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Проаналізовані причини втрат герметичності в керованому зворотному клапані та експеримен-
тально визначено залежності втрат потоку в керованому зворотному клапані від тиску наванта-
ження та температури робочої рідини. Виконано апроксимацію експериментальних даних та отри-
мано аналітичну залежність втрат потоку від тиску в керованому зворотному клапані. 
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Вступ 

Мобільні машини на основі гідроприводу широко розповсюджені. Застосовуються такі машини 
для виконання робочих операцій різноманітного характеру, зокрема вантажних та розвантажува-
льних. Особливості роботи зумовлюють певні вимоги, що висуваються до розподільної апаратури, 
яка використовуються в гідроприводах цих машин: пропорційність керування потоками,  можли-
вість незалежного керування потоками гідродвигуна (ГД),  високий ступінь герметичності порож-
нин ГД із втратами не більше  0,033·10-6 ... 0,1·10-6 м3/с  (2...6 см3/хв) тощо. 

Застосування в сучасних мобільних машинах пропорційних електрогідравлічних розподільни-
ків забезпечує дистанційне пропорційне керування робочим органом (РО), а підвищення ступеня 
герметичності порожнин ГД дозволяє уникнути просідання вантажу, що особливо важливо для 
навантажувачів з гідроприводом (ГП) [1—4]. 

Результати дослідження 

На етапі проектування гідравлічної апаратури важко оцінити характеристики агрегату та їх від-
повідність поставленим вимогам без залучення математичного моделювання та експерименталь-
них даних. Хоча математичне моделювання та використання спеціалізованого програмного забез-
печення і дозволяє розв’язати значну частину задач, проте певне коло завдань можна виконати 
тільки експериментально [2, 3].  

Визначення герметичності  гідравлічних елементів і зокрема клапанів є актуальним питанням 
особливо за досить високих вимог до цього параметра. Для клапанів із запірно-регулювальними 
елементами клапанного типу високих показників герметичності досягають за рахунок точного 
виконання елементів спряжень та  притиранням сідла з яким контактує запірно-регулювальний 
елемент. Проте визначити наявність втрат при закритому положенні клапана чи визначити їх ве-
личину теоретичним способом неможливо [4].    
Метою роботи є експериментальне дослідження наявності втрат потоку в керованому зворот-

ному клапані пропорційного електрогідравлічного розподільника, визначення ступеня його герме-
тичності та отримання емпіричних залежностей. 

На рис. 1 показаний переріз робочої секції дослідного зразка пропорційного електрогідравліч-
ного розподільника з незалежним керуванням потоків [5, 6]. 

Дослідний зразок розподільника складається з корпуса робочої секції 1, сервоклапана 2 з про-
порційним електромагнітом 5, керованого зворотного клапана 3, сервоклапана 4 з електромагнітом 
6. В корпусі робочої секції 1 розміщений золотник другого каскаду 13, який у вільному стані, під 
дією пружини 14, підтискається до упору 22. 

Розподільник працює таким чином. При відключених електромагнітах 5, 6 клапан першого кас-
каду 15 під дією пружини 21 та потоку рідини знаходиться у верхньому положенні, пропускаючи 
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потік рідини, що надходить зі штуцера 7 до зливу. Золотник другого каскаду 13 під дією пружини 
14 знаходиться у крайньому правому положенні, з’єднуючи керований зворотний клапан 3 зі зли-
вним каналом 9.  

Клапан 16 зворотного клапана 3 під дією пружини 17 знаходиться у крайньому правому поло-
женні, закриваючи прохід рідини зі штуцера 10 до зливу. В свою чергу клапан 18 сервоклапана 4 
під дією пружини 20 знаходиться у крайньому верхньому положенні, закриваючи прохід рідини, 
яка надходить через радіальні та осьовий отвори клапана 16 до зливу, забезпечуючи закриття зво-
ротного клапана 3.  Високий ступінь герметичності можна досягти шляхом притирання клапана 16 
з місцем контакту у корпусі, а також за рахунок збільшення сили стиснення пружини 17. Прити-
рання дозволяє забезпечити досить точне контактне спряження клапана з сідлом, проте точність 
контакту може бути погіршена в процесі роботи через дефекти матеріалу чи через  наявність мік-
рочастинок в робочій рідині тощо. Наявність мікроподряпин та інших недоліків якості контактних 
поверхонь, які можуть залишатися  навіть після притирання можуть бути причиною витоків ріди-
ни і для усунення цього недоліку в більшості випадків застосовують  збільшення зусилля притис-
кної пружини 17 за рахунок її жорсткості чи величини попереднього стиснення. 

Збільшення жорсткості пружини 17 негативно може вплинути на динамічні характеристики 
клапана, особливо в інших режимах роботи розподільника  [6], а збільшення попереднього стис-
нення пружини може спричинити підвищення перепаду тисків в закритому та відкритому поло-
женнях клапана, що є також небажаним [4].    

Окремо серед причин втрат потоку можна виділити нерівномірне спрацювання контактних по-
верхонь, що може виникати в процесі експлуатації агрегату внаслідок нерівномірного контактного 
тиску або ж через дефекти матеріалу в місці контакту.  

 

 
Рис. 1. Переріз робочої секції дослідного зразка пропорційного електрогідравлічного розподільника  

з незалежним керуванням потоків 

Агрегат працює таким чином. З подачею сигналу керування до електромагніта 6, шток елект-
ромагніта діє на штовхач 19, який в свою чергу переміщує клапан 18, відкриваючи прохід рідини 
через штуцер 12 до зливу. Тиск рідини рС , діючи на конусну частину клапана 16, переміщує його 
вліво, відкриваючи прохід до зливного отвору 9, забезпечуючи таким чином плаваючий режим 
роботи розподільника. 

В режимі «підіймання» сигнал керування подається на пропорційний електромагніт 5, шток 
якого переміщує клапан першого каскаду 15. При цьому збільшується потік рідини, яка проходить 
через упор 22. 

Сила тиску рідини переміщує золотник 13 другого каскаду вліво, який в свою чергу з’єднує лінію 
нагнітання 8 з керованим зворотним клапаном 3. Тиск рідини рL1, діючи на торець клапана 16, пере-
міщує його вліво (за умови відкриття сервоклапана 4), відкриваючи прохід до робочого органа, при-
єднаного до штуцера 10. Зі штуцера 11 надходить сигнал керування до переливного клапана. 
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Методика і результати досліджень 

Відповідно до мети роботи в процесі експериментальних досліджень пропорційного електрогі-
дравлічного розподільника з незалежним керуванням визначався ступінь герметичності керованих 
зворотних клапанів, шляхом знаходження залежності втрат потоку від тиску навантаження та тем-
ператури робочої рідини. Під час досліджень усі елементи розподільника, окрім електрогідравліч-
ного керованого зворотного клапана не використовувались, а вихідні отвори, окрім використову-
ваних для досліджень, були загерметизовані. 

Перед початком досліджень клапан пропрацював відповідну кількість робочих циклів і експе-
риментальні дослідження дозволять визначити ймовірні недоліки технологічної обробки, можли-

вого нерівномірного спрацювання чи інших дефектів 
контактних поверхонь можливого. 
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Стенд для дослідження герметичності керованих 
зворотних клапанів на основі втрат потоку показаний 
на рис. 2. Основні його елементи — насосна станція 1, 
розподільник 2 з керованим клапаном 3 та клапаном 
керування першого каскаду 4, електромагніт М1, блок 
живлення БЖ та мірна посудина 5. 

Стенд розроблений на базі насосної станції Г48-21, 
яка оснащена насосом Н типу НШ32-2 з робочим 
об’ємом 32·10-6 м3, баком Б та асинхронним двигуном 
М з частотою обертання 25 об/с. Робоча рідина — 
мінеральне масло И20 (ГОСТ 20799-88). 

Під час досліджень до вихідного отвору керованого 
клапана 3 подавалась рідина від насоса Н через фільтр 
грубої очистки Ф1 та гідролінію 6 з тиском рС. Постій-
ність тиску в системі підтримувалась за допомогою 
запобіжно-переливного клапана КЗ1 типу Г54-24ІІ. 

Робоча рідина зі зливної гідролінії і та, що прохо-
дить через запобіжний клапан КЗ1 потрапляє, через 
напірний клапан КЗ2 до радіаторів повітряного тепло-

обміну АТ. Частина масла проходить в бак через фільтр тонкої очистки Ф2. 

 
Рис. 2. Стенд для дослідження герметичності 

керованих зворотних клапанів 

Керування електромагнітом М1 виконувалось за допомогою блока живлення БЖ. Дослідження 
втрат, що виникають в керованому зворотному клапані проводились відповідно до [7]. 

Технічні характеристики стенда: 
– насосна станція Г48-21; 
– електромагніт ЭМ24-52412-65УХЛ4; 
– напруга блока живлення (ВС –24М)  24 В. 

Експериментальні залежності втрат потоку 
показані на рис. 3. З аналізу цих залежностей  
випливає, що втрати потоку на керованому 
клапані мають нелінійний характер. За малих 
робочих тисків рС < 2,5 МПа спостерігаються 
підвищені втрати потоку, якщо  рС > 2,5 МПа, 
то втрати потоку поступово зменшуються, а 
коли рС > 12 МПа — величиною втрат можна 
знехтувати, оскільки вони досить малі (відбу-
вається самогерметизація керованого зворот-
ного клапана при підвищенні тиску рС). 

За допомогою метода найменших квадра-
тів зроблена апроксимація експерименталь-
них даних та отримана аналітична залежність 

втрат потоку в керованому зворотному клапані від тиску та температури робочої рідини 

Рис. 3. Залежність втрат потоку в керованому зворотному 
клапані від тиску навантаження та температури робочої рідини 
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де ΔQК  — втрати потоку (м3/с), t — температура робочої рідини (ºС), рС — тиск рідини (МПа). 
Діаграма апроксимованих даних та їх відхилення від експериментальних даних показані на рис. 4. 

 
Рис. 4. Апроксимована залежність втрат потоку в керованому зворотному клапані  

(штриховою лінією позначені експериментальні дані, стрілки вказують відхилення апроксимованої 
залежності від експериментальної) 

Висновки 

1. Проаналізовані можливі причини втрат герметичності в керованому зворотному клапані. 
2. Розроблений стенд для експериментальних досліджень ступеня герметичності керованих зво-

ротних клапанів та визначено експериментальні залежності втрат потоку від тиску навантаження та 
температури робочої рідини. 

2. Встановлено, що за умови  рС < 2,5 МПа спостерігається підвищення втрат потоку, якщо  
рС > 2,5 МПа, то втрати потоку поступово зменшуються, а коли рС > 12 МПа відбувається самогер-
метизація керованого зворотного клапана при підвищенні тиску рС. 

3. За допомогою метода найменших квадратів виконано апроксимацію експериментальних да-
них та отримано аналітичну залежність втрат потоку від тиску в керованому зворотному  клапані 
та температури робочої рідини. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
1. Козлов Л. Г. Особливості конструкцій гідророзподільників  для гідросистем чутливих до навантаження / Л. Г. Ко-

злов, Д. О. Лозінський,  В. А. Ковальчук,  Ю. В. Дзісь // Промислова гідравліка і пневматика. — 2009. — № 1. —  
С. 80—84. 

2. Попов Д.Н. Динамика и регулирование гидро- и пневмосистем : учеб. для ВУЗов / Д. Н. Попов. — 2-е изд.. — М. : 
Машиностроение. — 1987. — 464 с.  

3. Попов Д. Н. Нестационарные гидромеханические процессы /  Д. Н. Попов. — М. : Машиностроение, 1982. — 240 с. 
4. Ситников Б. Т. Расчет и исследование переливных и предохранительных клапанов / Б. Т. Ситников, И. Б. Матвеев. 

— М. : Машиностроение. — 1971. — 127 с.  
5. Пат. 41887 України, МПК8 F15B 11/00 Гідропривід з пропорційним електрогідравлічним управлінням / Л. Г. Коз-

лов, Д. О. Лозінський ; Заявник  та патентовласник Вінницький нац. техн. університет. — № u200900907; заявл. 
06.02.2009. ; опубл. 10.06.2009, Бюл. № 11. 

6. Лозінський Д. О. Дослідження динамічних характеристик гідрозамка з електрогідравлічним управлінням / Д. О. Ло-
зінський // Наукові нотатки. — Луцьк. — 2009.— № 25. — С. 208—212. 

7. Гидроаппаратура. Правила приемки и методы испытаний : ГОСТ 20245-74. — М. : Издательство стандартов. — 1975.  

Рекомендована кафедрою технології та автоматизації машинобудування ВНТУ 

Стаття надійшла до редакції 26.03.2015 

Лозінський Дмитро Олександрович — канд. техн. наук, доцент кафедри технології та автоматизації 
машинобудування, e-mail: lozinskiy_dmitriy@ukr.net; 

Пилявець Володимир Георгійович — студент факультету машинобудування та транспорту. 

Вінницький національний технічний університет, Вінниця 
 
 

 

112  



ISSN 1997-9266. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2015. № 3 

113 

D. O. Lozinskyi1 
V. G. Pyliavets1 

Researches of tightness degrees of the operated back-pressure valves  of the 
proportional electrohydraulic valve 

1Vinnytsia National Technical University 
Dependences of flow losses on pressure of loading and temperature of working liquid are experimentally defined. Ap-

proximation of experimental data is executed and analytical dependence of streams losses is received from pressure in 
operated back-pressure valves. 

Keywords: flow losses, tightness degrees, operated back-pressure valves. 

Lozinskyi Dmytro O. — Cand. Sc. (Eng.), Assistant Professor of the Chair of Machine-Building Technology and 
Automation, e-mail: lozinskiy_dmitriy@ukr.net; 

Pyliavets Volodymyr  G. — Student of the Faculty of Mechanical Engineering and Transport 
 
 
 

Д. О. Лозинский 1 
В. Г. Пилявец1 

Исследования степени герметичности управляемого обратного клапана 
пропорционального электрогидравлического распределителя  

1Винницкий национальный технический университет 
Экспериментально определены зависимости потерь потока от давления нагрузки и температуры рабочей 

жидкости. Выполнена аппроксимация экспериментальных данных и получена аналитическая зависимость по-
терь потока от давления в управляемом обратном. 

Ключевые слова: потери потока, степень герметичности, управляемый обратный клапан. 

Лозинский Дмитрий Александрович — канд. техн. наук, доцент кафедры технологии и автоматизации 
машиностроения, e-mail: lozinskiy_dmitriy@ukr.net;  

Пилявец Владимир Георгиевич — студент факультета машиностроения и транспорта 
 



<<
  /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 true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /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

  /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>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /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.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /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 [595.276 841.890]
>> setpagedevice


