрі, що є кон-
стантою феромагнетика. Температура Кюрі од-
нозначно пов’язана з кристалічною структу-
рою мінералу, тому її значення може бути ви-
користане для ідентифікації магнітних мі не-
ралів в рудах та магнітних матеріалах.

Рис. 1. Схема пристрою для дослідження магнітних фаз, 
магнітовпорядкованих мінералів та їх ідентифікації. Циф-
рами позначені компоненти пристрою, пояснення наво-

дяться в тексті

Рис. 2. Термомагнітна крива для гематитової руди з до-
даванням 4 % крохмалю

Рис. 3. Диференційна термомагнітна крива для гемати-
тової руди з додаванням 4 % крохмалю



28 ISSN 1815-2066. Nauka innov. 2016, 12(1)

О.М. Пономаренко, О.Б. Брик, Н.О. Дудченко

Компоненти пристрою:
1. Магнітні цифрові ваги з границею зважу-

вання 210 г з відліком 0,001 г та з цифровим 
виходом для комунікації з комп’ютером. Прис-
т рій використовують як вимірювальний блок 
сили взаємодії зразка з магнітним полем.

2. Терморегулятор цифровий для вимірюван-
ня і регулювання температури (ТРЦ 02 Уні-
версал+). Прилад має можливість підключен-
ня до комп’ютера, роботи в мережі і реєстрації 
параметрів технологічних процесів.

3. Персональний комп’ютер, за допомогою 
якого здійснюється передача та збір даних про 
час, температуру (задану ТРЦ і виміряну тер-
мопарою), а також реєстрація даних магнітних 
цифрових ваг. Перераховані дані обробляють-
ся за допомогою спеціальної програми, яка збе-
рігає їх у комп’ютері.

4. Термопара на основі сплаву хромель—ка-
пель, яка передає виміряну температуру на тер-
морегулятор. 

5. Трубопровід для відведення речовин у газо-
вому стані являє собою гнучку гумову трубку, 
що має на кінці водяний затвор.

6. Нагріваючий елемент, який являє собою 
соленоїд з ніхрому. Висота спіралі — 1 см, діа-
метр дроту — 0,8 мм. Регулюється терморегу-
лятором та має діапазон температур від кім-
натної до 650 °С.

7. Реактор зі зразком, який являє собою квар-
цову колбу з гумовим корком, яка має відвід 
для газів та отвір для термопари. Діаметр кол-
би — 1 см. Зразок являє собою порошкоподіб-
ну масу. Після потрібної підготовки засипає-
ть ся в реактор висотою приблизно 1 см (висо-
та соленоїда).

Особливістю цієї установки є те, що для ви-
мірювання намагніченості зразка використо-
вується пристрій, принцип дії якого базується 
на вимірюванні сили взаємодії зразка з магніт-
ним полем постійного магніту. Для цього по-
стійний магніт на основі сплаву NdFeB неру-
хомо закріплюється на вимірювальному дат-
чику блока зі стандартним цифровим виходом 
на комп’ютер для реєстрації сили взаємодії 

Рис. 4. Термомагнітна крива для гетитової руди з дода-
ванням 4 % крохмалю

Рис. 5. Диференційна термомагнітна крива для гетито-
вої руди з додаванням 4 % крохмалю

Рис. 6. Дифрактограма вихідного зразка гематитового квар-
циту (1 — гематит Fe2O3; 2 — кварц)
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зразка з магнітним полем постійного магніту. 
Нагрівання та охолодження зразка програму-
ється блоком регулювання температури за до-
помогою програмного забезпечення комп’ю-
тера. Обробка даних намагніченості від темпе-
ратури, побудова графіка залежності намагні-
ченості від температури та визначення темпе-
ратури Кюрі також здійснюються за допомогою 
комп’ютера. Перетворення структури відбува-
ється в кварцовому мікрореакторі, конструк-
ція якого передбачає можливість підведення 
та відведення окисників та відновників в газо-
подібному стані. Добавка твердих окисників 
та відновників у необхідній кількості прово-
диться при підготовці зразка для дослідження. 
Температуру Кюрі визначають за екстремума-
ми на кривій для першої похідної залежності 
намагніченості від температури.

Крива залежності намагніченості від темпе-
ратури для гематитової руди та відповідна їй 
крива першої похідної, зареєстровані за допо-
могою розробленої установки, наведені на рис. 
2 та 3, а для гетитової руди — на рис. 4 та 5 від-
повідно.

Як видно з рис. 2, 3, 4 та 5, отримані дані да-
ють можливість визначити температуру по-
чатку хімічного перетворення слабомагнітних 
фаз гематиту та гетиту в сильномагнітну фазу, 
а також намагніченість зразка після охоло-
дження до кімнатної температури та темпера-
туру Кюрі отриманої сильномагнітної фази 
(стрілки на рисунках).

Показано, що в результаті перетворення струк-
тури гематитової та гетитової руди утворюєть-
ся нова магнітна фаза з температурами Кюрі 
570 та 530 °С відповідно. Отримані температу-
ри Кюрі близькі до температури Кюрі магне-
титу (580 °С).

Аналіз рентгенівських дифрактограм до та 
після процесів перетворень підтверджує, що 
структура слабомагнітних мінералів (гемати-
ту та гетиту) перетворилася на структуру си-
ль номагнітного мінералу (магнетиту). Реф лек-
си на дифрактограмі вихідної гематитової ру-
ди, показані на рис. 6 (відповідні значення між-

Рис. 7. Дифрактограма зразка, отриманого після пере-
творення структури гематиту (1 — гематит Fe2O3; 2 — 

кварц; 3 — магнетит Fe3O4)

Рис. 8. Дифрактограма вихідного зразка гетитової руди 
(1 — гематит Fe2O3; 2 — кварц; 3 — гетит γ-FeOOH, 4 — 

каолініт)

Рис. 9. Дифрактограма зразка, отриманого після перет-
ворення структури гетиту (1 — гематит Fe2O3; 2 — кварц;

3 — магнетит Fe3O4)
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площинних відстаней d: для гематиту (Ǻ) 3,678; 
2,698; 2,518; 2,206; 1,841; 1,695; 1,487 та для 
кварцу: 4,25; 3,34; 2,455; 2,281; 2,127; 1,979; 1,819; 
1,542; 1,454), вказують на наявність у зразка 
гематиту та слідів кварцу. Показано, що після 
перетворення структури гематитової руди за 
допомогою створеної установки на дифракто-
грамі отриманого зразка (рис. 7) з’являються 
рефлекси магнетиту (для магнетиту значення 
міжплощинних відстаней d (Ǻ): 2,964; 2,529; 
2,099; 1,616).

Рефлекси на дифрактограмі зразка гетито-
вої руди (рис. 8) відносяться до гетиту (відпо-
відні для гетиту значення міжплощинних від-
станей d (Ǻ): 4,26; 455; 722), гематиту (відпо-
відні для гематиту значення міжплощинних 
відстаней d (Ǻ): 2,702; 2,201; 1,697; 1,451), квар-
цу (відповідні для кварцу значення міжпло-
щинних відстаней d (Ǻ): 4,181; 3,345; 1,819; 
1,543; 1.373) та каолініту (відповідні для као-
лініту значення міжплощинних відстаней d 
(Ǻ): 3,576).

Після перетворення структури гетитової ру-
ди за допомогою створеної установки на диф-
рактограмі отриманого зразка (рис. 9) рефлек-
си гетиту зникають та з’являються рефлекси 
магнетиту (для магнетиту значення міжпло-
щинних відстаней d (Ǻ): 2,969; 2,532; 2,099; 
1,614; 1,484).

Отже, дослідження залізних руд на створе-
ній установці показують, що в результаті на-
грівання гетитової та гематитової руд в при-
сутності 4 % крохмалю в діапазоні температур 
300—650 °С відбувається перетворення струк-
тури гематиту та гетиту на магнетит.

ВИСНОВКИ

1. Створено діючу лабораторну установку, 
яка дозволяє реєструвати намагніченість зраз-
ка від температури (до 650 °С) в присутності 
відновників та визначати температуру Кюрі 
зразків.

2. За допомогою створеної установки пока-
зано, що за температурної обробки (до 650 °С) 

гематитової та гетитової руд в присутності від-
новника (крохмалю) відбувається перетворен-
ня їх структури та магнітних характеристик.

3. Створена нова установка для неперервної 
реєстрації намагніченості залізних руд в за-
лежності від температури при їх нагріванні у 
відновлювальних умовах може бути рекомен-
дована для розробки нових технологій збага-
чення окиснених залізних руд Криворіжжя та 
утилізації техногенних покладів залізних руд 
(відвали, хвостосховища).

Робота виконана в рамках науково-тех ніч-
но го проекту НАН України №10 в 2014 р.
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Створення установки для перетворення магнітних характеристик слабомагнітних окиснених залізних руд

А.Н. Пономаренко, А.Б. Брик, Н.А. Дудченко

Институт геохимии, минералогии и рудообразования
им. Н.П. Семененко НАН Украины, Киев

СОЗДАНИЕ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МАГНИТНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК СЛАБОМАГНИТНЫХ 

ОКИСЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД, В СВЯЗИ
С УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ

ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ
КОНЦЕНТРАТОВ

Создана новая установка для непрерывной регистра-
ции намагниченности железных руд в зависимости от 
температуры при их нагревании в восстановительных 
условиях. Установка позволяет регистрировать процес-
сы преобразования слабомагнитных минералов в силь-
номагнитные под влиянием восстановителей и темпера-
туры, а также определять температуру Кюри минералов. 
С помощью созданной установки показано, что нагрева-
ние гетита и гематита в присутствии 4 % крахмала в диа-
пазоне температур 300—650 °С приводит к существенно-
му увеличению намагниченности исследуемых образцов. 
Методом дифракции рентгеновских лучей подтвержде-
но, что при указанных условиях структура гематита и 
гетита преобразовывается в структуру магнетита. Полу-
ченные результаты открывают новые возможности для 
разработки эффективных технологий обогащения окис-
ленных железных руд.

Ключевые слова: магнетит, гематит, гетит, преобра-
зования структуры.

O.M. Ponomarenko, А.B. Brik, N.O. Dudchenko

M.P. Semenenko Institute
of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation,

NAS of Ukraine, Kyiv

DEVELOPMENT OF THE FACILITY
FOR TRANSFORMATION OF MAGNETIC 

CHARACTERISTICS OF WEAKLY MAGNETIC 
OXIDIZED IRON ORES RELATED

TO IMPROVEMENT OF TECHNOLOGIES
FOR IRON ORE CONCENTRATE PRODUCTION

New facility for continuous registration of iron ore mag-
netization depending on temperature by heating of iron ores 
upon reducing conditions was created. Facility allows to 
register the processes of transformation of weakly magnetic 
minerals into strongly magnetic ones under the influence of 
reducing agents and temperature, as well as to determine the 
Curie temperature of the minerals. Using created facility it 
was shown,  that heating of goethite and hematite in the 
presence of 4 % of starch in the temperature range of 300—
650 °С leads to significant increase of magnetization of the 
samples. X-Ray diffraction confirmed that under indicated 
conditions the structure of hematite and goethite is trans-
formed into magnetite structure. Obtained results open up 
new possibilities for the development of effective technolo-
gies for oxidized iron ore beneficiation.

Keywords: magnetite, hematite, goethite, structure tran s-
formation.
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<<
  /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
  /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 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 1200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /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 1200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /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 false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /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 <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /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>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /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.)
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /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


